
                           
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: SuE-DVjP-14/2018 
Zagreb, 27. kolovoza 2018. 
 
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac 
dr. sc. Branko Brkić saziva 14. sjednicu Vijeća za 5. rujna 2018. (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-ZVjP-13/2018) održane 4. srpnja 2018. 
 
 
 

II. 
 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. R. - N. iz D., 
koju zastupa Odvjetnički ured R. P. i G. S. u Z., u povodu presude Županijskog suda 
u Zagrebu broj: Gž-3996/15-2 od 31. siječnja 2017. i presude Općinskog građanskog 
suda u Zagrebu broj: Ps-168/14-20 od 30. ožujka 2015., istaknuta povreda članka 
48. Ustava, parnični, radi sklapanja ugovora o najmu stana za zaštićenom 
najamninom.  
(U-III-2267/2017) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom II. 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, tužba zbog 
naknade štete uslijed povrede prava osobnosti. 
(U-III-2747/2017) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli N. T. i Lj. T., 
oboje iz V., koje zastupa Z. G., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Rev-x 983/16-5 od 13. prosinca 2017., istaknuta povreda 
članka 29. stavka 1. Ustava, parnični, radi naknade štete zbog duševnih boli uslijed 
neosnovanog lišenja slobode. 
(U-III-1915/2018) 
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 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. R., kojeg 
zastupa M. U., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u Osijeku broj: 
Gž-460/2017 od 10. svibnja 2017. i presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu 
broj: Pn-2735/2012-13 od 25. siječnja 2016., istaknute povrede članaka 14., 26. i 29. 
Ustava, parnični, radi naknade (nematerijalne) štete. 
(U-III-3178/2017) 
 
 
 6. Nacrt odluke s referatom IV. o ustavnoj tužbi koju je podnijela S. J. M. iz O., 
koju zastupa mr. D. M., odvjetnik u O., u povodu presude Županijskog suda u 
Dubrovniku broj: 2 Kž. 140/16 od 16. prosinca 2016., istaknute povrede članka 18. i 
članka 29. stavaka 1. i 2. točke 4. i 5. Ustava, te članka 6. stavaka 1. i 3. točka c. i 
članka 13. Konvencije,  kazneni - zlouporaba povjerenja.  
(U-III-830/2017) 
 
 
 7. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio B. M. iz K. I., 
kojeg zastupa V. D. L., odvjetnica u Z., u povodu  presude Županijskog suda u 
Velikoj Gorici broj: Kž-252/17-3 od 5. rujna 2017., istaknute povrede članaka 3., 5. 
stavka 2., 14. stavka 2. i 29. Ustava Republike Hrvatske te članka 6. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni - izazivanje prometne nesreće u 
cestovnom prometu. 
(U-III-4282/2017) 
 
  
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli B. P. iz K. i B. M. 
iz B., koje zastupa M. K., odvjetnik iz Odvjetničkog društva K., H. i V. j.t.d. iz V., u 
povodu presude Županijskog suda u Varaždinu broj: Kž-169/16-4 od 31. siječnja 
2017. i  presude Općinskog suda u Varaždinu broj: K-52/14-50 od 28. rujna 2015., 
istaknute povrede članaka 31. stavka 2. Ustava, te članka 4. Protokola br. 7 uz 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni - izbjegavanje 
carinskog nadzora.  
(U-III-1744/2017) 
 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. Š. iz M., kojeg 
zastupa J. N., odvjetnica u Z., u povodu  presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: I Kž-Us 133/2014-8 od 14. veljače 2018., istaknute povrede članaka 14. stavka 
2., 29. i 31. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, kao i članaka 6. i 7. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni.  
(U-III-1605/2018) 
 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio V. I. iz B., kojeg 
zastupa D. A., odvjetnik u O., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: I Kž-Us 133/2014-8 od 14. veljače 2018., istaknute povrede članka 29. stavaka 
1. i 2. alineje 6., članka 35. i članka 36. Ustava, kao i članaka 6. i 8. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni.  
(U-III-1680/2018) 
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 11. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijelo M. s. d. o. o. 
sa sjedištem u I., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: 
Usž-2333/16-2 od 18. kolovoza 2016., istaknute povrede članaka 14., 19. stavka 2. i 
29. stavka 1. Ustava, upravni, radi utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade.  
(U-III-6081/2016) 
 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela N. M. iz J., koju 
zastupa T. F., odvjetnik iz O., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-2002/16-2 od 13. listopada 2016. i presuda Upravnog suda u 
Osijeku broj: 4 UsI-199/16-7 od 25. travnja 2016., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, upravni, radi naplate trošarine na duhanske 
prerađevine. 
(U-III-5987/2016) 
 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela mldb. M. S., 
zastupana po ocu i z. z. A. S., kojeg zastupa I. M., odvjetnik u U., u povodu presude 
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3503/17-2 od 30. studenoga 
2017. i presude Upravnog suda u Rijeci broj: Usl-856/16-9 od 3. srpnja 2017., 
istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 18. stavka 1. Ustava, upravni spor. 
(U-III-1415/2018) 
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio G. C., koji zastupa 
D. R., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usoz-
10/17-5 od 30. svibnja 2017., istaknute povrede članaka 128. i 129.a Ustava, upravni 
spor, postupak ocjene zakonitosti općeg akta. 
 (U-III-3602/2017) 
 
 
 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela L. B. iz Z., 
ustavna tužba podnesena na temelju članka 63. Ustavnog zakona (razumni rok). 
(U-IIIA-2760/2016) 
  
                PREDSJEDNIK VIJEĆA 

    dr. sc. Branko Brkić, v. r. 
 
 

 
 

 


