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Zagreb, 23. ožujka 2018. godine

ZBORU
UDRUGE HRVATSKIH SUDACA
Sukladno članku 32. točka 6. Statuta UHS-a predsjednik UHS-a podnosi izvješće o
radu Upravnog odbora UHS-a i o svom radu za razdoblje od prethodnog Zbora do dana
odrţavanja novog Zbora odnosno u konkretnom slučaju za razdoblje od 28. travnja 2017.
godine kada je odrţan Zbor UHS-a u Šibeniku do 27. travnja 2018. godine kada se
odrţava Zbor UHS-a u Osijeku.
1. Rad Upravnog odbora UHS-a
Tijekom proteklog razdoblja odrţane su 2 sjednice Upravnog odbora UHS-a dana
07. srpnja 2017. godine i 15. prosinca 2017. godine u Zagrebu.
1.1. Na sjednici 07. srpnja 2017. godine bili su nazočni predstavnici sudaca iz
Makedonije koji su prethodno bili u višednevnom posjetu pravosudnim institucijama
Republike Hrvatske, te su članovi Upravnog odbora UHS-a upoznali s trenutnom
situacijom u pogledu sudstva, medija i sigurnosti u Makedoniji.
Predsjednik Udruge hrvatskih sudaca Damir Kontrec podnesao je izvješće o radu od
Zbora UHS-a do sjednice Upravnog odbora UHS-a, te je upoznao članove Upravnog odbora
UHS-a o aktivnostima na godišnjem skupu Europske udruge sudaca u moldavskom
Kišinjevu gdje su počele pripreme za donošenje nove Povelje o sucima, a uz to su donesene
deklaracije o stanju sudbene vlasti u Poljskoj i Grčkoj. U pogledu domaćih aktivnosti
takoĎer je istaknuto da su poduzete aktivnosti kako bi se odrţao izvanredni Zbor Ogranka
UHS-a Osijek i izabralo novo vodstvo ogranka s obzirom na podnesenu ostavku ranijeg
predsjednika ogranka. Uz to prihvaćena je inicijativa za redizajn web. stranice UHS-a,
predsjednik UHS-a odrţao je sastanak s ravnateljicom Pravosudne akademije nakon čega je
uslijedio poziv UHS-u da se dostave prijedlozi tema stručnog usavršavanja, te su uz to
nazočni upoznati da su članice UHS-a Senija Ledić i Jasna Gazić Ferenčina sudjelovale na
konferenciji u Prištini o utjecaju i značaju ţena u pravnoj profesiji gdje su imali
prezentaciju na temu konferencije. Predsjednik UHS-a takoĎer je sudjelovao na tribini
Semafor pravosuĎa EU za 2017., na kojoj je uvodničar bio profesor Josip Kregar, te su uz to
ogranci UHS-a pozvani da reagiraju odgovarajućim priopćenjima u vezi pojedinih medijskih
natpisa koji se odnose na rad sudaca i sudova s njihovog područja.
Na sjednici nakon provedenih rasprava osnovana je Radna skupina u sastavu Lucija
Lisac, Martina Maršić i Tatjana Škorić Radaković radi izrade prijedloga Pravilnika o
postupku razmjene i upućivanja sudaca u meĎunarodne institucije i organizacije i
materijalnim pravima sudaca upućenih na rad u meĎunarodne institucije i organizacije, te
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Povjerenstvo u sastavu Vesna Katarinčić, Vesna Sremac Šoštar, Andreja Kolac Krelja,
Ivana Bilušić, Bojana Skenderović, Irena Lenić i Blanša Turić radi izrade prijedloga dopuna
i izmjena Metodologije za izradu ocjene sudaca.
Upravni odbor UHS-a podrţao je u cijelosti inicijativu sudaca Stalne sluţbe Gospić
Ţupanijskog suda u Karlovcu, te je izraţeno protivljenje ukidanju te stalne sluţbe i spajanju
Ţupanijskom sudu u Karlovcu, a povodom dopisa sutkinje iz Stalne sluţbe Senj Prekršajnog
suda u Rijeci koja je godišnjim rasporedom poslova rasporeĎena u Stalnu sluţbu u Krk dana
je podrška sutkinji i njenom protivljenju takvom rasporeĎivanju na rad uz veliku udaljenost
od mjesta stanovanja, te je zaključeno da će se u svezi navedenog UHS obratiti Ministarstvu
pravosuĎa i Viskom prekršajnom sudu.
Nakon provedene rasprave u svezi statusa sudskih savjetnika zaključeno da suci kao
nositelji pravosudnih duţnosti moraju voditi brigu i o svojim suradnicima tj. sudskim
savjetnicima i zapisničarima, te je zaključeno da će prilikom razgovora s ministrom
pravosuĎa predsjednik UHS-a ukazati na potrebu rješavanja pitanja materijalnih pitanja
svih suradnika koji rade na sudovima.
1.2. Na sjednici 15. prosinca 2017. godine raspravljani su nacrti prijedloga Zakona
o izmjenama Zakona o sudovima, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Drţavnom
sudbenom vijeću i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjedištima sudova, od strane
Upravnog odbora UHS-a zaključeno je da se ne radi o reformskim izmjenama, da je pri
tome niz odredbi nedorečen, te da će se primjedbe svih ogranaka dostaviti na daljnje
postupanje Ministarstvu pravosuĎa.
Upravni odbor UHS-a takoĎer donesao je zaključak o tome da će se Ministarstvu
pravosuĎa uputiti dopis kojim se predlaţe izjednačavanje plaća prvostupanjskih sudaca
općinskih i prekršajnih sudova sa plaćama prvostupanjskih sudaca trgovačkih i upravnih
sudova, sve s obzirom da za postojeću razliku u kooeficijentima nema nikakvog uporišta, jer
više ne postoji razlika u uvjetima koje moraju zadovoljavati kandidati za imenovanje suca
bilo kojeg od tih sudova.
2. Rad predsjednika UHS-a
2.1. Aktivnosti UHS-a u svezi Zakona o sudovima, Zakona o Drţavnom sudbenom
vijeću i Zakona o područjima i sjedištima sudova.
Sukladno zaključku sa sjednice Upravnog odbora UHS-a od 15. prosinca 2017.
godine ministru pravosuĎa Republike Hrvatske predsjednik UHS-a obratio se dopisom od
02. siječnja 2018. godine kojim je istog upoznao s prijedlozima UHS-a u pogledu Nacrta
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, Zakona o Drţavnom sudbenom vijeću i
Zakona o sjedištima i područjima sudova. U istom dopisu istaknuto je da je opća ocjena
Upravnog odbora UHS-a da se predloţene promjene kozmetičke naravi i da se njima neće
postići bolja učinkovitost sustava.
U pogledu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima istaknuto je
da je Upravni odbor UHS-a većinom glasova podrţao uvoĎenje Visokog kaznenog suda s
tim da je potrebno jasno odrediti nadleţnost istog suda. UHS ne podrţava uvoĎenje
ravnatelja sudske uprave iz razloga što nije jasno što se ţeli postići s ravnateljima sudske
uprave iz razloga što su sredstva kojima raspolaţu sudovi strogo namjenski ureĎena.
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Podrţane su predloţene izmjene koje se tiču nadleţnosti sudačkih vijeća, kao i izmjene
kojima se detaljnije ureĎuje postupak kandidiranja i izbor predsjednika Vrhovnog suda
Republike Hrvatske, kao i izmjene koje se tiču Etičkih vijeća i uvoĎenja sudskih savjetnika
specijalista.
U pogledu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Drţavnom sudbenom
vijeću Upravni odbor UHS-a je većinom glasova podrţao prijedlog da se poveća broj
članova DSV iz redova ţupanijskih sudova, a smanji broj članova iz redova sudaca
općinskih sudova. TakoĎer su podrţane izmjene kojim se daje ovlast Drţavnom sudbenom
vijeću da sucima daje odobrenje za obavljanje druge sluţbe ili posla, kao i izmjena po kojoj
je predsjednik suda duţan izvijestiti Ministarstvo pravosuĎa o broju sudaca koji u naredne
dvije godine ispunjavaju uvjete za mirovinu i o potrebi popunjavanja sudačkih mjesta koja će
se isprazniti. Nisu podrţane izmjene koje se tiču provoĎenje sigurnosnih provjera uz
obrazloţenje da se isto smatra protuustavnim, kao niti izmjene vezane uz javnu objavu
imovinskih kartica sudaca, niti izmjene koje bi nalagale predsjedniku suda obvezu da
pokrene stegovni postupak protiv suca ako ostvari manje od 80% okvirnih mjerila.
U pogledu Nacrta Zakona o područjima i sjedištima sudova Upravni odbor UHS-a
ocijenio je da je isti nedorečen, ne zna se zbog čega se neki sudovi ponovno uvode, a nije
dobro definiran poloţaj stalnih sluţbi.
2.2. MeĎunarodne aktivnosti UHS-a
Sukladno zaključku sa sjednice Upravnog odbora UHS-a odrţane dana 04. studenog
2016. godine predsjednik UHS-a 30. listopada 2017. godine donesao je odluku kojom se
odreĎuje isplata iznosa od 15.000,00 kn Fondu koji je osnovala MeĎunarodna udruga
sudaca za pomoć sucima u Turskoj.
Udruga hrvatskih sudaca u suradnji sa CEELI Institutom iz Praga u sklopu projekta
financiranog od strane Europske unije organizirala je 3 dvodnevne radionice za suce s
ciljem upoznavanja polaznika s instrumentima Europske unije u kaznenom pravu, iste
radionice su odrţane u Pragu od veljače do travnja 2018. godine, te je na istom bilo
nazočno više od 30 polaznika iz Republike Hrvatske uz sudionike iz Republike Češke i
drugih zemalja Europske unije.
Sukladno zamolbi Svjetske udruge sudaca svim ograncima UHS-a proslijeĎen je
upitnik radi sudjelovanja u anonimnoj anketi koja je provedena u svezi sudaca na nivou
Svjetske udruge sudaca, a putem Tajništva UHS-a započelo je prikupljanje podataka o
mirovinama za suce iz drugih zemalja kako bi se napravio komparativni prikaz i
usporedilo stanje sa stanjem u Republici Hrvatskoj.
2.3. Druge aktivnosti predsjednika UHS-a
a. Priopćenjem za javnost predsjednika UHS-a od 16. listopada 2017. godine
povodom brojnih komentara u tzv. predmetu "Horvatinčić" predsjednik UHS-a reagirao je
na iste na način da je istaknuto da nije točno, niti je pravedno, zbog jedne nepravomoćne
presude općinskog suda za koju još nije niti izdan pisani otpravak, blatiti čitav sudbeni
sustav i sve suce koji pošteno i vrijedno obnašaju svoju duţnost. Glede navedenog pozvani
su svi koji kreiraju javno mijenje, a u zaštiti sudaca i sudačke profesije, da jedan primjer
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ne koriste za napad na sudbenu vlast u cijeli.
b. Priopćenjem za javnost predsjednika UHS-a od 16. listopada 2017. godine
predsjednik UHS-a reagirao je na članak objavljen u "Jutarnjem listu" 12. listopada 2017.
godine
pod naslovom "Beljakov zaokret: Demokršćanstvo nije temelj HSS-a ". U
priopćenju je istaknuto da se u prethodno navedenom članku informira čitateljstvo o
programskim pravcima Hrvatske seljačke stranke, izmeĎu ostalog se navodi da je jedan od
programskih ciljeva da graĎani biraju suce, a pri tome se kao primjer navodi SAD. U
priopćenju je istaknuto da je navedeni stav suprotan Preporuci Vijeća ministara Vijeća
Europe o sucima: neovisnost, učinkovitost i odgovornosti broj CM 2010 (12) u kojoj u
točkama 46. i 47. stoji: "Tijelo koje donosi odluke o izboru i karijeri sudaca treba biti
neovisno od izvršne i zakonodavne vlasti. Kako bi se jamčila neovisnost tog tijela, najmanje
polovica njegovih članova trebali bi biti suci koje su izabrali kolege". U svezi prethodno
navedenog zatraţeno je da se objavi priopćenje radi pravilnog informiranja javnosti u svezi
inicijative koju jedna parlamentarna stranka očito ţeli provesti u djelo.
3. Ostale aktivnosti
3.1. U organizaciji Udruge hrvatskih sudaca u suradnji sa Sveučilištem u Zadru od
22. do 23. rujna 2017. godine u Zadru je odrţana III. MeĎunarodna konferencija sudaca na
kojoj je sudjelovalo veći broj sudaca iz više zemalja. Konferencija je bila posvećena
temama koje se tiču pregleda stanja u području pravosuĎa u Europskoj uniji za 2017.
godinu, učinkovitosti pravosuĎa, izgradnji povjerenja javnosti kroz učinkovit pristup pravdi,
te novim medijima kao vaţnom alatu za učinkovitu komunikaciju u sudstvu u promjenjivom
svijetu komunikacije.
3.2. Udruga hrvatskih sudaca bila je podupiratelj Znanstvene konferencije o
ekonomskom i društvenom razvoju u sklopu koje je odrţan Okrugli stol 08. lipnja 2017.
godine u Splitu na temu "Nagodba u predsudskim i sudskim postupcima".
4. Aktivnosti ogranaka UHS-a
Pojedini ogranci UHS-a i tijekom 2017. godine organizirali su više studijskih
putovanja uz obilazak pravosudnih institucija u zemljama koje su posjetili, pri tome se
putovanja kontinuirano duţi niz godina organiziraju od strane ogranaka UHS-a Varaţdin,
Split i Zadar.
U organizaciji UHS-a Varaţdin 24. studenog 2017. godine odrţano je predavanje pod
nazivom "Novele Ovršnog zakona 2017. godine" uz nazočnost gosta predavača Damira
Kontrec kao predsjednika UHS-a i predsjednika graĎanskog odjela Vrhovnog suda Republike
Hrvatske.
U organizaciji UHS-a Vukovar 15. siječnja 2018. godine odrţana je radionica "7.
Novela Zakona o kaznenom postupku/08" uz nazočnost zamjenika predsjednika UHS-a i
zamjenika predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske Marina Mrčela, te sudaca
Vrhovnog suda Republike Hrvatske Damira Kos i Draţena Tripalo.
Od strane Ogranka Općinskog suda u Splitu izdano je priopćenje vezano za ovršni
postupak pred Općinskim sudom u Splitu 06. veljače 2018. godine vezano za postupak
meĎunarodne otmice djeteta zbog niza pogrešnih i netočnih tvrdnji te osobnih napada na
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sutkinju Općinskog suda u Splitu koja je vodila citirani ovršni postupak.
Od strane Ogranka UHS-a Slavonski Brod izdano je priopćenje vezano za postupak
koji se vodi kod Općinskog suda u Slavonskom Brodu, Stalna sluţba u Novoj Gradišci od
20. rujna 2017. godine povodom napada na suce koji se odnose na postupak koji se vodi u
svezi udruge „Hrabro dijete“ kod istog suda.
Od strane Ogranka UHS-a Dubrovnik izdano je priopćenje u svezi članka koji je
objavljen u Jutarnjem listu 22. studenog 2017. godine pod nazivom "Najučestaliji parovi
sudaca i upravitelja u studenom 2016. godine", a kojim je ukazano na netočno prezentiranje
podataka od strane novinara u pogledu načina izbora stečajnih upravitelja u postupcima
koji se vode kod suda na njihovom području.
Sve ostale aktivnosti UHS-a dostupne su putem web. stranici UHS-a, te se na istoj
stranici mogu pratiti i napisi tiskanih medija o sudstvu i pravosuĎu.
Ostale aktivnosti od sastavljanja ovog izvješća do dana Zbora biti će iznesene na
samom Zboru.

PREDSJEDNIK UHS-a :
Damir Kontrec

