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       MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 
       Ministrica, gđa Ana Lovrin 
 
 
PREDMET: Hitan prijam predstavnika Sindikata 

- traži se 
 

Poštovana gospođo Ministrice, 
 
Odbor pravosuđa Sindikata državnih i lokalnih službenika i 

namještenika Republike Hrvatske traži hitan prijam predstavnika Sindikata u 
svezi sa Zakonom o plaćama državnih službenika i Uredbom o klasifikaciji 
radnih mjesta u državnoj službi. 

Nakon provedene interne rasprave o prijedlozima ovih dvaju propisa 
pravosudni službenici su s ogorčenjem mogli konstatirati da u potkategorijama 
„viši referent“ i „referent“ Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi nisu 
predviđena specifična radna mjesta sudskih službenika poput sudskog upisničara, 
zapisničara ili zemljišnoknjižnog referenta, za razliku od radnih mjesta 
zaposlenika ostalih državnih službi. 

Preko ove činjenice ne možemo prijeći ne zbog taštine, već zbog toga što 
ona znači razvrstavanje u platni stupanj s nižim koeficijentom od postojećih 
ionako premalih koeficijenata i, uz primjenu zaštitne odredbe o zadržavanju 
postojeće razine plaće, buduću dugogodišnju stagnaciju plaća pravosudnih 
službenika.  

Od Vas tražimo da predstavnicima Sindikata i službenicima u pravosuđu 
objasnite kako je moguće da su u potkategoriji radnih mjesta viših referenata i 
referenata predviđena radna mjesta carinika, poreznika, stražara i referenta 
dvorane u Saboru, operatera i tehničara, pravosudnih policajaca i matičara, ali ne 
i sudskih upisničara, zapisničara, referenata za ovrhe i zemljišnoknjižnih 
referenata. 

Jeste li svjesni da ć e  takvim propustom i nezainteresiranošću 
Ministarstva pravosuđa za sudbinu sudskih službenika n p r .  ovlašteni 
zemljišnoknjižni referent III. vrste s današnjim koeficijentom 1,10 biti razvrstan u 
platni stupanj s početnim koeficijentom 0,90, te će mu za dostizanje postojećeg 
koeficijenta jedva dostajati cijeli životni radni vijek? 

Znate li da će, s druge strane poreznik sa sadašnjim koeficijentom od 
1,07 biti razvrstan u platni stupanj s početnim koeficijentom od 1,02? 

Trebaju li sudski službenici žaliti što ste na čelu resora pravosuđa Vi, a 
ne ministar Šuker koji očito zna način kako zaštiti početne pozicije službenika 
Ministarstva financija u procesu ujednačavanja „istovrsnih“ radnih mjesta. 

Zašto se jedino specifična radna mjesta pravosudnih službenika moraju 
pretopiti u bezličnu kategoriju referenata, ako svi ostali mogu nazivljem svojih 
radnih mjesta istaknuti posebnosti i sačuvati temeljem njih stečene koeficijente? 

     



Neshvatljivo nam je da sustav s 10.000 zaposlenih nije u stanju 
osigurati prepoznavanje specifičnih radnih mjesta i njihovo adekvatno 
razvrstavanje u novi platni sustav. 

Zabrinuti smo zbog činjenice da u resoru od čije reforme u velikoj mjeri 
ovisi ulazak Hrvatske u EU misle kako se ona može provesti zanemarivanjem 
statusa sudskih službenika. 

Tražimo da se poboljšanje stanja u pravosuđu rješava u suradnji sa 
sudskim službenicima, kako bi promjene koje su pred nama pratili s interesom i 
vjerom da se reforme provode u interesu hrvatskih građana. 

Dosta nam je promjena koje nas dovode u položaj „zadovoljstva“ zbog 
činjenice da smo uopće zadržali radno mjesto, a da o plaći razmišljamo iz 
perspektive sretnika koji barem rade. 

Kad Vi, kao i brojni drugi ministri i ministrice pravosuđa, odete na drugi 
dužnosnički položaj ili u političku mirovinu mi ćemo i dalje ostati nezamjenljivim 
dijelom hrvatskog pravosuđa i još jednom dokazati da ministri dolaze i odlaze, a 
pravosudni službenici ostaju i nastavljaju raditi svoj posao. 

Da parafraziramo onu vojničku da je pobjeda osigurana tek kad vojnička 
čizma stupi na tlo poslije zračne, tenkovske i topničke bitke – sudski postupak 
može početi ili završiti tek kad sudski službenik zaprimi, zapiše tijek sudskog 
postupka, napiše i otpremi sudsku presudu.  

Na kraju, poručujemo Vam da pravosudni službenici, zajedno s ostalim 
državnim službenicima i namještenicima, ne namjeravaju prepustiti volji državnih 
dužnosnika da nakon toplog obroka službenicima ukinu još jednu stečevinu 
kolektivnog pregovaranja – pravo na dodatak za minuli rad. 

Službenici u pravosuđu najbolje znaju kako izgleda minuli rad sudske 
zapisničarke nakon 20 i više godina sjedenja za pisaćim strojem tijekom 
višesatnih sudskih rasprava ili službenica sudskih kancela koje na svojim leđima 
prenose tone i tone sudskih spisa. 

Ako ih predlagatelj Zakona o plaćama želi za njihov posao nagraditi 
oduzimanjem dodatka od 0,5 posto po godini staža i zamijeniti ga sustavom 
promicanja putem ocjenjivanja, temeljem kojeg je će opet proći najgore oni na 
najniže rangiranim i plaćenim radnim mjestima, onda mu poručujemo: „Ne hvala!“. 

 
Do, nadamo se skorog susreta, s poštovanjem, 
 
 

     Odbor pravosuđa Sindikata    PREDSJEDNIK 
predsjednik, Stevo Hadžamija, v.r.         Ivica Ihas        


