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ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

PREDMET: ODGOVOR NA PITANJE VIJEĆNICE SANJE VUKOVIĆ S 26. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 

Na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Trogira, održanoj 24. lipnja 2029. godine, gradska vijećnica Sanja Vuković
je postavila dva (2) pitanja gradonačelniku u aktualnom satu, na koje je gradonačelnik odgovorio da će se dati
pisani odgovor. 

1. Pitanje:

Pravilnik o unutarnjem redu Grada Trogira, „Službeni glasnik, “  6/20, posredno „Službeni glasnik“ 2/18, sa svim
izmjenama i  dopunama nije zakonit.  U članku 9.  i  10. Zakona o službenicima i  namještenicima u lokalnoj i
područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  je  izričito  naglašena  obveza  planiranja  popunjenosti  radnih  mjesta  na
prijedlog pročelnika upravnih tijela, tj.  ovlaštenih predlagatelja. Na čiji prijedlog ovaj pravilnik nije donesen?
Naime, radno mjesto pročelnik upravnog odjela, dakle sva četiri odjela u Gradu Trogiru je sistematizirano, ali ne
i popunjeno od 01.01.2018. Postoje takozvani „privremeni pročelnici“ imenovani 31.12.2017. iz reda službenika
po ranijem Pravilniku o unutarnjem redu Grada Trogira iz 2014. godine, na koji su imenovani za privremene
pročelnike, a koji Pravilnik je prema završnim odredbama Pravilnika o unutarnjem redu Grada Trogira iz 2018.
prestao važiti, a time i navedena radna mjesta. U odluci Službenog glasnika 11/17, članak 13. stavka 1. stoji:
„Gradonačelnik   će u razdoblju od upražnjenog radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika putem
javnog natječaja, a najduže na 12 mjeseci imenovati privremene pročelnike“ , a oni su u tom sustavu već 2 do 3
godine  i  nije  bilo  natječaja.  Ne  postoji  radno  mjesto  privremeni  pročelnik,  a  službenici  koji  su  takozvani
privremeni pročelnici nemaju drugo rješenje o rasporedu po pravilniku o unutarnjem redu iz 2018. Prema tome
je njihovo postojanje u upravnim tijelima nezakonito. Na kojem su radnom mjestu i koje rješenje o rasporedu
imaju osobe koje su imenovane za privremene pročelnike? Koje je to zakonito rješenje?

2. Pitanje:

Drugo se odnosi se na Pučko otvoreno učilište u Trogiru. Ravnatelj Nenad Belas je otišao na drugu funkciju i od
tada ustanovom upravlja, potpisuje, dokumente i  ostalo sve što bi trebao obavljati ravnatelj  odlučuje   v.d.
ravnateljica Tamara Ognjenović. Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta ju je proglasilo tek u siječnju 2019.
godine za  v.d.  ravnateljicom. Gradsko vijeće  Grada Trogira  je  tek u  ožujku  2019.  godine donijelo  Odluku o
davanju suglasnosti na imenovanje vršiteljice dužnosti Pučkog otvorenog učilišta u kojoj piše da će imenovana
funkciju v.d.  obavljati do imenovanja ravnatelja po natječaju,  što također stoji  u  članku 31.  Statuta Pučkog
otvorenog učilišta, što je odavno isteklo.  Tamara Ognjenović također ne ispunjanje uvjete iz Statuta Pučkog
otvorenog učilišta  Trogir  u vezi  stručne spreme i  struke.  U članku 31.  Statuta se traži  viša stručna sprema
društvenog smjera.  Za ravnatelja učilišta može biti imenovana osoba koja pored zakonom utvrđenih uvjeta
ispunjava sljedeće da ima najmanje visoku spremu, dakle 7. stupanj društvenog smjera, a gospođa ima višu
stručnu spremu. Natječaj je bio u prosincu 2018. godine i poništen je. Na vijeću nema prijedlog odluke ni do
danas. Čija je odgovornost za takvo nezakonito postupanje, da li  upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta,
gradonačelnika  ili  privremenog pročelnika  za  javne  potrebe  opće  poslove  i  imovinu  grada  kojeg  nije  ništa
poduzeo.



Na postavljena pitanja, dalje se odgovor kako slijedi: 

Pitanje 1. Odgovor: 

Odredbom čl. 6. ranijeg Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Trogira („Službeni glasnik Grada
Trogira“ br. 1/14, 4/14, 5/14, 2/15, 8/15, 8/16, 12/16, 01/17 i 01/18) propisano je kako Gradonačelnik Grada
Trogira ima pravo imenovati privremene pročelnike upravnih tijela Grada. Isto je propisano i odredbom čl. 13.
Odluke o ustrojstvu i  djelokrugu upravnih tijela Grada Trogira („Službeni  glasnik  Grada Trogira“,  br.  11/17),
donesenom od strane Gradskog vijeća Grada Trogira na 5. sjednici održanoj dana 20. XI. 2017. godine. 

Nije točno da su navedena radna mjesta prestala važiti u trenutku kada je prestao važiti raniji Pravilnik
o  unutarnjem redu  Grada  Trogira  iz  2014.  godine,  koji  je  prestao  važiti  temeljem  završnih  odredbi  novog
Pravilnika o unutarnjem redu, iz 2018. godine. Naime, mogućnost imenovanja privremenih pročelnika, koja je
bila propisana odredbama ranijeg Pravilnika, realizirana je 2017. godine, dakle,  dok je taj Pravilnik još bio na
snazi. Prestanak važenja tog Pravilnika ne povlači za sobom poništenje odluka donesenih prema tom Pravilniku.

Pored toga, Pravilnikom o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Trogira
(„Službeni glasnik Grada Trogira“, br. 1/18, izmijenjeni su svi nazivi radnih mjesta pročelnika, (kada su privremeni
pročelnici već bili imenovani na tu dužnost) na način da su isti usklađeni sa Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu
upravnih tijela Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“, br. 11/17). 

Ovdje posebno valja naglasiti kako je sudska praksa, uspostavljena od strane Visokog upravnog suda
Republike Hrvatske, već zauzela stav o ovakvoj situaciji. Naime, u presudi pod poslovnim brojem Usoz-25/14, od
27. XI. 2015. godine, Visoki upravni sud Republike Hrvatske je izričito naveo kako je dozvoljeno općim aktom
jedinice lokalne samouprave predvidjeti mogućnost imenovanja privremenih pročelnika.

Dok  se  odluke  o  imenovanju  privremenih  pročelnika  ne  izmijene  ili  stave  van  snage,  iste  i  dalje
proizvode pravni učinak, i stoga „postojanje“ privremenih pročelnika u upravnim tijelima Grada ni po čemu nije
nezakonito.

Pitanje 2. Odgovor: 

Odredbom čl. 31. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Grada Trogira propisano je  kako će, do imenovanja
ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja, Upravno vijeće imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja, ali najduže
do godinu dana. Vršiteljica dužnosti ravnatelja, Tamara Ognjenović, imenovana je na tu dužnost dana 21. III.
2019. godine odlukom Gradskog vijeća Grada Trogira.

Odredbom čl. 26. gore navedenog Statuta propisano je kako Pučko otvoreno učilište ima ravnatelja, koji
ima položaj voditelja i organizatora rada i poslovanja učilišta.

U tom kontekstu,  istek razdoblja  na koje  je  vršiteljica  dužnosti ravnatelja  imenovana (koji  istek se
dogodio usred pandemije bolesti COVID-19), ne može rezultirati time da Pučko otvoreno učilište ostane i bez
ravnatelja i bez vršitelja dužnosti ravnatelja, jer bi to bilo nespojivo s gore navedenom odredbom čl. 26. Statuta.
Naravno, po prestanku izvanrednog stanja izazvanog pandemijom nastaviti će se propisana procedura izbora
novog ravnatelja.

Što  se  tiče  navoda  kako  vršiteljica  dužnosti  ravnatelja  ne ispunjava  uvjete,  propisane  Statutom,  u
kontekstu stručne spreme i struke, ističe se da ti navodi nisu točni. Naime, visoka stručna sprema društvenog
smjera je propisana samo za ravnatelja, dok ista nije propisana za vršitelja dužnosti ravnatelja, čije imenovanje,
po prirodi stvari i  duhu propisa, predstavlja samo privremeno rješenje, i čije nemanje odgovarajuće stručne
spreme ne smije dovesti do kršenja odredbi čl. 26. Statuta, po kojem Pučko otvoreno učilište u svakom trenutku
mora imati osobu koja obavlja dužnost ravnatelja. 

GRADONAČELNIK
Ante Bilić, dipl.inž.građ., v.r. 


