
                             
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: SuE-DSjB-6/2010 
Zagreb, 30. ožujka 2010. 
 
  Sazivam 6. B sjednicu Suda za 30. ožujka 2010. (utorak) nakon 
Stručnog sastanka Suda i predlažem sljedeći 

 

D N E V N I    R E D   
 

 I. 

OCJENA SUGLASNOSTI ZAKONA S USTAVOM 
 

  1. Nacrt rješenja s izvješćem II. u povodu prijedloga koji je podnijela 
Udruga hrvatskih sudaca iz Zagreba, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s 
Ustavom odredaba članaka 2., 8. stavak 5., 11., 13., 14. stavak 3., 16., 17. i 24. stavak 
2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom sudbenom vijeću ("Narodne 
novine", broj 129/00.). 
(U-I-191/2001) 
 

 

II. 
 

OCJENA SUGLASNOSTI S USTAVOM I ZAKONOM 
DRUGIH PROPISA 

 
  2. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga koji su podnijeli Darko 
Grošić iz Koprivnice, Zoran Patrčević iz Koprivnice i Branko Međurečan iz Kalinovca, za 
pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Izmjene Općih uvjeta 
isporuke električne energije ("Narodne novine", broj 81/97.). 
(U-II-152/1998) 
 
  3. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga koji je podnijela Hrvatska 
čista stranka prava iz Zagreba, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom 
i zakonom Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim 
službama ("Narodne novine", broj 38/01.) 
(U-II-1394/2001) 
 
  4. Nacrt rješenja o odbačaju prijedloga s izvješćem u povodu prijedloga 
koji je podnio EURO-PETROL d.o.o. Rijeka, za pokretanje postupka za ocjenu 



suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o određivanju cesta po kojima smiju motorna 
vozila prevoziti opasne tvari i o određivanju mjesta za parkiranje motornih vozila s 
opasnim tvarima ("Narodne novine", broj 57/07.) 
(U-II-2225/2007) 
 
  5. Nacrt rješenja o obustavi postpuka s izvješćem u povodu prijedloga koji 
je podnio HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d., za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o utvrđivanju i upravljanju imovinom 
nad izgrađenom DTK mrežom na području Općine Sveti Ilija klasa: 022-01/06-01/06, ur. 
broj: 2186/08-06-01/06 od 21. rujna 2006., koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Sveti 
Ilija ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 22/06.). 
(U-II-4115/2006) 
 
  6. Nacrt rješenja o obustavi postpuka s izvješćem u povodu prijedloga koji 
je podnio HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d., za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o plaćanju godišnje  naknade za 
polaganje i korištenje distribucijske telekomunikacijske kanalizacije klasa: 344-03/06-
01/02, ur. broj: 2186/023-02/06-2 od 18. rujna 2006. ("Službeni vjesnik Varaždinske 
županije", broj 22/06.), koju je donijelo Općinsko poglavarstvo Općine Breznica na 
sjednici održanoj 18. rujna 2006. godine. 
(U-II-4124/2006) 
 
  7. Nacrt rješenja o obustavi postpuka s izvješćem u povodu prijedloga koji 
je podnio HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d., za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o  distribucijskoj i telekomunikacijskoj 
kanalizaciji klasa: 021-01/06-02/1, ur. broj: 2186/02-06-14/4 od 5. rujna 2006., koju je 
donijelo Općinsko vijeće Općine Beretinec ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 
22/06.). 
(U-II-4127/2006) 
 
  8. Nacrt rješenja o obustavi postpuka s izvješćem u povodu prijedloga koji 
je podnio HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d., za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o preuzimanju na upravljanje, uporabu 
i korištenje izgrađenu distribucijsku, telekomunikacijsku kanalizaciju na području Općine 
Donji Martijanec klasa: 363-01/06-01/1, ur. broj: 2186/19-01-06-2 od 6. srpnja 2006., 
koju je donijelo Općinsko vijeće općine Donji Martijanec ("Službeni vjesnik Varaždinske 
županije", broj 18/06.). 
(U-II-4135/2006) 
 
  9. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga koji je podnio Petar 
Marija Radelj iz Zagreba, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i 
zakonom članka 47. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim 
ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2006. godinu ("Narodne novine", broj 
26/06.).  
(U-II-112/2007) 
 



  10. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga koji je podnio Petar 
Marija Radelj iz Zagreba, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i 
zakonom dijela članka II. Odluke o uvećanju plaće državnih službenika i namještenika u 
Oružanim snagama Republike Hrvatske na određenim mjestima ("Narodne novine", broj 
44/05.). 
(U-II-1453/2007) 

 

III. 
 

USTAVNE TUŽBE 
 

  11. Novi nacrt odluke s referatom V. u povodu ustavne tužbe koju je 
podnijela M. B. iz K., koju zastupa M. O., odvjetnik u K., protiv presude Upravnog suda 
Republike Hrvatske, broj: Us-7696/2003-12 od 31. kolovoza 2006. godine i točke 3. 
izreke rješenja Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo, Uprave za 
prognanike, povratnike i izbjeglice od 16. srpnja 2003., istaknute povrede odredbi 
članaka 3., 14., 19., 29. stavka 1. i 62. Ustava Republike Hrvatske, upravni postupak, 
upravni spor, radi nepriznavanja prava na stambeno zbrinjavanje.  
(U-III-3972/2006)  
      

PREDSJEDNICA 
 

dr. sc. Jasna Omejec, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


