
                                    
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSK 
Broj: SuE-DVjD-14/2018 
Zagreb, 20. rujna 2018. 
 
 Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa 
sutkinja Ingrid Antičević Marinović saziva 14. sjednicu Vijeća za 27. rujna 2018. 
(četvrtak) u 10.00 sati i predlaže sljedeći   
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 13. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjD-13/2018) održane 13. rujna 2018. 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. E. iz O., kojeg 
zastupa Z. K., odvjetnik u Z., u povodu presude i rješenja Županijskog suda u Zadru 
broj: 16 Gž-2926/11-2 od 8. veljače 2012., presude i rješenja Općinskog suda u 
Benkovcu, Stalne službe u Obrovcu broj: P-111/11 od 12. listopada 2011. i rješenja 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 922/12-2 od 26. listopada 2016., 
istaknute povrede članka 14., 29. stavka 1., 48. stavka 1., 51. i 115. stavka 3. Ustava, 
parnični postupak radi naknade štete. 
(U-III-5851/2016) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. V. iz Z., kojeg 
zastupa B. J., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Rev-x 307/15-2 od 8. rujna 2015., istaknute povrede članaka 3., 14., 26., 29. 
stavka 1., 118. stavka 3. i 119. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi isplate. 
(U-III-4819/2015) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio V. P. iz P. P., kojeg 
zastupa K. G., odvjetnik u Ž., u povodu presude i rješenja Županijskog suda u 
Vukovaru broj: Gž-117/16-3 od 23. rujna 2016., istaknute povrede članaka 29. stavka 
1. i 90. stavka 4. Ustava, parnični postupak radi isplate (stjecanje bez osnove). 
(U-III-5532/2016) 
 
 5. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnim tužbama koje je podnio Z. P. 
iz Z., kojeg zastupa Z. P., odvjetnik u Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev 2083/17-2 od 25. siječnja 2018. i presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Gž-6368/16-2 od 23. svibnja 2017., istaknute povrede članaka 3., 18. 
stavka 1. i 29. Ustava, parnični postupak radi proglašenja ovrhe nedopuštenom. 
(U-III-937/2018, U-III-938/2018) 
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 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio B. J. iz Z., kojeg 
zastupa H. J., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 
Gž-7289/14-2 od 27. listopada 2015., istaknute povrede članaka 3., 5., 29. stavka 1., 
129.a i 130. Ustava, ovršni - parnični, radi isplate (neplaćene dnevne parking karte). 
(U-III-5110/2015) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. M. A. iz J., kojeg 
zastupa I. Š., odvjetnik u Odvjetničkom društvu S. & Š. u Z., u povodu presude 
Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: PŽ-2825/17 od 7. prosinca 2017., 
istaknute povrede članaka 16., 25., 29. stavka 1. i 34. stavka 1. Ustava , prekršajni 
postupak protiv sigurnosti prometa. 
(U-III-982/2018) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. S. iz V., kojeg 
zastupaju odvjetnici iz odvjetničkog društva Lj. - V. & p. d. o. o. sa sjedištem u S., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1472/16-2 od 
21. prosinca 2016., istaknute povrede članaka 14. i 29. stavka 1. Ustava, te članka 6. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, upravni spor povodom 
disciplinskog postupka radi teške povrede službene dužnosti. 
(U-III-2590/2017) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. Š. iz P., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3736/17-2 od 
29. studenoga 2017., istaknute povrede članaka 18. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske te prava na suđenje u razumnom roku, upravni spor radi 
odbijanja zahtjeva za invalidsku mirovinu. 
(U-III-237/2018) 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio T. J. iz S. B., 
kojeg zastupa M. K., odvjetnik u S. B., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-575/15-5 od 17. ožujka 2016., istaknuta povreda  
članka 29. stavka 1. Ustava, upravni spor radi utvrđivanja poreza na dohodak. 
(U-III-2785/2016) 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio T. J. iz S. B., 
kojeg zastupa M. K., odvjetnik u S. B., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-339/15-7 od 17. ožujka 2016., istaknuta povreda članka 
29. stavka 1. Ustava, upravni spor radi utvrđivanja poreza na dohodak. 
(U-III-2427/2016) 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. B. iz N., kojeg 
zastupa J. F., odvjetnik u S., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-340/17-2 od 30. ožujka 2017., istaknute povrede članaka 31. 
stavaka 2. i 3. Ustava, te članka 4. Protokola br. 7 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, upravni postupak i spor radi naplate trošarine. 
(U-III-2424/2017) 
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 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli M. T. i E. T., 
oboje iz R., koje zastupaju odvjetnice Zajedničkog odvjetničkog ureda A. V. i I. V. u 
R., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Uzz 27/11-5 od 8. 
siječnja 2015., istaknute povrede članaka 3., 14., 19., 26., 29., 48., 89. (90.) i 118. 
(119.) Ustava, upravni spor, ZZZ DORH-a pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske 
- radi izdavanja lokacijske dozvole. 
(U-III-1106/2015) 
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela N. B. iz Š., 
ustavna tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o 
Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-1467/2018) 
 
 
 
 

 PREDSJEDNICA VIJEĆA 

                      Ingrid Antičević Marinović, v. r. 


