
  
Broj: SuE-DSjB-17/2015 
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  Sazivam 17. sjednicu Suda za 21. travnja 2015. (utorak) nakon 
Stručnog sastanka i predlažem sljedeći 

 

 

D N E V N I    R E D 
 

I. 
 
 

POSTUPAK UTVRĐIVANJA JESU LI ISPUNJENE 
PRETPOSTAVKE ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG 

REFERENDUMA 
 
 
  1. Referat III. s nacrtom odluke u povodu Odluke Hrvatskog sabora 
Republike Hrvatske od 27. veljače 2015., klasa: 014-01/14-02/11, u vezi sa 
zahtjevom za raspisivanje državnog referenduma o uređenju pitanja davanja 
hrvatskih autocesta u koncesiju; u postupku utvrđivanja je li referendumsko pitanje u 
skladu s Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 
113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.) i jesu li ispunjene pretpostavke za raspisivanje 
referenduma pokrenutog na temelju članka 95. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu 
Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst). 
(U-VIIR-1158/2015) 
 

II. 
 

OCJENA SUGLASNOSTI ZAKONA S USTAVOM 
 
  2. Referat V. s nacrtom rješenja u povodu prijedloga koje su podnijeli 
BAT HRVATSKA d. o. o. sa sjedištem u Zagrebu, GLAS ISTRE TRGOVINA d. o. o. 
sa sjedištem u Puli, EOL GRUPA d. o. o. sa sjedištem u Karlovcu, META GRUPA d. 
o. o. sa sjedištem u Zagrebu, TVORNICA DUHANA UDBINA d. o. o. sa sjedištem u 
Udbini i ORESTES GRUPA d. o. o. sa sjedištem u Zagrebu koje zastupa Branimir 
Škurla, odvjetnik iz Odvjetničkog društva Bekina, Škurla, Durmiš i Spajić d. o. o. u 
Zagrebu (U-I-4537/2013), te PHILIP MORRIS ZAGREB d. o. o. i HRVATSKA 
UDRUGA KIOSKA KIOSK.HR sa sjedištem u Zagrebu, koje zastupa Boris Andrejaš, 
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odvjetnik iz Odvjetničkog društva Babić i Partneri d. o. o. u Zagrebu (U-I-4686/2013), 
za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 2., članka 3. i članka 
8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih 
proizvoda ("Narodne novine" broj 94/13.). 
(U-I-4537/2013, U-I-4686/2013) 
 
  3. Referat s nacrtom rješenja u povodu prijedloga koji je podnijela 
Đurđica Vesanović Dvornik iz Donjeg Miholjca, za pokretanje postupka za ocjenu 
suglasnosti s Ustavom članka 99. Zakona o stambenim odnosima. 
(U-I-1601/2015) 
 
  4. Referat s nacrtom rješenja u povodu prijedloga koji su podnijeli Željko 
Vrus iz Rokovaca (U-I-245/2015) i Suhomont d.o.o. Vinkovci (U-I-400/2015), oboje 
zastupani po Hrvoju Baniću, odvjetniku u Vinkovcima te Ante Gverić iz Zagreba, 
zastupan po Tvrtku Gveriću iz Zagreba, za pokretanje postupka za ocjenu 
suglasnosti s Ustavom članka 66. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne 
novine" broj 20/10. i 143/12.). 
(U-I-245/2015, U-I-400/2015, U-I-668/2015) 
 
 
 

ZAMJENICA PREDSJEDNICE SUDA 
dr. sc. Snježana Bagić, v. r. 


