
  
Broj: SuE-DSjB-11/2020 
Zagreb, 13. srpnja 2020. 
 
 
 
 Sazivam 11. sjednicu Suda za 14. srpnja 2020. (utorak) nakon Stručnog 
sastanka i predlažem sljedeći 
 
 

D N E V N I    R E D  
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 10. sjednice Suda (SuE-ZSjB-10/2020) održane 7. 
srpnja 2020. 
 

II. 
 

USTAVNE TUŽBE 
 

 
 2. Nacrt odluke s referatom IV. o ustavnoj tužbi koju je podnijela B. E. O. iz L., 
koju zastupaju M. F., B. P. V. i A. F., odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu u 
V., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3646/18-
2 od 4. travnja 2019., istaknute povrede članaka 3., 5. stavka 2. 26. i 29. stavka 1. 
Ustava, te članaka 6. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
upravni spor radi oslobođenja od poreza na promet kupnje prve nekretnine. 
(U-III-2612/2019) 
 
 

III. 
 

ŽALBE PROTIV ODLUKA DRŽAVNOG SUDBENOG VIJEĆA O 
RAZRJEŠENJU I STEGOVNOJ ODGOVORNOSTI SUDACA 

 
 
 3. Nacrt odluke s referatom V. u povodu žalbe koju je podnijela S. S., sutkinja 
O. s. u Č., u povodu odluke Državnog sudbenog vijeća broj: SP-2/19 od 20. prosinca 
2019., stegovni postupak - neuredno obnašanje sudačke dužnosti. 
(U-IXA-968/2020) 
 
 



2 
 

IV. 
 
 4. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 359. do 396. Zakona o vlasništvu i drugim 
stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 
114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 90/10., 143/12., 152/14., 81/15. i 
94/17.) koji je podnijela Gordana Radić iz Splita, koju zastupaju odvjetnici iz 
Zajedničkog odvjetničkog ureda Vinko Ljubičić, Željko Vrdoljak i Ivan Močić iz Splita. 
(U-I-4765/2014) 

 
 5. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 63., 64., 65., 66. i 67. Zakona o socijalnoj 
skrbi ("Narodne novine" broj 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19. i 
64/20.) koji je podnijela Kristina Vlahović iz Zagreba. 
(U-I-6938/2014) 

 
 6. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 4. Zakona o plaćama u javnim službama 
("Narodne novine" broj 27/01. i 39/09.) koji je podnio Hrvoje Šimić iz Zagreba. 
(U-I-2903/2020) 
 
 7. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 12. stavka 4. Zakona o obvezama i pravima 
državnih dužnosnika ("Narodne novine" broj 101/98. - 93/16.) koji je podnio Hrvoje 
Šimić iz Zagreba. 
(U-I-2904/2020) 
 
 8. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10.) koji je podnio Hrvoje Šimić iz 
Zagreba. 
(U-I-2905/2020) 
 
 9. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom dijela članka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10.) koji je podnio 
Hrvoje Šimić iz Zagreba. 
(U-I-2906/2020) 
 
 10. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom tarifnog broja 14. stavka 3. i tarifnog broja 
15. stavka 5. Uredbe o tarifi sudskih pristojbi ("Narodne novine" broj 53/19.) koji su 
podnijele Mara Požar i Neda Nižetić iz Splita.  
(U-II-3735/2019) 
 
 11. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 21. Pravilnika o dodacima na plaću 
djelatnih vojnih osoba ("Narodne novine", broj 33/14., 41/14., 53/14., 114/14., 72/15., 
5/17., 116/17., 39/18., 44/19. i 87/19.) koji je podnio Josip Turković iz Zagreba.  
(U-II-429/2020) 
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 12. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom točke 3.06. Farmacija Izmjena i dopuna 
Popisa akademskih naziva, akademskih stupnjeva i njihovih kratica ("Narodne 
novine" broj 37/17.) koji je podnijelo Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu, koje 
zastupa Meliha Okić Buljanović, odvjetnica u Zagrebu. 
(U-II-2432/2020) 

. 
 13. Nacrt odluke s referatom III. o ustavnoj tužbi koju su podnijeli malodobni A. 
i B. C., zastupani po zakonskoj zastupnici, majci L. L., te L. L., svi iz P. G. i zastupani 
po B. R., odvjetniku u S., u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev 62/09-2 od 30. rujna 2015., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. 
Ustava Republike Hrvatske, parnični postupak.  
(U-III-3072/2016) 

 
 14. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. V. iz Š., 
koju zastupaju odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda P., G., V., K. i B. P. iz R., 
u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Kž-18/17-3 od 23. 
siječnja 2017. i rješenja optužnog vijeća Županijskog suda u Puli-Pola broj: Kov-
17/16 i Kov-19/16 od 21. prosinca 2016., istaknute povrede članaka 16. stavka 2., 
18., 25., 29. stavaka 1. i 2., 35. i 48. stavka 1. Ustava, kazneni postupak. 
(U-III-1159/2017) 
 
 15. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela V. G. iz O., 
koju zastupaju odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda B. K. i I. K., u povodu 
presude Županijskog suda u Splitu, broj: Kž-644/2018-5 od 5. ožujka 2019., istaknute 
povrede članaka 14., 26. i 29. stavak 1. Ustava, kazneni postupak. 
(U-IIIBi-1732/2019) 
 

16. Nacrt rješenja s referatom IV. u povodu prijedloga za pokretanje postupka 
za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članaka 19. stavka 2., 20. stavka 1. i 21. 
stavka 1. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred 
srednje škole ("Narodne novine" broj 49/15., 109/16. i 47/17.) koji je podnio Robert 
Olujić iz Splita. 
(U-II-509/2017) 
 
 17. Nacrt rješenja s referatom IV. u povodu prijedloga za pokretanje postupka 
za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 31. stavka 1. točke 9., članka 31. 
stavka 3., članka 31. stavka 7. i članka 46. Pravilnika o polaganju državne mature 
("Narodne novine" broj 1/13. i 41/19.) koji su podnijeli Goran Olujić i Robert Olujić, 
obojica iz Splita. 
(U-II-4789/2017) 

 
 
 
 

          ZAMJENICA PREDSJEDNIKA 

dr. sc. Snježana Bagić, v.r. 


