
Pl. br. 367
REPUBLIKA HRVATSKAVLADAREPUBle HRVATSKE

5 5 _ H RVATS K i 5A 5 0 R
Klasa: 022-03/18-12/72 2 A (3 R E B, Trg Sv. NI arka 6
Urbroj: 50301-25/06-18-6 Primljeno: 1 g .U";— 2818

Kiasnikacijska uznaya: Org. jed.
Zagreb, 19. srpnja 2018. /M4Žč//Ž ,UZ/y/ Čč"—

Urudžhenl broj: Pri! Vrij,

llllllillllhlmil'il W
“ ' ' ' ' PREDSJEDNIKUHRVATSKOGA SABORAHS"NP'120—02ItB-01/D1'50-18«04"H5

Predmet: Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih
dužnosnika (predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU—a u Hrvatskome
saboru) - mišljenje Vlade

Veza: Pismo Hrvatskoga sabora, klase: 120—02/18-01/01, urbroja: 65-18—03, od 15.
lipnja 2018. godine

Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne
novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike Hrvatske o Prijedlogu zakona o
dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (predlagatelj: Klub
zastupnika GLAS—a i HSU—a u Hrvatskome saboru), daje sljedeće:

MIŠLJENJE

Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da ne prihvati
Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika koji je
predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika GLAS—a i HSU-a u Hrvatskome
saboru, aktom od 14. lipnja 2018. godine, iz sljedećih razloga:

Zakonom o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (Narodne
novine, br. 10/99, 25/00, 1/01, 30/01, 59/01, 114/01, 116/01, 64/02, 153/02, 154/02, 17/04,
8/06, 142/06, 34/07, 134/07, 146/08, 155/08, 39/09, 155/09, 14/11, 154/11, 12/12, 143/12,
100/14, 147/14 i 120/16), čije se dopune predlažu, uređuju se plaće čelnika pravosudnih tijela
te sudaca i zamjenika državnih odvjetnika. Ovim Prijedlogom zakona predlaže se sustav
nagrađivanja sudaca uvođenjem mogućnosti povećanja plaće suca ovisno o broju riješenih
predmeta te kvaliteti donesenih odluka izraženom određenim najvišim dopuštenim brojem
ukidnih odluka, pri čemu su neopravdano izostavljeni zamjenici državnih odvjetnika, te je
predložena dopuna ne samo nepotpuna, već i bezrazložno diskriminatoma u odnosu na jednu
kategoriju pravosudnih dužnosnika.



Iz nenormativnog dijela Prijedloga zakona nije moguće utvrditi je li prijedlogu
prethodila analiza učinkovitosti rada sudaca te raspolaže li predlagatelj podacima o tome
kojim su udjelom sukladno predloženim kriterijima dodatnog materijalnog nagrađivanja
obuhvaćeni suci, pri čemu se nužno nameće i zaključak o nedovoljno obrazloženirn posebnim
predloženim mjerilima rada, a time i relativno neodređenim financijskim učincima Prijedloga
zakona.

Naime, u točki III. Prijedloga zakona predlagatelj navodi da je u ovom trenutku
nemoguće sa sigurnošću utvrditi točan iznos dodatnih sredstava koja bi bila potrebna za
provođenje Zakona, ali smatra vjerojatnom potrebu blagog povećanja mase plaća sudaca od
oko 1-3%, što bi u konačnici moglo iznositi oko 10 milijuna kuna. Potrebna sredstva
namaknula bi se preraspodjelom unutar proračuna Ministarstva pravosuđa.

Iz navedenoga jasno proizlazi da sredstva za provedbu ovoga Prijedloga
zakona nisu osigurana u državnom proračunu Republike Hrvatske. Također, predloženi model
materijalnog nagrađivanja sudaca ne uzima u obzir niti način planiranja i donošenja državnog
proračuna.

Slijedom navedenoga, Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome
saboru da ne prihvati predmetni Prijedlog zakona.

Za svoje predstavnike, koji će u vezi s iznesenim mišljenjem biti nazočni na
sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Dražena
Bošnjakovića, ministra pravosuđa, dr. sc. Kristiana Turkalja, mr. sc. Josipa Salapića i Juru
Martinovića, državne tajnike u Ministarstvu pravosuđa, te Sandu Kulić, pomoćnicu ministra
pravosuđa.
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