
 
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 18. 
sjednici, održanoj 16. prosinca 2016. 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., 
12/13. i 7/15.), u članku 1., stavak 1., pod točkom 3., Ante Šprlje, dipl. iur. razrješuje se 
dužnosti člana Službeničkog suda, a za članicu Službeničkog suda imenuje se pod točkom 3.: 
  
3. Sanja Marić, dipl.iur., voditeljica pododsjeka za opće i pravne poslove u Gradu Ploče 
 

 
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: 114-01/16-01/02 
URBROJ: 2117/1-04-16- 
Dubrovnik, 16. prosinca 2016. 

  Predsjednik 
            Županijske skupštine 
           

     Ivan Margaretić, prof 
 
 
 
Dostaviti: 
 

1. Silvio Markota, Upravni odjel za komunalne poslove, promet i veze, ovdje 
2. Sanja Marić,  Trg kralja Tomislava 23 Ploče 20340, 
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 dosadašnji član Službeničkog suda, g. Ante Šprlje postao ministar pravosuđa, 
potrebno je imenovati drugu osobu za člana Službeničkog suda. 
Predlaže se imenovanje gđe. Sanje Marić, dipl. iur., voditeljice pododsjeka za opće i pravne 
poslove u Gradu Ploče, dugogodišnje djelatnice sa iskustvom u pravnim poslovima. 
 
 
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.«. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

          
REPUBLIKA HRVATSKA 
Dubrovačko - neretvanska županija 
Službenički sud za područje  
Dubrovačko – neretvanske županije 
Predsjednik 
 
Dubrovnik, 7. prosinac 2016. 
 
      UPRAVNI ODJEL POSLOVE ŽUPANA 
      I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

- ovdje - 
 
 
 
PREDMET:  Izmjena Odluke o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog  
  suda za područje Dubrovačko – neretvanske županije – prijedlog 
  - dostavlja se, 
 
Poštovani, 
 
 
u privitku Vam dostavljam prijedlog izmjene Odluke o imenovanju predsjednika i članova 
Službeničkog suda za područje Dubrovačko – neretvanske županije, sa molbom da ga 
proslijedite Županijskoj skupštini na razmatranje i odlučivanje, a u skladu sa člankom 48. 
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 
 
S poštovanjem, 
 
 
              Predsjednik 
        Službeničkog suda za područje       
              Dubrovačko – neretvanske županije 
 
           Silvio Markota 
 
 
Prilog:  

- prijedlog odluke 
- obrazloženje 


