
             
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: SuE-DSjB-10/2009 
Zagreb, 21. travnja 2009. 
 
 
  Sazivam 10. B sjednicu Suda za 21. travnja 2009. godine (utorak), 
nakon Stručnog sastanka i predlažem sljedeći 

 

D N E V N I    R E D   

I. 
       

OCJENA SUGLASNOSTI ZAKONA S USTAVOM  
 
  1. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga koji je podnio Petar 
Marija Radelj iz Zagreba, u povodu prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu 
suglasnosti s Ustavom Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima 
("Narodne novine", broj 178/04.). 
(U-I-188/2005) 
 
  2. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga koji je podnio Branko 
Tomašec iz Zagreba, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 2. 
stavka 1. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
("Narodne novine", broj 114/01.) 
(U-I-2360/2005)  
 
  3. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga koji je podnio Ivica Grčar 
iz Zagreba, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 3. stavka 
3., 7. i 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obvezna 
osiguranja ("Narodne novine", broj 177/04.). 
(U-I-3782/2007) 
 

 
       II.  

 
 

OCJENA SUGLASNOSTI S USTAVOM I ZAKONOM 
DRUGIH PROPISA 

    
 



  4. Dorađeni nacrt odluke s izvješćem II. u povodu zahtjeva koji je podnio 
Upravni sud Republike Hrvatske, za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 7. 
Odluke o komunalnoj naknadi ("Službene novine", broj 12/00.) koju je donijelo Općinsko 
vijeće Općine Fužine.  
(U-II-2688/2008)   
 
  5. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga koji je podnio Grad 
Delnice, kojeg zastupa gradonačelnik Marijan Pleše, za pokretanje postupka za ocjenu 
suglasnosti s Ustavom i zakonom članaka 2. i 6. Pravilnika o načinu utvrđivanja obujma 
građevine za obračun komunalnog doprinosa ("Narodne novine", broj 136/06.). 
(U-II-421/2007) 
   
  6. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga koji je podnijelo Društvo 
slobodnih novinara iz Zagreba, (U-II-2796/2007) i zahtjeva koji je podnio Upravni sud 
RH (U-II-5480/2008) za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i 
zakonom članaka 67. i 69. Pravilnika o doprinosima za obvezna osiguranja ("Narodne 
novine", broj 1/05. i 14/05.). 
(U-II-2796/2007, U-II-5480/2008) 
 
  7. Nacrt rješenja s izvješćem u povodu prijedloga koji je podnio Casino 
Maestral d.o.o. iz Zagreba, kojeg zastupa Stipica Akrap, odvjetnik u Zagrebu, za 
pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o oduzimanju 
koncesije za priređivanje igara na sreću u casinu, klasa: 461-03/05-01/01, ur. broj: 
5030120-05-01 od 30. lipnja 2005. godine ("Narodne novine", broj 82/05.) koju je 
donijela Vlada Republike Hrvatske. 
(U-II-1248/2009) 
 
 

   III.  

 

USTAVNE TUŽBE 
 
 
  8. Novi nacrt odluke s referatom III. u povodu ustavne tužbe koju je podnio 
D. R. iz Zagreba, kojeg zastupa V. A., odvjetnica u Zagrebu, protiv presude Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske, broj: Revr-725/05-2 od 26. siječnja 2006. godine, istaknuta 
povreda odredbi članka 29. stavka 1. (iz sadržaja ustavne tužbe članak 14. stavak 2.), 
35. i 54. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični postupak, radi utvrđenja 
nedopuštenosti otkaza ugovora o radu, vraćanja na rad i isplate plaće. 
(U-III-3385/2006) 
 
 
 
 

PREDSJEDNICA 
dr.sc. Jasna Omejec, v.r. 

 
 


