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Predmet: Odgovor na tužbu tužiteljice Danijele Ljubičić Mitrović, prof. iz Slavonskog Broda
protiv Odluke Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda od 12. studenoga 2009.
godine radi imenovanja ravnatelja Galerije umjetnina Grada Slavonskog Broda

1. Ovim podneskom tuženo tijelo dostavlja naslovnom sudu odgovor na tužbu tužiteljice u
ovom predmetu.

2. Tuženo tijelo u cijelosti osporava i protivi se tužbi tužiteljice u ovom predmetu kao
neosnovanoj i pravno neutemeljenoj.

3. Pobijana Odluka o imenovanju ravnatelja ustanove Galerija umjetnina Grada
Slavonskog Broda KLASA:612-08/09-01/12, UR.BR:2178/01-07-09-3 od 12. studenoga
2009. godine pravilna je i na zakonu osnovana, te tuženo tijelo nije počinilo niti jednu
povredu odredbi postupka, činjenično stanje potpuno je i pravilno utvrdilo i pravilno je
primijenilo materijalno pravo.

4. Neosnovani su navodi tužiteljice da bi postojala povreda bilo kakvih njezinih prava u
postupku koji je prethodio donošenju pobijane odluke, niti je ista počinjena samom
odlukom. Naime, sukladno članku 21. Statuta Galerije umjetnina Grada Slavonskog
Broda kojim je propisano da ravnatelja imenuje i razrješava Gradsko vijeće na temelju
javnog natječaja a na prijedlog Upravnog vijeća Galerije umjetnina Grada Slavonskog
Broda donesena je i sporna odluka. Upravno vijeće galerije umjetnina Grada
Slavonskog Broda dalo je svoj prijedlog nakon zakonito provedenog postupka i održane
5. sjednice, da se za ravnatelja Galerije umjetnina imenuje upravo Branimir Peštu, prof.
povijesti umjetnosti. Glede davanja ocjene i preporuke, tj. prijedloga od strane Upravnog
vijeća ustanove, ovdje galerije umjetnina, valja istaći da zakonom nisu regulirani kao
strogi neki parametri koji bi određivali prednost jednog kandidata pred drugim. Svoju
odluku Upravno vijeće je dalo krećući se u okvirima slobodne ocjene i prosudbe
kvalitete kandidata s jedne strane, te natječajnim pretpostavkama s druge strane koje
su natječajne uvjete oba prijavljena kandidata na natječaj ispunila. Međutim, kojem će
kandidatu dati prednost u svakom pojedinom natječaju (pod uvjetom da kandidat
ispunjava sve uvjete tražene natječajem) Zakon o ustanovama, niti koji drugi
podzakonski propis ne regulira, već je isto ostavljeno na ocjenu samim tijelima koja o
tome odlučuju a ovisno je, osim o ispunjenju natječajnih uvjeta i o subjektivnim



sposobnostima svakog pojedinog kandidata, njihovoj stručnosti i osobnim
karakteristikama, dosadašnjem radu i zalaganju kao i o izvršenoj predanosti budućem
poslu, istaknutim idejama, razvojnim programima, te o nizu drugih okolnosti  koje se ni
na koji način ne mogu propisima regulirati. Upravo zbog toga, gdje je zakonodavac
regulirao da se raspisuje javni natječaj, pa tužiteljica nije niti mogla očekivati da sama
činjenica prijave na natječaj uz ispunjenje natječajnih uvjeta apriori znači i odluku o
njezinom izboru za ravnatelja ove ustanove. Odluku o tome, dakako, ipak donosi
nadležno tijelo.

5. Primjenjujući odredbe Zakona o ustanovama ( NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) jasno je
rečeno u članku 41. da natječaj za imenovanje ravnatelja ustanove objavljuje se u
javnim glasilima a člankom 23. Statuta Galerije umjetnina Grada je rečeno da se
ravnatelj imenuje na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u dnevnom tisku.
Natječaj je objavljen u Glasu Slavonije dana 19. listopada 2009. godine. U natječaju su
objavljeni uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati, rok u kojem se primaju prijave i rok u
kojem se kandidati obavještavaju o izboru. Odluka Upravnog vijeća ustanove o izboru
kandidata nije konačan akt, već akt kojim se daje prijedlog Gradskom vijeću za
imenovanje ravnatelja ustanove, pa samim tim rok u kojem će prijavljeni kandidati biti
obaviješteni o izboru je rok koji teče od donošenja konačnog akta od strane Gradskog
vijeća. Sukladno navedenom propisu postupak za imenovanje ravnatelja sa e sastoji od
dvije faze. Prva faza je donošenje prijedloga koji je u nadležnosti Upravnog vijeća a
druga faza odlučivanja je donošenje odluke što je u nadležnosti Gradskog vijeća. Sama
činjenica što je konzultirano i Kulturno vijeće u toj fazi odlučivanja ukazuje na ozbiljnost
tuženika da se i ovo kompetentno tijelo izjasni o kandidatima što je samo dio procedure
koji prethodi donošenju konačne odluke. Tužiteljica pogrešno tumači da je odluka
Upravnog vijeća konačan akt od čijeg donošenja teče rok od 8 dana i na koju bi se
mogao ulagati pravni lijek. Konačna odluka koja se dostavlja kandidatima je odluka
Gradskog vijeća i odnosu na nju je dopuštena tužba kako je to tužiteljici u pouci o
pravnom lijeku i naznačeno. Postupak je u cijelosti proveden sukladno Statutu ustanove
i Zakonu o ustanovama, te uvjetima natječaja.
Nadalje, u članku 42. stavak 3. Zakona o ustanovama je rečeno da, ako ravnatelja
ustanove imenuje tijelo iz članka 38. stavak 2. ovog Zakona (predstavničko tijelo
jedinice lokalne samouprave), tužbom se pokreće upravni spor pred Upravnim sudom
Republike Hrvatske. Tužba se podnosi sukladno članku 24. Zakona o upravnim
sporovima u roku od 30 dana od dana dostave upravnog akta stranci koja je podnosi. U
drugim slučajevima o tužbi odlučuje sud nadležan za radne sporove.
Sjednica Gradskog vijeća na kojoj je donesena odluka o imenovanju ravnatelja
ustanove održana je 12. studenoga 2009. godine a tužiteljica je pobijanu odluku
zaprimila 18. studenoga 2009. godine, dakle u roku kraćem od 8 dana od donošenja
odluke na Gradskom vijeću.

Zbog svega navedenog tuženo tijelo predlaže naslovnom sudu da odbije tužbu
tužiteljice u cijelosti kao neosnovanu.
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