
Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 27. svibnja 2022. 

 

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 112/19) i članka 19. točke 24. 

Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 

13/09, 9/13, 12/17, 2/18, 2/20, 3/20, 4/21 i 5/21-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Osijeka 

na 8. sjednici održanoj 24. svibnja 2022., donijelo je  

 

 

O D L U K U 

 

o ustrojavanju Službeničkog suda Grada Osijeka 

 

  

Članak 1. 

 

Ovom se odlukom ustrojava Službenički sud Grada Osijeka, sa sjedištem u Osijeku, 

(dalje u tekstu: Službenički sud) te određuje njegov djelokrug, sastav i broj članova te druga 

pitanja od značaja za njegov rad. 

 

Članak 2. 

 

Službenički sud vodi i odlučuje u postupcima zbog teške povrede službene dužnosti 

protiv službenika i namještenika upravnih tijela Grada Osijeka (dalje u tekstu: Grad) u prvom 

stupnju i zbog lake povrede službene dužnosti službenika i namještenika upravnih tijela Grada 

u drugom stupnju. 

  

Članak 3. 

 

Službenički sud ima predsjednika i šest članova. 

Predsjednik i najmanje dva člana imenuju se iz reda diplomiranih pravnika ili magistara 

prava 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 ili magistara prava 

s položenim pravosudnim ispitom. 

 

Članak 4. 

 

Predsjednika i članove Službeničkog suda imenuje Gradsko vijeće na prijedlog 

Gradonačelnika. 

Službenički sud ima tajnika i zapisničara, koje određuje pročelnik upravnog  tijela Grada 

nadležnog za službeničke odnose. 

  

Članak 5. 

  

Uredske i druge administrativno-tehničke poslove za Službenički sud obavlja upravno 

tijelo Grada nadležno za službeničke odnose. 

Tajnik i zapisničar obavljaju sljedeće poslove: 

- zaprimaju zahtjeve za pokretanje postupaka zbog teške povrede službene dužnosti, žalbe 

u postupcima zbog lake povrede službene dužnosti te žalbe protiv rješenja o udaljenju 

iz službe te ih dostavljaju predsjedniku Službeničkog suda 
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- zaprimaju ostale podneske te ih dostavljaju predsjedniku Službeničkog suda ili 

predsjedniku vijeća 

- oblikuju i uređuju spise te ih dostavljaju vijeću koje imenuje predsjednik Službeničkog 

suda 

- vode statistiku predmeta i o tome izvješćuju predsjednika Službeničkog suda 

- prikupljaju i pripremaju dokumentaciju prema nalozima predsjednika vijeća 

- ovjeravaju prijepise odluka Službeničkog suda i brinu o njihovoj otpremi i dostavi 

strankama 

- pomažu predsjedniku Službeničkog suda u poslovima iz njegovog djelokruga 

- izrađuju zapisnike o radu vijeća i odluke Službeničkog suda po uputama predsjednika 

vijeća 

- obavljaju i druge poslove po nalozima predsjednika Službeničkog suda. 

 

Članak 6. 

 

Predsjednik i članovi Službeničkog suda imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad, 

čiju visinu posebnim aktom odredi Gradonačelnik. 

 

Članak 7. 

 

Zaglavlje akta Službeničkog suda sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv „Republika 

Hrvatska“, naziv „Osječko-baranjska županija“, naziv „Službenički sud Grada Osijeka“, 

sjedište Službeničkog suda „Osijek“, 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 – Osječko-baranjska županija, Grad Osijek, Službenički 

sud Grada Osijeka, Osijek“. 

   

Članak 8. 

 

Sredstva za rad Službeničkog suda osiguravaju se u Proračunu Grada. 

 

Članak 9. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u Službenom glasniku Grada 

Osijeka. 

 

KLASA: 024-03/22-01/4 

URBROJ: 2158-1-01-22-9 

Osijek, 24. svibnja 2022. 

 

 PREDSJEDNIK  

 GRADSKOGA VIJEĆA 

 Vladimir Ham, dipl.oec., v.r. 

 

 


