
                                     
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: SuE-DVjP-17/2017 
Zagreb, 25. listopada 2017. 
 
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac 
dr. sc. Branko Brkić saziva 17. sjednicu Vijeća za 8. studenoga 2017. (srijeda) u 
10.00 sati i predlaže sljedeći  
 

D N E V N I   R E D 
 
 

I. 
 

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

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo H. I. d. d. sa 
sjedištem u B., zastupano po G. R., predsjedniku uprave, koje zastupa J. B., 
odvjetnik u Odvjetničkom društvu B. i p. iz Z., u povodu presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Rev-x-276/14-2 od 16. travnja 2014., istaknute povrede 
članaka 3., 14., 16., 17., 29. stavka 1., 48., 50. i 51. Ustava, članka 6. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju, 
parnični postupak radi naknade štete. 
(U-III-7200/2014) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je P. d. d.o.o. sa sjedištem u 
G., koje zastupa M. F., odvjetnik u Odvjetničkom društvu G., F. i p. iz Z., u povodu 
presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 6/10-2 od 15. listopada 2014., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi 
naknade štete uzrokovane nezakonitim ili nepravilnim radom tijela jedinice lokalne 
samouprave. 
(U-III-253/2015) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela I. F. iz S., u 
povodu presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-7350/2015-2 
od 21. lipnja 2017., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, 
parnični postupak radi isplate. 
(U-III-3588/2017) 
 
 



 
 

 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela R. D. K. iz Z., 
koju zastupa B. I., odvjetnica iz Z., u povodu rješenja Županijskog suda u Zagrebu 
broj: Gž Ob-525/17-2 od 16. svibnja 2017., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 
35. Ustava, izvanparnični postupak. 
(U-III-3075/2017) 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio P. C. iz V., u 
povodu presude Županijskog suda u Sisku broj: Kž-76/16 od 25. kolovoza 2016. i 
presude Općinskog suda u Vukovaru broj: K-532/15-7 od 22. siječnja 2016., 
istaknute povrede članaka 14., 29. i 31. stavka 2. Ustava, kazneni postupak zbog 
kaznenog djela iz članka 139. stavaka 2. i 4. Kaznenog zakona. 
(U-III-4877/2016) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. B. iz G. V., u 
povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Kž-143/17-4 od 19. travnja 
2017., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava, kazneni 
postupak zbog kaznenog djela iz članka 153. stavka 1. u vezi s člankom 152. 
stavkom 1. Kaznenog zakona. 
(U-III-2879/2017) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. Š. iz O., 
trenutno u Zatvoru u O., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: 
Kž 578/16-4 od 16. veljače 2017. i presude Županijskog suda u Osijeku broj: K-
11/2016-18 od 14. srpnja 2016., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, 
kazneni postupak zbog kaznenog djela iz članka 153. stavak 1. u vezi s člankom 
152. stavkom 1. Kaznenog zakona. 
(U-III-2157/2017) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio H. D. iz D., N., 
kojeg zastupa J. J., odvjetnica u Odvjetničkom društvu Ž. i p. iz Z., u povodu presude 
Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: FPž-836/2013 od 3. srpnja 2013. 
i rješenja o prekršaju Ministarstva financija, Financijskog inspektorata, Službe za 
prekršajni postupak, Vijeća za prekršajni postupak klasa: 440-08/12-03/28/04, ur. 
broj: 513-08-03/13-32 od 16. travnja 2013., istaknute povrede članaka 16. stavka 2., 
29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, prekršajni postupak zbog prekršaja iz članka 69. 
stavka 1. Zakona o deviznom poslovanju. 
(U-III-5208/2013) 
 
 10. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. K. 
iz S., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-
2288/16-2 od 31. kolovoza 2016. i presude Upravnog suda u Zagrebu broj: Usl-
3009/15-9 od 25. ožujka 2016., te rješenja Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Su-Uzpl-11/16-5 od 7. rujna 2016., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, upravni spor i upravnosudski postupak radi priznanja 
prava na doplatak. 
(U-III-4525/2016) 
 
 
 



 
 

 11. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. G. iz 
Z., kojeg zastupa M. M., odvjetnica iz Z., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-1964/15-3 od 27. siječnja 2016., rješenja Ministarstva 
graditeljstva i prostornog uređenja klasa: UP/II-350-05/13-02/326, ur.broj: 531-05-2-
2-1-13-2 od 13. studenoga 2013. i rješenja Grada Zagreba, Gradskog ureda za 
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove 
i promet, Sektora za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odjela za prostorno uređenje, 
Središnjeg odsjeka za prostorno uređenje klasa: UP/I-350-05/2007-001/2203, ur.broj: 
251-13-21/123-08-6 od 6. veljače 2008., istaknute povrede članaka 3., 5., 14. stavka 
2., 19. i 117. stavka 3. (115. stavka 3.) Ustava, upravni spor i upravnosudski 
postupak radi izdavanja lokacijske dozvole. 
(U-III-1333/2016) 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. P. iz P., u 
povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Uzz-13/13-6 od 3. lipnja 
2014., istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 2., 19. stavka 2. i 29. stavka 1. 
Ustava, upravni spor radi izdavanja građevinske dozvole - primjena prostornih 
planova. 
(U-III-6052/2014) 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo V. d.o.o. iz Z., 
koje zastupa O. i p., odvjetničko društvo d.o.o. iz Z., u povodu presude Visokog 
upravnog suda Republike Hrvatske broj: UsII-22/12-15 od 29. lipnja 2015., istaknute 
povrede članaka 5., 14. stavka 2., 19. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava, upravni 
spor radi pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i 
povezane opreme. 
(U-III-3438/2015) 
 
 14. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijelo V. d.d. V., 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) 
 

15. Nacrt rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. M. iz K., kojeg 
zastupa Odvjetničko društvo R. i O. iz K., u povodu presude Županijskog suda u 
Karlovcu broj: 4.Gž-88/2016-2 od 16. siječnja 2017., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 19., 26., 29. stavka 1., 34., 35. i 48. stavka 1. Ustava te članka 8. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi 
iseljenja i predaje stana u posjed. 
(U-III-1035/2017) 

 
 
 

 PREDSJEDNIK VIJEĆA 

dr. sc. Branko Brkić, v. r. 


