
                                     
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: SuE-DSjB-11/2014 
Zagreb, 15. travnja 2014. 
 
 
  Sazivam 11. sjednicu Suda za 15. travnja 2014. (utorak) nakon 
Stručnog sastanka i predlažem sljedeći 

 

D N E V N I    R E D   
 

I. 
 

OCJENA SUGLASNOSTI S USTAVOM I ZAKONOM 
DRUGIH PROPISA 

 
 

  1. Nacrt odluke s referatom III. u povodu prijedloga koje su podnijeli 
Jozo Bešlić iz Brestovca i Gordana Dragušica iz Osijeka, koje zastupa Jasminka 
Biloš, odvjetnica u Osijeku (U-II-2168/2013), Marija Veselin iz Zagreba, koju zastupa 
Tea Milanković Podbreznički, odvjetnica u Zagrebu (U-II-3459/2013), Goran Olujić i 
Robert Olujić, zastupan po ocu i zakonskom zastupniku Goranu Olujiću, obojica iz 
Splita (U-II-4625/2013), Hrvatska udruga poslodavaca sa sjedištem u Zagrebu, koju 
zastupa Miroslav Plašćar, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Žurić i Partneri d. o. o., 
Zagreb (U-II-5263/2013) i Zdravko Bošnjak iz Zagreba (U-II-5882/2013),za 
pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonima Republike 
Hrvatske: 
a) točke XXI. Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje 
škole u školskoj godini 2012/2013., klasa: 602-03/11-06/00213, ur. broj: 533-09-12-
0011 od 2. travnja 2012., koju je donio ministar znanosti, obrazovanja i sporta 
Republike Hrvatske, te točke XXIV. Odluke o elementima i kriterijima za izbor 
kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2013/2014., klasa: 602-
03/13-06/00008, ur. broj: 533-21-13-0001 od 22. siječnja 2013., koju je donio ministar 
znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, obje u dijelu kojim je propisan 
minimalni bodovni prag za upis u srednje škole,  
b) točaka X. i XI. Odluke/13,  
c) točke V. Odluke/13,  
d) točke IV. u vezi s točkom XXIV. Odluke/13 u dijelu kojim je propisan minimalni 
bodovni prag za upis u srednje škole i  
e) točaka X., XII. (u dijelu kojim je propisano dodatno bodovanje kategoriziranih 
sportaša), XV. i XVI. Odluke/13. 
(U-II-2168/2013, U-II-3459/2013, U-II-4625/2013, U-II-5263/2013, U-II-5882/2013) 
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  2. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga koje su podnijeli 
Hrvatski savez starodobnih vozila (HSSV) iz Zagreba, kojeg zastupa Hrvoje Jukić, 
odvjetnik u Zagrebu i Nacionalni savez udruga i vespista "Vespa klub Hrvatske", 
kojeg zastupa Boris Jurevini, predsjednik, za pokretanje postupka za ocjenu 
suglasnosti s Ustavom i zakonom članaka 1., 3. točke 2., 4. stavka 3., 8., 10. stavka 
1., 12. stavka 1.,14. i 15. stavka 2.  Pravilnika o starodobnim vozilima /oldtimerima/, 
("Narodne novine" broj 58/09.). 
(U-II-54107/2009, U-II-974/2010) 
 
  3. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga koji je podnio Ivan 
Rumbak iz Zagreba, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i 
zakonom Statuta Vijeća romske nacionalne manjine ("Službeni glasnik Grada 
Zagreba" broj 6/05.), koji je donijelo Vijeće romske nacionalne manjine Grada 
Zagreba 31. siječnja 2005. 
(U-II-1392/2009) 

 

II. 
 

USTAVNE TUŽBE 
 
 
  4. Referat II. u povodu ustavne tužbe koju je podnijela I. ž., koju 
zastupa V. F., protiv presude Upravnog suda u Rijeci broj: 2 Usl-1472/12-59 od 18. 
listopada 2013. i rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode, o objedinjenim 
uvjetima zaštite okoliša, klasa: UP/I-351-03/10-02/92, ur. broj: 517-06-2-1-1-12-63 od 
7. rujna 2012., istaknuta povreda članka 3. Ustava Republike Hrvatske, upravni. 
(U-III-5903/2013) 
 
 
 

ZAMJENICA PREDSJEDNICE 

                                                                               Snježana Bagić, v. r. 


