
             
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
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  Sazivam 9. B sjednicu Suda za 31. ožujka 2009. godine (utorak), nakon 
Stručnog sastanka i predlaţem sljedeći 

 

 

D N E V N I    R E D   

 
I. 

           
OCJENA SUGLASNOSTI ZAKONA S USTAVOM   

 
 

  1. Novi nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga koji je podnio 
Josip Anzulović Mirošević iz Splita, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s 
Ustavom članka 30. stavka 1. Zakona o energiji ("Narodne novine", broj 68/01., 177/04. i 
76/07.). 
(U-I-2317/2001) 

 
  2. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga koji je podnio Ivan Borko 
Šamija iz Zagreba, za pokretanje postupaka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članak 6. 
Zakona o izmjenama Zakona o političkim strankama ("Narodne novine", broj 36/01.). 
(U-I-1699/2004)   
 
  3. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga koji je podnio Hrvoje 
Šimić iz Zagreba, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 132. 
stavka 3. Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 115/05., 16/07. i 113/08.). 
(U-I-394/2006) 

 
  4. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga koji je podnio Vinko 
Grubišić iz Zagreba, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 
2. točke 6., 13. i 32. stavka 8. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Narodne 
novine", broj 84/02., 87/02. i 120/02.). 
(U-I-867/2007) 



  5. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga koji je podnijela Maja 
Vidović iz Šišljavića, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 
74. stavaka 7. i 8. Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 150/05., 16/07. i 113/08.). 
(U-I-2767/2007) 

 
  6. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga koji je podnijelo 
Odvjetničko društvo Mačešić i partneri iz Rijeke, za pokretanje postupka za ocjenu 
suglasnosti s Ustavom članaka 59. stavaka 1. i 8. te 154. Zakona o sudovima ("Narodne 
novine", broj 150/05.,16/07. i 113/08.). 
(U-I-4637/2007) 
 
 

II. 
 

OCJENA SUGLASNOSTI  S USTAVOM I ZAKONOM DRUGIH PROPISA   

 
   
  7. Nacrt rješenja o obustavi postupka s izvješćem u povodu prijedloga koji 
je podnio HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d., zastupano po Vesni Pavličević, 
odvjetnici u Zagrebu,  za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i 
zakonom Zaključka Poglavarstva grada Varaţdinske Toplice o preuzimanju na 
upravljanje cjelokupnog sustava izgrađene DTK klasa: 363-05/06-01/6, ur. broj: 
2186/026-02-06-1 od 8. svibnja 2006. ("Sluţbeni vjesnik Varaţdinske ţupanije" broj 
26/06.) i Zaključka Poglavarstva grada Varaţdinske Toplice o visini naknade za 
polaganje telekomunikacijskih i elektroenergetskih instalacija kroz izgrađenu kabelsku 
kanalizaciju, klasa: 363-05/06-01/4, ur. broj: 2186/026-02-06-1 od 8. svibnja 2006. 
("Sluţbeni vjesnik Varaţdinske ţupanije", broj 26/06.). Osporene Zaključke donijelo je 
poglavarstvo grada Varaţdinske Toplice na sjednici odrţanoj 8. svibnja 2006. godine. 
(U-II-1879/2006) 
 
 
  8. Ispravljeni nacrt rješenja s izvješćem III. s referatom u povodu prijedloga 
koji je podnio mr. sc. Petar Marija Radelj iz Zagreba, za ocjenu ustavnosti i zakonitosti 
Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Protuobavještajne agencije (neobjavljeno). 
(U-II-3464/2006) 
 
 
  9. Ispravljeni nacrt rješenja s izvješćem III. u povodu prijedloga koji je 
podnio mr. sc. Petar Marija Radelj iz Zagreba, za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe 
o unutarnjem ustrojstvu Protuobavještajne agencije (neobjavljeno). 
(U-II-3534/2006) 

 
  10. Nacrt odluke s izvješćem u povodu prijedloga koje su podnijeli 
Ţupanijski sud u Splitu, Joso Puljić iz Splita i Dragan Bučević iz Splita, za pokretanje 
postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o organizaciji, načinu 



naplate i kontrole parkiranja u Gradu Omišu ("Sluţbeni glasnik Grada Omiša", broj 4/04. 
i 2/08.) odnosno članaka 13. i 16. Odluke (ugovorna kazna). 
(U-II-3622/2006, U-II-1870/2008, U-II-4866/2008) 
   
 
  11. Nacrt rješenja o obustavi postupka s izvješćem u povodu prijedloga koji 
je podnio HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d., zastupano po Vesni Pavličević, 
odvjetnici u Zagrebu, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i 
zakonom Odluke o distribucijskoj telekomunikacijskoj kanalizaciji, klasa: 406-01/06-
01/23, ur. broj: 2186/1-01/1-06-1 od 10. srpnja 2006. ("Sluţbeni vjesnik Varaţdinske 
ţupanije", broj 17/06.), koju je donijela Ţupanijska skupština Varaţdinske ţupanije na 
sjednici odrţanoj 10. srpnja 2006. godine. 
(U-II-4104/2006) 
 
 
  12. Nacrt rješenja o obustavi postupka s izvješćem u povodu prijedloga koji 
je podnio HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d., zastupano po Vesni Pavličević, 
odvjetnici u Zagrebu, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i 
zakonom Odluke o utvrđivanju imovine nad izgrađenom DTK mreţom na području 
općine Maruševec, klasa: 406-01/06-01/04, ur. broj: 2186-017/06-03 od 10. srpnja 2006 
("Sluţbeni vjesnik Varaţdinske ţupanije", broj 18/2006.), koju je donijelo Općinsko vijeće 
Općine Maruševec na sjednici odrţanoj 10. srpnja 2006. godine. 
(U-II-4111/2006)  
 
 
  13. Nacrt rješenja o obustavi postupka s izvješćem u povodu prijedloga koji 
je podnio HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d., zastupano po Vesni Pavličević, 
odvjetnici u Zagrebu, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i 
zakonom Odluke o utvrđivanju imovine nad izgrađenom DTK mreţom na području 
općine Sračinec, klasa: 363-01/06-01/2, ur. broj: 2186/07-06-01 od 30. lipnja 2006. 
("Sluţbeni vjesnik Varaţdinske ţupanije", broj 16/2006.), koju je donijelo Općinsko vijeće 
Općine Sračinec na sjednici odrţanoj 30. lipnja 2006. godine. 
(U-II-4119/2006) 
 
 
  14. Nacrt rješenja o obustavi postupka s izvješćem u povodu prijedloga koji 
je podnio HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d., zastupano po Vesni Pavličević, 
odvjetnici u Zagrebu, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i 
zakonom Odluke o visini naknade za izgrađenu DTK mreţu na području Općine 
Sračinec, klasa: 363-01/06-01/1, ur. broj: 2186/07-06-01 od 21. lipnja 2006. ("Sluţbeni 
vjesnik Varaţdinske ţupanije", broj 16/2006.), koju je donijelo Općinsko poglavarstvo 
Općine Sračinec na sjednici odrţanoj 21. lipnja 2006. godine. 
(U-II-4120/2006) 
 
 
  15. Nacrt rješenja o obustavi postupka s izvješćem u povodu prijedloga koji 
je podnio HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d., zastupano po Vesni Pavličević, 



odvjetnici u Zagrebu, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i 
zakonom Odluke o distribucijskoj telekomunikacijskoj kanalizaciji, klasa: 021-05/06-
01/21, ur. broj: 2186/03-02-06-1 od 7. srpnja 2006 ("Sluţbeni vjesnik Varaţdinske 
ţupanije", broj 19/2006.), koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Cestica na sjednici 
odrţanoj 7. srpnja 2006. godine. 
(U-II-4133/2006) 
 
 
  16. Nacrt rješenja o obustavi postupka s izvješćem u povodu prijedloga koji 
je podnio HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d., zastupano po Vesni Pavličević, 
odvjetnici u Zagrebu, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i 
zakonom Odluke o određivanju naknade osobama koje polaţu telekomunikacijske 
vodove kroz DTK, klasa: 022-05/06-01/93, ur. broj: 2186/03-03/1-06-1 od 29. lipnja 2006 
("Sluţbeni vjesnik Varaţdinske ţupanije", broj 19/2006.) koju je donijelo Općinsko 
poglavarstvo Općine Cestica na sjednici 29. lipnja 2006.  
(U-II-4134/2006) 

 
 

  17. Referat II. u povodu prijedloga koji je podnio mr. sc. Petar Marija Radelj 
iz Zagreba, za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Pravilnika o izmjenama 
Pravilnika o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije svjetala za voţnju unatrag za 
motorna vozila i njihove prikolice TPV 129 (Izdanje 00) ("Narodne novine", broj 7/07.).  
(U-II-258/2007) 

 
  18. Referat II. u povodu prijedloga koji je podnio mr. sc. Petar Marija Radelj 
iz Zagreba, za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Pravilnika o izmjenama i dopuni 
Pravilnika o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa pokazivača smjera za 
motorna vozilai njihove prikolice TPV 123 (Izdanje 00) ("Narodne novine", broj 7/07.).  
(U-II-266/2007) 

 
  19. Referat II. u povodu prijedloga koji je podnio mr. sc. Petar Marija Radelj 
iz Zagreba, za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Pravilnika o izmjeni i dopunama 
Pravilnika o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila kategorije M1 
s obzirom na blatobrane TPV 137 (Izdanje 00) ("Narodne novine", broj 7/07.).  
(U-II-334/2007) 

 
  20. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga koji je podnio Predrag 
Kulić, zatvorenik u Kaznionici Lepoglava, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti 
s Ustavom i zakonom Pravilnika o pogodnostima zatvorenika ("Narodne novine", broj 
125/08.). 
(U-II-4845/2008) 

 
 
 

  III.  
 



  USTAVNE TUŽBE 

 
  21. Dorađeni nacrt odluke s izvješćem III. u povodu ustavne tuţbe koju su 
podnijeli D.M. d.o.o. u stečaju i G. d.o.o. iz P., koje zastupa R. P. I., odvjetnica u S., 
protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pţ-1507/02-3 od 31. 
svibnja 2006. godine, istaknute povrede odredbi članaka 3., 14. stavka 2., 26. i 48. 
stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, postupak radi utvrđenja ništavosti ugovora o 
prodaji poslovnog prostora. 
(U-III-3247/2006) 
 
 

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

 
 

   
 

 
 

 


