
                                       
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 

Broj: SuE-DSjB-22/2013 

Zagreb, 26. rujna 2013. 

 
 
 

  Sazivam 22. sjednicu Suda za 27. rujna 2013. (petak) nakon Stručnog 

sastanka i predlažem sljedeći 

 

 

D N E V N I    R E D   
 
I. 
 

  1. Ovjera zapisnika 21. sjednice Suda (SuE-ZSjB-21/2013) održane 18. 
rujna 2013. 

 

II. 
 

OCJENA SUGLASNOSTI S USTAVOM I ZAKONOM 
DRUGIH PROPISA 

 
 

  2. Referat II. u povodu prijedloga koji je podnijela Anamaria Radić iz Splita, 
za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o 
izmjenama i dopunama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog 
oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 142/11.). 
(U-II-2048/2013) 
 
  3. Referat II. u povodu prijedloga koji je podnijela Anamaria Radić iz Splita, 
za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o postupku 
i kriterijima ocjenjivanja državnih službenika ("Narodne novine" broj 133/11.). 
(U-II-2050/2013) 
 
 
 
 



2 
 

III. 
 

USTAVNE TUŽBE 
 
 

  4. Nacrt odluke s referatom V. u povodu ustavne tužbe koju je podnijela S. 
b. d.d., Z., koju zastupaju odvjetnici Odvjetničkog društva A. i p. iz Z., protiv presude 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-1343/07-4 od 31. ožujka 2009. godine, 
istaknute povrede članaka 5. stavka 2., 14. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, parnični radi utvrđenja (carinske obveze) i prijedlog za odgodu 
ovrhe, privremena mjera - odgoda izvršenja - rješenje Ustavnog suda od 15. prosinca 
2010. 
(U-III-4449/2010) 
 
 
  5. Nacrt odluke o odbijanju ustavne tužbe s referatom IV. u povodu 
ustavne tužbe koju je podnio D. B. iz S., kojeg zastupa D. R., odvjetnik iz O., protiv 
rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: II Kž 321/13-4 od 31. srpnja 2013., 
kojim je odbijena podnositeljeva žalba podnesena protiv rješenja Županijskog suda u 
Osijeku broj: Kv-Rz-13/2013-10 (K-Rz-3/11) od 17. srpnja 2013. godine, istaknute 
povrede članaka 5. stavka 2., 14. stavka 2., 16. stavka 2., 22., 25. stavka 2., 28. i 29. 
stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, kazneni, kazneno djelo ratnog zločina protiv 
civilnog stanovništva iz članka 120. stavka 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike 
Hrvatske, proveden nakon ukidne odluke Ustavnog suda - produljenje pritvora po osnovi 
iz članka 102. stavka 1. točke 4. ZKP/97. 
(U-III-4447/2013) 
 
 
 
 

PREDSJEDNICA SUDA 

dr. sc. Jasna Omejec, v. r. 

 


