
 
 

 

  
Broj: SuE-DVjP-13/2015 
Zagreb, 9. srpnja 2015. 
 
  Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, sudac 
Antun Palarić saziva 13. sjednicu Vijeća za 17. srpnja 2015. (petak) nakon sjednice 
Suda i predlaže sljedeći  

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

  1. Ovjera zapisnika 12. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o 
ustavnim tužbama (SuE-ZVjP-12/2015), održane 1. srpnja 2015.   
 

 
II. 

 
  2. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio B. L. 
iz Z., protiv presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske, broj: Revt-118/10-
2 od 3. srpnja 2012., istaknuta povreda članaka 14. stavka 2., 19. stavka 2., 26., 29. 
stavka 1., 48., 49. i 118. Ustava Republike Hrvatske, parnični - radi upravljačkih 
prava. 
(U-III-5175/2012) 
 
  3. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela M. 
M. iz B. G., koju zastupa K. G., odvjetnik iz Ž., protiv rješenja Županijskog suda u 
Vukovaru broj: Gž-8/15-3 od 22. siječnja 2015., istaknuta povreda članaka 29. stavka 
1. i 35. Ustava Republike Hrvatske, članaka 6. i 8. Konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda i članaka 3. i 12. Konvencije o pravima djeteta, 
izvanparnični, izmjena rješenja o roditeljskoj skrbi. 
(U-III-1525/2015) 
 
  4. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio T. 
T., iz L., protiv rješenja suca izvršenja Županijskog suda u Varaždinu broj: 2 
Ik.I.782/12-4 od 15. studenoga 2012., uvjeti u zatvoru. 
(U-III-643/2013) 
 
  5. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. J. 
iz L., kojeg zastupa N. N., odvjetnik iz N. G., protiv rješenja Županijskog suda u 
Varaždinu broj: 2 Ik.I.693/11-4 od 23. studenoga 2011. - uvjeti u zatvoru.  
(U-III-559/2012) 
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  6. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio B. 
Č. iz Z., kojeg zastupa E. V., odvjetnik iz Z., protiv presude Upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Us-12623/2008-4 od 8. rujna 2011., rješenja Ministarstva unutarnjih 
poslova RH broj: 511-01-203-UP/I-1/6369/11-07 od 15. rujna 2008., istaknute 
povrede članka 14. stavaka 1. i 2., članak 29. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske, 
upravni spor - radi primitka u hrvatsko državljanstvo.  
(U-III-438/2012) 
 
 
  7. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio S. T. 
iz V. T., kojeg zastupa K. A., odvjetnica iz Z., protiv presude Upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Us-9216/2008- 9 od 24. studenoga 2011. i rješenja 
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe Zagreb klasa: 141-
02/07-02, urbroj:341-99-05/3-07/12679 od 19. svibnja 2008., istaknuta povreda 
članka 28. Ustava Republike Hrvatske, upravni spor, radi  prava na zaposlenje i 
naknadu plaće. 
(U-III-1116/2012) 
 
 
  8. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela A. 
R. iz S., protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-3296/11 
od 10. travnja 2014., istaknute povrede članaka 14. stavak 2., 18. stavak 1., 19. 
stavak 2., 29. stavak 1., 35., 37., 44., 46. i 54. Ustava Republike Hrvatske, upravni 
spor, korištenje godišnjeg odmora. 
(U-III-6003/2014) 
 
 
  9. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio Z. R. 
iz I. G., kojeg zastupa N. R., odvjetnica iz D. S., protiv rješenja Upravnog suda u 
Zagrebu broj: UsI-2925/14-4 od 25. rujna 2014., istaknute povrede članka 14. 
stavkom 2. i 115. stavka 3.Ustava Republike Hrvatske, upravni spor, ocjenjivanje 
rada i učinkovitosti službenika. 
(U-III-7011/2014) 
 
 
  10. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio Z. 
M. iz R., kojeg zastupa L. D., odvjetnica iz R., protiv presude Upravnog suda u Rijeci 
broj: UsI-337/13-11 od 31. siječnja 2014., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 
19. stavka 2, 29. stavka 1., 32. i 53. stavka 2. Ustava republike Hrvatske, upravni 
spor, oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina. 
(U-III-1311/2014) 
 
 
  11. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio E. 
o. d. d. Z., protiv presude Županijskog suda u Puli - Pola broj: Gž-2772/13-2 od 9. 
ožujka 2015., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, te članka 3. Ustava i članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, parnični postupak - radi isplate. 
(U-IIIB-2493/2015) 
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  12. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio G. 
H. iz N. M., koju zastupa V. K., odvjetnik iz Z., protiv presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: 65 Gžr -1414/12-2 od 31.ožujka 2015., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, te članka 3. Ustava i članka 6. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak - radi 
isplate. 
(U-IIIB-2531/2015) 
 
 
  13. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. 
S. iz Z., kojeg zastupa V. K., odvjetnik iz Z., protiv presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: 45 Gž R-131/13-2 od 28. travnja 2015. istaknute povrede članaka 14. 
stavaka 1. i 2., 29. stavka 1., 55. stavka 2., 56. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, 
parnični postupak - radi isplate. 
(U-IIIB-2532/2015) 
 
 
  14. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio R. 
M. iz Z., kojeg zastupa V. K., odvjetnik iz Z., protiv presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: 45 Gž R 161/13-2 od 28. travnja 2015., istaknute povrede  članaka 14. 
stavaka 1. i 2., 29. stavka 1., 55. stavka 2., 56. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, 
parnični postupak - radi isplate. 
(U-IIIB-2533/2015) 
 
 
  15. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio Z. 
B. iz Z., kojeg zastupa V. G. Z., odvjetnica u Z., protiv rješenja Županijskog suda u 
Velikoj Gorici broj: 17 Gžx-12/15-2 od 9. ožujka 2015., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, ovršni postupak - 
protuovrha. 
(U-IIIB-2046/2015) 
 
 
  16. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio B. 
L. iz Z., na temelju članka 63. Ustavnog zakona - razumni rok, trgovački spor - 
poništenje statutarnih odluka. 
(U-IIIA-2409/2012) 
 
 
  17. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. 
H. iz G., kojeg zastupa D. G., odvjetnik u odvjetničkom društvu G. i G. iz Z, na 
temelju članka 63. Ustavnog zakona - razumni rok, parnični postupak - naknada 
štete. 
(U-IIIA-2451/2013) 
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  18. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je podnio 
C. I. d. o. o. S., koje zastupa direktor P. K., a zastupa K. T., odvjetniku iz S., protiv 
presude Županijskog suda u Vukovaru broj: Kž-178/11, K-233/10 od 2. kolovoza 
2011., istaknute povrede članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, kazneni 
(imovinskopravni zahtjev). 
(U-III-1248/2012) 
 
 

         19. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
M. m. d. o. o. Z, koju zastupa M. K., odvjetnik iz Odvjetničkog društva P. i p. iz Z., 
protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-9782/2010-8 od 
21. studenoga 2013., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19. stavka 2. i 29. 
stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, upravni i upravnosudski, radi utvrđenja obveze 
plaćanja poreza na dodanu vrijednost. 
(U-III-296/2014) 
 
 
  20. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio B. 
M. iz J., kojeg zastupa V. B. H., odvjetnik iz R., protiv presude Županijskog suda u 
Rijeci broj: Gž-1086/2013-5 od 10. travnja 2015., istaknute povrede članaka 29. 
stavka 1., 34. stavka 1, 48. stavka 1. i 50. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, te 
članka 8. Konvencije i članka 1. Protokola br. 1., radi utvrđenja ovrhe nedopuštenom. 
(U-IIIB-2948/2015) 

 
 
 
 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

  Antun Palarić, v. r. 

 

 
  


