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Predmet: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih 

pravosudnih dužnosnika, Zaključak Opće sjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske- dostavlja 

se 

 

  

Poštovani, 

 

21. studenoga 2014. Opća sjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske raspravljala je o 

Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih 

dužnosnika s konačnim prijedlog Zakona. 
 

Nakon rasprave Opća sjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske je jednoglasno 

donijela  slijedeći 

Z a k l j u č a k 

 
 

Članak 3. kojim se mijenja članka 4. st. 2. : 

 

 U Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih 

pravosudnih dužnosnika s konačnim prijedlogom Zakona u članku 3. kojim se mijenja članak 4. 

stavak 2. i uređuje osnovica za obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, predlaže 

se da glasi: 

 

" Osnovica za obračuna plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika utvrđuje se u 

iznosu prosječne plaće isplaćene u protekloj kalendarskoj godini na temelju podataka 

Hrvatskog zavoda za statistiku." 

  



 

Obrazloženje: 

Osnovica plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika utvrđena u fiksnom iznosu dovela bi do 

"zamrzavanja" plaće sudaca na neograničeno vrijeme neovisno o gospodarskim kretanjima u 

državi, inflaciji i ostalim učincima  koji u bitnom mogu umanjiti ekonomsku stabilnost države pa 

time i ekonomsku stabilnost sudačke funkcije. Stoga je jamstvo primjerenih i stabilnih naknada 

za rad sudaca vrlo važna sastavnica načela sudačke neovisnosti i osnova je međunarodnih 

standarda autonomije sudstva.  

 

Članak 4. kojim se mijenja članak 8. : 

 

     

Članak 8. Zakona regulira pravo sudaca na  materijalne troškove, i to  u st. 1. točki 3. naknadu 

troškova prijevoza na posao i s posla, ako dužnosnik ne prebiva u mjestu sjedišta pravosudnog 

tijela, a u st. 2. naknadu troškova putovanja kada putuje u mjesto stanovanja obitelji u vrijeme 

tjednog odmora i državnog blagdana.  

 

U odredbu članka 8. st. 1. toč. 3. Zakona trebalo bi ugraditi da: 

 

"… pravo na redovne troškove prijevoza na posao i s posla ako dužnosnik ne prebiva u 

mjestu sjedišta pravosudnog tijela ima i sudac u slučaju kad bude raspoređen na rad u 

Stalnu službu suda koja nije u mjestu sjedišta pravosudnog tijela u kojem on prebiva jer 

ima stvarne troškove prijevoza na posao i s posla, iako prebiva u mjestu sjedišta 

pravosudnog tijela."   

 

U odnosu na čl. 8. st. 2. Zakona koji regulira slučajeve pravosudnih dužnosnika koji ostvaruju 

pravo na naknadu troškova putovanja u mjesto stanovanja obitelji u vrijeme tjednog odmora i 

državnog blagdana sukladno odredbi članka 87. st. 1. podstav 7. Zakona o sudovima (N.N. 28/13) 

predlaže se u cilju izjednačavanja prava na putne troškove koje imaju dužnosnici zakonodavne i 

izvršne vlasti da se: 

 "…troškovi prijevoza priznaju pravosudnom dužnosniku u visini stvarnih troškova 

putovanja u mjesto stanovanja obitelji u vrijeme tjednog odmora i državnog blagdana na 

temelju mjesečnog izvješća pravosudnog dužnosnika o ostvarenom trošku."   
 

  

S poštovanjem,  

           P r e d s j e d n i k 

 

         Branko Hrvatin, mag. iur. 

  

 

 

Privitak:  

1. Primjedbe i prijedlozi suca Vrhovnog suda RH  Đure Sesse 

2. Primjedbe i prijedlozi suca Vrhovnog suda RH dr.sc. Ante Perkušića   

 


