
                                     
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 

Broj: SuE-DVjP-16/2017 
Zagreb, 28. rujna 2017. 
 
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac 
Antun Palarić saziva 16. sjednicu Vijeća za 4. listopada 2017. (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-15/2017), održane 13. rujna 2017.    
 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. N. iz L., kojeg 
zastupa V. B. H., odvjetnik iz R., u povodu presude Županijskog suda u Rijeci broj: 
Gž-3211/2011 od 3. listopada 2012. i rješenja Vrhovnog suda broj: Rev-x 131/13-2 
od 13. studenoga 2013., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1., 34. 
stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava i članka 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, parnični postupak - otkup stana.  
(U-III-1453/2017) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela V. P. iz B. M., u 
povodu presude Županijskog suda u Osijeku broj: Gž-387/2012-2 od 19. rujna 2013., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26. i 35. Ustava, parnični postupak radi 
iseljenja. 
(U-III-5374/2013) 
 
 4. Nacrt odluke i rješenja s referatom III. o ustavnoj tužbi koju je podnijela V. J. 
S. iz Z., koju zastupa D. R., odvjetnik iz Z., u povodu presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Rev-x 326/16-3 od 11. svibnja 2016., Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Gž-7470/15-2 od 17. studenoga 2015. i Općinskog građanskog suda u 
Zagrebu broj: Pn-4243/97-59 od 12. lipnja 2015. i dr., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 29. stavka 1. i 48. Ustava, članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju, parnični 
postupak radi naknade štete zbog tjelesnih ozljeda.  
(U-III-3384/2016) 
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 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijele K. Đ. i M. Đ., 
obje iz O., koje zastupa A. i G. Odvjetničko društvo d. o. o. iz Z., u povodu rješenja 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 159/14-2 od 30. rujna 2015., 
istaknuta povreda članaka 26. i 29. stavka 1. Ustava, sudski postupak, parnica, radi 
naknade štete. 
(U-III-4882/2015) 
 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela B. R. M. iz S., 
koju zastupaju V. Lj. i Ž. V., odvjetnici iz S., u povodu presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Revr-614/13-2 od 2. rujna 2014. i podredno presude 
Županijskog suda u Splitu broj: Gžrs-142/12 od 20. prosinca 2012. i presude 
Općinskog suda u Splitu broj: Pr-219/11 od 12. rujna 2012., istaknute povrede 
članaka 14., 29. stavka 1. i članka 118. Ustava, parnični postupak radi utvrđenja 
nedopuštenosti otkaza ugovora o radu (poslovno uvjetovani otkaz). 
(U-III-1462/2015) 
 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. L. iz Z., kojeg 
zastupa A. B., odvjetnik iz Odvjetničkog društva B. i N. d.o.o. iz Z., u povodu presude 
Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: Gž-3327/15 od 25. siječnja 
2017., istaknute povrede članaka 29. stavaka 1. i 2. Ustava, prekršajni postupak 
zbog prekršaja iz članka 293. stavka 1. točke 50. i stavka 2. u vezi s člankom 244. 
stavkom 1. Zakona o radu ("Narodne novine" broj 149/09., 61/11. i 73/13.) - 
zabranjeni nadzor nad utemeljenjem i djelovanjem sindikata. 
(U-III-2862/2017) 
 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. J. iz P., kojeg 
zastupa N. K., odvjetnik u Odvjetničkom društvu K. i K. iz K., u povodu presude 
Županijskog suda u Sisku broj: Kž-47/16 od 24. ožujka 2016. kojom je odbijena 
podnositeljeva žalba i potvrđena presuda Općinskog suda u Sisku broj: K-239/2015-
13 od 20. studenoga 2015., istaknuta povreda članaka 14. stavak 2., 28., 29. stavak 
1. i 31. stavak 2. Ustava, kazneni postupak zbog kaznenog djela iz članka 98. stavka 
1. KZ-a/97.  
(U-III-2274/2016) 
 
 
 9. Nacrt rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio B. B. iz G., kojeg 
zastupa T. J., odvjetnik iz Z., u povodu presude (i rješenja) Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Kž 691/13-9 od 27. ožujka 2014., istaknute povrede članaka 29. 
stavka 1. i 34. Ustava te članaka 6. stavka 1. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak radi kaznenih djela iz članka 120. stavka 
1. i članka 122. OKZRH-a. 
(U-III-3027/2014) 
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 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli D. R., M. R. i M. 
R., svi iz Z., koje zastupa M. K., odvjetnik iz Z., u povodu presude Visokog upravnog 
suda Republike Hrvatske broj: Usž-3431/16-2 od 18. studenoga 2016., donesena u 
postupku izvršenja odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-2666/2010 
od 7. ožujka 2012., istaknute povrede članka 29. stavka 1. Ustava, upravnosudski 
postupak radi priznavanja statusa članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog 
branitelja iz Domovinskog rata i s te osnove prava na obiteljsku invalidninu iza 
njegove smrti. 
(U-III-579/2017) 
 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koji je podnio M. I. iz I., kojeg 
zastupa M. O. B., odvjetnica iz Z., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Us-7266/2010-10 od 24. travnja 2013., istaknute povrede 
članaka 9. stavka 2., 14., 19. stavaka 1. i 2., 29. stavka 1. i 32. stavka 2. Ustava, 
upravni spor, članak 30. stavak 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu ("Narodne 
novine" broj 53/91., 70/91. - ispr., 28/92., 113/93. - odluka USRH i 4/94. - ispr. odluke 
USRH).  
(U-III-3422/2013) 
 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. R. iz V., kojeg 
zastupa R. Z., odvjetnik iz O., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-3541/16-2 od 9. ožujka 2017. i presude Upravnog suda u Osijeku 
broj: 6 Usl-349/15-8 od 6. srpnja 2016., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. 
stavka 1. Ustava, upravni spor radi teže povrede službene dužnosti (disciplinski) - 
prestanak državne službe.  
(U-III-2133/2017) 
 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela P. B. P. iz Z., u 
povodu presude Visokog upravnog suda u Zagrebu broj: Us-10966/2011-4 od 3. 
rujna 2014., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19. stavka 1., 26., 29. stavka 1. 
i 51. Ustava, upravni spor radi oslobođenja od poreza na promet nekretnina. 
(U-III-7471/2014) 
 
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela G. T. iz N., koju 
zastupa V. S., odvjetnik Odvjetničkog društva O., R. i S. iz O., u povodu presude 
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-145/2014-5 od 20. studenoga 
2014., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1., 90. stavka 4. i 115. 
stavka 3. Ustava, upravni spor radi utvrđivanja duga poreznog jamca i zlouporabe 
prava.  
(U-III-507/2015) 
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 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. D. iz R., kojeg 
zastupa G. M., odvjetnik iz R., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-2352/16-2 od 5. listopada 2016., presude Upravnog suda u Rijeci 
broj: 10 Usl-2054/14-7 od 9. svibnja 2016., rješenja Ministarstva financija, 
Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-14/11-
01/43, ur.broj: 513-04/14-2 od 30. listopada 2014. i poreznog rješenja Ministarstva 
financija - Porezne uprave, Područnog ureda Rijeka, Ispostave Rijeka klasa: UP/I-
410-23/2009-13/00012, ur.broj: 513-07-08-08/2009-02 od 30. lipnja 2009., istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2., 18., 29. stavka 1. i 48. stavka 2. Ustava, upravni spor 
radi utvrđivanja porezne obveze za plaćanje poreza na promet nekretnina. 
(U-III-6008/2016) 
 
 
 16. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela I. J. H. iz Z., 
koju zastupa B. F., odvjetnik iz Odvjetničkog društva M. i F. iz Z., u povodu presude 
Upravnog suda u Zagrebu broj: UsI-3356/13-15 od 27. listopada 2014., istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2. i  29. stavka 1. Ustava, upravni spor radi poreza na 
promet nekretnina. 
(U-III-7709/2014) 
 
 
 17. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela L. P.-F. iz Z., 
koju zastupa A. H., odvjetnik iz Z., u povodu rješenja Ministarstva pravosuđa klasa: 
714-02/16-01/95, ur. broj: 514-03-02-02-01-17-32 od 13. ožujka 2017., istaknute 
povrede  članaka 19. stavka 1., 29. stavka 1., 35. i 55. stavak 1. Ustava i članka 6. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, upravni spor radi razrješenja 
službe, na temelju članka 63. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu 
Republike Hrvatske (prije iscrpljenog pravnog puta) uz prijedlog za odgodu ovrhe.  
(U-IIIB-3532/2017) 
 
 
 18. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela V. d.d. V., koju 
zastupa odvjetnica S. R. G. iz Z., u povodu presude Županijskog suda u Varaždinu 
broj: Gž-1976/15-2 od 5. listopada 2016., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 
29. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi isplate naknade za odvjetničke usluge - 
pitanje zastare, na temelju članka 63. stavka 1., drugi dio rečenice Ustavnog zakona 
o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. 
(U-IIIB-3785/2017) 
 
 

19. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio P. R. iz N. B., 
kojeg zastupa T. K. B., odvjetnica iz Z., u povodu presude Županijskog suda u Splitu 
broj: Gž-1107/15 od 18. studenoga 2015. i presude Općinskog suda u Splitu broj: 
Pst-1351/12 od 28. siječnja 2015., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 16., 29. 
stavka 1. i 48. stavka 1., te članka 3. Ustava, kao i članka 6. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju, parnični 
postupak radi sklapanja ugovora o najmu stana sa zaštićenom najamninom i radi 
iseljenja. 
(U-III-604/2016) 
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 20. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela K. M. 
iz Z., u povodu presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Stalne službe u 
Sesvetama broj: 162 P-1379/2017-11 od 26. srpnja 2017., rješenja Općinskog 
građanskog suda u Zagrebu broj: Ovr-3137/2014 od 6. studenoga 2014.,  rješenja 
Županijskog suda u Zagrebu broj: 9 Gž Ovr-596/15-2 od 22. prosinca 2016. i rješenja 
Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: 3 Ovr-783/17-16 od 3. veljače 2017., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1., 34., 35. i 62. Ustava, te 
članaka 6. stavka 1. i 8. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda i članka 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju, parnični postupak radi 
proglašenja ovrhe nedopuštenom. 
(U-IIIB-3767/2017) 
 
 
 21. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. A. K., kojeg 
zastupa M. G., odvjetnica iz Z., u povodu presude Upravnog suda u Zagrebu broj: 
Usl-1400/14-9 od 22. kolovoza 2014., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. 
stavka 1., 18. i 19. Ustava, prava zajamčena člankom 13. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda i člankom 47. Povelje o temeljnim pravima 
Europske unije, upravni spor radi odobrenja azila. 
(U-III-6958/2014) 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

  Antun Palarić, v. r. 

 
 


