UDRUGA HRVATSKIH SUDACA
Broj: UHS-TTuheljske Toplice, 29. ožujka 2019. godine
Temeljem članka 28. stavak 1. točka 8. Statuta Udruge hrvatskih sudaca Zbor UHS-a na
redovnom zasjedanju 29. ožujka 2019. godine usvaja
PLAN RADA
UDRUGE HRVATSKIH SUDACA
ZA 2020. GODINU
1.Općenito o djelatnosti Udruge
Sukladno članku 7. i 8. Statuta UHS-a ciljevi Udruge hrvatskih sudaca i to:
1. promicanje i dosljedno poštivanje ustavnosti i zakonitosti kao vrhunskih pravnih i etičkih
vrednota građanskog društva, te jačanje Republike Hrvatske kao pravne države,
2. očuvanje i jačanje neovisnosti sudbene vlasti,
3. zaštita dostojanstva sudaca i sudačkog poziva,
4. zalaganje za odgovarajući socijalni i materijalni status sudaca,
5. promicanje strukovnih interesa,
6. izobrazba sudaca,
ostvaruju se:
1. stalnim zalaganjem za odgovarajući društveni i materijalni položaj sudaca,
2. djelotvornim sudjelovanjem u organizaciji sudbene vlasti, te u donošenju zakona i podzakonskih
akata u svezi sa sudbenom vlašću,
3. suprotstavljanjem svim povredama Ustava i zakona Republike Hrvatske,
4. suprotstavljanjem svakom nezakonitom pozivanju na odgovornost sudaca zbog obavljanja
sudačke dužnosti
5. organiziranjem seminara u svezi s primjenom zakona ili pojedinih zakonskih odredaba, kao i
ostalih propisa,
6. povezivanjem i stručnom suradnjom s pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj,
7. povezivanjem i stručnom suradnjom s istovrsnim udrugama u zemlji i inozemstvu,
8. izdavanjem stručnog časopisa, drugih publikacija i sredstava javnog komuniciranja (web stranica
i sl.).
2.Plan rada u 2020. godini
Ovaj godišnji Plan rada sadržava aktivnosti koje će se provesti tijekom 2020. godine od
strane svih tijela Udruge hrvatskih sudaca i to kako slijedi:
-tijekom ožujka ili travnja 2020. godine sukladno članku 23. Statuta UHS-a održati
Zbor UHS-a na kojem će se izvršiti izbor dva člana Etičkog vijeća, te izbor članova Stegovnih i
Arbitražnih vijeća kojima istječe mandat, te donesti druge odluke Zbora sukladno članku 28.
Statuta UHS-a.
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-sukladno članku 33. Statuta UHS-a održavati
radi donošenja odluka iz njihovog djelokruga.

sjednice Upravnog odbora UHS-a

-u svezi prijedloga zakona i podzakonskih akata koji se odnose na sudbenu vlast, a
posebno u svezi Zakona o sudovima, Zakona o Državnom sudbenom vijeću i Zakona o
Pravosudnoj akademiji, organizirati i provesti stručne rasprave po pojedinim ograncima UHS-a,
te prijedloge i primjedbe dostaviti nadležnom ministarstvu, Vladi Republike Hrvatske, te po
potrebi nadležnim saborskim odborima i Hrvatskom saboru.
-u svezi donesenih zakona i podzakonskih akata koji se odnose na sudbenu vlast, a za
koje se ocijeni da nisu u suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske, podnijeti prijedlog za
pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti pojedinih odredbi zakona s Ustavom Republike
Hrvatske, te po potrebi obratiti se Europskoj udruzi sudaca kao podružnici Međunarodne udruge
sudaca i nadležnim tijelima Europske komisije.
-u pogledu donošenja Okvirnih mjerila za rad sudaca i Metodologije za izradu ocjene
sudaca zatražiti sudjelovanje članova UHS-a u radnim skupinama koje pripremaju prijedloge
navedenih akata, te po mogućnosti uključiti članove UHS-a u radne skupine za pripremu drugih
zakonskih i podzakonskih propisa.
-osigurati javnost djelovanja Udruge pravodobnim izvješćivanje članstva o radu Udruge,
putem medija, putem mrežne stranice i tiskovnim konferencijama uz pravovremeno reagiranje
predsjednika UHS-a i pojedinih ogranaka UHS-a u svezi medijskih istupa koji predstavljaju
neargumentirane napade na sudbenu vlast ili pojedine suce.
-u svojstvu organizatora ili kao suorganizatora organizirati domaće stručne skupove i
međunarodne konferencije sudaca posvećene temama koje se odnose na sudbenu vlast, te
edukaciju sudaca.
-putem predstavnika UHS-a sudjelovati na međunarodnim skupovima koji se odnose na
sudbenu vlast, a posebno onih koje se odnose na rad Europske udruge sudaca i Međunarodne
udruge sudaca.
Predsjednik UHS-a:
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