
       
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE  

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

D N E V N I    R E D  
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 18. sjednice Suda (SuE-ZSjB-18/2017) održane 28. 
studenoga 2017.  

  

II. 
 

OCJENA SUGLASNOSTI ZAKONA S USTAVOM 
 
 

 2. Nacrt rješenja s referatom III. u povodu prijedloga za pokretanje postupka 
za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 127. stavaka 4. i 5. Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 
105/10. - ispravak, 90/11., 5/12. - Uredba, 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) koji 
je podnio Hrvoje Kovač iz Bjelovara. 
(U-I-7622/2014) 
 
 3. Nacrt rješenja s referatom III. u povodu prijedloga za pokretanje postupka 
za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 204. stavka 1. Ovršnog zakona ("Narodne 
novine" broj 112/12., 25/13. i 93/14.), koji je podnijelo Odvjetničko društvo Marčan & 
Partneri iz Rijeke. 
(U-I-2835/2017) 
 
 4. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 155. Zakona o službi u Oružanim snagama 
Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 73/13., 75/15. i 50/16.) koji su podnijeli 
Tomislav Šipušić, Damir Petak, Darko Matoš, Juro Barišić, Dragutin Mezga i Miroslav 
Babok, koje zastupa odvjetnik Davorin Bukovac iz Odvjetničkog društva Bukovac i 
suradnici d. o. o. iz Zagreba. 
(U-I-2776/2017) 
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 5. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 5. stavka 2. Zakona o strancima ("Narodne 
novine" broj 130/11., 74/13. i 69/17.) i članka 41. Zakona o sigurnosnim provjerama 
("Narodne novine" broj 85/08. i 86/12.) koji je podnio Džemal Smlatić, kojeg zastupa 
Albin Hotić, odvjetnik iz Zagreba. 
(U-I-1067/2017) 
 
 
 6. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 259. Zakona o sigurnosti prometa na cestama 
("Narodne novine" broj 67/08., 48/10. - odluka USRH, 74/11., 80/13., 158/13. - odluka 
i rješenje USRH, 92/14., 64/15. i 108/17.), koji je podnijela Udruga korisnika tehničkih 
pregleda vozila iz Splita. 
(U-I-5027/2016) 
 

 III. 
 

OCJENA SUGLASNOSTI S USTAVOM I ZAKONOM 
DRUGIH PROPISA 

 
 
 7. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o rasporedu radnog vremena 
("Narodne novine" broj 66/14., 23/15. i 84/15.), koji su podnijeli Tomislav Šipušić, 
Damir Petak, Darko Matoš, Juro Barišić, Dragutin Mezga i Miroslav Babok, koje 
zastupa odvjetnik Davorin Bukovac iz Odvjetničkog društva Bukovac i suradnici d. o. 
o. iz Zagreba. 
(U-II-2777/2017) 
 
 
 8. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom točke III. Odluke o naknadi za protupožarnu 
zaštitu pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske neposredno angažiranima u 
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 
2010. godini, klasa: 023-03/10-03/1, ur.broj: 512-01-10-309 od 29. srpnja 2010., koji 
je podnio Mate Obradović iz Zagreba, kojeg zastupa Željko Ćapin, odvjetnik u Splitu. 
(U-II-78/2013) 
 
 
 9. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom točke III. Odluke o naknadi za protupožarnu 
zaštitu pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske neposredno angažiranima u 
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 
2011. godini, klasa: 023-03/11-03/1, ur.broj: 512-01-11-161 od 31. svibnja 2011., koji 
je podnio Mate Obradović iz Zagreba, kojeg zastupa Željko Ćapin, odvjetnik u Splitu. 
(U-II-79/2013) 
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 10. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga za pokretanje postupka 
za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom točke III. Odluke o naknadi za 
protupožarnu zaštitu pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske neposredno 
angažiranima u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 
Hrvatsku u 2012. godini, klasa: 023-03/12-03/1, ur.broj: 512-01-12-204 od 5. lipnja 
2012., koji je podnio Mate Obradović iz Zagreba, kojeg zastupa Željko Ćapin, 
odvjetnik u Splitu. 
(U-II-80/2013) 
 
 11. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga za pokretanje postupka 
za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Pravilnika o uvjetima i postupku za 
priznanje specijalnosti odvjetnicima upisanim u Imenik odvjetnika Hrvatske 
odvjetničke komore, koji je podnio Damir Jelušić iz Kraljevice. 
(U-II-8134/2014) 
 

IV. 
 

USTAVNE TUŽBE 
 

 12. Nacrt odluke s referatom IV. o ustavnoj tužbi koju je podnio B. B. iz D., 
kojeg zastupa S. R., odvjetnik iz Z., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu 
broj: Gž-9539/15-2 od 20. rujna 2016., istaknute povrede članaka 18. stavka 1., 23. 
stavka 1., 25. stavka 1., 29. stavka 1. i 35. Ustava, parnični radi naknade štete zbog 
uvjeta u zatvorima za vrijeme pritvora i izdržavanja kazne zatvora. 
(U-III-5725/2016) 
 
 13. Nacrt odluke s referatom IV. o ustavnoj tužbi koju je podnijelo P. d.d. iz R., 
koje zastupa zakonska zastupnica M. P. K., u povodu rješenja Visokog upravnog 
suda  Republike Hrvatske broj: Usoz-65/14-5 od 30. studenoga 2015., istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava,  upravni spor - ocjena 
zakonitosti općeg akta. 
(U-III-215/2016) 
 
 14. Nacrt odluke s referatom V. o ustavnoj tužbi koju je podnijela V. P. iz B. 
M., u povodu presude Županijskog suda u Osijeku broj: Gž-387/2012-2 od 19. rujna 
2013., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26. i 35. Ustava, parnični postupak 
radi iseljenja. 
(U-III-5374/2013) 
 
 15. Nacrt odluke s referatom IV. o ustavnoj tužbi koju je podnio Ž. K. iz K. 
kojeg zastupaju G. D. i B. Š., odvjetnici u Odvjetničkom društvu B., Š., D. i S. d. o. o. 
iz Z., u povodu presude Županijskog suda u Puli-Pola broj: Gž-800/14-3 od 14. 
travnja 2014. i točke IV. izreke presude Općinskog suda u Poreču-Parenzo broj: P-
184/13 od 15. siječnja 2014., istaknute povrede članaka 3., 5., 29. stavka 1. te 117. 
stavka 3. Ustava, parnični postupak. 
(U-III-596/2015) 
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 16. Nacrt odluke i rješenja s referatom III. o ustavnoj tužbi koju su podnijele Š. 
P., A. B. i J. B., koje zastupa K. P., punomoćnica u N. s., u povodu presude 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr-1748/14-2 od 6. listopada 2015., 
presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gžr-928/14-2 od 19. kolovoza 2014. i 
presude Općinskog radnog suda u Zagrebu  broj: Pr-7412/10-27 od 3. travnja 2014., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1., 55. i 56. stavka 1. Ustava, 
parnični postupak radi utvrđenja da je sklopljen ugovor o radu na neodređeno 
vrijeme. 
(U-III-11/2016) 
 
 17. Nacrt odluke s referatom IV. o ustavnoj tužbi koju je podnio F. M. iz V. G., 
kojeg zastupa A. Š., odvjetnik iz V. G., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev 1402/11 od 11. srpnja 2012., presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Gžn-1479/10 od 26. listopada 2010. i presude Općinskog građanskog 
suda u Zagrebu broj: Pn-9575/08 od 23. ožujka 2010., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 25. stavka 4., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava i članaka 6. i 13. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te članka 1. Protokola br. 1 
uz Konvenciju, parnični postupak radi naknade štete. 
(U-III-4029/2013) 
 
 18. Nacrt odluke s referatom III. o ustavnoj tužbi koju je podnio D. L. iz K., 
istaknute povrede članaka 23. i 25. Ustava te članka 3. Konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, uvjeti u istražnom zatvoru, nedonošenje odluke u povodu 
pritužbi na uvjete u istražnom zatvoru. 
(U-IIIBi-369/2016) 
 

V. 
 

19. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 117. stavka 2., 118. i 123. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" broj 123/03. i 
105/04.) koji je podnio Kemal Hot iz Zagreba kojeg u postupku zastupa Ranko 
Pelicarić, odvjetnik u Zagrebu.  
(U-I-3416/2007) 

 
 20 Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga za pokretanje postupka 
za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom dijela članka 10. Pravilnika o strogo 
zaštićenim vrstama ("Narodne novine" broj 144/13. i 73/16.) koji je podnio Hrvoje 
Šimić iz Zagreba. 
(U-II-7666/2014) 
 
 
 

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA SUDA 

                            dr. sc. Snježana Bagić, v.r. 


