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PRIJEDLOG 

 

Klasa:  

Urbroj:  

 

Zagreb, 

  

 

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 

 

 

 

 

 

Predmet: Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih 

dužnosnika (predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a u Hrvatskome 

saboru) -  mišljenje Vlade  

 

Veza: Pismo Hrvatskoga sabora, klase: 120-02/18-01/01, urbroja: 65-18-03, od 15. 

lipnja 2018. godine 

 

 

  Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne 

novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike Hrvatske o Prijedlogu zakona o 

dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (predlagatelj: Klub 

zastupnika GLAS-a i HSU-a u Hrvatskome saboru), daje sljedeće: 

 

 

M I Š L J E N J E 

 

 

  Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da ne prihvati 

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika koji je 

predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a u Hrvatskome 

saboru, aktom od  14. lipnja 2018. godine, iz sljedećih razloga: 

 

 Zakonom o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (Narodne  

novine, br. 10/99, 25/00, 01/01, 30/01, 59/01, 114/01, 116/01, 64/02, 153/02, 154/02, 17/04, 

08/06, 142/06, 34/07, 134/07, 146/08, 155/08, 39/09, 155/09, 14/11, 154/11, 12/12, 143/12, 

100/14, 147/14 i 120/16), čije se dopune predlažu, uređuju se plaće čelnika pravosudnih tijela 

te sudaca i zamjenika državnih odvjetnika. Ovim Prijedlogom zakona predlaže se sustav 

nagrađivanja sudaca uvođenjem mogućnosti povećanja plaće suca ovisno o broju riješenih 

predmeta te kvaliteti donesenih odluka izraženom određenom najvišem dopuštenom broju 

ukidnih odluka, pri čemu su neopravdano izostavljeni zamjenici državnih odvjetnika, te je 

predložena dopuna ne samo nepotpuna, već i bezrazložno diskriminatorna u odnosu na jednu 

kategoriju pravosudnih dužnosnika. 

 

Iz nenormativnog dijela Prijedloga zakona nije moguće utvrditi je li prijedlogu 

prethodila analiza učinkovitosti rada sudaca te raspolaže li predlagatelj podacima o tome 

kojim su udjelom sukladno predloženim kriterijima dodatnog materijalnog nagrađivanja 
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obuhvaćeni suci, pri čemu se nužno nameće i zaključak o nedovoljno obrazloženim posebnim 

predloženim mjerilima rada, a time i relativno neodređenim financijskim učincima Prijedloga.   

 

  Naime, u točki III. Prijedloga zakona predlagatelj navodi da je u ovom trenutku 

nemoguće sa sigurnošću utvrditi točan iznos dodatnih sredstava koja bi bila potrebna za 

provođenje Zakona, ali smatra vjerojatnom potrebu blagog povećanja mase plaća sudaca od 

oko 1-3%, što bi u konačnici moglo iznositi oko 10 milijuna kuna. Potrebna sredstva 

namaknula bi se preraspodjelom unutar proračuna Ministarstva pravosuđa.  

 

  Iz navedenog jasno proizlazi da sredstva za provedbu ovoga Prijedloga zakona 

nisu osigurana u državnom proračunu Republike Hrvatske. Također, predloženi model 

materijalnog nagrađivanja sudaca ne uzima u obzir niti način planiranja i donošenja državnog 

proračuna. 

 

 Za svoje predstavnike, koji će u vezi s iznesenim mišljenjem biti nazočni na 

sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Dražena 

Bošnjakovića, ministra pravosuđa, dr. sc. Kristiana Turkalja, mr. sc. Josipa Salapića i Juru 

Martinovića, državne tajnike u Ministarstvu pravosuđa, te Sandu Kulić, pomoćnicu ministra 

pravosuđa.  

 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

mr. sc. Andrej Plenković 
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih 
dužnosnika

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Klub 
zastupnika GLAS-a i HSU-a podnosi Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih 
pravosudnih dužnosnika.

Sukladno članku 174. stavku 2. Poslovnika Hrvatskog sabora, u postupku donošenja Zakona na 
sjednici Hrvatskog sabora i njegovih radnih tijela, sva potrebna obrazloženja dat će u ime 
predlagatelja zastupnici Anka Mrak-Taritaš, Vesna Pusić i Goran Beus Richembergh.

Predsjednica Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a

Anka Mrak-Taritaš
Hs**’NP*120-02/18-01/0r6533-8-18-0r‘Hs
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KLUB ZASTUPNIKA GLAS-a i HSU-a

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH
PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Lipanj 2018.
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USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONAI.

Ustavna osnova donošenja ovog Zakona sadržana je u članku 2. stavku 4. Ustava Republike 
Hrvatske.

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI
OVIM PRIJEDLOGOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE IZ NJEGA PROISTEĆI

Ocjena stanja

U hrvatskom pravosuđu, kao i u državnoj upravi općenito, nije razrađen sustav nagrađivanja osobito 
uspješnih pojedinaca. Člankom 6. Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika 
propisano je da se plaća dužnosnika povećava za 0,5% za svaku navršenu godinu staža, ali ne postoji 
mogućnost nagrađivanja koja bi uzimala u obzir radni učinak suca. To dovodi do stvaranja 
nepoticajne radne atmosfere i smanjena učinkovitosti i kvalitete rada pravosuđa. Kao jedina realna 
mogućnost napredovanja suca ukazuje se prelazak na viši sud, što ponekad nije najsretnije rješenje, 
jer se događa da niži sud izgubi izvrsnog raspravnog suca, dok u isto vrijeme viši sud dobije 
prosječnog ili čak ispodprosječnog žalbenog suca.

Osnovna pitanja koja bi trebalo urediti predloženim izmjenama

Cilj ovog Zakona jest uspostaviti sustav nagrađivanja sudaca koji svoj posao obavljaju 
iznadprosječno, stvoriti poticajno okruženje za rad sudaca kako bi što kvalitetnije obnašali sudačku 
dužnost te smanjiti broj neriješenih predmeta u Republici Hrvatskoj.

Posljedice koje će donošenjem dopuna proisteći

Ovom izmjenom omogućila bi se veća kvaliteta i fleksibilnost pravosudnog sustava u cjelini, jer bi 
kvalitetni raspravni suci mogli ostati na nižim sudovima i biti financijski nagrađeni bez da moraju 
prelaziti na viši sud.

III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ZAKONA

U ovom trenutku nemoguće je sa sigurnošću utvrditi točan iznos dodatnih sredstava koja bi bila 
potrebna za provođenje Zakona. Vjerojatno je blago povećanje mase plaća sudaca od oko 1-3%, što 
bi u konačnici moglo iznositi oko 10 milijuna kuna. Potrebna sredstva namaknula bi se 
preraspodjelom unutar proračuna Ministarstva pravosuđa.
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IV. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I 
DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (NN 10/99, 25/00, 01/01, 30/01, 59/01, 
114/01, 116/01, 64/02, 153/02, 154/02, 17/04, 08/06, 142/06, 34/07, 134/07, 146/08, 155/08, 39/09, 
155/09, 14/11, 154/11, 12/12, 143/12, 100/14, 147/14, 120/16) u članku 6. dodaju se stavci 2. 3. i 4 
koji glase;

(2) Sudac ima pravo na povećanje plaće u idućoj kalendarskoj godini u iznosu od 10% ukoliko broj 
odluka koje je sudac donio u jednogodišnjem razdoblju premašuje 110% odluka utvrđenih Okvirnim 
mjerilima za rad sudaca te ukoliko je u istom razdoblju manje od 5 % odluka suca na koje je 
podnesena žalba ukinuto zbog bitne povrede odredaba postupka ili pogrešno, odnosno nepotpuno 
utvrđenog činjeničnog stanja.

(3) Sudac ima pravo na povećanje plaće u idućoj kalendarskoj godini iznosu od 20% ukoliko broj 
odluka koje je sudac donio u jednogodišnjem razdoblju premašuje 120% odluka utvrđenih Okvirnim 
mjerilima za rad sudaca te ukoliko je u istom razdoblju manje od 5 % odluka suca na koje je 
podnesena žalba ukinuto zbog bitne povrede odredaba postupka ili pogrešno, odnosno nepotpuno 
utvrđenog činjeničnog steinja.

(4) Sudac ima pravo na povećanje plaće u idućoj kalendarskoj godini u iznosu od 30% ukoliko broj 
odluka koje je sudae donio u jednogodišnjem razdoblju premašuje 130% odluka utvrđenih Okvirnim 
mjerilima za rad sudaca te ukoliko je u istom razdoblju manje od 5 % odluka suca na koje je 
podnesena žalba ukinuto zbog bitne povrede odredaba postupka ili pogrešno, odnosno nepotpuno 
utvrđenog činjeničnog stanja.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

V. OBRAZLOŽENJE

Uz članak 1.

Ovim člankom uređuje se sustav nagrađivanja sudaca uvođenjem mogućnosti povećanja plaće suca 
u idućoj godini u iznosu od 10 do najviše 30 posto, ukoliko je broj predmeta koji su je sudac riješio 
veći od 110% od broja utvrđenog Okvirnim mjerilima za rad sudaca, sve pod uvjetom daje manje od 
5 % odluka suca na koje je podnesena žalba ukinuto zbog bitne povrede odredaba postupka ili 
pogrešno, odnosno nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Time se želi novčano nagraditi suce koji
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obavljaju svoj posao iznadprosječno te na taj način smanjiti broj neriješenih predmeta u Republici 
I Hrvatskoj.

Uz članak 2.

Propisuje se stupanje na snagu ovog Zakona.

VI. TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE DOPUNJUJU

Članak 6.

Plaća dužnosnika utvrđena u člancima 4. i 5. ovoga Zakona uvećava se za 0,5% za svaku navršenu 
godinu sudačkog, odnosno državno odvjetničkog staža, a najviše za 20%.
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