
  
Broj: SuE-DVjP-16/2014 
Zagreb, 2. listopada 2014. 
 
 
  Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, sudac 
Antun Palarić saziva 16. sjednicu Vijeća za 9. listopada 2014. godine (četvrtak) u 
11.00 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-ZSVjP-15/2014), održane 24. rujna 2014.  
 

II. 
 
  2. Nacrti odluka s referatom u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli S. 
M. i P. M. oboje iz S. B., koje zastupa P. K., odvjetnik u S. B,., protiv presude 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 203/09-2 od 13. travnja 2011., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19. stavka 1., 26., 29. stavka 1. i 48. stavka 
1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi naknade štete uzrokovane od strane 
privremenih korisnika napuštene imovine (pasivna legitimacija jedinice lokalne 
(regionalne) samouprave). 
(U-III-4579/2011) 
 
  3. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. 
M. iz G., kojeg zastupa L. Š., odvjetnik u Z., protiv presude Županijskog suda u Sisku 
broj: Gž-1697/2011 od  od 7. rujna 2012., istaknute povrede članaka 29. stavka 1., 
48. stavka 1. i 50. Ustava Republike Hrvatske i članka 1. Protokola 1 uz Konvenciju 
za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični - radi naknade štete zbog 
nemogućnosti korištenja nekretnine. 
(U-III-5476/2012) 
 
 
  4. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela B. 
P. S. iz S., koju zastupa Z. D., odvjetnik u S., protiv presude i rješenja Županijskog 
suda u Splitu broj: Gžx-629/10 od 31. kolovoza 2011., istaknute povrede članaka 3., 
14., 19., 29. i 117. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi raskida ugovora o 
doživotnom uzdržavanju (nedonošenje odluke o izuzeću sutkinje zbog gubitka spisa - 
nepristranost suda). 
(U-III-5217/2011) 
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  5. Novi nacrt odluke i rješenja s referatom II. u povodu ustavne tužbe 
koju je podnijela L. Đ. iz Z., protiv rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-
86/12-2 od 22. ožujka 2012. i  rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž2-86/12-
3 od 22. ožujka 2012., istaknute povrede članaka 14. i 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske i članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, radi donošenja odluke o susretima i druženju roditelja s djetetom. 
(U-III-3666/2012) 
 
  6. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli 
Ž. S. i A. C., obojica iz Z., koje zastupa J. P., odvjetnica u Z., protiv presude 
Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-6667/12-2 od 5. ožujka 2013., istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 6. 
stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični, radi 
isplate. 
(U-III-2752/2013) 
 
  7. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela J. 
Š. B. iz Z., protiv rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 1125/13-3 
od 11. ožujka 2014., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, parnični, radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza ugovora o radu. 
(U-III-3082/2014) 
 
  8. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio N. 
D. iz R., kojeg zastupa I. D., odvjetnik iz R., protiv presude i rješenja Vrhovnog suda 
u Republike Hrvatske broj: Rev 876/09-2 od 16. studenoga 2011., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 49. stavka 4. Ustava Republike 
Hrvatske, sudski postupak, parnični, radi utvrđenja ništavosti ugovora i uspostave 
ranije zemljišnoknjižnog stanja. 
(U-III-1571/2012) 

 
  9. Referat IV. u povodu ustavne tužbe koju je podnio A. E. d. o. o. iz Z., 
kojeg zastupa zakonski zastupnik A. S. (na temelju članka 63. Ustavnog zakona - 
razumni rok), istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, 
parnični, radi naknade štete.  
(U-IIIA-7387/2010) 

 
  10. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je podnio 
I. S. iz S., kojeg zastupa I. J., odvjetnica u S., protiv presude Upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Us-4242/2010-4 od 10. lipnja 2010., istaknute povrede 
članaka 14. i 26. Ustava Republike Hrvatske, upravni spor - disciplinski postupak radi 
teške povrede službene dužnosti. 
(U-III-3949/2010) 
 
  11. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je podnio 
Z. R. iz S., kojeg zastupa Ž. G., odvjetnik u S., protiv presude Upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Us-4242/2010-4 od 10. lipnja 2010., istaknute povrede 
članaka 3., 5., 14. stavka 2., 18. stavka 1., 19. stavka 1., 26., 29. stavka 1., 35., 36. i 
55. Ustava Republike Hrvatske, upravni spor - disciplinski postupak radi teške 
povrede službene dužnosti.  
(U-III-4186/2010) 
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  12. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio K. 
P. iz Đ., kojeg zastupa J. D. M., odvjetnica u Z., protiv presude Upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Us-3988/2010-5 od 14. srpnja 2010., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 19. i 29. stavaka 1. i 4. Ustava Republike Hrvatske, upravni 
spor - disciplinski postupak radi teške povrede službene dužnosti. 
(U-III-4941/2010) 
  
 
  13. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju su podnijele 
H. P. i M. T., obje iz V., koje zastupaju odvjetnici iz Odvjetničkog društva V. i M. j. t. d. 
u R. (na temelju članka 63. stavka 1. Ustavnog zakona), istaknute povrede članaka 
14. stavka 2. i  29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični radi naknade štete. 
(U-IIIB-6439/2014) 
 

 
  14. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli 
N. Č., J. K. i T. K., svi iz S., koje zastupa M. B., odvjetnica u S. (na temelju članka 63. 
Ustavnog zakona - razumni rok), istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, parnični, radi utvrđenja ništavim odluke o pretvorbi i rješenja o 
davanju suglasnosti na provedbu pretvorbe, utvrđenja ništavim upisa promjene 
vlasnika/osnivača u sudski registar, radi utvrđenja da je tuženo trgovačko društvo 
nastalo u postupku pretvorbe njegovih prednika, te radi isplate plaće. 
(U-IIIA-5620/2012) 
 
 
 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

 Antun Palarić, v. r. 

 
 


