
Članak 9.
Posebni nazivi radnih mjesta u tijelima sudbene vlasti i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste
1. tajnik Vrhovnog suda RH 3,50
2. predstojnik Ureda predsjednika Vrhovnog 

suda RH 3,30
3. tajnik Upravnog suda RH, Visokog prekršajnog suda 

RH i Visokog trgovačkog suda RH 2,00 2,20
4. tajnik u sudu
a) preko 100 sudaca 1,50 1,70
b) od 51 do 100 sudaca 1,45 1,65
c) do 50 sudaca 1,40 1,60

Stručni uvjeti za točke 1–3: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima
b) Položaji II. vrste
1. voditelj zemljišnoknjižnog odjela ili sudskog registra 

u sudovima
a) preko 100 sudaca 1,20
b) od 51 do 100 sudaca 1,15 1,18
c) do 50 sudaca 1,10 1,16
2. voditelj ovršnog odjela u sudovima
a) preko 100 sudaca 1,20
b) od 51 do 100 sudaca 1,15 1,18
c) do 50 sudaca 1,10 1,16
3. voditelj (upravitelj) zajedničke sudske pisarnice 

ili pisarnice sudske uprave u sudovima
a) preko 100 sudaca 1,20
b) od 51 do 100 sudaca 1,15 1,18
c) do 50 sudaca 1,10 1,16
4. voditelj posebne sudske pisarnice (kaznene, parnične 

ili neke druge) u sudovima
a) preko 50 sudaca sudskog odjela i u Vrhovnom 

sudu RH 1,15 1,18
b) do 50 sudaca sudskog odjela 1,10 1,16

Stručni uvjeti za točke 1–4: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima
c) Položaj III. vrste
1. voditelj zemljišnoknjižnog odjela ili sudskog registra u 

sudovima
a) preko 100 sudaca 1,10
b) od 51 do 100 sudaca 1,05 1,08
c) do 50 sudaca 1,00 1,06
2. voditelj ovršnog odjela u sudovima
a) preko 100 sudaca 1,10
b) od 51 do 100 sudaca 1,05 1,08
c) do 50 sudaca 1,00 1,06
3. voditelj (upravitelj) zajedničke sudske pisarnice 

ili pisarnice sudske uprave u sudovima



a) preko 100 sudaca 1,10
b) od 51 do 100 sudaca 1,05 1,08
c) do 50 sudaca 1,00 1,06
4. voditelj posebne sudske pisarnice (kaznene, 

parnične ili neke druge) u sudovima
a) preko 50 sudaca sudskog odjela i u Vrhovnom sudu 

RH 1,05 1,08
b) do 50 sudaca sudskog odjela 1,00 1,06

Stručni uvjeti za točke 1–4: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima
d) Radna mjesta I. vrste
1. viši sudski savjetnik u Vrhovnom sudu RH 3,00 3,20
2. sudski savjetnik u Vrhovnom sudu RH 2,50 2,70
3. viši sudski savjetnik u Upravnom sudu RH, 

Visokom trgovačkom sudu RH, Visokom 
prekršajnom sudu RH 2,25 2,45

4. sudski savjetnik u Upravnom sudu RH, Visokom 
trgovačkom sudu RH, Visokom prekršajnom sudu 
RH 2,00 2,20

5. viši sudski savjetnik u županijskim sudovima 1,90 2,00
6. viši sudski savjetnik u općinskim i trgovačkim 

sudovima 1,80 1,90
7. viši sudski savjetnik u prekršajnim sudovima 1,70 1,80
8. sudski savjetnik u županijskim sudovima 1,60 1,70
9. sudski savjetnik u općinskim i trgovačkim 

sudovima 1,50 1,60
10.sudski savjetnik u prekršajnim sudovima 1,40 1,50

Stručni uvjeti za točke 1–10: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima
Poslovi posebnih stručnih znanja
1. viši stručni savjetnik u sudu 1,80 1,90
2. stručni savjetnik u sudu 1,65 1,75
3. stručni suradnik u sudu 1,35 1,45

Stručni uvjeti za točke 1–3: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima
e) Radna mjesta II. vrste
1. ovlašteni zemljišnoknjižni referent ?
2. viši sudski referent (zemljišnoknjižni, u sudskom 

registru, za izvršenje kazni ili za ovrhu) 1,00 1,10
Stručni uvjeti za točku 1: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima

f) Radna mjesta III. vrste
1. ovlašteni zemljišnoknjižni referent ?
2. sudski referent (zemljišnoknjižni, u sudskom 

registru, za ovrhu ili za ovjeru isprava za uporabu 
u inozemstvu) 0,88 1,05
Stručni uvjeti za točku 1: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima

Opći i administrativni poslovi
1. administrativni tajnik u Uredu predsjednika 

Vrhovnog suda RH 0,95 1,05



2. administrativni referent - sudski zapisničar 0,87 1,00
3. sudski zapisničar 0,82 0,95
4. administrativni referent – upisničar 1,00
Stručni uvjet za točke 1–3: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima

Članak 10.
Posebni nazivi radnih mjesta u državnom odvjetništvu i koeficijent složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste
1. tajnik Državnog odvjetništva RH 3,00 3,20
2. tajnik županijskog ili općinskog državnog 

     odvjetništva 1,40 1,70
Stručni uvjeti za točke 1–2: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

b) Položaji II. vrste
1. voditelj državnoodvjetničke pisarnice ili pisarnice

državnoodvjetničke uprave u državnom odvjetništvu
a) preko 50 dužnosnika i u Državnom 

     odvjetništvu RH 1,20
b) do 50 dužnosnika 1,15 1,16

Stručni uvjeti za točku 1: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima
c) Položaji III. vrste
1. voditelj državnoodvjetničke pisarnice ili pisarnice

državnoodvjetničke uprave u državnom odvjetništvu
a) preko 50 dužnosnika i u Državnom odvjetništvu RH1,10
b) do 50 dužnosnika 1,05 1,06

Stručni uvjeti za točku 1: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima
d) Radna mjesta I. vrste
1. viši savjetnik u Državnom odvjetništvu RH 2,70 2,90
2. savjetnik u Državnom odvjetništvu RH 2,30 2,50
3. viši savjetnik u županijskom državnom 

     odvjetništvu 1,90 2,10
4. viši savjetnik u općinskom državnom 

     odvjetništvu 1,80 2,00
5. savjetnik u županijskom državnom 

     odvjetništvu 1,60 1,80
6. savjetnik u općinskom državnom 

     odvjetništvu 1,50 1,70
Stručni uvjeti za točke 1–6: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima

Poslovi posebnih stručnih znanja
1. viši stručni savjetnik u državnom odvjetništvu 1,80 1,90
2. stručni savjetnik u državnom odvjetništvu 1,65 1,75
3. stručni suradnik u državnom odvjetništvu 1,35 1,45
Stručni uvjeti za točke 1–3: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima


