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Sjednici Suda predsjedala Jasna Omejec predsjednica Suda 

 

D N E V N I    R E D   
 

I. 
  

  1. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga koji je podnijela 
Hrvatska demokratska zajednica, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s 
Ustavom članka 1. Zakona o izmjeni Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine" broj 150/11.). 
(U-I-245/2012) 
 

ZAKLJUČAK: 

Odbacuje se prijedlog za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 1. Zakona o 
izmjeni Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine" broj 150/11.). 
 
Rješenje doneseno jednoglasno. 



2 
 

 

  
             2. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga Maria Rubila iz 
Slavonskog Broda za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona 
o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji 
na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici 
Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji ("Narodne novine - Međunarodni 
ugovori" broj 2/06.), u vezi s člankom 1. stavkom 1. točkom 7. navedenog Ugovora. 
(U-I-5705/2010) 
 
ZAKLJUČAK: 

Odbacuje se prijedlog za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 2. Zakona o 
potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i 
Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava 
stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili 
pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova 
njihovih obitelji ("Narodne novine - Međunarodni 
ugovori" broj 2/06.). 
 
Rješenje doneseno jednoglasno. 
 
Objaviti na internetu. 
 
 

 
  3. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga Ljube Jukića iz 
Posušja (Bosna i Hercegovina) za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s 
Ustavom Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i 
Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji 
su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji ("Narodne novine - 
Međunarodni ugovori" broj 2/06.), u vezi s člankom 7. navedenog Ugovora. 
(U-I-6738/2010) 
 
ZAKLJUČAK: 

Odbacuje se prijedlog za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 2. Zakona o 
potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i 
Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava 
stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili 
pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova 
njihovih obitelji ("Narodne novine - Međunarodni 
ugovori" broj 2/06.). 
 
Rješenje doneseno jednoglasno. 
 
Objaviti na internetu. 
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II. 
 

NADZOR NAD USTAVNOŠĆU 

I ZAKONITOŠĆU IZBORA 
   
 
  4. Nacrt odluke s referatom III. u povodu žalbe koju je podnio Hrvatski 
demokratski savez Slavonije i Baranje - HDSSB, u povodu rješenja Županijskog 
izbornog povjerenstva Osječko-baranjske županije klasa: 013-03/13-01/62, ur.broj: 
2158/1-01-13-5 od 4. lipnja 2013., zbog nepravilnosti tijekom izbora u drugom krugu 
2. lipnja 2013. za gradonačelnika Grada Belišća. 
(U-VIIA-3278/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

I.  Djelomično se usvaja žalba Hrvatskog 
demokratskog saveza Slavonije i Baranje protiv 
rješenja Županijskog izbornog povjerenstva 
Osječko-baranjske županije klasa: 013-03/13-
01/62, ur.broj: 2158/1-01-13-13-5 od 4. lipnja 2013.  
 
II.  Poništavaju se: 
 
1) Rezultati izbora za gradonačelnika Grada 
Belišća, klasa: 013-03/13-01/03, urbroj: 2185/02-1-
13-26 od 3. lipnja 2013. koje je utvrdilo i objavilo 
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Belišća; 
 
2)  dijelovi izreke rješenja Županijskog izbornog 
povjerenstva Osječko-baranjske županije klasa: 
013-03/13-01/62, ur.broj: 2158/1-01-13-13-5 od 4. 
lipnja 2013., i to: 
 
a)  alineje 3. i 4. u točki I. izreke koje glase: 
 
"- broj 5. u Belišću, OŠ 'Ivana Kukuljevića', na način 
da se umjesto 413 važećih glasačkih listića, 
utvrđuje važećim 414 glasačkih listića, slijedom 
čega se kandidatu Dinku Huisu dodaje jedan glas, 
 
-  broj 6. u Belišću, dječji vrtić 'Maslačak', na način 
da se umjesto 448 važećih glasačkih listića, 
utvrđuje 449 važećih glasačkih listića, slijedom 
čega se kandidatu Dinku Huisu dodaje jedan glas," 
 
b)  točke II., III. i IV. izreke. 
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III.  Ponovljeni drugi krug glasovanja za izbor 
gradonačelnika Grada Belišća i njegovih zamjenika 
na biračkim mjestu broj 5 u Belišću, OŠ Ivana 
Kukuljevića, i na biračkom mjestu broj 6 u Belišću, 
Dječji vrtić "Maslačak", održat će se u nedjelju, 16. 
lipnja 2013. 
 
IV.  Žalba Hrvatskog demokratskog saveza 
Slavonije i Baranje protiv rješenja Županijskog 
izbornog povjerenstva Osječko-baranjske županije 
klasa: 013-03/13-01/62, ur.broj: 2158/1-01-13-13-5 
od 4. lipnja 2013. u preostalom se dijelu odbija kao 
neosnovana. 
 
V.  Ova odluka objavit će se u "Narodnim 
novinama". 
 
Odluka donesena većinom glasova. 
 
Objaviti na internetu. 
 
 

 
 
  ZAPISNIČARKA                                  PREDSJEDNICA SUDA 
           
 Sanja Trgovac, v.r.              dr. sc. Jasna Omejec, v.r.      


