
 

Priopćenje za javnost 

                                                                                                                                            Zagreb, 29. siječnja 2018. 

Portal Telegram.hr sinoć je objavio vijest da posjeduje službeni dokument u koji je ministar zdravstva  dr. Milan Kujundžić  12. prosinca 

2017. godine poslao ministru pravosuđa g. Draženu Bošnjakoviću. U dokumentu naslovljenom ”Parnični postupci radi isplate razl ike 

plaća za prekovremene sate” ministar zdravstva ukazao je „na različitu praksu županijskih sudova koji na temelju istih činjeničnih 

okolnosti donose potpuno oprečne sudske presude te zauzimaju različita pravna shvaćanja na isto materijalnopravno pitanje” te je 

zatražio od ministra pravosuđa da se osobno angažira na ujednačavanju sudske prakse.  

Hrvatska liječnička komora tim je povodom dala izjavu za javnost: 

„Ovakvo postupanje držimo neprimjerenim i doživljavamo ga ne samo izravnim i nelegitimnim pokušajem utjecaja državne 

vlasti na sudske odluke već i grubim kršenjem Ustava RH koji proklamira demokratsku trodiobu vlasti i jamči neovisnosti 

sudbene vlasti. Bilo kakav pokušaj političkog utjecaja na postupke koji se vode pred sudovima smatramo nedopustivim, a 

Vaše nastojanje da utječete na sudske postupke i odluke koji se vode radi zaštite temeljnih prava zdravstvenih radnika na rad i 

plaću za obavljeni rad krajnje neprihvatljivim. 

Držimo da bi bilo odgovornije, korisnije i primjerenije da ste se kao čelni čovjek ministarstva, u čijem su resoru pravomoćnim 

sudskim presudama ustanovljene značajne dodatne financijske obveze države prema zaposlenicima, priznali učinjenu 

pogrešku, javno se ispričali svim oštećenim zdravstvenim radnicima te se obratili ministru financija kako bi se osigurao novac 

i dogovorio način podmirivanja uskraćenih iznosa bez daljnjih sudskih postupaka.  

Hrvatska liječnička komora kao krovna organizacija hrvatskih liječnika učinit će sve iz svoje nadležnosti kako bi se zaštitila 

prava i interesi liječnika u Republici Hrvatskoj imajući na umu sve postulate pravne države te odgovornog cehovskog i opće 

društvenog djelovanja.“, navodi se u priopćenju za javnost koje je potpisao predsjednik Hrvatske liječničke komore, dr.sc. Trpimir 

Goluža. 

Sudbena vlast je neovisna i samostalna i svaki utjecaj na suca je zabranjen i kažnjiv. 

Prema Zakonu o sudovima u članku 6. navodi se da je zabranjen svaki oblik utjecaja na donošenje sudske odluke, posebno svaki oblik 

prisile prema sucima, zlouporaba javnih ovlasti i osobnog utjecaja te korištenje medija i javnih istupanja na način suprotan načelima 

demokratskog društva, a koje ima za svrhu utjecaj na tijek i ishod sudskih postupaka. 


