
          

 

 

 
 

 REPUBLIKA HRVATSKA 
  

   OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
 

 SKUPŠTINA 
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KLASA: 029-04/23-03/2 

URBROJ: 2158-04-23-2 

Osijek, 24. veljače 2023. 

 

 Temeljem članka 8. stavak 1. podstavak 1. Odluke o radnim tijelima Skupštine Osječko-

baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 1/10.), a u svezi članka 119. stavak 1. Zakona o sudovima 

("Narodne novine" broj 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18., 21/22., 60/22. i 16/23.), Komisija za izbor i 

imenovanja Skupštine Osječko-baranjske županije donijela je na 18. elektroničkoj sjednici 24. veljače 

2023. godine 

 

Z A K L J U Č A K 
 

o pokretanju postupka za imenovanje sudaca 

porotnika Županijskog suda u Osijeku 
 

I. 

 

 Radi imenovanja 50 sudaca porotnika Županijskog suda u Osijeku, a povodom inicijative za 

pokretanje toga postupka, koju je 24. siječnja 2023. godine podnio sudac ovlašten za obavljanje poslova 

sudske uprave Županijskog suda u Osijeku, sukladno članku 119. stavku 1. Zakona o sudovima, pozivaju 

se gradska, odnosno općinska vijeća, sindikati, udruge poslodavaca i gospodarska komora, kao ovlašteni 

predlagatelji, da predlože svoje kandidate za izbor sudaca porotnika s prebivalištem na području 

Osječko-baranjske županije, koji ispunjavaju uvjete za imenovanje odnosno obavljanje dužnosti suca 

porotnika propisane zakonom. 

 

II. 

 

 Ovlašteni predlagatelji iz točke I. ovoga Zaključka dužni su prijedloge kandidata za suce 

porotnike utvrditi sukladno odredbama članka 117. Zakona o sudovima, što podrazumijeva da sudac 

porotnik mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete za obavljanje ove dužnosti: 

- hrvatsko državljanstvo, 

- punoljetnost i 

- biti dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika. 

 

 Nadalje, kako se prema odredbi članka 118. stavka 2. Zakona o sudovima odredbe toga Zakona 

koje se odnose na suce shodno primjenjuju i na suce porotnike, ako zakonom nije drugačije određeno, na 

suce porotnike primjenjuje se i odredba članka 90. stavka 1. Zakona o sudovima, prema kojoj sudac, pa 

prema tome i sudac porotnik, ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću. 

Isto se odnosi i na odgovarajuću primjenu odredbi članka 91. stavka 2. i 3. Zakona o sudovima prema 

kojima sudac porotnik ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog 

ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe te ne smije obavljati drugu službu ili 

posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti njegov 

društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti. Budući da se prilikom imenovanja 

sudaca mora voditi računa o zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina, sukladno odredbama 

Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 155/02., 80/10. i 93/11.), o 

tome treba voditi računa i pri imenovanju sudaca porotnika. 



 Prema odredbi članka 121. Zakona o sudovima, sudac porotnik neće obavljati porotničku 

dužnost dok se protiv njega vodi kazneni postupak ili postupak za njegovo razrješenje od porotničke 

dužnosti. 

 

 Sukladno članku 118. stavku 1. Zakona o sudovima, suci porotnici imenuju se na četiri godine i 

istekom toga roka mogu biti ponovno imenovani. 

 

III. 

 

 Slijedom navedenog u točki II. ovoga Zaključka, a radi valjanog utvrđivanja činjenica o 

ispunjavanju zakonskih uvjeta za imenovanje na dužnost suca porotnika, ovlašteni predlagatelji dužni su 

uz akt tijela nadležnog za predlaganje kandidata za suce porotnike dostaviti za svakog predloženog 

kandidata presliku važeće osobne iskaznice i vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju kandidature s 

potrebnim podacima o ispunjavanju zakonskih uvjeta za imenovanje na porotničku dužnost, na obrascu 

izjave dostupnom na internetskoj stranici Osječko-baranjske županije. 

 

IV. 

 

 Pozivaju se zakonom ovlašteni predlagatelji da najkasnije do 12. svibnja 2023. godine dostave 

svoje prijedloge kandidata s dokumentacijom iz točke III. ovoga Zaključka Komisiji za izbor i 

imenovanja Skupštine Osječko-baranjske županije (Trg A. Starčevića 2, Osijek), kako bi se prije 

imenovanja pribavilo mišljenje predsjednika Županijskog suda u Osijeku o predloženim kandidatima, 

sukladno odredbi članka 119. stavka 2. Zakona o sudovima, utvrdio prijedlog rješenja te imenovali suci 

porotnici Županijskog suda u Osijeku prije isteka četverogodišnjeg mandata dosadašnjim sucima 

porotnicima, imenovanim na 21. sjednici 27. lipnja 2019. godine ("Županijski glasnik" broj 8/19.).  

 

V. 
 

 Ovaj Zaključak bit će objavljen u oglasniku na internetskoj stranici Osječko-baranjske županije. 

 

 

 

 

 Predsjednik 

 Vedran Novokmet, v.r. 

 

 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave s 

 područja Osječko-baranjske županije 

2. Sindikati: SSSH, NHS i MHS i ostali 

 po općem pozivu iz točke IV. ovoga Zaključka 

 objavljenom u oglasniku na internetskoj stranici 

 Osječko-baranjske županije 

3. Hrvatska udruga poslodavaca 

4. HGK Županijska komora Osijek 

5. Pismohrana 

 


