
 
 

 

  

REPUBLIKA HRVATSKA 
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
T A J N I Š T V O  
KLASA: 114-01/14-01/02 
URBROJ:2125/1-05-14-01 
Gospić, 17. travnja 2014. godine 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

-ovdje- 
 
 

PREDMET: Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Službeničkog 
suda za područje Ličko-senjske županije 

 

PRAVNI TEMELJ: Članak 48. i 51. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN» br. 86/08 i 61/11) i članak 
19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 
13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 
6/13 – pročišćeni tekst)   

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 
 

PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanje 
 

NOSITELJ IZRADE: Tajništvo Županije 
 

IZNOS POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA: Sredstva za rad Službeničkog suda 
osiguravaju se u Proračunu Županije, a troškove postupka pred Službeničkim sudom snosi 
lokalna jedinica u čijem je upravnom tijelu zaposlen službenik protiv kojeg se vodi postupak. 
 

OBRAZLOŽENJE:  

Prema odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi Službenički sud u Županiji nadležan je za vođenje postupaka zbog 
teške povrede službene dužnosti protiv službenika upravnih tijela lokalnih jedinica na 
području Županije. 

Službenički sud odlučuje o teškim povredama službene dužnosti u prvom stupnju, a u 
drugom stupnju o lakim povredama službene dužnosti i o žalbama o udaljenju iz službe. 

Člankom 48. navedenog Zakona propisano je da predsjednika i članove službeničkog 
suda imenuje županijska skupština, a člankom 51. da službenički sud ima predsjednika i 
najmanje šest članova od kojih se predsjednik i najmanje dva člana imenuju iz reda 
diplomiranih pravnika s položenim pravosudnim ispitom. 

Županijska skupština donijela je 23. listopada 2008. godine Odluku o ustrojavanju 
Službeničkog suda za područje Ličko-senjske županije i imenovanju predsjednika i članova 
(«Županijski glasnik» br. 19/08). Navedenom Odlukom imenovan je predsjednik i šest 
članova. 

Mislav Biondić, dipl. iur. iz Senja s položenim pravosudnim ispitom koji je imenovan za 
predsjednika i Jasmina Zeba, dipl. iur. iz Gospića s položenim pravosudnim ispitom koja je 
imenovana za članicu Službeničkog suda zatražili su razrješenje iz osobnih razloga. 

S obzirom da su predsjednik i članica zatražili razrješenje potrebno je imenovati novog 
predsjednika i člana.  
 
  
  

P R O Č E L N I C A 

Ankica  Blažević, dipl.oec. 

 



 
 

 

  

REPUBLIKA HRVATSKA 
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE 
KLASA: 114-01/14-01/02 
URBROJ: 2125/1-01-14-03 
Gospić, 17. travnja 2014. godine 

 

 

 Na temelju članka 30. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 

13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 –pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni 

tekst) i članka 40. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski 

glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 14/13) Odbor za izbor i imenovanje  

na 6.  sjednici održanoj 17. travnja 2014. godine, donio je  

 

 

 

Z A K L J U Č A K  
 

I. 

Odbor za izbor i imenovanje predlaže da se Mislav Biondić, dipl. iur. s položenim 

pravosudnim ispitom i Jasmina Zeba, dipl. iur. s položenim pravosudnim ispitom, na osobni 

zahtjev razriješe dužnosti predsjednika, odnosno članice Službeničkog suda za područje 

Ličko-senjske županije. 
 

Za predsjednicu Službeničkog suda za područje Ličko-senjske županije predlaže se 

Ana Milinković Rukavina, dipl. iur. iz Gospića s položenim pravosudnim ispitom, a za člana 

Mislav Bilović, dipl. iur. iz Senja s položenim pravosudnim ispitom. 

 

 

 

 

 

 

P R E D S J E D N I K  

Nikola Šulentić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

REPUBLIKA HRVATSKA 
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA:114-01/14-01/02 
URBROJ:2125/1-01-14- 
Gospić, _________________ 2014. godine 

 

 

 Na temelju članka 48. i 51. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08 i 61/11) i članka 19. i 84. 

Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 

9/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst) Županijska skupština 

Ličko-senjske županije na ____. sjednici održanoj ________________ 2014. godine, donijela je  

 

 

R J E Š E NJ E 

o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana  

Službeničkog suda za područje Ličko-senjske županije 
 
 

I. 
 

Razrješuju se Mislav Biondić, dipl. iur. s položenim pravosudnim ispitom i Jasmina 

Zeba, dipl. iur. s položenim pravosudnim ispitom na osobni zahtjev dužnosti predsjednika, 

odnosno članice Službeničkog suda za područje Ličko-senjske županije, imenovani Odlukom 

o ustrojavanju Službeničkog suda za područje Ličko-senjske županije i imenovanju 

predsjednika i članova («Županijski glasnik» br. 19/08). 
 

II. 
 

Za predsjednicu Službeničkog suda za područje Ličko-senjske županije imenuje se 

Ana Milinković Rukavina, dipl. iur. iz Gospića s položenim pravosudnim ispitom, a za člana 

Mislav Bilović, dipl. iur. iz Senja s položenim pravosudnim ispitom. 

 

III. 
 

 Ovo Rješenje stupa na snagu prvi dan od dana njegove objave u «Županijskom 

glasniku» Ličko-senjske županije.    

 

 

 

 
P R E D S J E D N I K 

mr. Darko Milinović, dr. med.,v. r. 

 

 

 

 

 


