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Zagreb, 13. ožujak 2019. 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  27. travnja 2018. godine, kada 

je održan  Zbor UHS-a u Osijeku, do  29. ožujka   2019. godine  kada  se održava Zbor UHS-a 

u Tuheljskim Toplicama.  
 
 

1. Rad  Upravnog odbora UHS-a 
 

Tijekom proteklog razdoblja  održane su  3 sjednice  Upravnog odbora UHS-a  dana 

18. svibnja 2018. godine, 14. prosinca 2018. godine i 18. siječnja 2019. godine u Zagrebu. 

Četvrta sjednica Upravnog odbora planira se održati 28. ožujka 2019. u Tuheljskim 

Toplicama, u svrhu pripreme samog Zbora UHS-a. 
 

            1.1. Na sjednici održanoj 18. svibnja 2018. godine provedena je rasprava u svezi 

prijedloga pravosudnih zakona – Zakona o sudovima, Zakona o  Državnom sudbenom vijeću i 

Zakona o područjima i sjedištima sudova. Nakon  provedene rasprave u svezi prijedloga koji 

su  jednoglasno ili većinom glasova usvojeni donesen je zaključak da će se usvojeni prijedlozi 

UHS-a dostaviti Ministarstvu pravosuĎa Republike Hrvatske, te objaviti na portalu e-

Savjetovanje.  

     

  1.2. Na sjednici održanoj 14. prosinca 2018. godine raspravljalo se o izradi nove 

Metodologije za izradu ocjena sudaca, te su pozvani ogranci UHS-a da dostave svoje 

prijedloge, kako bi se u svezi istih provela rasprava na posebnoj sjednici  Upravnog odbora 

UHS-a.  

 

 U svezi prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o plaćama sudaca i drugih 

pravosudnih dužnosnika donesen je zaključak da nisu potrebne daljnje aktivnosti UHS-a s 

obzirom na to da se očekuje usvajanje i stupanje tog Zakona na snagu u prvim mjesecima 

2019. godine, a temeljem kojeg Zakona bi se izjednačile plaće svih prvostupanjskih sudaca, te 

bi bilo vraćeno 6% osnovice plaće svim sucima. 

 

 1.3. Na sjednici održanoj 18. siječnja 2019. godine raspravljeni su prijedlozi ogranaka 

UHS-a u svezi Metodologije za izradu ocjene sudaca, te je na osnovu provedene rasprave 

donesen zaključak o tome da će Tajništvo UHS-a izraditi prijedlog Upravnog odbora UHS-a 

Metodologije za izradu ocjene sudaca na temelju provedene rasprave, da će taj prijedlog biti 

dostavljen svim članovima Upravnog odbora radi eventualnih izmjena i dopuna, te kako bi 
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prijedlog nove Metodologije bio dostavljen Državnom sudbenom vijeću. 

 

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

pravosudnih dužnosnika članovi Upravnog odbora UHS-a upoznati su s tim da je prijedlog 

istog Zakona dostavljen Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, da će isti biti raspravljen na  

Općoj sjednici VSRH, te se očekuje njegovo stupanje na snagu  1. ožujka 2019. godine.  

 

 U svezi održavanja Zbora UHS-a zaključeno je da će se isti održati 29. ožujka 2019. 

godine u Tuheljskim Toplicama, te će isti biti organiziran od strane Ogranaka Zagreb II i 

Zagreb III.  

 

 Posebno napominjem da je u meĎuvremenu Sabor Republike Hrvatske donio Zakon o 

izmjenama i dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (Narodne 

novine br. 16/19), te da su izmjene stupile na snagu 1. ožujka 2019. godine. Sa zadovoljstvom 

ističem da je time u cijelosti ostvareni zahtjevi glede plaća prvostupanjskih sudaca i vraćanja 

oduzete osnovice, u skladu s odlukama Zbora UHS održanoj 2018. godine u Osijeku. Osobno 

ovo smatram velikim uspjehom UHS-a, pri čemu moram istaći i veliku zaslugu ministra 

pravosuĎa gospodina Dražena Bošnjakovića. 

 

2. Rad  predsjednika UHS-a 
 

2.1.  Aktivnosti UHS-a u svezi izmjena i dopuna Zakona o plaćama sudaca i 

drugih pravosudnih dužnosnika 

 

Nakon Zbora UHS održanog u Osijeku, Deklaracija o položaju prvostupanjskih 

sudaca, kao i zaključak da se traži vraćanje oduzete osnovice u visini od 6 %, dostavljeni su 

Ministarstvu pravosuĎa.  U svezi s tim održao sam i poseban sastanak s ministrom pravosuĎa, 

na kojem su detaljnije izneseni razlozi za izmjenu i dopunu tog Zakona. 

 

2.2. Aktivnosti UHS-a u svezi Zakona o sudovima, Zakona o Državnom 

sudbenom vijeću i Zakona o  područjima i sjedištima sudova.  

 

Nakon sjednice Upravnog odbora 18. svibnja 2018. predsjednik UHS-a poslao je dopis 

ministru pravosuĎa koji sadrži primjedbu Upravnog odbora UHS-a na Nacrte Zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, Zakona o Državnom sudbenom vijeću i Zakona o 

područjima i sjedištima sudova.  

 

U svezi Zakona o sudovima, uz ostalo, predloženo je da se za trgovačke sudove odredi 

nadležnost u predstečajnim postupcima, da se za predsjednika Vrhovnog suda Republike 

Hrvatske može imenovati samo sudac tog suda, da Sudačko vijeće dobije ovlast davati 

preporuku o kandidatima koje predlaže za izbor i da Okvirna mjerila donosi Opća proširena 

sjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske. 

 

U svezi Zakona o Državnom sudbenom vijeću predloženo je da kandidati u novom 

izbornom ciklusu ne mogu biti suci iz sudova koji su u prethodnom mandatu bili članovi 

Državnog sudbenog vijeća, da se razgovori sa kandidatima mogu snimati, ali i ne objavljivati, 

da se u svezi izbora sudaca ukinu sigurnosne provjere, te da se imovinske kartice sudaca ne 

objavljuju na internetu.  

 

U svezi Zakona o područjima i sjedištima sudova predloženo je da se odustane od 
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podjele Općinskog suda Split na Split I i Split II, a ako to nije moguće da se za jedno od tih 

sudova odredi puna nadležnost, da se za Općinski sud u Rijeci zadrži puna nadležnost u 

odnosu na Općinski sud u Crikvenici, te da se brišu odredbe kojima je odreĎeno da se za sve 

porezne predmete predvidi isključiva nadležnost Upravnog suda u Zagrebu, jer se istim ne bi 

postigla planirana učinkovitost.  

 

Moram istaći da u pravilu prijedlozi UHS, a koji se tiču izmjena Zakona o sudovima, 

Zakona o Državnom sudbenom vijeću i Zakona o područjima i sjedištima sudova, nisu 

prihvaćeni. 

 

2.3.  Aktivnosti UHS-a u svezi   Metodologije za izradu ocjene sudaca 

 

Nakon provedene rasprave na sjednici Upravnog odbora UHS-a 18. siječnja 2019. 

godine od strane Tajništva UHS-a izraĎen je prijedlog Upravnog odbora UHS-a u svezi 

Metodologije za izradu ocjene sudaca, te je isti prijedlog, zajedno s naknadno dostavljenim 

primjedbama i prijedlozima, dostavljen 11. veljače 2019. godine Državnom sudbenom vijeću 

na daljnji postupak.  

 

Prilikom izrade prijedloga Metodologije za izradu ocjene sudaca uzete su u obzir sve 

primjedbe i prijedlozi pojedinih Ogranaka  UHS-a koji su od strane Upravnog odbora UHS-a 

usvojene jednoglasno ili većinom glasova članova Upravnog odbora UHS-a. 

 

Novu Metodologiju izrade ocjene sudaca donijeti će novi saziv Državnog sudbenog 

vijeća, pa se očekuje da ćemo i u budućnosti imati mogućnost utjecati na sadržaj 

Metodologije.  

 

2.4.  Međunarodne aktivnosti UHS-a. 

 

U svibnju 2018. godine tajnik UHS-a Damir Palatinuš sudjelovao je na savjetovanju u 

Bijeljini u organizaciji Udruženja sudaca Federacije Bosne i Hercegovine, na kojoj je isti 

imao i posebnu prezentaciju. 

 

Predsjednik UHS-a Damir Kontrec i počasni predsjednik Đuro Sessa sudjelovali su u 

radu Europske udruge sudaca (EAJ) na godišnjem sastanku u Berlinu (svibanj 2018.). Na 

skupu su prihvaćene odreĎene deklaracije, izjave koje se odnose na stanje sudbene vlasti u 

pojedinim europskim zemljama (Poljska, Srbija i dr.), a što je objavljeno na našoj web-

stranici. 

 

Predsjednik i zamjenik predsjednika UHS sudjelovali su na konferencije u Beogradu u 

organizaciji Društva sudija Srbije 9. lipnja 2018. vezano uz ustavne izmjene i predviĎene 

promjene propisa iz oblasti pravosuĎa. 

 

 Predsjednik UHS-a Damir Kontrec i tajnik Damir Palatinuš sudjelovali su na 61. 

godišnjem sastanku MeĎunarodne udruge sudaca koja je održana od 14. do 18. listopada 

2018. godine u Marrakechu (Maroku). 

 

Na sastanku MeĎunarodne udruge sudaca u članstvo su primljene udruge sudaca iz 

Angole, Bolivije, Ekvadora i Gvatemale, te sada MeĎunarodna udruga sudaca ima u svom 

članstvu nacionalne udruge iz 90 zemalja iz cijelog svijeta, a na istom sastanku počasni 

predsjednik udruge Hrvatskih sudaca Đuro Sessa ponovno je izabran za jednog od 6 
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dopredsjednika MeĎunarodne udruge sudaca na novi dvogodišnji mandat.  

 

Na skupu u Maroku takoĎer su održani i sastanci 4 regionalne skupine MeĎunarodne 

udruge sudaca, izmeĎu ostalih i sastanak Europske udruge sudaca na kojoj se raspravljalo o 

stanju pravosuĎa u Poljskoj, Azerbajdžanu, MaĎarskoj i Crnoj Gori. 

 

Sudac Ivica Veselić sudjelovao je na konferenciji u Makedoniji (Ohrid) u organizaciji 

Udruženja sudaca Makedonije početkom studenog 2018. godine. Na konferenciji je sudac 

Veselić bio jedan od panelista. 

 

2.5.  Ostale aktivnosti Predsjednika UHS-a. 

 

Predsjednik UHS sudjelovao je na 16. tematskoj sjednici Nacionalnog vijeća za 

suzbijanje korupcije na temu „Reforma pravosuĎa, s naglaskom na ubrzanje sudskih 

postupaka i ujednačavanje sudske prakse“ 25. listopada 2018. u Saboru. 

 

Predsjednik UHS je povodom donošenja izmjena Zakona o plaćama sudaca sudjelovao 

u emisiji HRT „Dobro jutro Hrvatska“, kao i u emisiji „Otvoreno“. 

 

Priopćenjem za javnost Predsjednika UHS-a od 15. prosinca 2018. godine predsjednik 

UHS-a reagirao je u povodu političkih i drugih prosvjeda vezanih uz odluku Općinskog suda 

u Zadru u tzv. slučaju Daruvarac, te je izmeĎu ostalog istaknuto da sud nema druge 

mogućnosti osim postupati po zakonu, bez obzira na to je li to popularno ili nije. U svezi tog 

slučaja dane su izjave od strane predsjednika ili zamjenika predsjednika UHS-a HRT-u, 

Hrvatskom radiu, RTL, N1 televiziji, NOVA TV. 

 

Predsjednik UHS-a 18. prosinca 2018. godine u ime UHS-a potpisao je Sporazum o 

znanstvenoj i stručnoj suradnji s dekanicom Pravnog fakulteta u Osijeku, a istim sporazumom 

predviĎena je znanstvena i stručna suradnja u realizaciji znanstvenih i stručnih projekata, u 

organizaciji seminara, konferencija, okruglih stolova, meĎunarodnih i domaćih stručnih 

skupova i realizacija drugih aktivnosti od zajedničkog interesa koje nisu protivne Statutu 

Pravnog fakulteta Osijek i Statutu UHS-a. Kao prva aktivnost očekuje se realizacija okruglog 

stola u suradnji s Pravnim fakultetom u Osijeku iz područja radnog prava, a koji okrugli stol 

bi se trebao održati u lipnju 2019. godine.  

 

Niz izjava za medije dani su i u povodu sporova protiv medija i novinara, pri čemu 

smo nastojali iznositi statističke podatke o broju tih predmeta, kao i visinama dosuĎenih 

naknada štete zbog povrede prava osobnosti. I u ovom slučaju davao sam izjave za gotovo sve 

televizijske kuće u Republici Hrvatskoj, te sudjelovao u emisiji „Dog matica“ Z1 televizije. 

 

Početkom ožujka 2019. godine UHS je izdao priopćenje kojim se podržava borba 

sudskih službenika i namještenika za bolje materijalne uvjete rada, tj. bolje plaće, pri čemu je 

ova podrška dobro prihvaćena od strane naših službenika i namještenika, te sam dobio i 

nekoliko mailova zahvale za tu podršku.  

 

Konačno povodom paleža automobila sutkinje u Samoboru, u ožujku 2019., izdali smo 

priopćenje kojim oštro osuĎujemo svako nasilje, da tražimo da nadležna državna tijela 

otkrivanja i progona počinitelja kaznenih djela što prije otkriju počinitelja tog djela. 
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 3. Ostale aktivnosti 
 

3.1. Udruga hrvatskih sudaca bila je podupiratelj Znanstvene konferencije o 

ekonomskom i društvenom razvoju koja je održana u Splitu 7. i 8. lipnja 2018. godine, te je u 

sklopu Konferencije Udruga hrvatskih sudaca održala Okrugli stol na temu "Nagodba u 

predsudskim i sudskim postupcima". U samoj organizaciji okruglog stola velika je zasluga 

Ogranka UHS-a Županijskog suda u Splitu. 

 

3.2.  U organizaciji Udruge hrvatskih sudaca u suradnji sa Sveučilištem u Zadru 14. i 

15. rujna 2018. godine održana je IV. MeĎunarodna konferencija sudaca na kojoj se 

raspravljalo o sudačkom integritetu i europskom pravu u praksi nacionalnih sudaca.  

 

3.3. Udruga hrvatskih sudaca aktivno je sudjelovala u radu Zaklade Zlatko Crnić i 

Zaklade Jadranko Crnić 

 

3.4. Za sve članove UHS tiskan je kalendar, koji je distribuiran svim članovima UHS-

a. 
 

 4. Aktivnosti ogranaka UHS-a 
 

Pojedini ogranci UHS-a i tijekom  2018. godine  organizirali su  više  studijskih  

putovanja uz obilazak  pravosudnih institucija  u zemljama koje su posjetili,  pri tome se  

putovanja kontinuirano duži niz godina  organiziraju od strane  ogranaka UHS-a  Varaždin, 

Split i Zadar, a takoĎer je putovanje organizirano i od strane Ogranka UHS-a Rijeka.  

 

Ogranak UHS Vukovar organizirao je 15. siječnja 2018. godine radionicu "7. Novela 

Zakona o kaznenom postupku / 08" na kojoj su kao predavači sudjelovali suci Vrhovnog suda 

Republike Hrvatske dr. sc. Marin Mrčela, Damir Kos i Dražen Tripalo.  

 

Ogranak UHS Zadar organizirao je 15. ožujka 2018. godine seminar na temu 

"Aktualna pitanja zemljišno-knjižnog prava" na kojem je kao predavač sudjelovao sudac 

Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik UHS-a Damir Kontrec, a istog dana održan 

je i seminar "Okrivljenikova minimalna prava" na kojem su kao predavači sudjelovali sudac 

Vrhovnog suda Republike Hrvatske dr. sc. Marin Mrčela i sudac Županijskog suda u Zadru 

mr. sc. Marijan Bitanga.  

 

Ogranak UHS Split organizirao je 7. lipnja 2018. predavanja iz graĎanskog prava 

„Presude u parničnom postupku i njihova provedba u zemljišnoj knjizi“ (predavač Damir 

Kontrec), te „Sudačka etika i društveni mediji“ (predavač dr. sc. Marin Mrčela). 

 

Priopćenjem Ogranka Trgovačkog i Upravnog suda u Zagrebu  od 26. listopada 2018. 

godine isti Ogranak se ogradio od navoda suca Mislava Kolakušića iznesenih u informativnoj 

emisiji RTL Direkt od 22. listopada 2018. godine smatrajući da svako neosnovano i 

proizvoljno prozivanje sudaca na korupciju i javnosti stvara izrazito negativnu sliku o 

sudovima, te predstavlja nedopušten pritisak na sudce i njihovo obnašanje sudačke dužnosti.  

 

Ogranak UHS Varaždin organizirao je 02. studenog 2018. godine predavanja na temu 

"Pretpostavljeno vlasništvo i povjerenje u zemljišne knjige" i "Pregled različite sudske prakse 

županijskih sudaca u graĎanskim predmetima" na kojim su kao predavači sudjelovali suci 
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Vrhovnog suda Republike Hrvatske Damir Kontrec i  Jadranko Jug.  

 

Ogranak UHS Rijeka organizirao je 23. studenog 2018. godine predavanje na temu 

"Pravna terminologija i hrvatski jezik" na kojem su kao predavači sudjelovali sudac Vrhovnog 

suda Republike Hrvatske dr. sc. Marin Mrčela i viši znanstveni suradnik Instituta za hrvatski 

jezik i jezikoslovlje dr. sc. Kristijan Lewis.  

 

Ogranak UHS Zagreb III organizirao je meĎusudačko savjetovanje iz područja 

obiteljskog prava 17. prosinca 2018. godine. 

 

Priopćenjem Ogranka Rijeka  od 15. veljače 2019. godine isti Ogranak izrazio je stav 

o neprimjerenosti napada predstavnika zakonodavne vlasti na sutkinju Mirellu Rodin zato što 

je radila svoj posao primjenjujući norme nacionalnog i europskog prava.  

 

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, v.r. 


