
 
 
Naš znak: 143-3/06     U Zagrebu, 25. travnja 2006. 
 
 
 
      MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 
      Ministrica, gđa Ana Lovrin 
 

Poštovana gospođo Ministrice, 
 
obraćamo Vam se u svezi s razgovorom između predstavnika Sindikata 

i Vas i Vaših suradnica dne 5. travnja 2006. godine, tijekom kojeg smo Vas 
upozorili na težak materijalni položaj službenika i namještenika u pravosuđu. 

Pored Sindikata na male plaće ukazuju i suci koji samo zajedno sa 
ostalim zaposlenicima u pravosuđu mogu ostvariti sinergijski učinak koji će  
unaprijediti učinkovitost hrvatskog pravosuđa. 

Podsjećamo stoga na zaključke donijete na Općoj sjednici Vrhovnog 
suda iz 2005. godine, kojima je opetovano ukazano na «neodgovarajući 
materijalni položaj sudskih savjetnika, službenika i namještenika», te prijedlog da 
se razmotri pitanje plaća tih državnih službenika. 

Naraslo nezadovoljstvo zbog dugogodišnjeg zapostavljanja rješavanja 
statusa zaposlenika u pravosuđu rezultiralo je i najvećim odzivom štrajku državnih 
službenika i namještenika upravo iz pravosuđa, a s njihovim zahtjevima za 
poboljšanjem materijalnog i socijalnog položaja solidarizirao se i velik broj sudaca  
i  pružio im moralnu podršku u njihovoj borbi za status dostojan hrvatskog 
službenika i namještenika. 

S time u svezi, a posebice stoga što je u tijeku izrada Uredbe o 
klasifikaciji radnih mjesta i Zakona o plaćama, dostavljamo Vam prijedlog 
korekcije koeficijenata u dijelu koji se odnosi na jedinstvene nazive radnih mjesta, 
kao i posebne nazive radnih mjesta u tijelima sudbene vlasti, kao i oglas o 
plaćama državnih službenika i namještenika koji je Sindikat objavio u sredstvima 
javnog priopćavanja. 

Molimo Vas da ove materijale razmotrite u svjetlu činjenice da je 
prosječna neto plaća u Republici Hrvatskoj u veljači iznosila 4. 405 kuna, odnosno 
da najveći broj službenika koji rade u Ministarstvu pravosuđa ima primanja od oko 
60% prosječne plaće, te ih iskoristite kao podlogu temeljem koje ćete se Vi 
osobno, ali predstavnici Ministarstva pravosuđa u radnim tijelima za izradu ovih 
propisa, zalagati za poboljšanje startnih pozicija, odnosno pozicioniranja radnih 
mjesta zaposlenika pravosuđa unutar nove klasifikacije radnih mjesta i Zakona o 
plaćama. 

Sindikat traži i da se razmotre i uvjeti rada zaposlenika u pravosuđu s 
obzirom na verbalne i fizičke prijetnje kojima su izloženi, kao i ugrozu života i 
zdravlja od strane nasilnih stranaka s kojima rade i odgovarajuće vrednuju kroz 
pripadajuće dodatke na posebne uvjete rada. 

 
S poštovanjem, 
 

       Odbor pravosuđa SDLSN    PREDSJEDNIK 
    Predsjednik, Stevo Hadžamija v.r.        Ivica Ihas  


