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O b r a z l o ž e n j e 
Prijedloga odluke o ustrojavanju Službeničkog suda Grada Rijeke 

 
 
 Odredbom članka 50. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08) koji je stupio na snagu 31. srpnja 
2008. godine, dana je mogućnost velikim gradovima koji imaju više od 35.000 stanovnika i 
gradovima sjedišta županija da mogu samostalno ustrojiti službenički sud nadležan za 
vođenje postupaka zbog teške povrede službene dužnosti protiv službenika i namještenika 
upravnih tijela gradova.  
 Za velike gradove koji ne iskoriste mogućnost ustrojavanja službeničkog suda, 
nadležnost za vođenje postupaka zbog teške povrede službene dužnosti biti će pri 
službeničkom sudu županija koje su sukladno odredbi članka 123. citiranog Zakona u obvezi 
isti ustrojiti najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu istog Zakona.  
Imenovanje predsjednika i članova službeničkog suda županije u nadležnosti je županijske 
skupštine. Troškovi postupka pred službeničkim sudom koji ustroji županija snosi lokalna 
jedinica u čijem je upravnom tijelu zaposlen službenik protiv kojeg se vodi postupak. 
 Do sada je vođenje postupaka zbog teške povrede službene dužnosti službenika i 
namještenika bilo u nadležnosti Službeničkog suda u Rijeci i Višeg službeničkog suda sa 
sjedištem u Zagrebu, koje je sudove ustrojila Vlada Republike Hrvatske ("Narodne novine" 
39/06). 
 Dosadašnje iskustvo Grada Rijeke u vođenju postupaka zbog teške povrede 
službene dužnosti od strane Službeničkog suda u Rijeci i Višeg službeničkog suda u 
Zagrebu pokazalo je da je sistem trom i neučinkovit (primjerice: jedan postupak za Grad 
Rijeku se vodio preko 4 godine, a onda je isti obustavljen zbog zastare i sl.). 
 Kako je u Gradu Rijeci zaposleno preko 400 službenika i namještenika, iz redova 
kojih ima 9 diplomiranih pravnika s položenim pravosudnim ispitom, veliki broj 
visokoobrazovanih službenika i ekipiranu službu za službeničke odnose predlaže se da Grad 
Rijeka ustroji svoj službenički sud. 
 Prema predloženom Prijedlogu odluke službenički sud imao bi predsjednika i 6 
članova. Predsjednik i najmanje dva člana službeničkog suda, sukladno citiranom Zakonu 
moraju biti diplomirani pravnici s položenim pravosudnim ispitom. Predsjednika i članove 
službeničkog suda imenuje Gradsko vijeće Grada Rijeke. 
 Uredske i druge poslove za službenički sud obavljat će Odjel za gradsku samoupravu 
i upravu.  
 Tajnika službeničkog suda imenuje gradonačelnik, a zapisničara određuje pročelnik 
Odjela za gradsku samoupravu i upravu. 

Kako će pored svojih redovitih poslova, predsjednik, članovi, tajnik i zapisničar 
obavljati administrativne i druge poslove za potrebe službeničkog suda predlaže se da isti 
imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad. Iznos novčanih naknada određuje 
gradonačelnik po završenom predmetu. 

Službenički sud u obavljanju poslova koristit će pečat s grbom Republike Hrvatske, a 
na sadržaj zaglavlja akta primjenjuju se propisi kojima se uređuje sadržaj zaglavlja akta tijela 
državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave i mjesne samouprave te 
pravnih osoba koje imaju javne ovlasti.  
 Sredstva za rad službeničkog suda osigurat će se u proračunu Grada Rijeke. 
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 U nadležnosti službeničkog suda Grada Rijeke biti će postupci zbog teške povrede 
službene dužnosti protiv službenika i namještenika Grada Rijeke u prvom stupnju, te 
postupci zbog lake povrede službene dužnosti u drugom stupnju. 
 Za rješavanje postupaka zbog teške povrede službene dužnosti u drugom stupnju 
nadležan je Viši službenički sud za sjedištem u Zagrebu. 
 
 

Prijedlog odluke o ustrojavanju Službeničkog suda Grada Rijeke Poglavarstvo 
Grada Rijeke utvrdilo je na sjednici održanoj 30. rujna 2008. godine, te ga prosljeđuje 
Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje. 
 

      Predsjednik Poglavarstva 
      mr.sc. Vojko Obersnel, v.r. 
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Na temelju članka 50. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08) i članka 40. Statuta Grada Rijeke 
("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06,17/06 – 
pročišćen tekst, 8/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici _________  2008. 
godine donijelo je  
 

O  D  L  U  K  U 
o ustrojavanju Službeničkog suda Grada Rijeke 

 
 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom ustrojava se Službenički sud Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: 
Službenički sud) te određuje njegov djelokrug i druga pitanja od značaja za njegov rad. 
 

 
Članak 2. 

 
 Službenički sud odlučuje u postupcima zbog teške povrede službene dužnosti protiv 
službenika i namještenika Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) u prvom stupnju, te u 
postupcima zbog lake povrede službene dužnosti u drugom stupnju. 
 Uredske i druge poslove za Službenički sud obavlja Odjel za gradsku samoupravu i 
upravu. 

 
Članak 3. 

 
 Službenički sud ima predsjednika i šest članova.  

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. 

Predsjednika i članove Službeničkog suda imenuje Gradsko vijeće Grada, na 
prijedlog gradonačelnika Grada. 
 

 
Članak 4. 

 
Tajnika Službeničkog suda imenuje gradonačelnik Grada. 
Zapisničara Službeničkog suda određuje pročelnik Odjela za gradsku samoupravu i 

upravu.  
 

Članak 5. 
 
 Predsjednik, članovi, tajnik i zapisničar Službeničkog suda imaju pravo na novčanu 
naknadu za svoj rad. 
 Naknada iz stavka 1. ovoga članka određuje se po završenom predmetu, posebno za 
predsjednika vijeća, a posebno za članove vijeća, tajnika, te zapisničara.  
 Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka određuje gradonačelnik Grada.  
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Članak 6. 
 

Zaglavlje akta Službeničkog suda sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv "Republika 
Hrvatska – Primorsko-goranska županija – Grad Rijeka – Službenički sud Grada Rijeke– 
Rijeka", brojčanu oznaku predmeta, mjesto i datum izrade akta. 
 Pečat Službeničkog suda iz stavka 1. ovoga članka promjera je 38 mm i sadrži u 
sredini grb Republike Hrvatske, a oko njega naziv: "Republika Hrvatska – Primorsko-
goranska županija – Grad Rijeka – Službenički sud Grada Rijeke – Rijeka". 
 

Članak 7. 
 

U postupku zbog povrede službene dužnosti ne plaćaju se pristojbe. 
Sredstva za rad Službeničkog suda osiguravaju se u proračunu Grada.  

 
Članak 8. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama" 
Primorsko-goranske županije. 
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