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MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
Ministrica, gđa Vesna Škare-Ožbolt

Poštovana gospođo Ministrice,

sukladno zaključcima sa sastanka Odbora pravosuđa Sindikata 
državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske obraćamo Vam 
se s ciljem ukazivanja na probleme s kojima se u svome radu susreću državni 
službenici i namještenici u pravosuđu.

Vjerujemo da ste na čelu Ministarstva pravosuđa proveli dovoljno 
vremena da bi se i sami upoznali s većinom problema u ovom za pravnu 
sigurnost građana izuzetno značajnom resoru, ali nam naša odgovornost za 
promicanje interesa državnih službenika i namještenika u pravosuđu nalaže da 
Vas izvjestimo o tome kako ove probleme doživljavaju oni o čijem radnom učinku i 
doprinosu uz nositelje pravosudnih dužnosti ovisi djelotvornost sustava.

S pozornošću pratimo Vaše javne istupe, kao i mjere koje se 
poduzimaju kako bi pravosuđe udovoljilo zahtjevima i standardima koji se pred 
njega postavljaju.

Velik dio zaposlenika u pravosuđu u svojstvu je tužitelja u predmetima 
za ostvarivanje prava na božićnicu i dar za djecu za 2000. godinu na svojoj koži 
spoznao da je ravnopravnost građana Republike Hrvatske pred zakonom postala 
žrtvom neujednačene sudske prakse. Tako je moguće da u istom predmetu spora 
jedni službenici dobivaju sudske sporove, a drugi ih gube, ovisno o tome na 
području kojeg općinskog ili županijskog suda rade, a praksa je pokazala da je 
moguće zaposlenicima istog državnog tijela dosuditi i zanijekati pravo iz 
kolektivnog ugovora.

S takvom sudskom praksom ne možemo biti zadovoljni kao građani, a 
ni kao sudski službenici.

Mjere koje su poduzete u cilju podizanja razine učinkovitosti sustava, a 
tu mislimo prije svega na povećani stupanj samostalnosti i odgovornosti sudskih 
savjetnika i zemljišno-knjižnih referenata, podržavamo, ali držimo da se radi o 
polovičnom rješenju koje nije popraćeno odgovarajućim zakonodavnim i 
financijskim mjerama kako bi se povećana odgovornost i samostalnost adekvatno 
i nagradile.

Odbor stoga podržava inicijativu predsjednika Vrhovnog Suda, gosp. 
Ivice Crnića, koji je rješavanje ovoga problema zatražio u svom priopćenju za 
javnost od 22. studenoga 2004. godine, u kojem je ponovno ukazao na 
neodgovarajući materijalni položaj sudskih savjetnika, službenika i namještenika, 
predlažući da Hrvatski sabor obveže Vladu RH da razmotri pitanje plaća tih 
državnih službenika i namještenika.

S time u svezi Odbor je u sklopu obveze sindikata državnih službi iz 
Protokola o kolektivnim pregovorima od 28. listopada 2004. godine, predložio 
odgovarajuće izmjene i dopune Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima 
složenosti poslova u državnoj službi, koji Vam dostavljamo u privitku ovoga 
dopisa.



2

Od Vas tražimo da naše prijedloge proučite i podržite Sindikat u 
nastojanjima da se plaće u pravosuđu konačno dovedu na razinu zaposlenika u 
javnim službama i približe plaćama u gospodarstvu.

Vjerujemo da ste i sami svjesni da nikakvi reformski zahvati ne mogu 
polučiti željene rezultate ukoliko se ne poboljša materijalni i socijalni položaj 
službenika i namještenika u pravosuđu.

Ako se, kad su u pitanju suci, polazi od presumpcije da je za njihovu 
neovisnost, nepristranost i učinkovitost u obnašanju časne sudačke dužnosti, 
odlučna odgovarajuća razina plaća, onda se i na sudske službenike mora 
primijeniti isto mjerilo.

Također, ovom prigodom Vam skrećemo pozornost i na pitanje 
sigurnosti fizičkog i psihičkog integriteta zaposlenika u pravosuđu, koji su često 
izloženi verbalnim i prijetećim fizičkim nasrtajima stranaka, a nisu odgovarajuće 
zaštićeni. Nedostatak sredstava za plaće djelatnika službe osiguranja, odnosno 
pravosudne policije ne može biti opravdanje za možebitne posljedice nedovoljnih 
sigurnosnih uvjeta u kojima rade zaposlenici u pravosuđu. U tom Vas dijelu 
smatramo osobno odgovornom za poduzimanje mjera kako bi službenici i 
namještenici u sustavu svoj posao radili u ozračju fizičke i psihičke sigurnosti.

Glede rada u posebnim uvjetima kakvi prevladavaju u pravosudnim 
tijelima trebalo bi razmisliti i o korekciji Uredbe o poslovima s posebnim uvjetima 
rada u državnoj službi u dijelu koji se odnosi na zaposlene u pravosuđu, kako bi 
se njihov rad sa strankama ili rad u lošim prostornim uvjetima, odnosno uvjetima u 
kojima su izloženi po zdravlje opasnim fizičkim naporima odgovarajuće 
vrednovao. Ako pogledate nedavno potpisani Kolektivni ugovor za djelatnost 
zdravstva i zdravstvenog osiguranja i sami ćete se moći uvjeriti kako Vlada RH i 
njezini ministri mogu, kad to žele, izaći u susret potrebama i zahtjevima svojih 
službenika. Ovim su ugovorom, naime, osigurani dodaci na uvjete rada za sve 
zaposlene u djelatnosti zdravstva. Stoga postavljamo pitanje položaja i 
ravnopravnosti zaposlenika u pravosuđu, kao i položaja ministrice pravosuđa u 
Vladi RH. 

Zbog navedenog Odbor pravosuđa Sindikata državnih i lokalnih 
službenika i namještenika Republike Hrvatske zatražit će, sukladno zaključku 
Vlade RH od 7. travnja 2004. godine, prijam svojih predstavnika, kako bi s Vama 
razgovarali o problemima službenika i namještenika u pravosuđu, te se nadamo 
da ćemo i kroz socijalni dijalog učiniti sve što je moguće da se njihov položaj 
konačno unaprijedi.

S poštovanjem,

        Odbor pravosuđa SDLSN PREDSJEDNIK
Predsjednik, Stevo Hadžamija      Ivica Ihas

U privitku:
1. Izmjene i dopune koeficijenata
2. Zaključci sa 2. sjednice Odbora pravosuđa

O tome obavijest:
Sindikalni povjerenici u pravosuđu


