
  
Broj: SuE-DSjB-14/2017 
Zagreb, 15. rujna 2017. 
 
 
 Sazivam 14. sjednicu Suda za 19. rujna 2017. (utorak) nakon Stručnog 
sastanka i predlažem sljedeći 
 
    
 

D N E V N I    R E D 
 

I. 
 

  
 1. Ovjera zapisnika 13. sjednice Suda (SuE-ZSjB-13/2017) održane 12. 
rujna 2017. 
 
 

 II. 
 

OCJENA SUGLASNOSTI ZAKONA S USTAVOM 
 

 2. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Pravilnika o vojnim odorama ("Narodne 
novine" broj 58/11. i 113/11), kojeg je podnio Ivan Dušan iz Pazina. 
(U-II-615/2012) 

 
 
 

III. 
 

USTAVNE TUŽBE   
   
 3. Nacrt odluke s referatom VII. o ustavnoj tužbi koju je podnijela L. N. iz S. B., 
koju zastupa D. K., odvjetnik iz O., u povodu presude Upravnog suda u Osijeku broj: 
UsI-815/14-8 od 18. rujna 2014., istaknute povrede članaka 18. stavka 1., 26. i 89. 
stavka 4. Ustava Republike Hrvatske, kao i članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. 
Ustava (u tekstualnom dijelu), upravni spor, radi priznavanja statusa člana obitelji 
smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i prava na obiteljsku 
invalidninu. 
(U-III-6949/2014) 
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 4. Nacrt odluke s referatom VIII. o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. M. G. iz 
N. G., koju zastupa D. K., odvjetnik iz O., u povodu presude Upravnog suda u 
Osijeku broj: UsI-665/14-4 od 26. lipnja 2014., istaknute povrede članaka 14., 18. 
stavka 1., 26. i 89. stavka 4. Ustava Republike Hrvatske, kao i članka 29. stavak 1. 
Ustava (u tekstualnom dijelu) upravni spor, radi priznavanja statusa člana obitelji 
poginulog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i prava na obiteljsku mirovinu. 
(U-III-6778/2014) 
 
 5. Nacrt odluke s referatom VIII. o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. Š. iz V., 
koju zastupa D. K., odvjetnik iz O., u povodu presude Upravnog suda u Osijeku broj: 
UsI-493/14-7 od 14. srpnja 2014., istaknute povrede članaka 14., 18. stavka 1., 26. i 
89. stavka 4. Ustava Republike Hrvatske, kao i članka 29. stavak 1. Ustava (u 
tekstualnom dijelu) upravni spor, radi priznavanja statusa člana obitelji smrtno 
stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i prava na izdavanje potvrde za 
carinsku povlasticu za uvoz osobnog automobila (ostvarivanje poreznih i carinskih 
olakšica). 
(U-III-6779/2014) 
 
 6. Nacrt odluke s referatom IV. o ustavnoj tužbi koju je podnijelo J. o. d. d. Z., 
koje zastupaju odvjetnici iz Odvjetničkog društva G. i p. iz Z., u povodu rješenja 
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-10908/2011-5 od 24. travnja 
2014., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, upravni 
postupak radi odobrenja za obavljanje tehničkih pregleda vozila. 
(U-III-2890/2014) 
 
 

IV. 

 
 7. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članaka 89.a stavaka 1. i 2., 91. i 
91.a  Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91., 91/92., 112/99., 
88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11., 148/11. - pročišćeni 
tekst, 25/13. i 89/14.), koji je podnio Marijan Madunić iz Osijeka.  
(U-I-3201/2013)   
 
 8. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 65., 68. stavaka 1. i 2., 70. stavaka 1., 2., 3., 
4. i 5., 71. stavaka 1. i 2., 72., 73., 74. stavka 1., 106. stavaka 1., 2. i 3., 108. stavaka 
1. i 3., 109. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5. i 6. i stavka 2. točke 2., 3. i 4., 110. stavka 
1. točke 7., 111. stavka 1., 115. stavka 1., 121. stavka 1., 131. stavaka 1. i 4., 135. 
stavka 1. točke 5., 137. stavaka 1. i 2. točke 5., 6. i 7. i članka 139. stavaka 1., 2. i 3. 
Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13.), koji je podnio Božidar Viduka iz 
Osijeka. 
(U-I-324/2014) 
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 9. Nacrt rješenja u povodu prijedloga  za ocjenu suglasnosti s Ustavom 
Zakona o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i 
željezničkom prometu ("Narodne novine" broj 54/13.), koji je podnio Dinko Vodanović 
iz Zagreba. 
(U-I-1868/2017) 
  
 10. Nacrt rješenja u povodu prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu 
suglasnosti s Ustavom Zakona o poticanju zapošljavanja ("Narodne novine" broj 
57/12.), koji je podnijela Hrvatska čista stranka prava, a koji je potpisao g. Goran 
Rohaček u svojstvu dopredsjednika Hrvatske čiste stranka prava. 
(U-I-3565/2012) 

 
 11. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom točaka 5.2. i 35.1. Naputka za provedbu 
zakona o državnim maticama i upisu posvojenja u maticu rođenih ("Narodne novine" 
26/08. i 76/13.), koji je podnijela Lezbijska grupa Kontra. 
(U-II-64440/2009) 
 
 12. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Statuta Dječjeg vrtića "Pčelica" Vrgorac i 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića "Pčelica" Vrgorac 
(objavljeno na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića "Pčelica" u Vrgorcu 4. studenog 2016.), 
koji je podnio Dječji vrtić "Pčelica", Matice Hrvatske 13, Vrgorac, a koji u postupku 
pred Ustavnim sudom zastupa Martina Kedžo, odvjetnica u Splitu. 
(U-II-2985/2017) 

 
 
 

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA SUDA 

                dr. sc. Snježana Bagić, v.r 


