
 

                          
 

         REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO – ZAGORSKA  ŽUPANIJA 

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE 

I ZAJEDNIČKE POSLOVE  

 

KLASA: 710-01/12-01/01 

URBROJ: 2140/01-11-12-2 

Krapina, 03. prosinca 2012.  

 

                                                                               

                 o. d. ŽUPANA - ZAMJENICA ŽUPANA  

                ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA   

                       

  

PREDMET:  Izvješće o radu Službeničkog suda  

                        u Krapinsko-zagorskoj županiji 

  

 

PRAVNI TEMELJ:  Članak 8. Odluke o ustrojavanju službeničkog suda u Krapinsko-

zagorskoj županiji („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 25/08.) i članak 17. 

Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 

13/02., 5/06., 11/06.- p. t. i 14/09.)  

 

NADLEŽNOST  

ZA DONOŠENJE:   Županijska skupština 

 

PREDLAGATELJ:  Upravni odjel za opće i zajedničke poslove 

 

IZVJESTITELJ:     Nikola Gospočić, u.z. pročelnice Upravnog odjela  o. d. župana -     

                                   zamjenici župana, o.d. župana - zamjenica župana Županijskoj skupštini  

 

OBRAZLOŽENJE:    

 Županijska skupština Krapinsko- zagorske županije je  temeljem članka 48. stavka 1. 

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi   

(„Narodne Novine“ broj 86/08. i 61/11.)  i članka 17.  Statuta Krapinsko-zagorske županije  

18. prosinca 2008. godine donijela Odluku o ustrojavanju Službeničkog suda u Krapinsko-

zagorskoj županiji. Također, Rješenjima Županijske skupštine za predsjednika Službeničkog 

suda imenovan je Franc Harapin a za članove Miljenko Pospiš, Jasna Čiček-Vorih, Ljiiljana 

Malogorski, Kruno Čačko i Andrea Cobović.  

  Člankom 8. Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda propisano je da je Predsjednik 

Službeničkog suda dužan jednom godišnje podnijeti Županijskoj skupštini izvješće o radu 

Službeničkog suda. 

 Dana 30. studeni 2012. godine, Predsjednik Službeničkog suda po prvi puta podnio je  

Izvješće o radu Službeničkog suda. Razlog istome je taj, što je tek 2012. godine Službenički 



sud zaprimio prve zahtjeve za provođenje postupka zbog teške povrede službene dužnosti, te 

je od dana ustrojavanja Službenički sud proveo dva postupka zbog teške  povrede službene 

dužnosti.  

          Predlaže se o. d. župana - zamjenici župana da utvrdi Prijedlog zaključka o prihvaćanju 

Izvješća o radu Službeničkog suda i proslijedi Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga 

i donošenja Zaključka. 

  

 

 

         u. z. PROČELNICE  

            Nikola Gospočić                    
                                                                                              

  

Prilog:            

Izvješće o radu,  

Prijedlog zaključka o.d. župana-zamjenice župana,      

Prijedlog zaključka Županijske skupštine. 



                        
 

         REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

Ž U P A N 

 

KLASA: 710-01/12-01/01 

URBROJ: 2140/01-02-12-3 

Krapina, 05. prosinca  2012. 

  

                                                                                   ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 

 

 

PREDMET:  Prijedlog  zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu  

                       Službeničkog suda u Krapinsko-zagorskoj županiji 

 

 

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.- pročišćeni tekst i 14/09.),  

obnašateljica dužnosti župana-zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije dana 05. 

prosinca 2012. godine d o n o s i  

 

Z A K L J U Č A K 

 

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Službeničkog suda u 

Krapinsko-zagorskoj Županiji. 

 

2. Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog, te se podnose Županijskoj 

skupštini na razmatranje i usvajanje. 

 

3. Za izvjestitelja po toč. 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Nikola 

Gospočić, u. z. pročelnice Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove. 

 

 

 

          O.D. ŽUPANA- ZAMJENICA ŽUPANA 

 

               Sonja Borovčak 

Dostaviti: 

1. Županijska skupština, 

2. za Zbirku isprava, 

3. pismohrana. 

 



 

                          
         REPUBLIKA HRVATSKA 

 SLUŽBENIČKI SUD U  

KRAPINSKO – ZAGORSKOJ  ŽUPANIJI 
KLASA: 710-01/12-01/01 

URBROJ: 2140/01-01-12-1 

Krapina, 30. studeni 2012.  

 

                  

                                                                                ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

                                                                         KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 

 

 

          Sukladno članku 8. Odluke o ustrojavnju Službeničkog suda u Krapinsko-zagorskoj 

županiji („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 25/08), Predsjednik 

Službeničkog suda podnosi 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU SLUŽBENIČKOG SUDA  

U KRAPINSKO - ZAGORSKOJ ŽUPANIJI  

 

 

 Županijska skupština Krapinsko- zagorske županije je  temeljem članka 48. stavka 1. 

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi   

(„Narodne Novine“ broj 86/08. i 61/11.)  i članka 17.  Statuta Krapinsko-zagorske županije 

(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 11/06.- pročišćeni tekst i 

14/09.)  dana 18. prosinca 2008. godine donijela Odluku o ustrojavanju Službeničkog suda u 

Krapinsko-zagorskoj županiji.  Odluka je objavljena u «Službenom glasniku Krapinsko-

zagorske županije» broj 25/08. 

 

Člankom 2. Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda u Krapinsko-zagorskoj županiji 

propisano je da Službenički sud odlučuje o teškim povredama službene dužnosti  u prvom 

stupnju, te o lakim povredama službene dužnosti u drugom stupnju, kao i o žalbama protiv 

rješenja o udaljenju iz službe, u postupcima koji se vode protiv službenika i namještenika 

upravnih tijela Krapinsko – zagorske županije  i upravnih tijela gradova Donja Stubica, 

Klanjec, Krapina, Oroslavje, Pregrada, Zabok i Zlatar i općina Bedekovčina, Budinšćina, 

Desinić, Đurmanec, Gornja Stubica, Hraščina, Hum na Sutli, Jesenje, Konjščina, Kraljevec na 

Sutli, Krapinske Toplice, Kumrovec, Lobor, Mače, Marija Bistrica, Mihovljan, Novi 

Golubovec, Petrovsko, Radoboj, Stubičke Toplice, Sveti Križ Začretje, Tuhelj, Veliko 

Trgoviše, Zagorska Sela i Zlatar Bistrica. 

 

 Sjedište Službeničkog suda je u Krapini, Magistratska 1.  

 

 Također, Rješenjima Županijske skupštine za predsjednika Službeničkog suda 

imenovan je Franc Harapin a za članove Miljenko Pospiš, Jasna Čiček-Vorih, Ljiiljana 

Malogorski, Kruno Čačko i Andrea Cobović.  

 



 Ovo je prvo Izvješće o radu Službeničkog suda, obzirom da je tek 2012. godine 

Službenički sud zaprimio prve zahtjeve za provođenje postupka zbog teške povrede službene 

dužnosti, te je od dana ustrojavanja Službenički sud proveo dva postupka zbog teške  povrede 

službene dužnosti.  

  

 Navedeni postupci vođeni su protiv službenika i namještenika dvije jedinice lokalne 

samouprave: Općine Đurmanec i Općine Stubičke Toplice.   

 

 U radu, Službenički sud djelovao je sukladno Odluci o ustrojavanju i Poslovniku 

službeničkog suda u Krapinsko- zagorskoj županiji.  

 

 U jednom slučaju, u provedenom postupku održane su dvije usmene rasprave te je 

dana 19. listopada 2012. godine Službenički sud donio Rješenje kojim je odbačen zahtjev 

zbog nepostojanja zakonskih pretpostavki za pokretanje postupka zbog teške povrede 

službene dužnosti. Na navedeno Rješenje uložena je žalba. 

 

 U drugom slučaju, Službenički sud je zaprimio pravovaljani Zahtjev za pokretanje 

postupka zbog teške povrede službene dužnosti od strane pročelnika jedinice lokalne 

samouprave. Nakon što je Zahtjev dostavljen na odgovor namješteniku, isti je povučen od 

strane pročelnika jedinice lokalne samouprave zbog prestanka službe namještenika po sili 

zakona, te je  Službenički sud  dana 21. rujna 2012. godine donio Rješenje o obustavi 

postupka. Troškovi postupka koji su se odnosili na neto naknade za rad predsjednika i članova 

Službeničkog suda, u skladu sa čl. 16. st. 2. Odluke o  ustrojavanju Službeničkog suda, 

namireni su od jedinice lokalne samouprave. 

 

 

 

                                                                             PREDSJEDNIK SLUŽBENIČKOG SUDA 

 

               Franc Harapin 



                            

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 710-01/12-01/01 

URBROJ: 2140/01-01-12-4 

Krapina,  17. prosinca  2012. 

 

 

 Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 05/06., 11/06. - pročišćeni tekst i 14/09. ) 

Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 19. sjednici održanoj dana 17. prosinca 

2012. godine donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu 

Službeničkog suda u Krapinsko-zagorskoj županiji 

 

 

           I.   Prihvaća se Izvješće o radu Službeničkog suda u Krapinsko-zagorskoj županiji od 

30. studeni 2012. godine. 

 

          II.  Izvješće o radu Službeničkog suda  nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov 

sastavni dio. 

 

 

                                                                           PREDSJEDNIK 

                                                                         ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

   Višeslav Ćuk, dr. med.  

 

 

 

Dostaviti: 

1. Službenički sud u KZŽ 

    n/p predsjednika Službeničkog suda, 

2. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, 

3. „ Službeni glasnik KZŽ“, za objavu, 

4.  Za zbirku isprava, 

5.  Za prilog zapisniku, 

6.  Pismohrana. 


