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Predmet: Denis Sgagliardi, vijećničko pitanje; odgovor  
     -  dostavlja se; 

 

Poštovani,  

 

Na temelju vijećničkog pitanja vijećnika Denisa Sgagliardija: „Koliko je bivših djelatnika 

podiglo tužbe prema Gradu Vodnjanu i koji su to bivši djelatnici? O kakvim se tužbama radi i 

na temelju čega su podnijete? Da li se tim istim bivšim djelatnicima uskratilo na bilo koji 

način neko od  njegovog prava, odnosno da li su im isplaćene plaće, otpremnine i plaćeni 

godišnji odmor?Vijećnike zanima cjelokupna situacija, od trenutka kada su bivši djelatnici 

pokrenuli postupak za sporazumni otkaz  pa do danas.“ postavljenog na 10. sjednici 

Gradskog vijeća Grada Vodnjan-Dignano dana 24. ožujka 2022. godine, a sukladno članku 

48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodnjan-Dignano („Službene novine Grada Vodnjan-

Dignano“, broj  02/09, 02/13 i 02/21), ovime u nastavku dostavljamo odgovor. 

Petero bivših djelatnika je podnijelo je tužbe protiv Grada Vodnjana-Dignano i to: 

Dora Komparić, Iva Bognar, Damir Janko, Filip Macan i Moris Ivančić.  

1.  Dora Komparić je podnijela je tužbu Upravnom sudu u Rijeci radi poništenja rješenja 

kojom je odbijena njena žalba na rješenje Grada Vodnjana-Dignano, Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša od 16. rujna 2021. - o 

rasporedu na radno mjesto „viši stručni suradnik za komunalne poslove“. Presudom 

Upravnom suda u Rijeci posl. br. Us I-1458/2021 od 21. siječnja 2022. odbačena je njezina 

tužba. Protiv presude je podnijela žalbu o kojoj Visoki upravni sud još nije odlučio. 

2. Iva Bognar podnijela je tužbu Upravnom sudu u Rijeci radi poništenja rješenja kojom je 

odbijena njena žalba na rješenje Grada Vodnjana-Dignano, Upravnog odjela za opću upravu, 

gospodarstvo, Eu projekte i javnu nabavu od 16. rujna 2021. - o rasporedu na radno mjesto 

„savjetnica za imovinskopravne poslove“. Presudom Upravnom suda u Rijeci posl. br. Us I-

1441/2021 od 14. siječnja 2022. odbačena je njena tužba. Protiv presude je podnijela žalbu o 

kojoj Visoki upravni sud još nije odlučio. 

3. Damir Janko podnio je tužbu Upravnom sudu u Rijeci radi poništenja rješenja kojom je 

odbijena njegova žalba na rješenje Grada Vodnjana-Dignano, Upravnog odjela za prostorno 



uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša od 17. rujna 2021. - o stavljanju na 

raspolaganje. Predmet je u fazi prekida postupka.  

4. Damir Janko podnio je tužbu Upravnom sudu u Rijeci radi poništenja rješenja kojom je 

odbijena njegova žalba na rješenje Grada Vodnjana-Dignano, Upravnog odjela za prostorno 

uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša od 7. prosinca 2021. - o prestanku 

službe. Predmet je u fazi odgovora na tužbu.  

5. Filip Macan podnio je tužbu Upravnom sudu u Rijeci radi poništenja rješenja kojom je 

odbijena njegova žalba na rješenje Grada Vodnjana-Dignano, Upravnog odjela za opću 

upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu od 17. rujna 2021. - o stavljanju na 

raspolaganje. U predmetu je zakazano ročište za dan 14. travnja 2022.  

6. Filip Macan podnio je tužbu Upravnom sudu u Rijeci radi poništenja rješenja kojom je 

odbijena njegova žalba na rješenje Grada Vodnjana-Dignano, Upravnog odjela za opću 

upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu od 7. prosinca 2021 – o prestanku službe. 

U predmetu je zakazano ročište za dan 14. travnja 2022.  

Na ročištu od 14.04.2022. u upravnom sporu povodom tužbe Filipa Macana radi stavljanja na 

raspolaganje, sutkinja je odredila prekid upravnog spora do okončanja postupaka ocjene 

zakonitosti Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Grada Vodnjana-Dignano i 

Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave, a koji se vode pred Visokim upravnim sudom. 

Istoga dana je određen prekid postupka koji se vodi povodom prestanka službe Filipa Macana, 

a iz istog razloga – dok se ne riješi pitanje zakonitosti Odluke i Pravilnika pred Visokim 

upravnim sudom. 

7. Moris Ivančić je podnio tužbu Upravnom sudu u Rijeci radi poništenja rješenja kojom je 

odbijena njegova žalba na rješenje Grada Vodnjana-Dignano, Upravnog odjela za opću 

upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu od 17. rujna 2021. - o stavljanju na 

raspolaganje. Predmet je u fazi odgovora na tužbu.  

8. Moris Ivančić podnio je tužbu Upravnom sudu u Rijeci radi poništenja rješenja kojom je 

odbijena njegova žalba na rješenje Grada Vodnjana-Dignano, Upravnog odjela za opću 

upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu od 1. prosinca  2021. - o prestanku službe. 

Predmet je u fazi odgovora na tužbu. 

Službenicima Morisu Ivančiću, Filipu Macanu i Damiru Janku, Grad Vodnjan je na ime 

isplaćenih otpremnina isplatio ukupan iznos od 164.791,80 kuna. Za  službenike kojima je 

prestala služba, isplaćene su naknade za neiskorišteni godišnji odmor koje su im pripadale. Za 

ukupno 4 službenika (Iva Bognar i Dora Komparić koje su sporazumno tražile raskid radnog 

odnosa te Damir Janko i Moris Ivančić), Grad je na ime naknade za neiskorišteni GO utrošio 

ukupni bruto u iznosu od 48.600,26 kuna. 

S poštovanjem,  

P.O. GRADONAČELNIKA 

Kristina Buršić, v.r. 


