Prijedlog

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne
novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi s člankom 13. podstavkom 1. Zakona o
Pravosudnoj akademiji (Narodne novine, br. 153/09, 127/10 i 82/15), Vlada Republike
Hrvatske je na sjednici održanoj __________________ godine donijela

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Statut Pravosudne akademije

I.
Daje se suglasnost na Statut Pravosudne akademije, u tekstu koji je donijelo
Upravno vijeće Pravosudne akademije na sjednici održanoj 28. studenoga 2016. godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković
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Obrazloženje

Upravno vijeće Pravosudne akademije, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, donijelo je
24. ožujka 2010. godine Statut Pravosudne akademije, koji je izmijenjen i dopunjen 21.
prosinca 2010. godine a potom 3. svibnja 2013. godine.
U međuvremenu je stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj
akademiji („Narodne novine“, broj 82/15) kojim je izmijenjeno više od polovine članaka
osnovnog propisa.
Radi usklađivanja Statuta sa Zakonom bilo je potrebno donijeti novi cjeloviti tekst Statuta.
Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji („Narodne
novine“, broj 82/15) ovim Statutom: izmijenjene su odnosno dopunjene odredbe dosadašnjeg
Statuta koje se odnose na nadležnost i djelatnost Pravosudne akademije na način da su
nadležnost i djelatnost proširene na stručno usavršavanje svih službenika iz područja
pravosuđa, te su sukladno tome prilagođeni nazivi ustrojstvenih jedinica i ovlasti Upravnog
vijeća, izmijenjena je nadležnost Državne škole za pravosudne dužnosnike, postupak
raspisivanja natječaja za prijam kandidata i postupak upisa u Državnu školu za pravosudne
dužnosnike, status kandidata koji upišu Državnu školu za pravosudne dužnosnike, polaganje
završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike, propisano je imenovanje članova
i tajnika Povjerenstva za provedbu natječaja te članova i tajnika Povjerenstva za polaganje
završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike, radi veće učinkovitosti smanjen
je broj članova Upravnog vijeća, izmijenjen je naziv propisa kojega donosi Programsko
vijeće, terminologija je usklađena sa Zakonom o državnom odvjetništvu i nazivom Visokog
upravnog suda Republike Hrvatske, uređena su stečena prava pravosudnih dužnosnika koji su
nakon završene Državne škole imenovani prema ranije važećem propisu, kao i stečena prava
viših sudskih savjetnika i viših savjetnika u državnom odvjetništvu koji su na radna mjesta
raspoređeni kao polaznici Državne škole prema ranije važećem propisu.
Budući je člankom 13. podstavkom 1. Zakona o Pravosudnoj akademiji („Narodne novine“,
br. 153/09, 127/10 i 82/15), propisano da Statut donosi Upravno vijeće Akademije uz
suglasnost Vlade Republike Hrvatske, predlaže se Vladi Republike Hrvatske donošenje
Odluke o davanju suglasnosti na Statut Pravosudne akademije.

