USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: SuE-DVjP-2/2019
Zagreb, 17. siječnja 2019.

Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac dr.
sc. Branko Brkić saziva 2. sjednicu Vijeća za 23. siječnja 2019. (srijeda) u 10.00 sati i
predlaže sljedeći
DNEVNI RED
I.
1. Ovjera zapisnika 1. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim
tužbama (SuE-ZVjP-1/2018) održane 9. siječnja 2019.

II.
2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli Z. B., J. B. i I. B., svi
iz V., koje zastupa H. Ž., odvjetnik iz Zajedničkog odvjetničkog ureda H. Ž. i R. Ž. u V., u
povodu presude Općinskog suda u Varaždinu broj: P-362/16-3 od 14. veljače 2017. i
presude Županijskog suda u Karlovcu broj: Gž-418/2017-2 od 8. studenoga 2017.,
istaknute povrede članaka 29. stavka 1., 34. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava i članka 8.
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi priznanja
prava služnosti, prestanka uznemiravanja i predaje u posjed.
(U-III-597/2018)
3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela Udruga oštećenih
štediša - Zanatsko Š.K.Z. "Š." sa sjedištem u Đ., koju zastupa D. Đ., odvjetnik u K., u
povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 306/14-3 od 8. ožujka
2017., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak
radi naknade štete uzrokovane nepravilnim i nezakonitim radom tijela državne uprave.
(U-III-4266/2017)
4. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje je podnio K. B. iz Z., u
povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž Ob-145/2017-3 od 7. ožujka
2017. i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-1511/17-2 od 12. srpnja
2017., istaknute povrede članaka 14., 29. stavka 1., 35., 61., 62. stavka 1. i 63. Ustava,

članka 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te članaka 3., 8. i 9.
Konvencije o pravima djeteta, parnični postupak radi razvoda braka, povjeravanja djece
na čuvanje i odgoj te određivanja doprinosa uzdržavanju djece.
(U-III-5119/2017, U-III-5252/2017)
5. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio M. M. iz Š., u
povodu odluke Državnog sudbenog vijeća broj: IPS-18/17-9 od 17. svibnja 2018.,
istaknute povrede članaka 3., 5., 8., 29. stavka 1., 54. stavka 2. i 121. stavka 2. Ustava i
članaka 6. stavka1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, DSV imenovanje predsjednika Županijskog suda u Splitu.
(U-III-3148/2018)
6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko društvo A.
A. d. o. o. sa sjedištem u Z. i M. D. iz Z., koje zastupa M. K., odvjetnik u Odvjetničkom
društvu P. i partneri d. o. o. sa sjedištem u S., Pisarnica u Z., u povodu presude Visokog
prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: Gž-944/2018 od 23. svibnja 2018. i presude
Prekršajnog suda u Zagrebu broj: PpG-1101/18 od 11. travnja 2018., istaknute povrede
članaka 14. stavka 2., 18. i 29. stavka 1. Ustava i članka 6. stavak 1. Konvencije za
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, prekršajni postupak zbog prekršaja iz članka
189. stavka 1. točke 4. i stavka 2. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.
(U-III-3420/2018)
7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. K., kojeg zastupa
M. K., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda RH broj: I Kž 57/17-8 od 28.
lipnja 2017. kojom je djelomično prihvaćena žalba podnositelja i državnog odvjetnika te
je po službenoj dužnosti preinačena presuda Županijskog suda u Zagrebu broj: K-10/16
od 2. studenoga 2016. u odluci o kaznenoj sankciji, istaknute povrede članaka 14.
stavka 2., 28. i 29. stavka 1. Ustava i članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih
prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak zbog počinjenja kaznenog djela protiv
života i tijela - teške tjelesne ozljede s posljedicom smrti iz članka 120. KZ-a/11. u vezi s
člankom 118. stavkom 1. KZ-a/11.
(U-III-29/2018)
8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. P. iz Z., kojeg
zastupa M. K., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike
Hrvatske broj: Usž-996/18-2 od 10. svibnja 2018., istaknute povrede članaka 19., 26. i
29. stavka 1. Ustava, upravni postupak i spor radi invalidske mirovine (RVI).
(U-III-3817/2018)
9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. J. iz Z., kojeg
zastupa I. S., odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom uredu S. & S. u Z., u povodu
presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1154/18-2 od 26. travnja
2018., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26., 29., 90. stavka 4. i 118. stavka 3.
Ustava, upravni i upravnosudski postupak radi utvrđivanja zlouporabe prava iz porezno
dužničkog odnosa (prigovor retroaktivne primjene propisa).
(U-III-4212/2018)

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

