
  
Broj: SuE-DVjP-20/2014 
Zagreb, 27. studenoga 2014. 
 
 
  Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, sudac 
Antun Palarić saziva 20. sjednicu Vijeća za 3. prosinca 2014. (srijeda) u 10.00 sati 
i predlaže sljedeći  

 
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

  1. Ovjera zapisnika 19. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o 
ustavnim tužbama (SuE-ZSVjP-19/2014), održane 19. studenoga 2014.   
 

II. 
 
  2. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli V. 
L., O. L. i M. L., svi iz Z., koje zastupa D. M., odvjetnik u odvjetničkom društvu M. i 
partneri, Z., protiv presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-2387/08-2 od 16. 
ožujka 2010., presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: Ps-1365/02 od 
27. studenoga 2007. i rješenja Vrhovnog suda broj: Rev-x 610/10-2 od 26. siječnja 
2011. - revizijsko pismo, istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. 
Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi otkaza stanarskog prava. 
(U-III-2675/2011) 
 
  3. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli 
S. M. i P. M. oboje iz S. B., koje zastupa P. K., odvjetnik u S. B., protiv presude 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 203/09-2 od 13. travnja 2011., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19. stavka 1., 26., 29. stavka 1. i 48. stavka 
1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi naknade štete. 
(U-III-4579/2011) 
 
  4. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio I. S. 
iz V., protiv presude Županijskog suda u Osijeku, broj: Gž-1148/10-2 od 27. listopada 
2011. i presude Općinskog suda u Osijeku, broj: P-647/06-28 od 20. prosinca 2007., 
istaknute povrede članaka 19. stavka 1. i 26.  i 29. stavka 1.Ustava Republike 
Hrvatske, parnični, radi utvrđenja ništavim odredbi ugovora i isplate. 
(U-III-6245/2011) 
 
 



  5. Nacrt odluke i rješenja s referatom u povodu ustavne tužbe koju je 
podnio Z. K. iz Z., protiv presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: 
Revt-175/10-2 od 29. lipnja 2011., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. 
stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, radi utvrđenja ništavim ugovora i ponude te 
naknade štete. 
(U-III-4930/2011) 
 
  6. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio Z. K. 
iz Z., protiv rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revt 238/12-2 od 29. 
kolovoza 2012., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, radi utvrđenja ništavim ugovora i ponude te naknade štete 
(odbačaj revizije - VPS). 
(U-III-3841/2013) 
 
  7. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela V. 
B. iz Z., koju zastupa M. Z., odvjetnik u P., protiv presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Gž-3300/11-2 od 6. svibnja 2011., parnični, radi isplate. 
(U-III-4056/2011) 
 
  8. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela Z. 
J. iz Z., koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa M. V., odvjetnik iz Z., protiv 
presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 1280/10-2 od 23. veljače 
2011., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26., 29. stavka 1. i 54. stavka 1. 
Ustava Republike Hrvatske, radi utvrđenja nedopuštenosti odluke o otkazu ugovora o 
radu te radi vraćanja na rad (poslovno uvjetovani redoviti otkaz). 
(U-III-3272/2011) 
 
  9. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju su podnijele 
M. K. iz Z., J. M. i D. M. iz D. i I. M. iz Č., protiv rješenja Županijskog suda u 
Dubrovniku broj: Gž-1618/11 od 26. svibnja 2011., istaknute povrede članaka 3., 14. 
stavka 2., 18. stavka 1., 19., 29. stavka 1., 48. i 50. Ustava Republike Hrvatske, 
zemljišnoknjižni, radi uknjižbe. 
(U-III-3431/2011) 
 
  10. Nacrt rješenja s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio H. 
H. iz Č., kojeg zastupa S. N., odvjetnik iz O., protiv presude Županijskog suda u 
Osijeku broj: Kž-259/2012-2 od 26. travnja 2012. i presude Općinskog suda u Osijeku 
broj: K-608/11-21 od 24. siječnja 2012., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. 
Ustava Republike Hrvatske te članka 4. Protokola broj 7 uz Konvenciju za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni, kazneno djelo kažnjivo po članku 98. 
Kaznenog zakona. 
(U-III-3317/2012) 
 
  11. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio P. 
Š. iz O., protiv presude Županijskog suda u Osijeku broj: Kž-169/11-4 od 22. prosinca 
2011., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 31. stavka 1. Ustava Republike 
Hrvatske i članaka 6. stavka 1. i 7. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, kazneni. 
(U-III-622/2012) 
 



  12. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio S. 
U. iz O., protiv presude Županijskog suda u Osijeku broj: Kž-169/11 od 22. prosinca 
2011., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 31. stavka 1. Ustava Republike 
Hrvatske i članaka 6. stavka 1. i 7. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, kazneni. 
(U-III-1037/2012) 
 
  13. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio Đ. 
V. iz O., protiv presude Županijskog suda u Osijeku broj: Kž-169/11-4 od 22. prosinca 
2011., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26., 29. stavka 1. i 31. stavka 1. 
Ustava Republike Hrvatske kao i članaka 6. stavka 1. i 7. stavka 1. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni. 
(U-III-1245/2012) 
 
  14. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
B. K. iz V., koju zastupaju odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Z. K., B. M. i 
A. V. sa sjedištem u V., protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Zpa-
26/2010-8 od 11. veljače 2011., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19. stavka 
2., 26. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, upravni, radi prestanka obnašanja i 
zabrane obnašanja funkcija.  
(U-III-2221/2011) 
 
  15. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli 
B. d. o. o. iz S., A. B. iz S. i B. B. iz S., koje zastupa M. I., odvjetnik u Z., protiv 
presude Upravnog suda u Rijeci, broj: 7 UsI-1206/12-30 od 31. siječnja 2014., 
istaknute povrede članaka 18. stavka 1., 29. stavka 1., 51. stavka 2. i 118. stavka 3. 
Ustava Republike Hrvatske, upravni, radi povrata razlike uplaćenog komunalnog 
doprinosa. 
(U-III-1272/2014) 
 
 
 
 

 PREDSJEDNIK VIJEĆA 

   Antun Palarić, v. r. 

 

 
 

 


