
 
 

                                     
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 

Broj: SuE-ZSjB-19/2014 

Zagreb, 18. srpnja 2014.    

      

       

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

19. SJEDNICE SUDA 

održane 18. srpnja 2014. 

 

PRISUTNI: Jasna Omejec, predsjednica Suda, 
   Mato Arlović, Marko Babić, Snježana Bagić, 
   Slavica Banić, Mario Jelušić, Davor Krapac, Ivan Matija, 
   Antun Palarić, Duška Šarin, Miroslav Šeparović, suci  
 
   Teodor Antić, glavni tajnik  
 
   Sanja Trgovac, voditeljica Centra za evidenciju i dokumentaciju 
       
 ODSUTAN: Aldo Radolović, sudac  
 
 

Sjednici Suda predsjedala Snježana Bagić, zamjenica predsjednice Suda 
 

 

D N E V N I    R E D   
 
 

I. 
 

  1. Ovjera zapisnika 17. sjednice Suda (SuE-ZSjB-17/2014) održane 
10. srpnja 2014. i zapisnika 18. sjednice Suda (SuE-ZSjB-18/2014) održane 11. 
srpnja 2014. 

ZAKLJUČAK: 
 
Zapisnici su usvojeni.  
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II. 
 

  2. Referat III. s dorađenim nacrtom odluke u povodu prijedloga Društva 
prijatelja dubrovačke starine iz Dubrovnika za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 
36. Zakona o izmjenama Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika 
("Narodne novine" broj 19/14., u daljnjem tekstu: ZI ZoSCD). 
(U-I-897/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
I. Ukida se članak 36. Zakona o izmjenama Zakona o 
obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika 
("Narodne novine" broj 19/14.). 
 
II. Dan nakon objave ove odluke u "Narodnim 
novinama" prestaje važiti rješenje Ustavnog suda 
Republike Hrvatske broj: U-I-897/2014 od 4. ožujka 2014. 
("Narodne novine" broj 32/14.). 
 
III. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 
  3. Referat III. s nacrtom odluke i rješenja u povodu prijedloga Hrvoja 
Nikole Cvetkovića iz Zagreba za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s 
Ustavom više članaka Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
("Narodne novine" broj 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – odluka Ustavnog suda 
Republike Hrvatske, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13.) i članka 10. Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
("Narodne novine" broj 139/13.). 
(U-I-5578/2013 i dr.) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
ODLUKA 
 
I.  Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s 
Ustavom te se u odnosu na redovite profesore na visokim 
učilištima, profesore visokih škola te znanstvene 
savjetnike u znanstvenim organizacijama koji su na dan 
30. srpnja 2013. bili u trajnom zvanju ukidaju: 
 
- članak 42. stavci 8., 9. i 11. i članak 102. stavci 8., 
9. i 11. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju ("Narodne novine" broj 123/03., 105/04., 
174/04., 2/07. – odluka Ustavnog suda Republike 
Hrvatske, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13.); 
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- članak 10. Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
("Narodne novine" broj 139/13.). 
 
II. Na redovite profesore na visokim učilištima i 
profesore visokih škola te na znanstvene savjetnike u 
znanstvenim organizacijama koji su na dan 30. srpnja 
2013. bili u trajnom zvanju odgovarajuće se primjenjuju 
odredbe Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju ("Narodne novine" broj 123/03., 105/04., 
174/04., 2/07. – odluka Ustavnog suda Republike 
Hrvatske, 46/07., 45/09., 63/11.) kako je to određeno u 
točkama 17.1. i 17.2. obrazloženja ove odluke. 
 
III. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
i 
 
RJEŠENJE 
 
I. Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom odredaba Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (("Narodne 
novine" broj 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – odluka 
Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09., 63/11., 
94/13. i 139/13.) i Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
("Narodne novine" broj 139/13.) iz točke I. izreke odluke u 
odnosu na zaposlenike na znanstveno-nastavnim i/ili 
umjetničko-nastavnim radnim mjestima na sveučilištima i 
fakultetima, odnosno zaposlenike na nastavnim radnim 
mjestima na veleučilištima i visokim školama te 
znanstvenike u znanstvenim organizacijama koji na dan 
30. srpnja 2013. nisu bili u statusu redovitih profesora u 
trajnom zvanju na visokim učilištima, profesora u trajnom 
zvanju na visokim školama te znanstvenih savjetnika u 
trajnom zvanju u znanstvenim organizacijama. 
 
II. U odnosu na članak 10. Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju ("Narodne novine" broj 139/13.), Nacionalno 
vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj 
dužno je postupiti u skladu sa stajalištem izraženim u točki 
25. obrazloženja ove odluke.    
 
III. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
Odluka i rješenje doneseni jednoglasno. 
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  4. Referat II. s novim nacrtom odluke i rješenja u povodu prijedloga više 
predlagatelja za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 4. 
stavaka 2. i 3. točke 7.a) te 8. stavaka 1. točke 4. (u dijelu koji glasi "ako dužnosnik 
ne prebiva u mjestu sjedišta pravosudnog tijela") i 2. Zakona o plaćama sudaca i 
drugih pravosudnih dužnosnika ("Narodne novine" broj 10/99., 25/00., 1/01., 30/01., 
59/01., 114/01., 116/01., 64/02., 153/02., 154/02., 17/04., 8/06., 142/06., 34/07., 
134/07., 146/08., 155/08., 39/09., 155/09., 14/11., 154/11., 12/12. i 143/12.)  
(U-I-4039/2009 i dr.) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
ODLUKA 
 
I. Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s 
Ustavom te se ukidaju članak 4. stavak 2. i članak 8. 
stavak 2. Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih 
dužnosnika ("Narodne novine" broj 10/99., 25/00., 1/01., 
30/01., 59/01., 114/01., 116/01., 64/02., 153/02., 154/02., 
17/04., 8/06., 142/06., 34/07., 134/07., 146/08., 155/08., 
39/09., 155/09., 14/11., 154/11., 12/12. i 143/12.). 
 
II. Odredbe Zakona o plaćama sudaca i drugih 
pravosudnih dužnosnika iz točke I. izreke ove odluke 
prestaju važiti 15. prosinca 2014.  
 
III. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
i 
 
RJEŠENJE 
 
I. Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 8. stavka 1. točke 4. 
Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih 
dužnosnika ("Narodne novine" broj 10/99., 25/00., 1/01., 
30/01., 59/01., 114/01., 116/01., 64/02., 153/02., 154/02., 
17/04., 8/06., 142/06., 34/07., 134/07., 146/08., 155/08., 
39/09., 155/09., 14/11., 154/11., 12/12. i 143/12.). 
 
II. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
Odluka i rješenje doneseni jednoglasno. 
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  5. Referat II. s dorađenim nacrtom izvješća Hrvatskom saboru o 

zakonodavnoj praksi uzastopnog višegodišnjeg derogiranja priznatih prava, na 

temelju članka 125. alineje 5. Ustava i članka 104. Ustavnog zakona o Ustavnom 

sudu Republike Hrvatske. 

(U-X-288/2008 i dr.) 

 

ZAKLJUČAK: 

 

                            I Z V J E Š Ć E 

o zakonodavnoj praksi uzastopnog višegodišnjeg 

derogiranja priznatih prava usvojeno je jednoglasno. 

 
 
  6. Referat II. s novim nacrtom rješenja u povodu prijedloga više 

predlagatelja za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o 

uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža ("Narodne 

novine" broj 41/14.). 

(U-I-1625/2014 i dr.) 

 
ZAKLJUČAK: 

 
I. Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s 
Ustavom Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po 
osnovi ostvarenih godina radnog staža ("Narodne novine" 
broj 41/14.). 
 
II. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
Rješenje doneseno jednoglasno. 

 
 
 
  7. Referat II. s drugim nacrtom rješenja u povodu prijedloga Matice 

hrvatskih sindikata iz Zagreba za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s 

Ustavom Zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim 

službama ("Narodne novine" broj 143/12.) i u povodu prijedloga više predlagatelja za 

pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Uredbe o izmjenama i dopuni 

Zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama 

("Narodne novine" broj 159/13.).  

(U-I-4405/2013, U-II-3222/2014 i dr.) 
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ZAKLJUČAK: 

I. Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s 
Ustavom Zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih 
prava zaposlenima u javnim službama ("Narodne novine" 
broj 143/12.) i Uredbe o izmjenama i dopuni Zakona o 
uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u 
javnim službama ("Narodne novine" broj 159/13.).  
 
II. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".  
 
Rješenje doneseno jednoglasno. 

 
 

 
 
 

 
ZAPISNIK VODILA               ZAMJENICA PREDSJEDNICE SUDA          

Sanja Trgovac, v. r.                     Snježana Bagić, v. r. 


