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Predmet: Informacija  o presudama Upravnog suda RH u upravnim
     sporovima  tužiteljice Slave Jurišić  iz  Slavonskog Broda
     protiv  odluka Gradskog  vijeća

I

Gradsko  vijeće  Grada  Slavonskog  Broda  je  8.  svibnja  2007.  godine  donijelo  Odluku  o
proglašenju ništavom Odluke Povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Slavonskom
Brodu od 2. travnja 2007. godine o imenovanju Slave Jurišić za ravnateljicu  ustanove
Dječji vrtić Ivana Brlić-Mažuranić. Slava Jurišić je protiv navedene Odluke Gradskog
vijeća pokrenula upravni spor.
 Upravni  sud  Republike  Hrvatske  je  dana  2.  prosinca  2009.  godine  donio
presudu o odbijanju tužbe. Naime, osporenom Odlukom Gradskog vijeća proglašena
je  ništavom  Odluka  Povjerenika  Vlade  RH  u  Gradu  Slavonskom  Brodu  od  2.  travnja
2007.  godine  o  imenovanju  ravnateljice  ustanove  Dječji  vrtić I.  B.  Mažuranić,  te  je
proglašen ništavim sav provedeni postupak koji je prethodio imenovanju ravnateljice i
sve pravne posljedice koje je poništena odluka proizvela. Navedenom odlukom
povjerenika Vlade, za ravnateljicu ustanove imenovana je Slava Jurišić, na vrijeme od 4
godine, sa stupanjem na dužnost dana 20. svibnja 2007. godine. U obrazloženju presude
utvrđuje se kako se Gradsko vijeće pravilno pozvalo na odredbu članka 10b. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o postupku primopredaje vlasti (Narodne novine br.
17/07) kojom je propisano da od dana raspisivanja redovitih izbora za općinskog
načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, općinski načelnik,
gradonačelnik, župan i gradonačelnik Grada Zagreba te poglavarstvo kojima prestaje
mandat ne smiju donositi odluke o imenovanjima iz svoje nadležnosti. Kako je u ovom
slučaju povjerenik Vlade RH suprotno navedenom propisu, donio odluku o
imenovanju Slave Jurišić ravnateljicom ustanove, sud je našao da su bile
ispunjene zakonske pretpostavke da Gradsko vijeće proglasi ništavom odluku
o imenovanju Slave Jurišić ravnateljicom ustanove.



II

Gradsko vijeće je 11. srpnja 2007. godine donijelo Odluku o imenovanju Zorane Butorac
v.d. ravnateljicom ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić-Mažuranić. Slava Jurišić je protiv
navedene Odluke Gradskog vijeća pokrenula Upravni spor.
Upravni sud RH je dana 2. prosinca 2009. godine donio Presudu kojom se
odbija tužba tužiteljice Slave Jurišić  i Rješenje kojim se odbacuje prijedlog za
zaštitu od nezakonite radnje. Naime, sud je našao da je Gradsko vijeće  osporenu
Odluku o imenovanje Zorane Butorac za v.d. ravnateljicu donijelo sukladno članku 37.
Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi prema kojoj do imenovanja ravnatelja
osnivač mora imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja, ali najdulje na vrijeme do godinu
dana.Tužiteljica je odlukom Povjerenika Vlade RH u Gradu Slavonskom Brodu imenovana
za ravnateljicu ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić-Mažuranić. Gradsko vijeće je donijelo
Odluku kojom je odluku Povjerenika Vlade proglasilo ništavom, sukladno članku 267.
stavka 1.  točke 5.  i  6.  Zakona o  općem upravnom postupku,  a  tužbu tužiteljice  protiv
navedene  odluke  Sud  je  odbio  presudom  od  2.  prosinca  2009.  godine.  Kako  se
proglašavanjem odluke ništavom proglašavaju i pravne posljedice koje je takva odluka
proizvela, to je Gradsko vijeće pravilno postupilo kada je imenovalo Zoranu Butorac za
v.d.  ravnateljicu  dječjeg  vrtića  ,  a  što  je  prema  odredbi  članka  37.  Zakona  o
predškolskom odgoju i naobrazbi bilo dužno učiniti.
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