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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O 

OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA 

 

Članak 1. 

 

U Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika („Narodne novine“ 

broj101/98., 135/98., 105/99., 25/00., 73/00., 30/01., 59/01., 114/01., 153/02., 

154/02., 163/03., 16/04., 30/04., 105/04., 187/04., 92/05., 121/05., 151/05., 

135/06.,141/06., 17/07., 34/07., 82/07., 107/07., 60/08., 38/09., 150/11., 22/13., 

102/14., 103/14. i 3/15.) u članku 1. stavku 2. podstavak 13. briše se. 

 

U podstavku 14. riječi: „njegovi zamjenici“ zamjenjuju se riječima: „njegov 

zamjenik“. 

 

Članak 2. 

 

 

U članku 12. stavku 2. iza riječi: „dužnosnika“ stavlja se zarez i dodaju se 

riječi: „osim za predsjednika, zamjenika predsjednika i suce  Ustavnog suda 

Republike Hrvatske,“ 

 

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 

 

„Za obračun plaće predsjednika, zamjenika predsjednika i sudaca Ustavnog 

suda Republike Hrvatske primjenjuje se osnovica, koja je zakonom kojim se uređuju 

plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, utvrđena za obračun plaće sudaca i 

drugih pravosudnih dužnosnika.“.   

 

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. u točki 7. podtočki f) riječ: 

„zamjenici“ zamjenjuje se riječju: „zamjenik“. 

 

Podtočka i) briše se. 

 

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5. 

 

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. riječi: „stavka 3.“ zamjenjuju 

se riječima: „stavka 4.“. 

 

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7. 

 

Članak 3. 

 

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni i 

dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika („Narodne novine“ broj 

3/15). 
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Članak 4. 

 

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim 

novinama. 
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OBRAZLOŽENJE 

KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA 

O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA 

 

 

 

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE ZAKON DONOSI 

 

Zakonom o obvezama i pravima državnih dužnosnika („Narodne novine“ 

broj101/98., 135/98., 105/99., 25/00., 73/00., 30/01., 59/01., 114/01., 153/02., 

154/02., 163/03., 16/04., 30/04., 105/04., 187/04., 92/05., 121/05., 151/05., 

135/06.,141/06., 17/07., 34/07., 82/07., 107/07., 60/08., 38/09., 150/11., 22/13., 

102/14. i 103/14.) (dalje u tekstu: Zakon), u članku 12. propisano je da osnovicu za 

obračun plaće dužnosnika određuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom. 

 

Dužnosnici u smislu navedenog Zakona, pored ostalih, (prema članku 1. 

stavku 1. podstavku 5. istog Zakona) su i predsjednik, zamjenik predsjednika i suci 

Ustavnog suda Republike Hrvatske, te se odredba članka 12. Zakona, prema kojem 

osnovicu za obračun plaće dužnosnika određuje Vlada posebnom odlukom, odnosi i 

na predsjednika, zamjenika predsjednika i suce Ustavnog suda Republike Hrvatske. 

 

Odlukom i Rješenjem Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-4039/2009, 

U-I-25427/2009 i U-I-195/2010 („Narodne novine“ br. 100/2014.), u postupku ocjene 

ustavnosti pojedinih odredbi Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih 

dužnosnika, ukinuta je odredba tog Zakona kojom je bilo propisano da osnovicu za 

obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika određuje Vlada Republike 

Hrvatske posebnom odlukom. U obrazloženju Odluke Ustavnog suda, pod točkom 

9.1. Ustavni sud je naglasio da opći sustav plaća i drugih materijalnih naknada 

korisnika državnog proračuna, promatrano na načelnoj razini, mora poštivati i slijediti 

ustrojstvo državne vlasti uređeno glavom IV. Ustava te ustavnopravni položaj 

Ustavnog suda uređen u glavi V. Ustava. Nadalje se navodi da davanje u nadležnost 

političkoj egzekutivi (Vladi) da izravno utječe na određivanje plaće sudaca a priori 

znači da su odnosi između dviju grana državne vlasti (izvršne to jest političko-

egzekutivne i sudbene) postavljeni na osnovama koje su objektivno neprihvatljive u 

demokratskom društvu, utemeljenom na načelu diobe vlasti i vladavini prava, sve u 

svjetlu ustavnog zahtjeva da sudstvo mora biti samostalno i neovisno, te da sukladno 

tome iz Ustava proizlazi zahtjev da sve elemente plaće sudaca mora uređivati 

zakonodavac svojim zakonom donesenim u demokratskoj parlamentarnoj proceduri 

na način koji poštuje bit jamstva stabilnosti sudačke funkcije, to jest pravilnog, 

stručnog i nepristranog provođenja pravde, pri čemu svi elementi sudačkih plaća 

moraju biti primjereni dostojanstvu sudačke profesije i teretu odgovornosti sudaca. 

 

Na temelju Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje 

pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 115/2014) 

Vlada Republike Hrvatske je donijela Uredbu o izmjeni i dopuni Zakona o obvezama 

i pravima državnih dužnosnika (Narodne novine broj 3/2015), kojom je propisano da 

se za obračun plaće predsjednika, zamjenika predsjednika i sudaca Ustavnog suda 

Republike Hrvatske primjenjuje osnovica, koja je zakonom kojim se uređuju plaće 

sudaca i dugih pravosudnih dužnosnika, utvrđena za obračun plaće sudaca i drugih 

pravosudnih dužnosnika. Sukladno članku 4. Zakona o ovlasti Vlade Republike 
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Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora 

(„Narodne novine“ broj 102/15), navedena Uredba ostaje na snazi do 30. lipnja 2016. 

godine. 

 

Slijedom stajališta Ustavnog suda Republike Hrvatske, izraženog u navedenoj 

Odluci i Rješenju Ustavnog suda te poštujući i slijedeći ustavnopravni položaj 

Ustavnog suda uređen u glavi V. Ustava, izrađen je Prijedlog zakona o izmjeni i 

dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, s konačnim prijedlogom 

zakona, kojim je predloženo navedenu materiju urediti zakonom na identičan način 

kao što je uređena navedenom Uredbom, a o kojem je Hrvatski sabor proveo raspravu 

na sjednici 18. svibnja 2016. godine te je nakon rasprave o Konačnom prijedlogu 

zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, hitni 

postupak, prvo i drugo čitanje donio Zaključak kojim se utvrđuje da se o navedenom 

prijedlogu zakona rasprava provela u prvom čitanju, a sve primjedbe prijedlozi i 

mišljenja izneseni u raspravi upućeni su predlagatelju radi pripreme konačnog 

prijedloga zakona.   

 

Na raspravi u Hrvatskome saboru, osim pojedinačnih primjedbi koje se odnose 

na neusklađenost važećeg Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika s 

drugim zakonima u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje dužnosnika u smislu ovoga 

Zakona, izražena su mišljenja i primjedbe vezana uz pitanja koja nisu obuhvaćena 

ovom izmjenom i dopunom Zakona, a odnose se  na krug dužnosnika utvrđen 

važećim Zakonom, odnosno na potrebu da se dužnosnicima u smislu ovoga Zakona 

utvrdi sve one koje imenuje Hrvatski sabor, na potrebu da se preispita opravdanost 

propisivanja različitih koeficijenata za slične dužnosničke položaje, izražena su 

stajališta da se ne vidi logika za utvrđivanje pojedinih koeficijenata pojedinih 

dužnosnika i da neki puta nije jasno zašto pojedini dužnosnici imaju dosta visoki 

koeficijent primjerice čak u odnosu na zastupnike u Hrvatskom saboru, da bi bilo 

primjereno da svi dužnosnici imaju istu osnovicu za plaću (da se ona ne razlikuje 

između dužnosnika u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti  i dužnosnika koji su u 

pravosudnoj vlasti i koji imaju višu osnovicu, da koeficijenti ne definiraju samo plaću 

nego definiraju i odnos jednih prema drugima, te da u tom smislu nema logike u 

koeficijentima čak ni u najnižem ni u najvišem, da je potrebno provesti javnu 

raspravu, te su izražena stajališta o potrebi provedbe temeljite analize stanja u 

području koje taj Zakon regulira, te o potrebi izrade cjelovitog zakonskog rješenja o 

obvezama i pravima državnih dužnosnika, imajući u vidu da je ovaj Zakon doživio 

30-tak izmjena i dopuna,  sagledavajući pri tom sve što je rečeno u raspravi i da se još 

jednom vidi koliko se kvalitetnije mogu regulirati i prava i dužnosti i koeficijenti 

različitih dužnosnika i u kojoj je mjeri moguće izbjeći normativnu prereguliranost, s 

obzirom da postoji više različitih zakona koji se bave istom problematikom. 

 

Sagledavajući širinu primjedbi iznesenih u raspravi u Hrvatskome saboru, 

potrebu provedbe temeljite analize, izrade cjelovitog zakonskog rješenja te provedbe 

savjetovanja s javnošću, za što je potreban i određeni primjeren vremenski period, a 

također smatrajući potrebnim da se do cjelovitog zakonskog uređenja temeljenog na 

detaljnoj analizi stanja, osigura i dosljedno poštivanje stajališta Ustavnog suda 

Republike Hrvatske, izraženog u navedenoj Odluci i Rješenju Ustavnog suda, te 

činjenice za Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih 

dužnosnika ostaje na snazi do 30. lipnja 2016. godine, izrađen je Konačni prijedlog 

zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, 
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kojim je, u ovom trenutku, uvažen dio primjedbi iznesenih u raspravi u Hrvatskome 

saboru, dok će se naknadno pristupiti izradi prijedloga novog cjelovitog zakonskog 

rješenja, sagledavajući sva ostala iznesena mišljenja koja zahtijevaju provedbu 

temeljite analize i detaljno redefiniranje koeficijena, odnosa među njima, kruga 

dužnosnika i uređenje drugih pitanja na koje se iznesene primjedbe i mišljenja 

odnose. 

 

II. PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU ZAKONOM 

Slijedom stajališta Ustavnog suda Republike Hrvatske, izraženog u Odluci i 

Rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-4039/2009, U-I-25427/2009 i 

U-I-195/2010 („Narodne novine“ br. 100/2014.),te poštujući i slijedeći ustavnopravni 

položaj Ustavnog suda uređen u glavi V. Ustava, Prijedlogom ovog Zakona predlaže 

se utvrditi da se za obračun plaće predsjednika, zamjenika predsjednika i sudaca 

Ustavnog suda Republike Hrvatske primjenjuje osnovica koja je zakonom kojim se 

uređuju plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, utvrđena za obračun plaće 

sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika.  

 

Sukladno primjedbama iznesenim u raspravi u Hrvatskome saboru, 

Prijedlogom ovog zakona također se, radi usklađivanja sa Zakonom o ustrojstvu i 

djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“ 

broj 150/11, 22/12, 39/13, 125/13. i 148/13) i Zakonom o državnom uredu za reviziju 

(„Narodne novine“ broj 80/11), predlažu izmjene u dijelu Zakona kojim se utvrđuju 

dužnosnici. Člankom 1. stavkom 1. podstavkom 13., Zakona o obvezama i pravima 

državnih dužnosnika, dužnosnikom u smislu ovoga Zakona utvrđuje se glavni 

inspektor Državnog inspektorata, a podstavkom 14. dužnosnicima u smislu ovoga 

Zakona utvrđuju se i zamjenici glavnog državnog revizora. 

 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu 

ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“ broj 

148/13), propisano je u članku 10., da danom stupanja na snagu ovoga Zakona 

prestaje s radom Državni inspektorat. Slijedom toga, položaj glavnog inspektora 

Državnog inspektorata, koji je bio čelnik navedenog tijela, također više ne postoji. 

Slijedom toga, Prijedlogom ovoga zakona, predlaže se brisati odredbe Zakona o 

obvezama i pravima državnih dužnosnika kojima se glavni inspektor Državnog 

inspektorata utvrđuje dužnosnikom te propisuje koeficijent za navedeni položaj. 

 

Nadalje, Zakonom o Državnom uredu za reviziju propisano je u članku 11. 

stavku 1. da glavni državni revizor ima zamjenika kojeg imenuje Hrvatski sabor na 

prijedlog glavnoga državnog revizora, na vrijeme od osam godina. Slijedom toga, 

budući da glavni državni revizor ima jednog zamjenika, Prijedlogom ovoga zakona 

predlaže se izmjena odredbi Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika 

kojima se dužnosnicima u smislu ovoga zakona utvrđuju zamjenici glavnog državnog 

revizora(u množini), na način da se isto utvrdi u jednini. 

 

Prijedlogom zakona ujedno se predlaže prestanak važenja Uredbe o izmjeni i 

dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (Narodne novine broj 

3/2015), koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju članka 1. Zakona o 

ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga 
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Hrvatskoga sabora, kojom se uređuje pitanje osnovice za obračun plaće predsjednika, 

zamjenika predsjednika i sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske, a koje se pitanje 

na identičan način predlaže urediti ovim Prijedlogom zakona.  

 

 

 

III. OBJAŠNJENJE ODREDBI PREDLOŽENOG ZAKONA 

 

 

Uz članak 1. 

Ovom odredbom briše se glavni inspektor Državnog inspektorata kao dužnosnik u 

smislu ovoga Zakona, budući da navedeni položaj više ne postoji. Također, ovom 

odredbom se dužnosnikom u smislu ovoga Zakona utvrđuje zamjenik glavnog 

državnog revizora, umjesto dosadašnjeg određenja prema kojem su dužnosnicima bili 

utvrđeni zamjenici (u množini) glavnog državnog revizora, budući da glavni državni 

revizor ima jednog zamjenika. 

 

Uz članak 2. 

Ovom odredbom utvrđuje se da se za obračun plaće predsjednika, zamjenika 

predsjednika i sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske primjenjuje osnovica, koja 

je zakonom kojim se utvrđuju plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, 

utvrđena za obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika.  Također se briše 

odredba kojom se utvrđuje koeficijent za položaj glavnog inspektora Državnog 

inspektorata, a uz koeficijent zamjenika glavnog državnog revizora riječ: „zamjenici“ 

zamjenjuje se riječju „zamjenik“. Odredba se također nomotehnički uređuje.  

 

Uz članak 3.  

Ovom odredbom se propisuje prestanak važenja Uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o 

obvezama i pravima državnih dužnosnika („Narodne novine“ broj 3/15).  

 

Uz članak 3. 

Ovom odredbom se određuje stupanje na snagu ovoga Zakona. Predlaže se da Zakon 

stupi na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama, budući da se 

Prijedlogom zakona uređuje pitanje osnovice za obračun plaće predsjednika, 

zamjenika predsjednika i sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske, koje je sada na 

istovjetan način uređeno uredbom donesenom na temelju zakonske ovlasti, koja ostaje 

na snazi do 30. lipnja 2016. godine, te se radi kratkoće vremena i potrebe osiguranja 

kontinuiteta, predlaže da zakon stupi na snagu prvoga dana od dana objave u 

Narodnim novinama.  

 

            

 IV.  PODACI O FINANCIJSKIM SREDSTVIMA POTREBNIM ZA 

PROVOĐENJE  ZAKONA TE O NAČINU OSIGURANJA TIH 

SREDSTAVA 

  

            Za provedbu ovoga zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u 

državnom proračunu. 
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V. RAZLIKE IZMEĐU RJEŠENJA KOJA SE PREDLAŽE U ODNOSU 

NA RJEŠENJA IZ PRIJEDLOGA ZAKONA I RAZLOZI ZBOG 

KOJIH SU TE RAZLIKE NASTALE 

 

Razlike između rješenja koja se predlaže u odnosu na rješenja iz Prijedloga 

zakona su slijedeće: 

 

Dodan je novi članak 1. kojim se predlaže brisanje glavnog inspektora Državnog 

inspektorata kao dužnosnika u smislu ovoga Zakona, budući da navedeni položaj više 

ne postoji, a uz glavnog državnog revizora dužnosnikom u smislu ovoga Zakona 

utvrđuje se njegov zamjenik,  (u jednini) a ne zamjenici (u množini) kao što je bilo 

određeno do sada, budući da glavni državni revizor ima jednog zamjenika, a sukladno 

primjedbama zastupnika Gorana Marića. 

 

U članku 2. (članak 1. Prijedloga zakona) dopunjen je stavak 3. na način da se  

utvrđuje da se riječ: „zamjenici“ (glavnog državnog inspektora) zamjenjuje riječju 

„zamjenik“  te je dodan novi stavka 4. kojim se predlaže brisanje odredbe  kojom se 

utvrđuje koeficijent za položaj glavnog inspektora Državnog inspektorata, a sukladno 

izmjenama u dodanom novom članku 1. Konačnog prijedloga zakona.  

 

U članku 4. (članak 3. Prijedloga zakona), utvrđuje se da ovaj Zakon stupa na 

snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama, za razliku od odredbe u 

Prijedlogu zakona kojom je bilo utvrđeno da ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana 

od dana objave u Narodnim novinama.  

 

 

VI.     PRIJEDLOZI I MIŠLJENJA KOJI SU BILI DANI NA PRIJEDLOG 

ZAKONA, A KOJE PREDLAGATELJ NIJE PRIHVATIO  

 

U ovom prijedlogu zakona, nisu prihvaćene primjedbe koje se odnose na pitanja koja 

nisu bila obuhvaćena Prijedlogom zakona, a koje se u osnovi odnose na:  

 

-provedbu temeljite analize stanja koje taj Zakon regulira te redifiniranje  

koeficijenata zbog niza nelogičnosti u odnosima između utvrđenih koeficijenata 

različitih dužnosnika, posebno sagledavajući da koeficijenti ne  definiraju samo plaću 

već i odnose  dužnosnika jednih prema drugima; 

-proširenje kruga dužnosnika u smislu ovoga Zakona na sve one koje imenuje 

Hrvatski sabor 

- utvrđivanje iste osnovice za plaće za sve dužnosnike (da se ona ne razlikuje između 

dužnosnika u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti  i dužnosnika koji su u pravosudnoj vlasti 

i koji imaju višu osnovicu) 

-kvalitetnije reguliranje i prava i dužnosti i koeficijenata različitih dužnosnika i 

izbjegavanje normativne prereguliranost  (više je različitih zakona koji se bave istom 

problematikom) 

- potrebu izrade novog cjelovitog zakona (ovaj zakona je mijenjan 30-puta) 

sagledavajući pri tom sve što je izneseno u raspravi te provedbu javnog savjetovanja.  

 

Slijedom iznesenih primjedbi, pristupilo se izradi detaljne analize, temeljem koje će 

se,  sagledavajući sve primjedbe i mišljenja  iznesena na raspravi u Hrvatskome 

saboru, naknadno pristupiti i izradi prijedloga cjelovitog novog zakonskog rješenja. 
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Međutim, u ovom Prijedlogu zakona, navedene primjedbe nisu prihvaćene iz razloga 

jer za izradu novog cjelovitog zakonskog rješenja koje bi, sagledavajući primjedbe 

iznesene u raspravi, sadržavalo temeljite suštinske promjene, potreban je i primjeren 

vremenski period, te u ovom trenutku i u ovom Prijedlogu zakona nije moguće 

pomiriti istovremeno zahtjeve za traženim suštinskim promjenama i istovremeno 

osiguranje kontinuiteta u odnosu na plaće predsjednika, zamjenika predsjednika i suce 

Ustavnog suda Republike Hrvatske, uređenih uredbom donesenom na temelju 

zakonske ovlasti, na način sukladan stajalištu Ustavnog suda izraženog u već 

spomenutoj Odluci i Rješenju Ustavnog suda, a koja uredba ostaje na snazi do 30. 

lipnja 2016. godine.   

 

Primjedba istaknuta na terminologiju u obrazloženju, u kojem se koristi izraz 

„politička egzekutiva“ te se skreće pozornost na adekvatnu hrvatsku riječ „izvršna 

vlast“ nije prihvaćena iz razloga jer se u navedenom dijelu obrazloženja navodi 

stajalište Ustavnog suda Republike Hrvatske sadržano u Odluci i Rješenju Ustavnog 

suda Republike Hrvatske broj U-I-4039/2009, U-I-25427/2009 i U-I-195/2010 

(„Narodne novine“ br. 100/2014.), u kojem se pod točkom 9. 1. u petom odlomku, 

citirano u cijelosti, navodi: „Čini se da je zakonodavac, u dijelu koji se tiče 

određivanja osnovice za obračun plaće sudaca, zanemario temeljne postulate koji 

proizlaze iz načela diobe vlasti, zasebno i zajedno s ustavnim zahtjevom za 

neovisnošću sudstva, kad je riječ o odnosima između sudstva i političke egzekutive. 

Zakonodavac je, naime, svoju ustavnu ovlast da određuje osnovicu za obračun plaće 

sudaca osporenom odredbom prenio na Vladu, prepustivši joj da to pitanje slobodno 

uređuje svojim odlukama. Davanje u nadležnost političkoj egzekutivi (Vladi) da 

izravno utječe na određivanje plaće sudaca a priori znači da su odnosi između dviju 

grana državne vlasti (izvršne, to jest političko-egzekutivne i sudbene) postavljeni na 

osnovama koje su objektivno neprihvatljive u demokratskom društvu, utemeljenom na 

načelu diobe vlasti i vladavini prava, sve u svjetlu ustavnog zahtjeva da sudstvo mora 

biti samostalno i neovisno.”. 
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TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO 

DOPUNJUJU 

 

Članak 1. 

 

Ovim se Zakonom uređuju obveze i prava državnih dužnosnika (u 

daljnjem tekstu: "dužnosnici") u tijelima državne vlasti. 

 

Dužnosnici u smislu ovoga Zakona jesu: 

– Predsjednik Republike Hrvatske, 

– predsjednik i potpredsjednici Hrvatskoga sabora, 

– zastupnici u Hrvatskom saboru, 

– predsjednik i članovi Vlade Republike Hrvatske, 

– predsjednik, zamjenik predsjednika i suci Ustavnog suda 

Republike Hrvatske, 

– predsjednik, potpredsjednici i članovi Državnog izbornog 

povjerenstva Republike Hrvatske, 

– zamjenici ministara, 

– predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, 

– predstojnici državnih ureda, 

– glavni ravnatelj policije, 

– ravnatelj Porezne uprave, 

– ravnatelj Carinske uprave, 

– glavni inspektor Državnog inspektorata, 

– glavni državni revizor i njegovi zamjenici, 

– pučki pravobranitelj i njegovi zamjenici, 

– pravobranitelj za djecu i njegovi zamjenici, 

– pravobranitelj za ravnopravnost spolova i njegovi zamjenici, 

– pravobranitelj za osobe s invaliditetom i njegovi zamjenici, 

– tajnik Hrvatskoga sabora, 

– glavni tajnik Vlade Republike Hrvatske, 

– glavni tajnik Ustavnog suda Republike Hrvatske, 

– tajnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, 

– zamjenik tajnika Hrvatskoga sabora, 

– zamjenik glavnog tajnika Vlade Republike, 

– zamjenik predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike 

Hrvatske, 

– pomoćnici ministara, 

– glasnogovornik Vlade Republike Hrvatske, 

– ravnatelji državnih upravnih organizacija, 

– ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja Hrvatskog 

zavoda za mirovinsko osiguranje, 

– direktor, zamjenik direktora i pomoćnici direktora Hrvatskog 

zavoda za zdravstveno osiguranje, 

– ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje, 

– ravnatelj Središnjeg registra osiguranika, 

–  

i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 

– predsjednik Savjeta za nacionalne manjine, 
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– glavni državni rizničar, 

– predstojnik Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora, 

– dužnosnici u Uredu predsjednika Republike Hrvatske koje 

imenuje Predsjednik Republike Hrvatske sukladno odredbama 

posebnih propisa. 

 

Članak 12. 

 

Plaće dužnosnika utvrđuju se množenjem osnovice za obračun plaće s koeficijentom 

utvrđenim za određene dužnosnike. 

 

Osnovicu za obračun plaće dužnosnika određuje Vlada Republike Hrvatske posebnom 

odlukom. 

 

Koeficijenti za izračun plaće dužnosnika jesu: 

1. predsjednik Republike Hrvatske 9,30 

2. a) predsjednik Hrvatskoga sabora 7,86 

b) predsjednik Vlade Republike Hrvatske 7,86 

c) predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske 7,86 

3. a) potpredsjednik Hrvatskoga sabora 7,14 

b) potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske 7,14 

c) zamjenik predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske 7,14 

4. a) predsjednici radnih tijela Hrvatskoga sabora 6,42 

b) suci Ustavnog suda Republike Hrvatske 6,42 

c) ministri 6,42 

d) glavni državni revizor 6,42 

e) pučki pravobranitelj 6,42 

f) predsjednik Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske 6,42 

5. a) potpredsjednici radnih tijela Hrvatskoga sabora 5,70 

b) zamjenici ministara 5,70 

c) predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske 5,70 

d) predstojnici državnih ureda 5,70 
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e) glavni tajnik Vlade Republike Hrvatske 5,70 

f) potpredsjednici Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske 5,70 

g) ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 5,70 

6. a) ravnatelj Porezne uprave 5,50 

b) ravnatelj Carinske uprave 5,50 

c) glavni ravnatelj policije 5,50 

d) ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 5,50. 

7. a) zastupnici u Hrvatskom saboru 5,27 

b) tajnik Hrvatskoga sabora 5,27 

c) predstojnik Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora 5,27 

d) glavni tajnik Ustavnog suda Republike Hrvatske 5,27 

e) tajnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske 5,27 

f) zamjenici glavnog državnog revizora 5,27 

g) članovi Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske 5,27 

h) zamjenik predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske 5,27 

i) glavni državni inspektor 5,27 

j) zamjenik glavnog tajnika Vlade Republike Hrvatske 5,27 

k) glavni državni rizničar 5,27 

l) pomoćnici ministra 5,27 

m) glasnogovornik Vlade 5,27 

n) ravnatelji državnih upravnih organizacija 5,27 

o) pravobranitelj za djecu 5,27 

p) pravobranitelj za ravnopravnost spolova 5,27 

r) pravobranitelj za osobe s invaliditetom 5,27 

s) ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata 

Europske unije 5,27 
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8. a) zamjenik tajnika Hrvatskoga sabora 4,98 

b) zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 4,98 

c) zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranja 4,98 

9. zamjenici pučkog pravobranitelja 4,69 

10. a) ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 4,55 

b) ravnatelj Središnjeg registra osiguranika 4,55 

c) zamjenik ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i 

projekata Europske unije 4,55 

d) pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 4,55 

e) pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 4,55 

11. a) zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 4,26 

b) predsjednik Savjeta za nacionalne manjine 4,26 

c) zamjenici pravobranitelja za djecu 4,26 

d) zamjenici pravobranitelja za ravnopravnost spolova 4,26 

e) zamjenici pravobranitelja za osobe s invaliditetom 4,26 

12. pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 3,97 

Plaća dužnosnika uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a 

najviše za 20%. 

Dužnosnicima u Uredu predsjednika Republike koeficijent za izračun plaće utvrđuje 

Predsjednik Republike Hrvatske, u skladu s odredbom stavka 3. ovoga članka. 

 

Dužnosnicima iz članka 1. ovoga Zakona kojima nije određen koeficijent za izračun 

plaće sukladno odredbama prethodnih stavaka ovoga članka, koeficijent će utvrditi 

Vlada Republike Hrvatske s time da utvrđeni koeficijent ne može biti viši od 

koeficijenta pomoćnika ministara. 

 

 

 

 

 


