
Na temelju članka 48., stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i članka 22. Statuta 
Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko - neretvanske županije", broj 7/09., 
10/10., 3/13., 8/16. i 11/20.) Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 19. sjednici, 
održanoj ___ ožujka 2021. 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, 7/15 i 16/16) u 
članku 1., stavku 2. mijenja se točka 6. i glasi: 
„6. Danijela Glavić Miletić, dipl.iur., pomoćnica pročelnice u Upravnom odjelu za poslove župana, 
Županijske skupštine i opću upravu - za člana.“ 
 

Članak 2. 
Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene. 
 

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: 2117/1-04-21- 
Dubrovnik,     ožujka 2020. 
 

Predsjednica 
     Županijske skupštine 

 
dr. sc. Vilma Kosović, dr. med 

 
 
 
 
Dostaviti: 

1. Danijela Glavić Miletić, UO za poslove župana, Županijske skupštine i opću upravu – ovdje, 
2. Službenički sud za područje DNŽ, n/p predsjednika Silvia Markote, ovdje, 
3.  Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije – za objavu, 
4. Županijska skupština – ovdje, 
5. Pismohrana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBRAZLOŽENJE 
 
Službenički sudovi ustrojavaju se za područje Županije i Grada Zagreba, a odlučuju u teškim povredama 
službene dužnosti u prvom stupnju te o lakim povredama službene dužnosti u drugom stupnju. 
Službenički sud u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ustrojen je Odlukom Skupštine Dubrovačko-
neretvanske županije objavljenoj u“ Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije“, broj: 
9/08, od 29. prosinca 2008. godine. 
Člankom 48. stavkom 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) određeno je da predsjednike i 
članove službeničkog suda imenuje županijska skupština. 
Ovom odlukom mijenja se Odluka o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda iz razloga 
ekonomičnijeg i efikasnijeg postupanja, te kadrovskih promjena koje su u međuvremenu nastupile. 
Naime, umjesto člana koji je odvjetnik u Metkoviću, imenuje se Danijela Glavić Miletić iz Dubrovnika, 
službenica Upravnog odjela za poslove župana, Županijske skupštine i opću upravu, koja ima položen 
pravosudni ispit. 
 
 
 








