
 
 
Naš znak: 231-2/08     U Zagrebu, 10. lipnja 2008. 
 
 
 
                         

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 
Ministrica, gđa Ana Lovrin 

 
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU 
Državni tajnik, gdin Antun Palarić 

         
 
PREDMET: Zaposlenici angažirani na projektu sređivanja  

zemljišnih knjiga kojima ističe ugovor o radu 
- zapošljavanje u pravosudnim tijelima, traži se 

 
 
Poštovani, 
 
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike 

Hrvatske ima saznanja, temeljem podataka dobivenih od FINE, o 66 zaposlenika 
– bivših državnih službenika, angažiranim temeljem ugovora između Ministarstva 
pravosuđa i Financijske agencije, MOJ/A-C/ICB/06/01 na projektu sređivanja 
zemljišnih knjiga, kojima s 30. lipnja 2008. godine ističe ugovor o radu na 
određeno vrijeme. 

 
S time u svezi Sindikat traži da se ovim zaposlenicima, od kojih 

većina ima višegodišnje iskustvo rada u državnoj službi na poslovima 
zemljišnoknjižnih referenata i položen državni stručni ispit, omogući zapošljavanje 
u pravosudnim tijelima koja iskazuju potrebe za zapošljavanje državnih 
službenika u 2008. godini, prvenstveno korištenjem instituta izvanrednog prijma, 
ali i redovitog i prijma zbog privremenog povećanja opsega posla. 

 
Radi se, sukladno odredbi članka 47. stavka 3. Zakon o državnim 

službenicima,  o postupku prijma koji se primjenjuje u državnoj službi kad postoji 
potreba prijma stručnih osoba s odgovarajućim iskustvom na radna mjesta 
utvrđena pravilnikom o unutarnjem redu. 

 
S time u svezi podsjećamo Vas na dopis Ministarstva pravosuđa od 

19. veljače 2007. godine u kojem pomoćnik ministrice pravosuđa, gdin Boris 
Koketi, navod sljedeće: 

 
«Nastavno, uvažavajući činjenicu da će djelatnici po ugovoru o radu 

sa FINA-om raditi u z.k. odjelima općinskih sudova, kao i njihovo dosadašnje 
iskustvo te odgovarajuće stručne kvalifikacije koje su stekli tijekom rada u sudu, 
Ministarstvo pravosuđa voditi će računa da se kod redovitog zapošljavanja, uz 
propisanu proceduru, osigura zapošljavanje najkvalitetnijih djelatnika koji će 
obavljati poslove u z.k. sudu». 



 
Kako Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2008. 

godini predviđa izvanredan prijam 74 državna službenika sa SSS, redoviti prijam 
42 službenika sa SSS i zapošljavanje 62 službenika zbog privremenog povećanja 
«obima» (hrvatska riječ koju bi trebalo koristiti je «opseg») posla, Sindikat traži 
da se pri zapošljavanju novih službenika u najvećoj mogućoj mjeri vodi 
računa o osobama koje na poslovima zemljišnoknjižnih referenata imaju i 
više od pet godina radnog iskustva te da nas o broju tako zaposlenih 
službenika koji su dosad bili angažirani na poslovima sređivanja zemljišnih 
knjiga obavijestite, sukladno odredbi članka 79. stavka 2. alineje 2 
Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike RH.        

 
 
S poštovanjem, 
 
 
       GLAVNI TAJNIK 
          Siniša Kuhar 

 
 
 
 
 
U PRIVITKU: 
1. Podaci FINE o zaposlenicima kojima ističe ugovor o radu na određeno vrijeme 
2. Sporazum sindikata i FINE 
3. Dopis pomoćnika ministrice pravosuđa 
4. Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2008. godini 
 
O TOME OBAVIJEST: 
1. Sindikalnim povjerenicima u pravosuđu 
2. Pismohrana, ovdje 
 

   
  

 
 


