
                                     
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 

Broj: SuE-DVjD-17/2017 
Zagreb, 18. listopada 2017. 
 
 
 
 Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa 
sutkinja Ingrid Antičević Marinović saziva 17. sjednicu Vijeća za 26. listopada 2017. 
(četvrtak) u 10.00 sati i predlaže sljedeći   
 
 
 

D N E V N I   R E D 
 
 

I. 
 
 

 1. Ovjera zapisnika 16. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjD-16/2017) održane 4. listopada 2017. 
 
 

II. 
 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli S. S., S. S., J. S. 
i H. S., koje zastupaju A. Z. i V. Z., odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu iz 
P., u povodu presude Županijskog suda u Puli-Pola broj: Gž-4309/10-2 od 16. srpnja 
2012. i presude Općinskog suda u Puli-Pola broj: P-488/07-34 od 21. travnja 2010., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi 
vraćanja nekretnine (stvari) od posjednika. 
(U-III-892/2014) 
 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. R. iz L. (Nj.), 
kojeg zastupa O. T., odvjetnik iz Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Revt 226/11-2 od 5. veljače 2014., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 26., 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 49. stavka 4. Ustava, parnični postupak 
radi utvrđenja postojanja tražbine. 
(U-III-2248/2014) 
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 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. Š. iz G., kojeg 
zastupa I. B., dipl. pravnica iz S. d. l. s. n., u povodu presude Županijskog suda u 
Sisku broj: Gž-512/12 od 23. svibnja 2013., istaknute povrede članaka 14., 26., 29. 
stavka 1. i 54. stavka 2. Ustava, parnični postupak radi isplate (razlike) otpremnine. 
(U-III-277/2017) 
 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio H. T. d.d. iz S., koje 
zastupaju odvjetnici iz Odvjetničkog društva Ž. i p. iz Z., u povodu presude Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske broj: Revt 385/14-2 od 3. veljače 2015., istaknute povrede 
članaka 3., 5. stavka 2., 14. stavka 2., 29. stavka 1., 49. stavaka 1. i 2., 51. stavka 2. i 
118. (116.) stavaka 2. i 3. Ustava, parnični postupak radi isplate preplaćenog iznosa 
naknade za telekomunikacijske usluge. 
(U-III-2902/2015) 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela Z. P. iz Z., koju 
zastupa Z. G., odvjetnica iz Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Revr-1303/16-2 od 20. prosinca 2016., presude Županijskog suda u Zagrebu 
broj: GžR-1074/16-2 od 14. lipnja 2016. i presude Općinskog radnog suda u Zagrebu 
broj: Pr-1780/15-57 od 31. ožujka 2016., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 16. 
stavka 2., 29. stavka 1., 34. stavka 1., 35., 54. stavka 1. i 55. stavka 1. Ustava, 
parnični postupak zbog nedopuštenosti odluke o otkazu Ugovora o radu s ponudom 
izmijenjenog Ugovora (promjena mjesta rada). 
(U-III-1552/2017) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Ž. K. iz K., kojeg 
zastupaju G. D. i B. Š., odvjetnici u Odvjetničkom društvu B., Š., D. i S. d. o. o. iz Z., 
u povodu presude Županijskog suda u Puli-Pola broj: Gž-800/14-3 od 14. travnja 
2014. i točke IV. izreke presude Općinskog suda u Poreču-Parenzo broj: P-184/13 od 
15. siječnja 2014., istaknute povrede članaka 3. i 5., 29. stavka 1. te 117. stavka 3. 
Ustava, parnični postupak, razvod braka. 
(U-III-596/2015) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela D. R. L. iz K. S., 
koju zastupa J. D., odvjetnica iz K. S., u povodu rješenja Županijskog suda u Splitu 
broj: Gž Ob-223/15 od 17. veljače 2016., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 
26., 29. stavka 1., 62. i 63. Ustava; iz navoda ustavne tužbe proizlazi da 
podnositeljica ističe i povredu članka 35. Ustava, izvanparnični postupak. 
(U-III-1692/2016) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo O. i l. d.o.o. Z., 
zastupano po direktoru E. D., koje zastupa N. E., odvjetnica u Odvjetničkom društvu 
K. i p. iz Z., u povodu presude i rješenja Županijskog suda u Varaždinu broj: Gž 
2179/16-5 od 17. srpnja 2017., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, 
parnični postupak radi naplate novčane tražbine (dnevne karte za parkiranje) - 
primjena članka 58. stavka 5. Ustavnog zakona (učinci ukidanja propisa na ugovorne 
odnose). 
(U-III-3947/2017) 
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 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela Z. P., odvjetnica 
iz Z., koju zastupa D. E., odvjetnik u Odvjetničkom društvu E. i Š. iz Z., u povodu 
rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-1242/14-5 od 15. 
travnja 2014. i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revt 279/14-2 od 
25. veljače 2015., istaknute povrede članaka 3., 5., 14., 18., 26, 29., 49. i 117. 
Ustava i članaka 6. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečaja nad društvom.  
(U-III-3115/2015) 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. R. iz O., kojeg 
zastupa L. B., odvjetnica iz R., u povodu presude Županijskog suda u Rijeci broj: Kž-
109/2015 od 18. studenoga 2015., istaknute povrede članaka 3. i 29. stavka 2. 
alineje 7. i stavka 4. Ustava, kazneni postupak zbog kaznenog djela iz članka 223. 
stavaka 2. i 3. KZ-a/97. 
(U-III-3672/2016) 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijele S. J. iz P., koju 
zastupa M. B., odvjetnica iz P., i M. J. iz P., koju zastupa Z. Z. L., odvjetnica iz P., u 
povodu presude (i rješenja) Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Kž 191/15-9 od 
15. rujna 2015., istaknute povrede članka 18. stavka 1., članka 28., članka 29. 
stavaka 1. i 2. alineja 1., 2. i 6. te članka 31. stavka 1. Ustava, kazneni postupak 
zbog kaznenog djela iz članka 111. točke 4. u svezi s člankom 37. stavkom 2. KZ-
a/11. 
(U-III-4484/2015) 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli M. d.o.o., sa 
sjedištem u S., zastupan po A. M., članu uprave i A. B. iz S., u povodu presude 
Prekršajnog suda u Splitu broj: 17 G-829/14 od 13. svibnja 2015., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 18. stavaka 1. i 2., 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 50. stavka 2. 
Ustava, prekršajni postupak - obvezni prekršajni nalog - Odluka o komunalnom redu.  
(U-III-2643/2015) 
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli M. d.o.o., sa 
sjedištem u S., zastupan po A. M., članu uprave i A. B. iz S., u povodu presude 
Prekršajnog suda u Splitu broj: 17 G-261/15 od 13. svibnja 2015., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 18. stavaka 1. i 2., 29. stavka 1., 31., 48. stavka 1. i 50. stavka 
2. Ustava, prekršajni postupak - obvezni prekršajni nalog - Odluka o komunalnom 
redu. 
(U-III-2644/2015) 
 
 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli M. d.o.o., sa 
sjedištem u S., zastupan po A. M., članu uprave i A. B. iz S., u povodu presude 
Prekršajnog suda u Splitu broj: 17 G-262/15 od 13. svibnja 2015., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 18. stavaka 1. i 2., 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 50. stavka 2. 
Ustava, prekršajni postupak - obvezni prekršajni nalog - Odluka o komunalnom redu. 
(U-III-2645/2015) 
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 16. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli M.-C. d. o. o. - i 
M. M. i S. M., odgovorne osobe u pravnoj osobi, koje sve zastupa M. G., odvjetnica u 
Odvjetničkom društvu G., G., P. i p. d. o. o. sa sjedištem u Z., u povodu presude 
Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: FPž-1250/16 od 11. siječnja 
2017., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i stavka 2. alineje 2. 
Ustava, prekršajni postupak zbog prekršaja iz članka 29. stavka 1. točke 5. i stavka 
2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i zbog prekršaja iz članka 38. stavka 1. 
točke 1. i stavka 2. Zakona o porezu na dobit. 
(U-III-1725/2017) 
 
 17. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. M. iz Z., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1269/15-2 od 
16. prosinca 2015., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19., 29. stavaka 1. i 5. i 
31. Ustava, upravni spor radi prestanka državne službe po sili zakona. 
(U-III-2116/2016) 
 
 18. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio N. V. iz Z., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-12512/2011-5 
od 28. siječnja 2015., istaknute povrede članaka 3., 5., 19. i 29. Ustava, upravni spor 
radi razgledavanja i umnožavanja spisa. 
(U-III-1776/2015) 
 
 19. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli J. G., S. A. B. i 
Z. P., sve iz J., koje zastupa K. P., odvjetnik iz Z., u povodu presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: U-zpz-16/13-10 od 8. siječnja 2015., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 19. stavaka 1. i 2. i članka 29. stavka 1. Ustava, upravna stvar 
radi poništenja rješenja o eksproprijaciji (izvlaštenju) - zahtjev za izvanredno 
preispitivanje pravomoćne presude. 
(U-III-2799/2015) 
 
 20. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. T. iz V., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usoz-39/2012-10 
od 22. prosinca 2014., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 48. 
stavka 1. Ustava, postupak ocjene zakonitosti općeg akta. 
(U-III-826/2015) 
  

21. Nacrt odluke s referatom III. o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. P. iz Z., 
kojeg zastupa G. B., odvjetnik iz Z., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu 
broj: Gž-1749/15-2 od 14. travnja 2015., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. 
stavka 1., 34. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava te članaka 6. i 8. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju, parnični 
postupak radi predaje u posjed. 
(U-III-3059/2015) 

 

 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 

Ingrid Antičević Marinović, v. r. 

 


