
     
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: SuE-DSjB-7/2010 
Zagreb, 8. travanj 2010. 
 
  Sazivam 7. B sjednicu Suda za 13. travnja 2010. (utorak) nakon 
Stručnog sastanka Suda i predlažem sljedeći 

 

D N E V N I    R E D   
 

 I. 

 

  1. Ovjera zapisnika 5. B sjednice Suda (SuE-ZSjB-5/2010) održane 24. 
ožujka 2010. godine i ovjera zapisnika 6. B sjednice Suda (SuE-ZSjB-6/2010) 
održane 30. ožujka 2010. godine 

 II. 
 

  OCJENA SUGLASNOSTI ZAKONA S USTAVOM  
 
 

  2. Referat II. u povodu prijedloga koji je podnijela Udruga "Hrvatski vitezovi 
- ratni veterani 90/91" iz Splita, koju zastupa Zdravko Mišurac, odvjetnik u Splitu, za 
pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 51. Zakona o pravima 
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 
174/04., 92/05., 2/07. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 107/07., 65/09. i 
137/09.). 
(U-I-958/2006) 
 
  3. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga koji je podnio Branko 
Knežević iz Splita, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Ugovora o 
pitanjima sukcesije - članci 1. i 2. Dodatku Ugovoru - Anex E - mirovine ("Narodne 
novine - Međunarodni ugovori" broj 2/04.). 
(U-I-1419/2007) 
 
  4. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga koji je podnio Drago 
Vuković iz Dubrovnika, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom 
članaka 35., 36., 38., 40., 41. i 44. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike 
Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst). 
(U-I-2860/2009) 



III. 
 

OCJENA SUGLASNOSTI S USTAVOM I ZAKONOM DRUGIH PROPISA 
 

  5. Nacrt rješenja s referatom u povodu više prijedloga koje su podnijeli 
Bojan Hrastnik iz Slovenije, kojeg zastupa Matija Pečatnik, odvjetnik iz Zagreba, 
Alessandro Macanti iz Pule, kojeg zastupa Saša Drobnjak, odvjetnik iz Pule i Darko 
Stanić iz Splita, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom  i zakonom 
članka 4. točke 1c., točke 3. i točke 4. Pravilnika o utvrđivanju uvjeta i načina pod kojima 
građani mogu prenijeti svoju deviznu štednju s organizacijske jedinice banke čije je 
sjedište izvan Republike Hrvatske na banke u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" 
19/94.).   
(U-II-1273/2000, U-II-40/2002, U-II-629/2002) 
 
  6. Referat III. u povodu prijedloga koji su podnijele Zajednica udruga 
HVIDR-a Grada Zagreba, Udruga branitelja invalida i udovica Domovinskog rata 
"Podravka" iz Koprivnice i Udruga branitelja Domovinskog rata "Štraseri" sa sjedištem u 
Zagrebu, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Zaključka 
o načinu stambenog zbrinjavanja povratnika koji nisu vlasnici kuće ili stana, a živjeli su u 
stanovima u društvenom vlasništvu (bivši nositelji stanarskog prava) na područjima 
Republike Hrvatske, koja su izvan područja posebne državne skrbi ("Narodne novine" 
broj 100/03.). 
(U-II-3543/2005) 
 
  7. Nacrt rješenja s izvješćem u povodu prijedloga koji je podnijela Hrvatska 
liječnička komora, koju zastupaju Damir Kramarić i Vladimir Penezić, odvjetnici iz 
Zagreba, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 29. 
Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog 
zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 142/06.). 
(U-II-3388/2007) 
 
  8. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga koji je podnio Petar 
Marija Radelj, na temelju članka 56. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu 
Republike Hrvatske, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i 
zakonom Uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o hrani ("Narodne novine" broj 85/06.) - 
odgoda primjene članka 29. Zakona o hrani. 
(U-II-4567/2007) 
 
  9. Referat II. u povodu zahtjeva koji je podnijela Vlada Republike Hrvatske, 
za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članaka 1. i 3. 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za izgradnju i održavanje 
kanalizacijskog sustava Vela Luka ("Službeni glasnik Općine Vela Luka" broj 5/04.) i 
Odluke o naknadi za izgradnju i održavanje kanalizacijskog sustava Vela Luka 
("Službeni glasnik Općine Vela Luka" broj 2/06.). 
(U-II-393/2008) 
 



  10. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga koji je podnio Ivan 
Obsieger iz Zagreba, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i 
zakonom Zaključka o ponovnom davanju prostorija na privremeno korištenje od 19. 
lipnja 2008. godine klasa: 372-03/08-03/2, ur. broj: 251-03-02/1-08-2, kojeg je donijelo 
Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
(U-II-1543/2010) 
 
 
      

PREDSJEDNICA 
 

dr. sc. Jasna Omejec, v.r. 
 
 

 


