
Temeljem članka 48. stavak 1. i članka 123. stavak 1. Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  ("Narodne novine" broj 86/08.) i 
članka 30. točka 24. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 
3/01., 8/01., 9/03, 13/05. i 2/06.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 23. sjednici 3. 
listopada 2008. godine 
 
 
 
 
 

O D L U K U 
 

o ustrojavanju Službeničkog suda 
u Osječko-baranjskoj županiji 

 
 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom ustrojava se Službenički sud u Osječko-baranjskoj županiji (u daljnjem 
tekstu: Službenički sud) određuje broj članova, sastav, kao i druga pitanja od značaja za njegov rad. 
 
 

Članak 2. 
 

Za vođenje postupaka protiv službenika i namještenika upravnih tijela Osječko-baranjske 
županije (u daljnjem tekstu: Županija) te službenika i namještenika upravnih tijela gradova i općina na 
području Županije zbog teške povrede službene dužnosti ustrojava se Službenički sud u Osječko-
baranjskoj županiji. 
 

Sjedište Službeničkog suda je u Osijeku. 
 
 

Članak 3. 
 

Službenički sud ima predsjednika i šest članova koje imenuje Skupština Županije. 
 

Predsjednik i najmanje dva člana imenuju se iz reda diplomiranih pravnika s položenim 
pravosudnim ispitom. 
 
 

Članak 4. 
 

Službenički sud ima tajnika i zapisničara koje određuje pročelnik upravnog tijela Županije 
nadležnog za radne odnose službenika i namještenika iz reda službenika navedenog upravnog tijela. 
 

Tajnik Službeničkog suda mora biti diplomirani pravnik. 
 
 

Članak 5. 
 

Administrativno-tehničke poslove za Službenički sud obavlja upravno tijelo Županije 
nadležno za radne odnose službenika i namještenika. 
 



Članak 6. 
 

Predsjednik, članovi, tajnik i zapisničar Službeničkog suda imaju pravo na novčanu naknadu 
za svoj rad koju posebnim aktom odredi Skupština Županije. 
 
 

Članak 7. 
 

Zaglavlje akta službeničkog suda sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv "Republika 
Hrvatska", naziv "Službenički sud u Osječko-baranjskoj županiji", sjedište Službeničkog suda 
"Osijek", te brojčanu oznaku predmeta, mjesto i datum izrade akta. 
 

Pečat Službeničkog suda promjera je 38 mm i sadrži u sredini grb Republike Hrvatske, a oko 
njega naziv "Republika Hrvatska", naziv "Službenički sud u Osječko-baranjskoj županiji" i sjedište 
Službeničkog suda "Osijek".  
 
 

Članak 8. 
 

Sredstva za rad Službeničkog suda osiguravaju se u proračunu Županije u razdjelu upravnog 
tijela Županije nadležnog za radne odnose službenika i namještenika. 
 
 

Članak 9. 
 

Uredski poslovi za Službenički sud obavljaju se sukladno propisima kojima se uređuje 
uredsko poslovanje. 
 
 

Članak 10. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku". 
 
 
Klasa: 114-06/08-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-08-5 
 
Osijek, 3. listopada 2008. 
 
 
 
 Predsjednik 
 
 Ivica Završki, v.r. 
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