
 

  
Broj: SuE-DSjB-5/2020 
Zagreb, 1. travnja 2020. 
 
 
 
 Sazivam 5. sjednicu Suda za 1. travnja 2020. (srijeda) nakon Stručnog 
sastanka i predlažem sljedeći 
   
 

D N E V N I    R E D  
 

I. 
 

OCJENA SUGLASNOSTI ZAKONA S USTAVOM 
 
 1. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 46. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti 
("Narodne novine" broj 100/18. i 125/19.) koji je podnijela Hrvatska udruga ugovornih 
ordinacija iz Zagreba. 
(U-I-391/2020) 

 
 2. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 51. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti 
("Narodne novine" broj 100/18. i 125/19.) koji je podnijela Hrvatska udruga ugovornih 
ordinacija iz Zagreba. 
(U-I-4331/2019) 

 
 3. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 240. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne 
novine" broj 100/18. i 125/19.) i članka 35. Zakona o liječništvu ("Narodne novine" 
broj 121/03. i 117/08.) koje je podnijela Hrvatska udruga ugovornih ordinacija iz 
Zagreba. 
(U-I-754/2020, U-I-759/2020) 

 
 4. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 3. i 32. Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o sudskim pristojbama ("Narodne novine" broj 157/13.) koje su podnijeli 
Dražen Cuculić iz Rijeke i Željko Ćapin iz Splita. 
(U-I-3028/2014, U-I-2304/2015) 
 
 
 



II. 
 

USTAVNE TUŽBE 
 
 5. Nacrt odluke i rješenja s referatom IV. o ustavnoj tužbi koju su podnijeli 
trgovačka društva P. d.d. za usluge sa sjedištem u Z., koje zastupa M. M., odvjetnik u 
Odvjetničkom društvu M. i partneri sa sjedištem u Z., I. d.d. za poslovno savjetovanje 
sa sjedištem u Z., koje zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu B., D. i partneri 
sa sjedištem u Z., te S. z. a. i. f. j. p. d.d. sa sjedištem u Z., koje zastupa B. A., 
odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 
968/16-2 od 26. listopada 2016., presude i rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev-x 207/17-5 od 11. svibnja 2017., istaknute povrede  članaka 14. 
stavka 2., 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 49. stavaka 2. i 4. Ustava te članka 1. 
Protokola br. 1 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični 
postupak - naknada izmakle koristi zbog nezakonitog rada Ministarstva privatizacije 
(kuponska privatizacija). 
(U-III-444/2017, U-III-554/2018) 
 
 

 
ZAMJENICA PREDSJEDNIKA SUDA 

                                                                   dr. sc. Snježana Bagić, v. r. 


