
                                    
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: SuE-DVjP-11/2018 
Zagreb, 13. lipnja 2018. 
 
 
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac 
dr. sc. Branko Brkić saziva 12. sjednicu Vijeća za 20. lipnja 2018. (srijeda) u 10.00 
sati i predlaže sljedeći  
 
 

D N E V N I   R E D 
 
 

I. 
 
 

 1. Ovjera zapisnika 11. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjP-11/2018) održane 6. lipnja 2018. 
 
 
 

II. 
 
 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. J. iz Z., kojeg 
zastupa A. M., odvjetnica u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Revr-1393/15-3 od 1. ožujka 2016., istaknute povrede članaka 14. stavka 1., 
23., 29. stavka 1., 35., 54., 55. i 70. Ustava, parnični postupak, radi isplate i naknade 
štete. 
(U-III-3530/2016) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela V. V. iz K., D. V. 
iz S. B., C. G. i D. K. iz S. K., R. S., koje zastupa L. Š., odvjetnik u Z., u povodu 
presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 1437/13-3 od 16. veljače 
2016., istaknute povrede članaka 21., 29. stavka 1., 31. i 35. Ustava, te članak 6. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak, radi 
naknade štete zbog smrti bliskog srodnika. 
(U-III-5427/2016) 
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 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli K. B. iz B., R. S., 
M. B. iz B., R. S., J. B. iz T., R. B. i H., M. B. iz T., R. B. i H. i D. B. iz T., R. B. i H., 
koje zastupa R. V., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev 2436/12-2 od 12. srpnja 2016., istaknute povrede članaka 3., 29. 
stavka 1. i 48. Ustava Republike Hrvatske, članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, te članka 1. Protokola br. 1. uz Konvenciju, parnični 
postupak, radi naknade štete (odgovornost RH za štetu). 
(U-III-2498/2017) 
 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijele M. V., B. V. i M. 
V., sve iz K., N. S., R. S. koje zastupa L. Š., odvjetnik u Z., u povodu presude  
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 2734/13-3 od 17. svibnja 2016., 
istaknute povrede članaka 14., 21., 29. stavka 1. i 35. Ustava, te članaka 2., 6. i 14. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak, radi 
naknade štete. 
(U-III-2833/2017) 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Ž. B. iz Z., kojeg 
zastupa N. P., odvjetnica u Odvjetničkom društvu P. i p. u Z., u povodu rješenja 
Županijskog suda u Zagrebu broj: Gžn-2388/14-2 od 26. travnja 2017., istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak, tužba 
zbog naknade štete uslijed povrede prava osobnosti objavom netočne informacija u 
dnevnim novinama. 
(U-III-2747/2017) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli Đ. P. iz B., R. S., 
V. M. iz Š., R. S., N. P. iz O., R. S. i D. P. iz B., R. S., koje zastupa R. V., odvjetnik u 
Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 972/15-2 od 20. 
rujna 2016., istaknute povrede članaka 21. i 29. stavka 1. Ustava, te članaka 2. 
stavka 1. i 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
parnični postupak, radi naknade štete. 
(U-III-3115/2017) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. B. iz N., R. S., 
kojeg zastupa L. H., odvjetnica u Z., u povodu presude Županijskog suda u Rijeci 
broj: Gž-1558/2016-2 od 27. rujna 2017., istaknute povrede članaka 23. stavka 1., 
25. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava, članka 6. stavka 1. i stavka 3. točke c. i članka 
13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak, radi 
naknade štete uzrokovane smještajem u zatvoru koji nije primjeren ljudskom 
dostojanstvu i zdravstvenim standardima. 
(U-III-63/2018) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio V. H. iz Č., kojeg 
zastupa M. H., odvjetnica u Č., u povodu presude Županijskog suda u Puli - Pola 
broj: Gž-1165/2015-2 od 4. siječnja 2018., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 
18., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, parnični postupak, naplata duga potrošnje 
električne energije. 
(U-III-807/2018) 
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 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. T. iz Ž., kojeg 
zastupa M. Z., odvjetnik u P., u povodu presude Županijskog suda u Vukovaru broj: 
Gž-895/15-2 od 19. listopada 2015., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, 
parnični postupak, radi isplate. 
(U-III-4806/2015) 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. K. iz B., koju 
u postupku pred Ustavnim sudom zastupa H. Z., odvjetnica u Z., u povodu rješenja 
Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-5208/2017-2 od 5. rujna 2017. 
i rješenja Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj: P-97/2016-22 od 12. lipnja 2017., 
istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak (Trgovački sud u 
Rijeci), radi isplate (nepravovremenost žalbe). 
(U-III-4613/2017) 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio V. d.d. sa 
sjedištem u Z., kojeg zastupaju odvjetnici iz Odvjetničkog društva Š. i p. j.t.d., sa 
sjedištem u Z., u povodu rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: 
12 Pž-4340/2016-2 od 12. travnja 2017., istaknute povrede članaka 19. stavka 2. i 
29. stavka 1. Ustava, postupak poništenje zaključka Stalnog arbitražnog sudišta pri 
Hrvatskoj gospodarskoj komori broj: AS-P-2013/10 od 22. prosinca 2015.  
(U-III-790/2018) 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio R. J. iz S., kojeg 
zastupaju odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda J. Ć. i G. Ć. sa sjedištem u V., 
u povodu rješenja Županijskog suda u Puli-Poli broj: Gž Ob-95/2017 od 24. travnja 
2017., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 16., 29. stavka 1., 35., 61., 62., 63. i 
140. Ustava, izvanparnični postupak.  
(U-III-3062/2017) 
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela N. S. A. M. iz V. 
B., koju u ustavnosudskom postupku zastupa E. K., odvjetnica u Z., u povodu 
rješenja Županijskog suda u Splitu broj: Gž Ob-616/2017-2 od 21. prosinca 2017., 
istaknute povrede članka 29. stavka 1., 35. i 63. stavka 1. Ustava, izvanparnični 
postupak. 
(U-III-534/2018) 
 
 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela J. Z. iz R., koju 
zastupa K. J., odvjetnica iz R., u povodu presude Općinskog suda u Rijeci broj: P-
446/23 od 29. studenoga 2011., presude i rješenja Županijskog suda u Splitu broj: 
Gžrs-65/2014 od 7. travnja 2016. i presude i rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Revr-1668/16-2 od 5. prosinca 2017., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2.,19., 29. stavka 1., 26., 35., 56. stavka 1. i 57. stavka 1. Ustava i članka 5. 
stavka 2. Ustava, parnični postupak, radi utvrđenja nedopuštenosti odluke o otkazu 
ugovora o radu i dr. 
(U-III-1129/2018) 
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 16. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. H. iz Z., koju 
zastupa B. M., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Revr 2138/15-2 od 8. studenoga 2017., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 
26., 29. stavka 1., 55. (54.) i 56. (55.) Ustava, parnični postupak, radi utvrđenja 
(ugovori o djelu). 
(U-III-700/2018) 
 
 17. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela N. C. P. iz Z., 
koju zastupa N. R., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Revr 937/14-2 od 9. lipnja 2015. i presuda Županijskog suda u 
Varaždinu broj: 15 Gž-1428/13-2 od 3. veljače 2014., istaknute povrede članaka 3., 
14. stavka 2., 16., 26., 29. stavka 1., 55. stavaka 1. i 2., 115. (118.) stavka 3. i 116. 
(119.) stavka 1. Ustava, te članaka 6. stavak 1. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, parnični postupak, radi utvrđenja (ugovori o djelu) i dr. 
(U-III-1445/2016) 
 
 18. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo O. E. P. d.o.o. 
iz V. koje zastupa E. Č., članica uprave, a svi zastupani od B. M., odvjetnika  iz R., u 
povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj:  Revr-1668/16-2 od 5. 
prosinca 2017., istaknute povrede članka 3., 5.  14.,  18.,  19.,  20.,  26. , 29. stavka 
1. i 115. stavka 3. Ustava, parnični postupak, troškovi spora tuženika - izvanredna 
revizija 
(U-III-1168/2018) 
 
 19. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela N. D. iz O. G., u 
povodu odluke Državnog sudbenog vijeća broj: IS-12/14 od 12. prosinca 2014., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 55. Ustava, u postupku radi imenovanja 
sudaca. 
(U-III-301/2015) 
 
 20. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo A.-K. 
d.o.o. iz G. i A. Š. iz G., koje zastupa A. I., odvjetnik u R., u povodu presude Visokog 
prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: Gž-3503/2015 od 19. srpnja 2017., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18. i 29. stavka 1. Ustava, prekršajni 
postupak, zbog prekršaja iz članka 189. stavka 1. točke 2. i stavka 2. i članka 190. 
stavaka 1. i 2. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. 
(U-III-4790/2017) 
 
 21. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio V. K. iz S., u 
povodu presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: Jž-2452/2017 
od 3. studenoga 2017., istaknute povrede članaka 22. i 24. (iz obrazloženja proizlazi i 
29.) Ustava, prekršajni postupak, djelo prekršaja opisano i kažnjivo u smislu članka 6. 
Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. 
(U-III-553/2018) 
 
 22. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio N. J. iz I., kojeg 
zastupa A. B., odvjetnik u Odvjetničkom društvu B. i B. j.t.d. sa sjedištem u V., u 
povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž 180/15-6 od 23. 
prosinca 2015., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, kazneni postupak. 
(U-III-904/2016) 
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 23. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. S. iz Z., kojeg 
zastupa V. M., odvjetnik u Odvjetničkom društvu M. i p. j.t.d. sa sjedištem u Z., u 
povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž 626/14-6 od 20. 
siječnja 2015., istaknute povrede članaka 3., 5. stavka 2., 14., 26., 29. stavka 1., 115. 
stavka 3., 116. stavka 1. i 125. alineja 4. Ustava, kazneni postupak, zloporaba 
povjerenja u gospodarskom poslovanju. 
(U-III-1122/2015) 
 
 24. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio G. R., koji zastupa 
V. O., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-
993/15-2 od 12. studenoga 2015., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18., 19., 
26., 29., 48. stavka 1. i 51. Ustava, upravni spor, komunalna naknada. 
(U-III-796/2016) 
 
 25. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela O. L., koju 
zastupaju M. M. i B. M., odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu u R., u povodu 
presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1989/15-2 od 12. 
studenoga 2015. i presuda Upravnog suda u Rijeci broj: 7 Usl-192/14-18 od 23. lipnja 
2015.  istaknute povrede članaka 128. (133.) stavaka 1. i 2., 131. (138.) stavka 1. 
Ustava, te članaka 129.a (135.) stavaka 1. i 2. i 14. stavka 2. Ustava, upravni spor, 
radi komunalnog doprinosa. 
(U-III-368/2016) 
 
 26. Nacrt rješenja s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela H. s. p. 1. iz 
Z., podnesena na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike 
Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-1214/2018) 
 
 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

dr. sc. Branko Brkić, v. r. 

 
 
 
 

 
 


