
                                    
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: SuE-DVjD-19/2018 
Zagreb, 28. studenoga 2018. 
 
 Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa sutkinja 
Ingrid Antičević Marinović saziva 19. sjednicu Vijeća za 6. prosinca 2018. (četvrtak) u 
10.00 sati i predlaže sljedeći   
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 1. Ovjera zapisnika 18. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjD-18/2018) održane 22. studenoga 2018. 
 

II. 
 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo društvo UP J. d.d. 
G., koje zastupa J. D., odvjetnica u Z., u povodu presude Vrhovnog suda RH broj: Rev-x 
963/13-2 od 19. ožujka 2014., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18. stavka 1., 
19. stavka 2., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, te članaka 16., 18. stavka 2. i 19. 
stavka 1. Ustava, kao i članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 
i članka 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju, parnični postupak radi utvrđivanja prava 
vlasništva, izdavanja tabularne isprave te brisanja upisa u zemljišne knjige. 
(U-III-5858/2014) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijele A. K. iz D. i A. L. iz 
L., koje zastupa C. R., odvjetnik u D., u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Revt-59/14-2 od 25. travnja 2018., presude i rješenja Visokog 
trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-4967/09-8 od 31. listopada 2013., te 
presude i rješenja Trgovačkog suda u Dubrovniku broj: P-281/04 od 17. lipnja 2005., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 48. Ustava, parnični postupak 
radi utvrđenja prava vlasništva i predaje u posjed. 
(U-III-2309/2018) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio V. Č. iz Z., kojeg 
zastupa M. K., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-
8840/15-2 od 3. travnja 2018. i presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: 
Pn-3293/11-25 od 29. lipnja 2015., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 
1. Ustava, parnični postupak radi naknade štete. 
(U-III-2116/2018) 
 
 5. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio R. F. iz F., kojeg 
zastupa B. V., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-



6867/16-2 od 22. studenoga 2016. i presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu 
broj: Pn-777/13-33 od 4. ožujka 2016., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 23. 
stavka 1. i 25. stavka 1. Ustava i članka 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, parnični postupak radi naknade štete zbog uvjeta u zatvoru (zbog 
povrede prava osobnosti - članci 19. i 1100. ZOO-a). 
(U-III-530/2017) 
 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela B. P. iz V., koju 
zastupa D. R., odvjetnik u R., u povodu presude i rješenja Županijskog suda u Rijeci 
broj: Gž 3861/2014-4 od 8. travnja 2015., istaknute povrede članaka 14. stavaka 1. i 2., 
19. stavka 1., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava,  parnični postupak radi sprječavanja 
štetnih imisija i naknade štete. 
(U-III-3241/2015) 
 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. T. iz P., kojeg 
zastupa S. S., odvjetnik u P., u povodu presude Županijskog suda u Puli-Pola broj: Gž-
784/16-5 od 12. srpnja 2017., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 25. stavka 1. i 
29. stavka 1. Ustava i članka 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
parnični postupak radi naknade štete zbog uvjeta u zatvoru (zbog povrede prava 
osobnosti - članci 19. i 1100. ZOO-a).  
(U-III-4367/2017) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela Z. O. iz S., koju 
zastupa M. K., odvjetnik u S., u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Revr-1501/11-2 od 24. ožujka 2015., istaknute povrede članaka 3., 29. 
stavka 1., 48. stavka 1., 55. stavka 1.. Ustava, te članaka 6., 13., 17. i 53. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju, 
parnični postupak radi isplate - članak 10. Zakona o trgovačkim društvima. 
(U-III-2387/2015) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom III. o ustavnoj tužbi koju je podnio M. B. iz Z., kojeg 
zastupa O. P., odvjetnik u Odvjetničkom društvu T. i p., sa sjedištem u Z., u povodu 
rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: Gžovr-4419/13-2 od 23. travnja 2014., 
istaknute povrede članaka 18. stavka 1., 34. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava,  ovršni 
postupak radi ovrhe na nekretnini (prethodio - parnični, radi predaje u posjed i iseljenja). 
(U-III-7239/2014) 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. B. iz P., koju 
zastupa N. S., odvjetnik u Puli, u povodu presude Županijskog suda u Puli-Pola broj: Gž-
1046/15-2 od 25. siječnja 2016. i presude Općinskog suda u Puli-Pola broj: Povrv-
653/14 od 22. prosinca 2014., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19. stavka 2., 
26., 29. stavka 1., 34. i 115. stavak 3. Ustava, ovršni postupak (parnični) radi isplate 
(naplata parkiranja). 
(U-III-1302/2016) 
 



 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela K. O. iz P., koju 
zastupa N. S., odvjetnik u P., u povodu presude Županijskog suda u Puli-Pola broj: Gž-
1804/14-2 od 8. veljače 2016. i presude Općinskog suda u Puli-Pola broj: Povrv-376/13-
12 od 19. ožujka 2014., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19. stavka 2., 26., 29. 
stavka 1., 34. i 115. stavka 3. Ustava, ovršni postupak (parnični) radi isplate (naplata 
parkiranja). 
(U-III-1467/2016) 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M B. iz Č., koju 
zastupa K. G., odvjetnik u Odvjetničkom društvu G. i Š. j.t.d. u Č., u povodu rješenja 
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usoz-113/15-5 od 25. rujna 2015., 
istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, upravni spor - ocjena zakonitosti općeg 
akta, odbačaj zahtjeva. 
(U-III-4744/2015) 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio E. O. iz S., kojeg 
zastupa A. K., odvjetnik u S., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Uzz 22/11-3 od 15. siječnja 2014., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. 
stavka 1. i 90. (89.) stavka 4. Ustava, upravni postupak i spor, izdavanje lokacijske 
dozvole - primjena prostornih planova. 
(U-III-5969/2014) 
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela J. R. iz R., koju 
zastupa H. V., odvjetnik u R., u povodu presude Upravnog suda u Rijeci broj: 2 UsI-
941/13-19 od 3. rujna 2014., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18. stavka 1., 29. 
stavka 1., 44. i 54. stavka 2. Ustava, upravni postupak i spor radi prijma u službu. 
(U-III-6384/2014) 
 
 
 
 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 
 Ingrid Antičević Marinović, v. r. 

 
 


