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  Sazivam 7. B sjednicu Suda za 17. ožujka 2009. godine (utorak), nakon 
Stručnog sastanka i predlaţem sljedeći 

 

 

D N E V N I    R E D   

 I. 

 

  1. Ovjera zapisnika 1. B sjednice Suda (Sue-ZSjB-1/2009) odrţane 13. 
siječnja 2009. godine, zapisnika 4. B sjednice Suda (SuE-ZSjB-4/2009), odrţane 10. 
veljače 2009. godine, zapisnika 5. B sjednice Suda (SuE-ZSjB-5/2009) odrţane 17. 
veljače 2009. godine i zapisnika 6. B sjednice Suda (SuE-ZSjB-6/2009) odrţane 24. 
veljače 2009. godine. 

 

 

 

 II. 
 

 OCJENA USTAVNOSTI ZAKONA  
 
 

  2. Nacrt ispravljenog rješenja s izvješćem III. u povodu prijedloga koji je 
podnijela Ksenija Mikuličić iz Zagreba, za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o 
zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju 
Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 29/94. i 35/94. - ispravak).  
(U-I-1777/2003) 
 
  3. Nacrt rješenja s izvješćem u povodu prijedloga koji je podnio Draţen 
Fruk iz Krapine, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 19. 
Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih 
sluţbenika i ovlaštenih sluţbenih osoba ("Narodne novine", broj 128/99., 129/00., 
16/01., 22/02. i 41/08.). 



(U-I-985/2007) 
   
  4. Nacrt rješenja s izvješćem u povodu prijedloga koji je podnijela Đurđa 
Gmaz iz Siska, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 1. 
stavka 3. i 6. Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, 
policijskih sluţbenika i ovlaštenih sluţbenih osoba ("Narodne novine", broj 128/99., 
129/00., 16/01., 22/02. i 41/08.) i članaka 2. stavka 5. i 4. stavaka 2. i 3. Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih 
osoba i ovlaštenih sluţbenih osoba ("Narodne novine", broj 22/02.). 
(U-I-4769/2004) 
   
  5. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga koji je podnio Vilim Bedić 
iz Stupnika, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o pravima 
iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih sluţbenika i ovlaštenih 
sluţbenih osoba ("Narodne novine" ,broj 128/99., 129/00., 16/01., 22/02. i 41/08.). 
  
(U-I-2750/2007) 
 
  6. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga koje su podnijeli odvjetnik 
Ivan Debelić iz Raba, Marko Bonifačić iz Zagreba, odvjetnik Draţen Gunjača iz Pule, 
Mario Serrai iz Italije, kojeg zastupa odvjetnik Tiziano Sošić iz Pule te Nikola Škarić iz 
Raba, Zore Ferić iz Splita i Josip Škarić iz Raba, koje zastupa prvopredlagatelj, odvjetnik 
Ivan Debelić, za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 15. stavka 2. Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju ("Narodne novine", broj 79/06.). 
(U-I-2669/2006,U-I-3686/2007,U-I-767/2008,U-I-1918/2008,U-I-3832/2008) 
 
  7. Drugi nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga koji je podnio 
Lavčević d.d., Split, kojeg zastupa Dragomir Jukić, odvjetnik u Zagrebu, za pokretanje 
postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 48. stavka 2. Zakona o izvlaštenju 
("Narodne novine", broj 9/94., 35/94., 112/00. i 114/01.). 
(U-I-2545/2006) 
 
  8. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga koji je podnio Branimir 
Barbir iz Zadra, kojeg zastupaju punomoćnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Tatjana 
Burjačenko Grubiša i Bojana Ivanišević iz Zagreba, za pokretanje postupka za ocjenu 
suglasnosti s Ustavom članka 21. stavka 3. Zakona o medijima ("Narodne novine", broj 
59/04.). 
(U-I-2035/2005) 
 
  9. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga koji je podnio Vilim Bedić 
iz Stupnika, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom odredbi Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 152/08.). 
(U-I-5606/2008) 

 
 



  10. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga koji je podnio RRiF plus 
d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge iz Zagreba za ocjenu suglasnosti s Ustavom 
odredbi članka 18. stavka 1. Zakona o računovodstvu ("Narodne novine", broj 146/05.). 
(U-I-2961/2006) 
 

III. 
 

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI DRUGIH PROPISA 
    
  11. Izvješće III. u povodu prijedloga koje su podnijeli H.-L. K. d.o.o. iz Z. i 
E. iz Z., za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članaka 8. i 14. Odluke o 
organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku ("Sluţbeni glasnik 
Grada Dubrovnika" broj 5/03.) - ugovorna kazna. 
(U-II-1725/2005, U-II-3467/2007) 
   
  12. Nacrt rješenja s izvješćem u povodu prijedloga koji je podnio mr. sc.  P. 
M. R. iz Zagreba, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom 
Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji koji je donijela Vlada Republike 
Hrvatske na sjednici odrţanoj 15. rujna 2005. godine. 
(U-II-902/2006)  
 
  13. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga koji je podnio S. d. i l. s. 
i n. R. H., Z., za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom 
Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg drţavnog ureda za upravu ("Narodne 
novine" broj 11/04., 106/04., 21/05., 144/05., 131/06. i 30/08., u daljnjem tekstu: Uredba) 
i to: - članka 19. stavka 2. (Uredbe "Narodne novine" broj 11/04.), - članka 1. stavka 1. 
(Uredbe "Narodne novine" broj 106/04.), - članka 2. stavka 1. (Uredbe "Narodne novine" 
broj 21/05.), - članka 23. stavka 1. (Uredbe "Narodne novine" broj 145/05.), - članka 3. 
stavka 1. (Uredbe "Narodne novine" broj 131/06.) i članka 6. stavka 1. (Uredbe 
"Narodne novine" broj 30/08.). 
(U-II-2022/2008) 
   
  14. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga koji je podnijelo M. 
d.o.o. M., koje zastupa Ţ. K.-T., odvjetnica u Valpovu, za pokretanje postupka za ocjenu 
suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o poništenju Javnog natječaja za dodjelu 
koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području općine Marijanci od 22. prosinca 2008. godine.  
(U-II-429/2009) 
 
  15. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga koji je podnijela G. s. G. 
Z., za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka Odluke o 
upotrebi javnih prometnih površina za rezervirana parkirališna mjesta ("Sluţbeni glasnik 
Grada Zagreba" broj 4/94. i 23/03., u daljnjem tekstu: Odluka).  
(U-II-614/2009)  
 



  16. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga koji je podnijela A. K.-p. 
d.o.o. iz K., za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 
9. točke 2., 3. i 4. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače ("Narodne novine" 
broj 6/2005.). 
(U-II-975/2006) 
 
  17. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga koji je podnio RRiF 
p.d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge iz Z., zastupano po direktoru M. B., za 
pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o odobravanju 
prijevoda i primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja ("Narodne 
novine" broj 61/06.). 
(U-II-2962/2006) 
 
  18. Izvješće II. u povodu prijedloga koji su podnijeli "R. L." d.o.o. iz Z., L. K. 
iz I. G., B. V. iz Z. i D. P. iz Z., za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i 
zakonom članaka 12., 13., 14. i 15. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja 
("Sluţbeni glasnik Grada Zagreba" broj 13/08.) - ugovorna kazna. 
(U-II-1274/2006,U-II-442/2008,U-II-1304/2008,U-II-2290/2008) 
 
  19. Izvješće II. u povodu prijedloga koji je podnijela E. d.o.o. Z., za 
pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članaka 13. Odluke o 
organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Biograda na Moru ("Sluţbeni 
glasnik Grada Biograda na Moru" broj 4/02.) - ugovorna kazna. 
(U-II-3463/2007) 
 
  20. Izvješće II. u povodu prijedloga koji je podnijela  E. d.o.o. Z, za 
pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 14. stavak 1. 
Pravilnika o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na javnim otvorenim 
parkiralištima u Gradu Rovinju ("Sluţbeni glasnik Grada Rovinja" broj 8/05. i 6/07.) - 
ugovorna kazna. 
(U-II-3464/2007) 
 
  21. Izvješće II. u povodu prijedloga koji je podnijela  E. d.o.o. Z, za 
pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 16. Zaključka o 
organizaciji naplate i kontrole parkiranja na području Grada Pule ("Sluţbene novine 
Grada Pule" broj 5/05., 6a/05.,7/05., 3/06. i 12/06.). - ugovorna kazna. 
(U-II-3465/2007) 
 
  22. Izvješće II. u povodu prijedloga koji je podnijela E. d.o.o. Z, za 
pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 11. Općih 
uvjeta o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu ("Sluţbene novine Primorsko-
goranske ţupanije" broj 29/08.). - ugovorna kazna. 
(U-II-3466/2007) 
   
  23. Izvješće II. u povodu prijedloga koji je podnijela E. d.o.o. Z, za 
pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 14. Odluke o 



organizaciji i načinu naplate parkiranja ("Sluţbeni glasnik Grada Zagreba" broj 20/05., 
21/05., 7/07., 12/07., 16/07. i 7/08.).  
(U-II-3477/2007) 
 
  24. Izvješće III.. u povodu prijedloga koje su podnijeli J. P. iz S. i N. B. iz 
S., za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članaka 2. i 3. 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području Grada 
Splita ("Sluţbeni glasnik Grada Splita" broj 26/05.) - ugovorna kazna. 
(U-II-2131/2008, U-II-3573/2008)  
 
  25. Izvješće II. u povodu prijedloga koji je podnio B. B. iz Z., za ocjenu 
suglasnosti s Ustavom i zakonom Priopćenja Gradskog ureda za prostorno uređenje, 
zaštitu okoliša, izgradnju grada, graditeljstva, komunalne poslove i promet Grada 
Zagreba o prvoj fazi nove regulacije prometa na području Gornjeg Grada - objavljeno 
23. lipnja 2008. godine na www.Zagreb.hr. - Sluţbene stranice Grada Zagreba. 
(U-II-3968/2008)  
 
 
  

  IV.   

 

USTAVNE TUŽBE 
 

  26. Novi nacrt odluke s izvješćem XI. u povodu ustavne tuţbe koju su 
podnijeli Lj. G., R. G., A. G., V. G. i M. G., svi iz M. D., koje zastupa N. V., odvjetnik iz 
R., protiv presude Ţupanijskog suda u Rijeci, broj: Gţ-1258/00-2 od 18. rujna 2002. 
godine, istaknute povrede odredbi članaka 3., 5., 14. stavka 2., 26. i 48. stavka 1. 
Ustava Republike Hrvatske, parnični postupak, radi iseljenja i zaključenja ugovora o 
najmu stana. 
(U-III-135/2003) 

 
  27. Novi nacrt odluke s referatom VII. u povodu ustavne tuţbe koju je 
podnijela J. V. iz Rijeke, koju zastupa N. V., odvjetnik iz R., protiv presude Ţupanijskog 
suda u Rijeci broj: Gţ-2115/03 od 23. studenoga 2005. godine, istaknute povrede 
odredbi članaka 3., 5., 14., 26., 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 140. Ustava Republike 
Hrvatske i članka 6. Europske konvencije, parnični postupak, radi zaključenja ugovora o 
najmu dijela stana. 
(U-III-485/2006)  
 
  28. Referat III. u povodu ustavne tuţbe koju je podnijela J. K. iz B.M., koju 
zastupa T. F., odvjetnik u Osijeku, protiv presude Ţupanijskog suda u Osijeku broj: Gţ-
1708/06-2 od 25. svibnja 2006. godine, istaknute povrede odredbi članka 14. stavka 2. i 
29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, postupak radi isplate jubilarne novčane 
naknade i troškova prijevoza.  
(U-III-2388/2006) 
 



  29. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tuţbe koju je podnio D. P. 
iz K., kojeg zastupa Z. K., odvjetnik u Z., protiv presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Revr-868/05-2 od 2. oţujka 2006. godine, istaknuta povreda odredbi 
članka 14. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, parnični postupak, radi isplate (civilno 
odijelo). 
(U-III-3433/2006) 
 
  30. Referat III. u povodu ustavne tuţbe koju je podnio D. P. iz Z. B., kojeg 
zastupa Ţ. J., odvjetnik u Z., protiv presude Ţupanijskog suda u Zlataru broj: Gţ-983/05-
2 od 14. veljače 2007. godine, istaknute povrede odredbi članaka 14. stavka 2. i 26. 
Ustava Republike Hrvatske, naknada štete.  
 (U-III-2744/2007)  
 
  31. Nacrt zaključka o ispravku odluke s referatom u povodu ustavne tuţbe 
koju je podnijela D. H. iz S. B.  koju zastupa Z. K., odvjetnik u Z. (građansko odijelo - 
MUP). 
(U-III-2605/2006)  
 
  32. Nacrt zaključka o ispravku odluke s referatom u povodu ustavne tuţbe 
koju je podnio S. P. iz O., kojeg zastupa Z. K., odvjetnik u Z. (građansko odijelo). 
(U-III-3366/2007)  
 
  33. Nacrt odluke s referatom III. u povodu ustavne tuţbe koju je podnio R. 
P. iz Z., sada u Z. u Z., kojeg zastupa punomoćnica V. D. L., odvjetnica u Z., protiv 
rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Kţ-68/09-3 od 4. veljače 2009. godine 
i rješenja Ţupanijskog suda u Zagrebu broj: Kv-I-1099/08 (K-US-5/08) od 19. studenoga 
2008. godine, u odnosu na podnositelja ustavne tuţbe - pritvor i rješenja Ţupanijskog 
suda u Zagrebu broj: Kio-Us-18/07 od 20. lipnja 2007. i prijemni zapisnik Ministarstva 
pravosuđa Republike Hrvatske od 18. lipnja 2007. godine - uvjeti u zatvoru, istaknute 
povrede odredbi članaka 3., 5., 14., 16., 22., 24., 25., 26., 28., 29. stavka 1., 35., 61. i 
63. Ustava Republike Hrvatske, te odredbi članaka 3., 5., 6. i 14. Europske konvencije. 
(U-III-4182/2008, U-III-678/2009) 
 
 
 
 

V. 
 

NERAZUMNA DULJINA POSTUPKA  
 

   
  34. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tuţbe koju je podnijela Z. 
F. iz Z. (na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske - 
razumni rok), parnični postupak, radi ništavosti kupoprodajnog ugovora. 
(U-IIIA-3844/2008)    
 



  35. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tuţbe koju je podnio  mldb. 
M. M. iz R., zastupan po majci S. B., koju zastupa V. T., odvjetnik u O., podnesena na 
temelju odredaba članka 63. Ustavnog zakona, parnični postupak, radi utvrđivanja 
očinstva.  
(U-IIIA-4562/2008)  
 
  36. Novi nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tuţbe koju je 
podnijela A. M. iz S. (razumni rok - na temelju članka 62. Ustavnog zakona o Ustavnom 
sudu Republike Hrvatske), protiv rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Gzp-
339/08-2 od 7. oţujka 2008. godine., istaknute povrede odredbi članka 29. stavak 1. 
Ustava Republike Hrvatske, parnični postupak, radi naknade štete. 
(U-IIIVs-1506/2008)  
   
  
 

PREDSJEDNICA 
dr.sc. Jasna Omejec, v.r. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


