
 
 
 
Na temelju odredaba članaka 48. i 51. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08. i 61/11.) i odredbe članka 
22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske 
županije", broj 7/09., 10/10. i 3/13.) Skupština Dubrovačko-neretvanske županije, na 12. 
sjednici, održanoj 22. rujna 2015. godine, donijela je 
 

ODLUKU 
o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova  

Službeničkog suda za područje Dubrovačko-neretvanske županije 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda za područje Dubrovačko – 
neretvanske županije  ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", broj 5/09. i 
12/13.), u članku 1., stavak 1. mijenja se točka 1. i glasi: 
 
 
1. Silvio Markota, dipl.iur., s položenim pravosudnim ispitom, službenik u Upravnom 

odjelu za komunalne poslove, promet i veze Dubrovačko – neretvanske županije  – za 
predsjednika, 
 

 
Članak 2. 

 
Ostatak Odluke ostaje nepromijenjen. 

 
Članak 3. 

 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Dubrovačko-
neretvanske županije." 
 
KLASA: 114-01/08-01/02 
URBROJ: 2117/1-04-15-12 
Dubrovnik, 22. rujna 2015. 

  Predsjednik 
            Županijske skupštine 
           

     Ivan Margaretić, prof 
 
Dostaviti: 
 

1. Silvio Markota, Upravni odjel za komunalne poslove, promet i veze, ovdje 
2. Župan, g. Nikola Dobroslavić, ovdje 
3. "Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", ovdje 
4. Služba za zajedničke poslove, ovdje, 
5. Županijska skupština, ovdje 
6. Pismohrana. 



 
 
 
Obrazloženje: 
 
Županijska skupština je na 19. sjednici, održanoj 31. ožujka 2009. godine, donijela Odluku o 
imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda za područje Dubrovačko – neretvanske 
županije. 
Budući je dosadašnja predsjednica, gđa. Pave Gleđ otišla u mirovinu, potrebno je imenovati 
drugu osobu sa položenim pravosudnim ispitom za predsjednika/cu Službeničkog suda. 
 
Članak 51. 
Službenički sudovi imaju predsjednika i najmanje šest članova. 
Predsjednik i najmanje dva člana imenuju se iz reda diplomiranih pravnika s položenim 
pravosudnim ispitom. 
Službenički sud odlučuje u vijeću od tri člana, koje imenuje predsjednik službeničkog suda za 
svaki pojedini slučaj. Vijeću uvijek predsjeda član imenovan iz reda diplomiranih pravnika s 
položenim pravosudnim ispitom. 
Uredske i druge poslove za službenički sud obavlja upravno tijelo nadležno za službeničke 
odnose u županiji, Gradu Zagrebu, odnosno velikom gradu koji je samostalno ustrojio 
službenički sud. 
Izmjene i dopune Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 61/11.) 
 
Članak 48. 
Službenički sudovi ustrojavaju se za područje županije i Grada Zagreba. 
Predsjednika i članove službeničkog suda imenuje županijska skupština, odnosno Gradska 
skupština Grada Zagreba. 
»Predsjednikom i članovima službeničkog suda iz stavka 2. ovoga članka ne može biti 
imenovan član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
općinski načelnik, gradonačelnik i župan te pročelnik upravnog tijela jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave.«. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko - neretvanske županije ("Službeni glasnik 
Dubrovačko - neretvanske županije", broj 7/09., 10/10. i 3/13.), Župan Dubrovačko - 
neretvanske županije, donio je 
 
 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
 
 
 
Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova 
Službeničkog suda za područje Dubrovačko – neretvanske županije i prosljeđuje Skupštini 
Dubrovačko - neretvanske županije na raspravu i donošenje. 
 
 
 
KLASA: 114-01/08-01/02 
URBROJ: 2117/1-01-15-11 
Dubrovnik, 14. rujan 2015. 
 
 
         
 
             Župan 
 
             Nikola Dobroslavić 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
 

1. Županijska skupština, ovdje 
2. Evidencija, ovdje 
3. Pismohrana. 

 
 
 


