
                                   
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: SuE-DSjB-4/2018 
Zagreb, 22. ožujka 2018. 
 
 
 Sazivam 4. sjednicu Suda za 27. ožujka 2018. (utorak) nakon Stručnog 
sastanka i predlažem sljedeći 
 

D N E V N I    R E D  
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 2. sjednice Suda (SuE-ZSjB-2/2018) održane 27. veljače 
2018. i zapisnika 3. sjednice Suda (SuE-ZSjB-3/2018) održane 13. ožujka 2018. 
 

II. 
 

OCJENA SUGLASNOSTI ZAKONA S USTAVOM 
 
 2. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom dijela članka 9. Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o područjima posebne državne skrbi ("Narodne novine" broj 51A/13.), kojeg 
su podnijeli Srpski demokratski forum iz Zagreba, koji zastupa Veljko Džakula, 
predsjednik Upravnog odbora (predmet broj: U-I-3666/2013), Banijska demokratska 
stranka iz Dvora, koju zastupa Petar Cvetanović, predsjednik (predmet broj: U-I-
3788/2013), Zajedničko vijeće općina iz Vukovara, kojeg zastupa Dragan Crnogorac, 
predsjednik (predmet broj: U-I-3875/2013) i Kuća ljudskih prava Zagreb iz Zagreba, 
koju zastupa Sanja Sarnavka, predsjednica Upravnog odbora (predmet broj: U-I-
4530/2013). 
(U-I-3666/2013, U-I-3788/2013, U-I-3875/2013, U-I-4530/2013) 
 
 3. Nacrt rješenja s referatom III. u povodu prijedloga za pokretanje postupka 
za ocjenu suglasnosti s Ustavom dijela članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o područjima posebne državne skrbi ("Narodne novine" broj 57/11.), kojeg su 
podnijeli Srpski demokratski forum iz Zagreba, kojeg zastupa Veljko Džakula, 
predsjednik Upravnog odbora (predmet broj: U-I-4771/2011), Zajedničko vijeće 
općina Vukovar iz Vukovara, kojeg zastupa Dragan Crnogorac, predsjednik (predmet 
broj: U-I-2200/2012) i Udruga doseljenih Hrvata Grada Gline iz Gline, koju zastupa 
Ivica Čavlović, predsjednik (predmet broj: U-I-2770/2015). 
(U-I-4771/2011, U-I-2200/2012, U-I-2770/2015) 
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 4. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članaka 4. stavka 2., 22. stavka 3., 54. 
stavaka 3. i 4., 62. stavaka 3. i 4., 63., 64. i 96. stavka 1. Poslovnika Ustavnog suda 
Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 181/03.), kojeg je podnio Franjo Zubović 
iz Fažane (prijedlog broj: U-I-1635/2004)  i prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Poslovnika Ustavnog suda Republike 
Hrvatske ("Narodne novine" broj 181/03., 16/06., 30/08., 123/09., 63/10. i 121/10.) 
kojeg je podnijela Anamaria Radić iz Splita (prijedlog broj: U-I-1510/2011).   
(U-I-1635/2004, U-I-1510/2011) 
 
 
 5. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o poticanju zapošljavanja ("Narodne novine" 
broj 57/12.), kojeg je podnio Nenad Baor iz Zagreba. 
(U-I-3165/2012) 
 
 6. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 10. stavka 3. Zakona o potpori poljoprivredi i 
ruralnom razvoju ("Narodne novine" broj 80/13., 41/14. i 107/14.), kojeg je podnijela  
LEADER MREŽA HRVATSKE iz Ozlja, koju zastupa Katja Jajaš, odvjetnica u Rijeci. 
(U-I-358/2015) 
 

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 članka 5. stavka 3. i članka 13. Uredbe o 
mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane 
opreme ("Narodne novine" broj 131/12. i 92/15.), kojeg je podnio Mladen Stapar iz 
Perušića, kojeg zastupa Marta Biondić, odvjetnica u Senju. 
(U-II-2392/2014) 
  
 8. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga prijedlog za pokretanje 
postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 7. stavaka 4. i 7., 
članka 9. stavka 3. i članka 11. Pravilnika o obračunu i naplati vodnoga doprinosa 
("Narodne novine" broj 107/14.) i članka 2. Uredbe o izmjeni Uredbe o visini vodnoga 
doprinosa ("Narodne novine" broj 83/15.), kojeg je podnio  
Zdravko Jović iz Zagreba. 
(U-II-268/2018) 
 
 9. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 2. stavaka 1. i 2. i članka 8. stavka 
1. Pravilnika o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i 
naknade za obavljanje pratećih djelatnosti ("Narodne novine" broj 119/07., 91/08. i 
39/11.), kojeg je podnijela VINDIJA d. d. sa sjedištem u Varaždinu, koju zastupa 
Sanja Mihalić, odvjetnica u Varaždinu. 
(U-II-2569/2013) 
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 10. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga za pokretanje postupka 
za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 2. stavka 2. podstavka 3. alineje 
1. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima  ("Narodne novine" 
broj 79/14., 41/15. i 75/15.), kojeg je podnio Želimir Brozović, odvjetnik u Krku. 
(U-II-7893/2014) 
 
 11. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga za pokretanje postupka 
za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članaka 20. stavaka 4. i 5., 21. stavaka 
2.-4. i 6., 22. stavaka 3., 5. i 6., 23. stavka 5., 24. stavka 3., 28. stavaka 2. i 4., 29. 
stavaka 5., 8. i 9., 30. stavaka 2.-4., 32. stavka 8., 36. i 38. stavaka 1.-5., 8. i 11. 
Pravilnika o provedbi Mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", podmjere 4.1. "Potpora 
za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" iz Programa ruralnog razvoja Republike 
Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. ("Narodne novine" broj 7/15.), kojeg je podnijela 
LEADER MREŽA HRVATSKE iz Ozlja, koju zastupa Katja Jajaš, odvjetnica u Rijeci. 
(U-II-1461/2015) 
 
 
 12. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga  za pokretanje postupka 
za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 159. (iz sadržaja je razvidno da je 
predmet osporavanja alineja 19.), članka 175. te članka 195. stavka 1. Pravilnika o 
minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga ("Narodne novine" broj 40/14.), 
kojeg je podnio Hrvatski zbor fizioterapeuta iz Zagreba, zastupan po predsjedniku 
Antunu Juriniću, kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupaju Livio Marcan i 
Vedran Marcan, odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu sa sjedištem u Umagu.  
(U-II-2972/2014) 
 
 
 13. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga za pokretanje postupka 
za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članaka 17. stavka 2., 20. stavka 2. i 21. 
stavaka 2., 3., 4., 5., 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje 
nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku ("Narodne novine" broj 156/14.), kojeg je 
podnijela Experta grupa d.o.o. Požega. 
(U-II-835/2018) 
 
 

IV. 
 

USTAVNE TUŽBE 
  
 
 14. Nacrt odluke s referatom IV. o ustavnoj tužbi koju je podnio D. M. iz G., 
kojeg zastupa A. K., odvjetnik iz S., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev 848/12-2 od 12. siječnja 2016., presude i rješenja Županijskog 
suda u Sisku broj: Gž-506/11 od 12. siječnja 2012. i presude Općinskog suda u Glini 
broj: P-136/09-15 od 9. rujna 2010.,  parnični, radi naknade štete zbog neosnovanog 
lišenja slobode. 
(U-III-5592/2016) 
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V. 
 

15. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članaka 9. i 11. stavka 1. Odluke o pravima 
iz socijalne skrbi Grada Garešnice ("Službeni glasnik Grada Garešnice" broj 4/14.) 
koji je podnijela Gorjana Kovačić iz Garešnice, koju zastupa Ines Bilandžić Arbutina, 
odvjetnica u Garešnici. 
(U-II-432/2015) 
 
 16. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 4. Pravilnika o kriterijima za izricanje 
pedagoških mjera ("Narodne novine" broj 94/15.) koji je podnijela Lana Lujak iz 
Dubrovnika, koju zastupa Gašpar Lujak, odvjetnik u Dubrovniku.  
(U-II-3628/2015) 
 

 
 
 

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

 


