
  
Broj: SuE-DVjP-14/2014 
Zagreb, 4. rujna 2014. 
 
  Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama sudac 
Antun Palarić saziva 14. sjednicu Vijeća za 10. rujna 2014. godine (srijeda) u 
10.00 sati i predlaže sljedeći  

 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

  1. Ovjera zapisnika 13. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o 
ustavnim tužbama (SuE-ZSVjP-13/2014), održane 9. srpnja 2014. godine.  
 

II. 
 
  2. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio V. T. 
iz G., kojeg zastupa L. Š., odvjetnik u Z., protiv presude Županijskog suda u Sisku 
broj: Gž-214/07 od 22. siječnja 2009., istaknute povrede članaka 48. stavka 1. i 50. 
stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi naknade zbog nemogućnosti 
korištenja imovine. 
(U-III-3392/2009) 
 
  3. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju su podnijele 
Đ. G. iz O. i V. G.-G. iz P., koje zastupaju B. K. i I. K., odvjetnici u O., protiv rješenja 
Županijskog suda u Osijeku broj: Gž-1368/2010 od 24. ožujka 2011., istaknute 
povrede članaka 14., 26., 29. i 48. Ustava Republike Hrvatske, zemljišnoknjižni, radi 
uknjižbe prava vlasništva. 
(U-III-2621/2011) 
 
  4. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela J. 
P. iz K., koju zastupa K. Č., odvjetnik u K., protiv rješenja Županijskog suda u 
Karlovcu broj: Gž-816/2013-6 od 3. srpnja 2013., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 26., 29. stavka 1. i 63. Ustava Republike Hrvatske, izvanparnični, radi 
promjene odluke o povjeri djeteta na odgoj i čuvanje. 
(U-III-4609/2013) 
 
  5. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio G. 
P. iz S., protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr-1040/09-2 od 
18. prosinca 2012., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 54. 
stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radni spor - radi vraćanja na rad i 
isplate plaće. 
(U-III-943/2013) 
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  6. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio T. 
P., na odsluženju kazne zatvora, protiv presude Županijskog suda u Bjelovaru broj: 
Kž-230/09-4 od 10. lipnja 2010., presude Općinskog kaznenog suda u Zagrebu broj: 
Ko-2805/05 od 11. prosinca 2008. i rješenja Općinskog suda u Zagrebu, Kazneni 
odjel broj: Kv-2018/06 (Ko-2805/05) od 31. srpnja 2006., istaknute povrede članaka 
14. i 29. Ustava Republike Hrvatske, kazneni - zbog počinjenog kaznenog djela iz 
članka 224. stavaka 1. i 4. Kaznenog zakona (prijevara). 
(U-III-4195/2010) 

 
  7. Nacrt odluke i rješenja s referatom u povodu ustavne tužbe koju je 
podnijelo R. C. d. o. o. iz Z., koje zastupa G. Š., odvjetnik iz Z. (na temelju članaka 
62. i 63. stavka 1. Ustavnog zakona), protiv naredbe Ministarstva financija Republike 
Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, Sektora za nadzor poreznih 
obveznika, klasa: UP/I-471-02/13-01/559, ur. broj 513-07-01-13-02 od 11. studenoga 
2013., o određivanju mjere opreza zabrane poduzimanja poslovne aktivnosti - 
obavljanja ugostiteljske djelatnosti (radi poreznog prekršaja), istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 19., 29. stavka 1., 31. stavka 1., 48. i 49. Ustava Republike 
Hrvatske. 
(U-IIIB-5553/2013) 
 
 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

                                                                               Antun Palarić, v. r. 


