
Kretanja u hrvatskom pravosuđu i borbi protiv korupcije

NOVOSTI

srpanj 2008.

Publikacija Ministarstva pravosuđa

U drugom broju Novosti Ministarstva pravosuđa o promjenama u sustavu pravosuđa želimo izvijestiti 
o brojnim novim događanjima u pravosudnom sustavu. U člancima ćete naći niz informacija o napretku 
provedbe kako Strategije reforme pravosuđa, tako i Nacionalnog programa za suzbijanje korupcije. 
Budući da nam je prostor ograničen, razumljivo je da Novostima ne možemo obuhvatiti sve aktivno-
sti koje su trenutno u tijeku. Reakcije na prethodni broj pokazale su da Novosti smatrate korisnim 
te da vam pruža bolji uvid u ono na čemu se trenutno radi u Ministarstvu pravosuđa, a osobito na 
„operativnoj”razini – u pravosuđu i javnoj upravi. 
Ove Novosti sadrže Zakonodavni napredak koji prikazuje u kojoj je fazi izrada i usvajanje novih za-
kona. Također, u intervjuu predstavljamo državnu tajnicu gđu. Marinu Dujmović Vuković koja govori 
o svojim trenutnim aktivnostima. Gđa. Marina Dujmović Vuković je odgovorna za koordinaciju re-
forme pravosuđa i programa suzbijanja korupcije koji su ranije spomenuti. Izvješćujemo i o ICMS-u 
– integriranom sustavu upravljanja sudskim predmetima, koji je jedan od vrlo vidljivih i djelotvornih 
koraka prema transparentnosti pravosuđa u korist svih hrvatskig građana.
 

ICMS: djelotvoran, učinkovit i transparentan
ICMS je uveden kao pilot projekt 
na sljedećim sudovima: Općinski 
građanski sud u Zagrebu, Općinski 
kazneni sud u Zagrebu, Trgovački 
sud u Zagrebu i Splitu te Općinski 
sud u Puli. Nakon što je testno 
razdoblje završeno sustav se 
proširuje na Vrhovni sud RH, Vi-
soki trgovački sud RH i Županijske 
sudove u Zagrebu i Puli. Jedno od 
najvažnijih zapažanja tijekom tog 
postupnog širenja bilo je entuzi-
jazam djelatnika koji rade sa susta-
vom. Oni su otkrili kako im sustav 
može ubuduće olakšati posao te 
u kojoj je mjeri sustav prilagođen 
korisnicima i njihovom svako-
dnevnom radu. Autori ICMS-a 
očekuju da će sustav ubrzati sudske 
postupke, smanjiti sudske troškove 
i sudske pristojbe, omogućiti višu 
razinu transparentnosti te smanji-
ti mogućnost  korupcije. Više  
informacija o ICMS-u može se 
pronaći na web stranici www.pra-
vosudje.hr.

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske

Izobrazba o integri-
tetu

U dvije izobrazbe o integritetu 
koje su provedene u suradnji i uz 
podršku nizozemskog Matra pro-
grama i Ministarstva pravosuđa 
sudjelovalo je 45 osoba. Tečajevi 
izobrazbe organizirani su u Zagre-
bu i Zadru, provedeni su s ciljem 
da se sudionicima omogući usva-
janje praktičnog znanja o planu inte-
griteta, kao i prepoznavanju ranji-
vih aktivnosti, koji će kasnije moći 
primijeniti u svojim organizacijama. 
Svi polaznici  su dobili od ministrice 
pravosuđa  potvrdu o sudjelovanju. 
O provedenoj izobrazbi saznajmo 
više iz komentara samih sudionika 
tečaja: 

„Mislim da je seminar bio vrlo 
zanimljiv i koristan, budući da su 
predavanja prepoznala stvarne 
potrebe sudionika, imajući na 
umu sve potencijalne nedostatke 
u pogledu na integritet u svako-
dnevnom radu. Bilo je uzbudljivo 
vidjeti da su sudionici, iako dolaze 
iz različitih tijela, pokazali izvrsne 
vještine suradnje u razmatranju 
pitanja – svatko iz svojeg područja 
interesa ili stručnosti. Mislim da bi 
ovakva izobrazba mogla biti jedan 
od načina povezivanja i suradnje 
različitih državnih tijela i ustanova 
u međusobnu suradnju. Bilo bi iz-
vrsno kada bi ova izobrazba bila 
dijelom obveznog programa izo-

brazbe svih državnih dužnosnika i 
rukovodećih osoba.”
Vesna Lendić Kasalo
Načelnica Odjela za tehničku kultu-
ru i udruge, Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i športa

„Izobrazba je održana na način 
koji bi mogao pružiti primjer za 
provedbu svakodnevnih zadaća, 
posebice zbog svoje točnosti u 
pogađanju tema, te zbog ritma i 
metodologije provedbe. 
Izobrazba pruža mogućnost učenja 
o novim načinima strateškog 
promišljanja u borbi protiv ko-
rupcije, što smatram jednom od 
glavnih vrijednosti ovog semi-
nara. U tom svjetlu od izuzetne 
je važnosti bila ravnoteža između 
predavanja i praktičnog pristupa 
sudionicima, kao i uravnotežene 
studije slučaja. Svi sudionici do-
bili su osjećaj samopouzdanja za 
svoj budući rad i naučili su važnost 
izbjegavanja moguće apatije.”
Marjan Bitanga
Predsjednik Općinskog suda u 
Zadru

„Izobrazba mi je dala izvrstan pre-
gled nad pitanjima integriteta i jasno 
je pokazala načine kako unaprijedi-
ti i očuvati integritet. Ti rezultati 
mogu se lako povezati s PHARE 
projektom – „Unaprjeđenje susta-
va Ministarstva unutarnjih poslova 
u borbi protiv korupcije” koji je 

Usprkos tomu što su Ministarstvo 
pravosuđa, Svjetska banka i IBM 
Hrvatska radili na ICMS-u dugo 
vremena, razumljivo je da još uvi-
jek nisu svi u pravosudnim tijelima 
upoznati novim integriranim susta-
vom upravljanja sudskim predme-
tima. Sada, kada je testno razdo-
blje uvođenja ICMS-a uspješno 
provedeno te kada će sustav biti 
proširen na više od 70 drugih sudo-
va, vrijeme je da se objasne predno-
sti ovog sustava. 

ICMS je IT aplikacija koja ima 
ključnu ulogu u svim informa-
cijskim sustavima pravosuđa. Sustav 
omogućuje praćenje i upravljanje 
sudskim postupcima na svim razi-
nama sudovanja. Sucima i djela-
tnicima omogućuje uvid u predmete 
koji su u radu, a isto je omogućeno 
i građanima uključenima u sudske 
postupke. Sustavu se jednostavno 
pristupa te je praćenje napretka 
predmeta znatno olakšano. 
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započet u okviru Ministarstva unu-
tarnjih poslova. 
U tom svjetlu mislim da je izobra-
zba bila važna, zbog načina na koji 
će nam vještine koje smo stekli 
pomoći da unaprijedimo povje-
renje građana u rad institucija. 
Želio bih naglasiti da je Ministar-
stvo unutarnjih poslova otvoreno 
za eventualnu buduću suradnju 
ove vrste.”
Krešimir Sikavica
Ravnateljstvo policije, Odjel gospo-
darskog kriminaliteta i korupcije, 
Ministarstvo unutarnjih poslova

„Izobrazba je bila nadasve korisna 
i zanimljiva, imajući na umu da su 
sudionici radili na brojnim kon-
kretnim primjerima iz svakodne-
vnog rada. Zbog takvog pristupa 
je lakše primijeniti stečeno znanje, 
posebice zbog grupnih aktivnosti. 
Naglašavam da je najbolji lijek za 
korupciju jačanje transparentnosti 
u svim procesima. Izobrazba je 
pružila brojne primjere koji su 
omogućili da se dobro sagledaju 
mogući nedostaci procesa i poka-
zala je praktične načine da se ti 
nedostaci izbjegnu kroz uzajamnu 
suradnju.” 
Zorislav Antun Petrović
Predsjednik, Transparency Inter-
national Hrvatska

„Pitanje organizacijskog integri-
teta smatram jednim od ključnih 
područja koje trebamo nastaviti 
razvijati, budući da je to jedan od 
glavnih alata u borbi protiv ko-
rupcije. Smatram da je na izobra-
zbi bilo riječi o stvarnim i korisnim 
temama te da je nastavak takvih 
aktivnosti imperativ za utemeljene 
i djelotvorne aktivnosti suzbijanja 
korupcije ubuduće.”
Nataša Đurović
Zamjenica ravnatelja USKOK-a

Važni linkovi:
www.transparency.hr

http://sudskapraksa.vsrh.hr/supra/

www.uredjenazemlja.hr
www.zupanijski-sud-vukovar.htnet.
hr/volonteri.asp

www.dorh.hr

www.pravnadatoteka.hr
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Zakonodavni napredak
Intenzivno se radi na promjenama 
i usavršavanjima sadašnjeg za-
konskog sustava. U tom pravcu 
Ministarstvo pravosuđa je izradilo 
prijedloge slijedećih zakona radi 
upućivanja na usvajanje Vladi i u 
zakonodavnu proceduru na usva-
janje u Sabor RH:
Zakon o područjima i sjedištima 
sudova
Zakon o izmjenama i dopunama 
zakona o sudovima
Zakon o odvjetništvu
Zakon o vježbenicima u pravosud-
nim tijelima i pravosudnom ispitu
Zakon o besplatnoj pravnoj po-
moći
Zakon o potvrđivanju Europske 
konvencije o naknadi štete žrtvama 
kaznenih djela nasilja
Zakon o novčanoj naknadi žrtvama 
kaznenih djela
Zakon o izmjenama i dopunama 
zakona o parničnom  postupku
Zakon o kaznenom postupku

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske

Marina Dujmović Vuković, državna tajnica Ministarstva 
pravosuđa: 

„Doprinos i napori s operativne razine su ne-
procjenjivi”

Marina Dujmović-Vuković je imenovana državnom tajnicom Ministarstva 
pravosuđa u siječnju 2008. Prije imenovanja vodila je Samostalni odjel za 
strateški razvoj Ministarstva pravosuđa te je bila predsjednica Prekršajnog 
suda u Zadru i potpredsjednica Udruge hrvatskih sudaca. 

Marina Dujmović Vuković: „U 
rukovođenju Samostalnim odje-
lom za strateški razvoj u razdoblju 
od godinu i pol, postalo mi je jas-
no da je golema zadaća koju smo 
imali pred sobom previše za tako 
mali Odjel. Ne samo da smo mo-
rali koordinirati Strategiju reforme 
pravosuđa, već je i Nacionalni pro-
gram suzbijanja korupcije uključen 
u područje naše odgovornosti 
vrlo brzo nakon osnivanja Odjela. 
Uzimajući u obzir da oba projekta 
sadrže stotine mjera i aktivnosti, 
uključujući mnogo različitih orga-
nizacija, morali smo poduzeti 
određene strukturne promjene.” 
Na sjednici Vlade 30. lipnja 2008. 
usvojena je nova Uredba o unu-
tarnjem ustrojstvu Ministarstva 
pravosuđa. Samostalni odjel za 
strateški razvoj preoblikovao se u 
Upravu za strateški razvoj, struktu-
ru koja će u konačnici obuhvaćati 
oko 32 djelatnika. 

„To, međutim, neće promijeniti 
moje gledanje na način na koji 
radimo. Vodeći  Samostalni odjel 
za strateški razvoj, imala sam dosta 
kontakata s ljudima na terenu: i 
u pravosuđu i u državnoj upravi. 
Važno je znati što se događa u pra-
vosudnim tijelima, saslušati s čime 
se ljudi suočavaju svaki dan. Samo 
tako možemo biti uspješni u pro-
vedbi svih mjera koje su osmišljene 
kako bi se stvorila pravedna javna 
služba i transparentno pravosuđe. 
Možemo sastavljati planove koliko 
želimo, ali na kraju su uvijek ljudi 
ti koji su važni: razumiju li, cijene 
li, provode li mjere? Mogu li živjeti 
prema standardima koje smo ra-
zvili? Jesu li ti standardi razumni te 
da li ljudi na terenu imaju što im 
je potrebno kako bi ih ispunili? To 
je također razlog zašto smo obišli 
sudove te obavili razgovore s 25 
predsjednika, na samom početku 
postojanja Samostalnog odjela za 

strateški razvoj. Oni su dali ne-
procjenjiv doprinos mome radu. I 
još uvijek to čine.”

Državna tajnica jasno govori o 
ostvarenom napretku: „Naravno, 
voljeli bismo da sve ide i brže. Ali 
moramo biti realni i ponekad se 
moramo zadovoljiti manjim ko-
racima kojima ipak nedvojbeno 
napredujemo. Dovršetak i prove-
dba ICMS-a, smanjenje zaosta-
taka na sudovima, usvajanje novog 
Zakona o besplatnoj pravnoj 
pomoći: sve su to važni momenti 
u dugom procesu promjena. Vje-
rujem da je vrlo važno pokazati ta 
postignuća: postići vidljivost onog 
što radimo. Pokazati naš napredak 
stručnjacima, međunarodnoj za-
jednici te građanima Hrvatske. 
Oni trebaju znati da radimo na 
poboljšanju sustava. Na kraju će to 
biti svima nama na korist.”
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Zakon o besplatnoj pravnoj 
pomoći
Hrvatski Sabor donio je Zakon o be-
splatnoj pravnoj pomoći 16. svibnja 
2008.
Prema odredbama tog Zakona, fi-
nancijski ugroženi građani moći 
će koristiti pogodnosti besplatne 
pravne pomoći. To se odnosi na 
građane čiji je dohodak niži od 1.800 
kn po članu obitelji i na one koji su 
vlasnici nekretnine koja je manja 
od 35 m2 po osobi. Svi građani koji 
ispunjavaju te uvjete dobit će do-
kumente koji će im omogućiti da 
zatraže pravnu pomoć od pružatelja 
usluga kojeg odaberu.

Zakon o vježbenicima u pravo-
sudnim tijelima i pravosudnom 
ispitu
Donesen je 2. srpnja 2008.
Prema tom zakonu, vježbenici u 
pravosudnim tijelima trebaju poha-
đati dva mjeseca izobrazbe na Pra-
vosudnoj akademiji, uz praksu na 
sudovima ili državnim odvjetništvi-
ma. Njihovi mentori biti će suci 
i državni odvjetnici koji također 
moraju proći kroz odgovarajuću 

izobrazbu na Pravosudnoj akade-
miji. Pravosudni ispiti će biti oci-
jenjeni, bit će određena minimalna 
ocjena za svaku skupinu predmeta, 
a onaj tko ne ostvari tu minimalnu 
ocjenu smatrat će se da je pao ispit. 
Zakon bi trebao stupiti na snagu 1. 
siječnja 2009. 

Zakon o potvrđivanju Europske 
konvencije o naknadi štete žrtvama 
kaznenih djela nasilja
Donesen na sjednici Hrvatskog Sabora 
održanoj 16. svibnja 2008.
Iz razloga pravičnosti i društvene 
solidarnosti, potrebno je na 
odgovarajući način pozabaviti se 
situacijom žrtava namjernih nasil-
nih zločina koje su pretrpjele tjeles-
nu ozljedu ili im je narušeno zdrav-
lje te s članovima obitelji osoba 
koje su umrle kao rezultat takvih 
zločina. Te žrtve mogu zatražiti 
pomoć u odnosu na štetu koju su 
pretrpjeli. Nadležno tijelo za zapri-
manje takvih zahtjeva je Ministar-
stvo pravosuđa. Svi potpisnici 
Konvencije osigurat će maksimalnu 
moguću pomoć u svezi s pitanjima 
koje Konvencija pokriva.
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Uređena zemlja
Ministrica pravosuđa gđa. Ana 
Lovrin i ravnatelj Državne geode-
tske uprave prof.dr.sc. Željko Bačić, 
predstavili su projekt Uređena ze-
mlja, 30. svibnja 2008. Od 2. lipnja 
2008. provodi se šestomjesečni 
pilot projekt besplatne pravne 
pomoći kojim se građanima 
pomaže pri riješavanju  vlasništva 
nad nekretninama. Financijski 
ugroženi građani mogu upisati svoje 

Dan Europe
Dan Europe je proslavljen u Na-
cionalnoj knjižnici, 8. svibnja 2008. 
Veleposlanik Vincent Degert, šef  
Delegacije Europske komisije u RH, 
naglasio je u svojem govoru tom 
prigodom da je Hrvatska poduzela 
znatne napore kako bi ostvarila 
položaj države članice EU-a te je 
izrazio svoje visoke nade da će to 
uskoro postati i stvarnost. Prema 
vlp. Degertu, važno je shvatiti da 
će se Hrvatska pridružiti Europskoj 

uniji ne samo kao država, već i kao 
unija građana koji će dijeliti i uživati 
svjetliju demokratsku budućnost. 
Osim vlp. Degerta, na događanju 
je sudjelovao određen broj drugih 

nekretnine i utvrditi svoja vlasnička 
prava. Na tiskovnoj konferenciji 
koja je održana povodom početka 
projekta predstavljena je brošura 
o pitanju upisa zemljišta, službeno 
je otvorena i telefonska linija za 
pomoć, a na raspolaganje su stavlje-
ne i druge vrijedne informacije za 
korisnike. Za više informacija: 
www.pravosudje.hr.

uvaženih važnih gostiju, kao što su 
predsjednik Republike Hrvatske, g. 
Stjepan Mesić, ministrica pravosuđa 
gđa. Ana Lovrin i g. Zorislav Antun 
Petrović, predsjednik Transparency 
Internationala za RH, kao i brojni 
drugi važni predstavnici državnih ti-
jela. U svojem govoru, predsjednik 
Mesić je naglasio da duboko vjeruje 
da će svi segmenti hrvatskog društva 
poduzeti napore kako bi podržali 
Hrvatsku da postane 28. država 
članica Europske Unije.


