
                                    
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: SuE-DVjP-16/2018 
Zagreb, 26. rujna 2018. 
 
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac 
dr. sc. Branko Brkić saziva 16. sjednicu Vijeća za 3. listopada 2018. (srijeda) u 
10.00 sati i predlaže sljedeći  
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 15. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjP-15/2018) održane 19. rujna 2018. 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom II. 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 članak 
48. Ustava, parnični postupak radi sklapanja ugovora o najmu stana sa zaštićenom 
najamninom. 
(U-III-2267/2017) 
 
 3. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. S. iz 
Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 610/16-2 od 20. 
rujna 2017., istaknuta povreda članak 29. Ustava, parnični postupak radi hipotekarne 
tužbe. 
(U-III-146/2018) 
 
 4. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. P. iz 
P., kojeg zastupa M. N. T., odvjetnica u S., u povodu presude Općinskog suda u 
Sisku broj: 4-P-1507/10 od 21. listopada 2011., presude Županijskog suda u Sisku 
broj: Gž-1812/2012 od 12. veljače 2015. i rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev-979/15-2 od 22. veljače 2018., istaknute povrede članaka 3., 5. 
stavka 2., 21. stavka 1., 29. stavka 1. i 35. Ustava, parnični postupak radi naknade 
štete zbog neosnovanog lišenja slobode. 
(U-III-2001/2018) 
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 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela N. P. iz O., koju u 
zastupa D. O., odvjetnik u O., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Rev 199/13-2 od 9. svibnja 2017. (odbačaj izvanredne revizije) i presude 
Županijskog suda u Osijeku broj: Gž-2367/2010-2 od 19. siječnja 2012., istaknute 
povrede članaka 14. stavka 1., 26. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi 
naknade štete. 
(U-III-3976/2017) 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje su podnijeli J. O. iz V., P. 
H. iz M. i M. E. iz I., koje zastupa D. R., odvjetnik u O., u povodu presude i rješenja 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 230/13-2 od 9. siječnja 2018., 
istaknute povrede članaka 14. stavku 2., 18. stavku 1.,  26.,  29. stavka 1. i 31. 
Ustava,  parnični postupak ispunjenje ugovora.  
(U-III-939/2018, U-III-940/2018) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. P. iz U., kojeg 
zastupa B. A., odvjetnik u S., u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev-x 93/15-2 od 16. prosinca 2015., istaknuta povreda članka 29. 
stavka 1. Ustava, parnični postupak radi isplate. 
(U-III-5070/2016) 
 
 
 8. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli D. M., 
D. M. D. i H. M., svi iz S. B., koje zastupa I. Ž., odvjetnik u S. B., u povodu presude i 
rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 883/12-3 od 4. studenoga 
2015., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi isplate - 
potraživanje koje se odnosi na isplatu zatezne kamate na plaćene iznose na ime 
cijene od plaćanja cijene do povrata cijene zbog raskida ugovora.  
(U-III-4340/2016) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio R. S. iz V. G., kojeg 
zastupa H. J., odvjetnik u Odvjetničkom društvu B. & J. j. t. d. u Z., u povodu presude 
i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 128/17-2 od 28. ožujka 
2018., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i članka 54. stavaka 1. i 
2. Ustava, parnični postupak radi utvrđenja i isplate (ugovori o djelu). 
(U-III-2542/2018) 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. S. L, sa 
sjedištem u Z., Š., kojeg zastupa G. G., odvjetnica u Z., u povodu presude Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske broj: Revt 17/17-2 od 21. veljače 2017., istaknute povrede 
članaka 26., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi povrede žiga. 
(U-III-3209/2017) 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. K. iz V., kojeg 
zastupa Odvjetničko društvo V., J., Š., S., J. & J. iz R., u povodu rješenja Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske broj: Kž-eun 23/2017-4 od 7. rujna 2017., istaknute 
povrede članaka 3., 14. i 29. stavka 1. Ustava,  te članka 6. stavka 1. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak predaje tražene osobe 
državi članici Europske unije na temelju Europskog uhidbenog naloga. 
(U-III-4194/2017) 
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 12. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Ž. F. iz 
Z., kojeg zastupa M. B., odvjetnica iz Odvjetničkog društva B., I., Ž. i p. d.o.o. u Z., u 
povodu presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: Gž-540/2018 od 
21. ožujka 2018., istaknute povrede članaka 18. stavka 1. i 29. stavaka 1. i 2. Ustava, 
te članaka 6.  i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, prekršajni 
postupak zbog  prekršaja iz članka 29. stavaka 2. i 5., a kažnjivog po članku 285. 
stavku 1. točki 1. Zakona o osiguranju - nastupa zastare vođenja prekršajnog 
postupka. 
(U-III-2715/2018) 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio E. B. iz V., kojeg 
zastupa M. B., odvjetnica u P., u povodu presude Županijskog suda u Puli-Pola broj: 
K-29/14 od 8. srpnja 2015. i presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: I Kž-512/15-6 od 14. studenoga 2016., istaknuta povreda članka 6. Konvencije 
za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak. 
(U-III-288/2017) 
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio H. M. iz Z., kojeg 
zastupa K. A., odvjetnica u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske, 
broj: III Kr-1/17-7 od 8. veljače 2017., istaknuta povreda članka 29. Ustava, kazneni 
postupak - izvanredno preispitivanje pravomoćne presude. 
(U-III-1464/2017) 
 
 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. Z. iz D. B., 
kojeg zastupa K. F. G., odvjetnica u Z., u povodu presude Županijskog suda u 
Zagrebu, broj: 9 Kž-1031/2017-6 od 30. siječnja 2018., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 29. stavka 1. i 31. stavka 1. Ustava, kazneni postupak izbjegavanje 
carinskog nadzora. 
(U-III-1579/2018) 
 
 16. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela S. L. iz V., koju 
zastupa Ž. R. R., odvjetnica u O., u povodu presude Upravnog suda u Osijeku broj: 7 
Usl-397/14-9 od 7. svibnja 2014., istaknute povrede članaka 5., 14., 18., 19., 29. 
stavka 1., 54. stavaka 1. i 2., 55. i 136. (137.) Ustava, upravni spor radi razrješenja. 
(U-III-3013/2014) 
 
 17. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio E. d.o.o., S., V. 
D., kojeg zastupa dr. sc. S. M., odvjetnica u Z., u povodu presude Županijskog suda 
u Zagrebu broj: 1 Gž-1540/2016-6 od 10. travnja 2018., istaknute povrede članaka 
29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi isplate (odgoda ovrhe). 
(U-IIIB-1900/2018) 
 

18. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. J. iz B., kojeg 
zastupaju T. V., N. R. i T. C. C., odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu u V., u 
povodu rješenja Županijskog suda u Splitu broj: Gž Ob-263/2018-2 od 28. svibnja 
2018., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 35. Ustava, izvanparnični postupak.  
(U-III-2785/2018) 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

dr. sc. Branko Brkić, v. r. 


