USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: SuE-DVjP-22/2018
Zagreb, 13. prosinca 2018.
Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac dr.
sc. Branko Brkić saziva 22. sjednicu Vijeća za 19. prosinca 2018. (srijeda) u 10.00
sati i predlaže sljedeći
DNEVNI RED
I.
1. Ovjera zapisnika 21. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim
tužbama (SuE-ZVjP-21/2018) održane 12. prosinca 2018.
II.
2. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli A. M. iz E.
B., R. A., G. P. iz W. A., W., SAD, Ž. P. iz W. L., W., SAD i D. Š.iz SZ. T., K., koje
zastupa Ž. O., odvjetnik u Odvjetničkom uredu O. u Z., u povodu rješenja Županijskog
suda u Zadru broj: 20 Gž-431/16-6 od 15. studenoga 2016. i rješenja Vrhovnog suda
Republike Hrvatske broj: Rev 1328/18-2 od 3. srpnja 2018., istaknute povrede članaka
14. stavka 2., 26., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi utvrđenja
prava vlasništva na nekretnini.
(U-III-3362/2018)
3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela mldb. A. M.,
zastupana po ocu i zakonskom zastupniku O. M., kojeg zastupa P. K., odvjetnik u S. B.,
u povodu presude Županijskog suda u Slavonskom Brodu broj: Gž-1827/2013-2 od 19.
veljače 2015., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19., 26. i 29. stavka 1. Ustava i
članak 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi
naknade štete.
(U-III-2000/2018)
4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. M. iz Z., u povodu
presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 1210/15-4 od 14. ožujka 2018.,
presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gžn-2204/14-2 od 27. siječnja 2015. kojom je
odbijena žalba podnositelja i potvrđena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu
broj: Pn-5213/06-113 od 23. lipnja 2014., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18.,
26., 29. stavka 1., 35. i 37. Ustava, parnični postupak radi naknade štete.
(U-III-3421/2018)

5. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. V. iz S., u
povodu presude Županijskog suda u Splitu broj: Gžp-1318/13 od 5. svibnja 2014.,
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak
radi naknade štete.
(U-III-6394/2014)
6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. G. iz S. N., kojeg
zastupa H. J., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 12
Gž2-549/14-2 od 13. siječnja 2015., istaknute povrede članaka 29. stavka 1., 35., 62.
stavka 1., 63. i 65. Ustava, članaka 6. stavka 1. i 8. stavaka 1. i 2. Konvencije za zaštitu
ljudskih prava i temeljnih sloboda, članka 5. Protokola br. 7 uz Konvenciju, članaka 3.
stavka 1. i 9. stavaka 1. i 2. te članka 12. stavaka 1. i 2. Konvencije o pravima djeteta,
parnični postupak radi razvoda braka, povjeravanja djece na odgoj i čuvanje te
određivanja doprinosa uzdržavanju djece.
(U-III-1189/2015)
7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli Suvlasnici stambene
zgrade u R., svi zastupani po predstavniku suvlasnika zgrade B. M., a koje zastupa M.
S., odvjetnik u R., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev
2287/10-2 od 7. siječnja 2014., istaknute povrede članaka 18. i 29. Ustava, te članak 6.
stavak 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi
naknade štete (odbačena revizija - VPS).
(U-III-1172/2014)
8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela A.-M. B. iz Z., koju
zastupa A. S., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 27 Gž
Ob-241/16-2 od 6. rujna 2016., istaknute povrede članaka 35. (u dijelu koji se odnosi na
štovanje i zaštitu obiteljskog života), 62. i 63. stavaka 1. i 2. Ustava, iz sadržaja ustavne
tužbe slijedi i članak 29. stavak 1. Ustava, parnični postupak radi odluke o roditeljskoj
skrbi i uzdržavanju.
(U-III-5618/2016)
9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. L. M. iz Z., koju
zastupa T. N., odvjetnica u Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske
broj: Rev 1606/17-2 od 4. listopada 2017., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29.
stavka 1., 63., 64. stavka 1., 65., 115. stavka 3. i 116. Ustava, parnični postupak radi
uzdržavanja djeteta.
(U-III-639/2018)

10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. V. iz V., kojeg
zastupaju odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu B. Š. & N. T. & L. Š., sa
sjedištem u P., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 325/173 od 27. lipnja 2017., istaknute povrede članaka 5. stavka 2., 14. stavka 2., 19. stavka 1.
i 55. stavka 1. Ustava, parnični postupak zbog otkaz ugovora o radu.
(U-III-4398/2017)

11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela L. G. iz V., koju
zastupa V. B., odvjetnik u Velikoj Gorici, u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike
Hrvatske broj: Rev 108/17-2 od 15. lipnja 2018., istaknuta povreda članka 29. stavka 1.
Ustava, ovršni postupak radi ovrhe na nekretninama.
(U-III-4155/2018)
12. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje su podnijele J. G. F. iz Z.,
J. K. iz Z., K. P. iz V., zastupana po K. L., odvjetniku u V. i S. S. S. iz Z., u povodu
odluke Državnog sudbenog vijeća broj: IS-6/16-50 od 5. srpnja 2018., kojom su za
sutkinje Županijskog suda u Zagrebu ponovno imenovane: R. Đ. V., I. K, T. M. M. sutkinje Općinskog građanskog suda u Zagrebu i pod točkom IV. izreke imenovan je za
suca Županijskog suda u Zagrebu V. B. - sudac Općinskog kaznenog suda u Zagrebu,
istaknute povrede članaka 14., 18., 19., 28., 29. stavka 1., 35., 44., 54. stavka 2. i 121.
Ustava, te članaka 6., 13. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda,
postupak nakon odluka Ustavnog suda broj: U-III-5074/2017 od 22. svibnja 2018.
("Narodne novine" broj 55/18.) i broj: U-III-281/2018 od 22. svibnja 2018. ("Narodne
novine" broj 56/18.), ponovljeni postupak imenovanja sudaca Županijskog suda u
Zagrebu.
(U-III-3053/2018, U-III-3101/2018, U-III-3151/2018, U-III-3152/2018)
13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio R. I. iz B., kojeg
zastupa M. C., odvjetnik u V., u povodu presude Prekršajnog suda u Osijeku broj: Pp 10.
P-390/16-19 od 5. lipnja 2017., istaknute povrede članaka 5. i 29. stavka 1. Ustava,
prekršajni postupak zbog prekršaja iz članka 70. stavka 2., kažnjivog po članku 70.
stavku 4., u vezi s člankom 293. stavkom 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te
zbog počinjenja prekršaja iz članka 176. stavka 2. ZSPC-a kažnjivog po članku 176.
stavku 5. ZSPC-a.
(U-III-3136/2017)
14. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. R. iz J. L. (otok P.), kojeg zastupa N. Č., odvjetnica u S., u povodu presude Županijskog suda u
Bjelovaru broj: Kž-114/2016 od 25. kolovoza 2016. i presude Općinskog suda u Novom
Zagrebu broj: K-381/2014 od 18. veljače 2016., istaknute povrede članaka 14. stavaka
1. i 2., 29. stavka 1., 31. stavaka 1. i 2., 35. i 38. stavka 1. Ustava, te članka 6.
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1. Protokola 12 uz
Konvenciju, kazneni postupak radi kaznenog djela iz članka 139. stavaka 2. i 3. KZa/11. (129. stavaka 2. i 3. KZ-a/97.) (ne bis in idem).
(U-III-5112/2016)
15. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela Z. J. iz
K., koju zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu V., J., Š., S., J. & J. iz R., u povodu
presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-718/15-2 od 28. listopada
2015., istaknute povrede članaka 3., 14., 26., 29. i 35. Ustava , upravni spor radi
priznavanja statusa roditelja njegovatelja.
(U-III-4589/2015)

16. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo H. d.o.o.
sa sjedištem u H. na S., koje zastupa K. K., odvjetnica u Z., u povodu presude Visokog
upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2870/16-3 od 22. veljače 2017., istaknuta
povreda članka 29. stavka 1. Ustava, upravni i upravnosudski postupak - javna nabava.
(U-III-3276/2017)
17. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio B. P. iz G.
V., kojeg zastupaju H. P. i A. P., odvjetnici u odvjetničkom društvu P. i dr. u V., u povodu
presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-732/17-2 od 29. ožujka
2017., istaknute povrede članaka 19. stavka 2., 29. stavka 1. i 58. Ustava, upravni i
upravno sudski postupak radi naknade troškova prekogranične zdravstvene zaštite.
(U-III-2729/2017)
18. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. M.,
trenutno na izdržavanju kazne zatvora u Kaznionici u Lepoglavi, ustavna tužba
podnesena zbog uvjeta u zatvoru.
(U-IIIBi-3021/2018)
PREDSJEDNIK VIJEĆA
dr. sc. Branko Brkić, v. r.

