
                                    
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: SuE-DVjP-18/2018 
Zagreb, 26. listopada 2018. 
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac 
dr. sc. Branko Brkić saziva 18. sjednicu Vijeća za 7. studenoga 2018. (srijeda) u 
10.00 sati i predlaže sljedeći  

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 17. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjP-17/2018) održane 17. listopada 2018. 
 
 1 a. Stavljanje izvan snage zaključka s 15. sjednice Prvog vijeća za 
odlučivanje o ustavnim tužbama (SuE-ZVjP-15/2018) održane 19. rujna 2018. 
vezanog uz točku 13. (U-III-1319/2018). 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli D. B., M. B. i D. 
B., svi iz P., koje zastupaju S. R. i R. K., odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda 
sa sjedištem u P., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 
3147/15-4 od 15. studenoga 2016., istaknute povrede članaka 5. stavka 1., 14. 
stavka 2., 18., 19. stavka 2.,  29. stavka 1. i 48. i 50. Ustava, parnični postupak radi 
isplate naknade za nekretnine koje je po navodima podnositelja, tuženik zauzeo a 
koje predstavljaju prometnice, za koje nije proveden postupak izvlaštenja niti je 
podnositeljima za iste isplaćena naknada.    
(U-III-458/2017) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. I. iz K., kojeg 
zastupa Z. R., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Revr 56/15-4 od 14. veljače 2018., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. 
stavka 1., 48. stavka 1., 55. stavka 1. i 118. stavka 3. Ustava, parnični postupak radi 
isplate razlike plaće. 
(U-III-3088/2018) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. d.o.o. iz Z., kojeg 
u postupku pred Ustavnim sudom zastupa I. R. R., odvjetnica u Z., u povodu  
presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 909/17-2 od 19. prosinca 
2017., presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž R-975/17-2 od 11. srpnja 2017. 
i presude Općinskog radnog suda u Zagrebu broj: Pr-8794/14-43 od 31. ožujka 
2017., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26., 29. stavka 1. Ustava, parnični 
postupak radi utvrđenja otkaza nedopuštenim i sudskog raskida ugovora o radu. 
(U-III-883/2018) 



 
 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela S. B. iz Z., koju 
zastupa M. O. B. iz Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: 
Revr 1175/14-2 od 10. rujna 2014., istaknute povrede članaka 14., 29. stavka 1., 48. 
stavka 1., 55. i 56. Ustava, parnični postupak radi utvrđenja i isplate. 
(U-III-586/2016) 
 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli B. Đ., D. Đ. i J. 
G., svi iz N. S., R. S., u povodu presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: 
Pn-8235/07-15 od 26. studenoga 2010., presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 
26 Gžn-1901/11-2 od 31. siječnja 2012. i presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev 1904/12-4 od 15. svibnja 2018., istaknute povrede članaka 14., 
21., 29. stavka 1. i 35. Ustava i članak 3. Ustava, te članci 2., 6. i 14. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi naknade štete zbog 
smrti bliskog srodnika - zastara.  
(U-III-2592/2018) 
 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Ž. M. iz K. P., kojeg 
zastupa R. G., odvjetnica u Z., u povodu presude i rješenja Županijskog suda u 
Varaždinu, Stalne službe u Čakovcu broj: Gž-1211/2016-2 od 8. svibnja 2017., 
istaknute povrede članaka 14., 23. stavka 1., 25. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava, te 
članka 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak 
radi naknade štete nezakonitim radom (imovinska i neimovinska šteta). 
(U-III-3094/2017) 
 
 
 8. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli R. K., 
S. K., I. K. i J. K., svi iz C., koje zastupa V. Š., odvjetnica u V., u povodu rješenja 
Općinskog suda u Vinkovcima broj: 4-P-313/06-206 od 25. veljače 2014., rješenja 
Županijskog suda u Vukovaru broj: Gž-x 21/14-2 od 5. svibnja 2014. i rješenja 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 828/14-2 od 10. ožujka 2015., 
istaknute povrede  članaka 14. stavka 2., 18. stavka 1., 29. stavka 1. i 35. Ustava, 
kao i članaka 6. stavka 1. i 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
postupak - izvršenje presude Europskog suda za ljudska prava. 
(U-III-2492/2015) 
 
 
 9. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio A. K. iz Lj., kojeg 
zastupa N. R., odvjetnica u D. S., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev-x-678/14-2 od 6. srpnja 2016., a podredno i u povodu presude 
Županijskog suda u Puli - Pola broj: Gž-3441/13-2 od 24. veljače 2014. i presude 
Općinskog suda u Puli - Pola broj: P-250/09 od 28. lipnja 2013. i zbog povrede prava 
na suđenje u razumnom roku, parnični postupak radi isplate.  
(U-III-4820/2016) 
 
 
 



 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. d. o. o. sa 
sjedištem u Z., koga zastupaju D. D. i I. M., odvjetnici Odvjetničkog društva D. i p. j. t. 
d. u Z., u povodu presude Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: Kž-98/2018-6 od 
29. svibnja 2018., istaknute povrede članaka 3., 5., 14. stavka 2., 19. i 29. stavaka 1. 
i 2. točke 6. Ustava, kazneni postupak (članak 256. stavci 1. i 3. KZ-a/11.), odgoda 
ovrhe. 
(U-III-2977/2018) 
 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela J. S. iz Z., koju 
zastupa Z. N., odvjetnik u Z., u povodu rješenja o ovrsi Općinskog građanskog suda 
u Zagrebu broj: Ovr-1255/00 od 28. rujna 2000., Ovr-1879/02 od 25. siječnja 2005. i 
Ovr-254/00 od 13. srpnja 2001., koja se rješenja objedinjeno izvršavaju u predmetu 
Općinskog suda u Novom Zagrebu broj: Ovr-499/15. (novi broj: Ovr-499/15), 
istaknute povrede članaka 3., 29. stavka 1., 34. i 48. Ustava, ovršni postupak radi 
prodaje nekretnine, ustavna tužba podnesena na temelju ovlaštenja sadržanog u 
članku 63. stavku 1. Ustavnog zakona, prije iscrpljivanja dopuštenog puta pravne 
zaštite s prijedlogom za odgodu ovrhe. 
(U-IIIB-3302/2018) 
 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli Š. B., D. B. i D. 
B., svi ih S., F. B. H., koje zastupa V. B., odvjetnik u V. G., u povodu presude 
Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-8728/13-2 od 7. listopada 2014., istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi isplate.  
(U-IIIB-2011/2016) 
 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. V. iz S., kojeg 
zastupa D. R., odvjetnik u S., podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. 
Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, istaknuta povreda članka 
29. stavka 1. Ustava, parnični postupak -  radni, zbog dugotrajnosti postupka koji se 
vodio pred Općinskim sudom u Sisku. 
(U-III-2344/2016) 
 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 
dr. sc. Branko Brkić, v. r. 

 
 

 


