
  
Broj: SuE-DVjP-3/2014 
Zagreb, 6. veljače 2014. 
 
 
  Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin 
sudac Antun Palarić saziva 3. sjednicu Vijeća za 12. veljače 2014. (srijeda) u 
10.00 sati i predlaže sljedeći  

 

D N E V N I   R E D 
 
 

I. 
 
 

  1. Ovjera zapisnika 2. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o 
ustavnim tužbama (SuE-ZSVjP-2/2014), održane 29. siječnja 2014.   
 
 

II. 
 

 
  2. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela B. 
C. iz U., protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-626/08-2 od 18. 
svibnja 2011., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1., 35. i 69. stavka 
1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi naknade štete uslijed pogreške u 
liječenju. 
(U-III-221/2012) 
 
  3. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela V. 
s. d. o. o. P., koju zastupaju H. P., A. P., P. M. i N. E., odvjetnici iz Odvjetničkog 
društva P. i dr. j. t. d. iz V., protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: 
Revt-156/10-2 od 29. studenoga 2011., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18. 
stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, trgovački - isplata naknade 
članu nadzornog odbora trgovačkih društava. 
(U-III-1743/2012) 
 
  4. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio B. B. 
iz Z., protiv presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-11410/11-3 od 7. veljače 
2012., istaknute povrede članaka 14. stavka 1., 16. stavka 1.,19. stavka 1., 35. i 37. 
stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, sudski postupak, parnica, radi zaštite od 
nezakonite radnje (članak 67. ZUS-a). 
(U-III-2527/2012) 
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             5. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela N. 
B. iz Z., zastupana po skrbnici N. M. protiv rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: 
Gž-6412/09-2 od 6. rujna 2011. i rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu 
broj: R1-374/06-20 od 4. svibnja 2009., istaknute povrede članaka 14. stavka 1., 16. i 
29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, izvanparnični, djelomično lišenje poslovne 
sposobnosti.  
(U-III-5780/2011) 
 
 
  6. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio J. K. 
iz S., protiv rješenja Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: Gžovr-94/12-2 od 20. 
veljače 2012., istaknuta povreda (prema sadržaju ustavne tužbe) članka 29. stavka 1. 
Ustava Republike Hrvatske i članaka 3. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, ovršni.  
(U-III-2446/2012) 
 
 
  7. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio A. 
M. iz Z., kojeg zastupaju L. H. i S. R., odvjetnici u Z., protiv presude Županijskog 
suda u Velikoj Gorici broj: I Kž-103/11-3 od 15. veljače 2012. i presude Općinskog 
suda u Vrbovcu broj: K-79/10-11 od 7. prosinca 2010., istaknuta povreda članka 29. 
stavaka 1. i 2. alineja 1., 2., 3., 4. i 6. i stavka 4. Ustava Republike Hrvatske, članka 
6. točaka 1., 2., 3., 3a., 3b., 3c., 3d. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda kao i članka 4. stavka 1. Protokola broj 7 uz Konvenciju, kazneni, kazneno 
djelo protiv javnog reda - nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari - iz 
članka 335. stavka 2. Kaznenog zakona.  
(U-III-2709/2012) 
 
 
  8. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio A. 
M. iz Z., kojeg zastupaju L. H. i S. R., odvjetnici u Z.u, protiv presude Županijskog 
suda u Bjelovaru broj: Kž-50/2012-6 od 28. ožujka 2012. i presude Općinskog suda u 
Bjelovaru broj: K-166/10-30 od 28. studenoga 2011., istaknute povrede članaka 4. 
stavka 2. i 29. Ustava Republike Hrvatske te članka 6. točke 1. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni, radi kaznenog djela pomaganja u prijevari 
u gospodarskom poslovanju iz članka 293. stavka 2. u svezi sa stavkom 1. i člankom 
38. Kaznenog zakona.  
(U-III-3172/2012) 
 
 
  9. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio V. 
G. iz Z., kojeg zastupa J. P., odvjetnik iz B., protiv presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: I KŽ-864/10-6 od 26. listopada 2011., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2. i 26. Ustava Republike Hrvatske, kazneni, zbog kaznenog djela protiv 
imovine, razbojništvom iz čl. 218. st. 2. u vezi st. 1. Kaznenog zakona.  
(U-III-372/2012) 
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  10. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
Lj. S. iz O., koju zastupa D. M., odvjetnik iz O., protiv presude Županijskog suda u 
Osijeku broj: Kž-560/2011-5 od 25. studenoga 2011. i presude Općinskog suda u 
Osijeku broj: K-309/09-9 od 15. ožujka 2011., istaknute povrede članaka 14. stavka 
2., 29. stavaka 1. i 2. podstavka 6. Ustava Republike Hrvatske, kazneni zbog 
kaznenog djela iz članaka 345. stavaka 1. i 3. i 312. stavka 1. KZ-a. 
(U-III-457/2012) 
 
 
  11. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio D. 
K. iz V. G., trenutno u K. L., protiv presude Županijskog suda u Osijeku broj: Kž-
669/2011-4 od 18. studenog 2011. i presude Općinskog suda u Osijeku broj: K-
800/10-48 od 30. svibnja 2011., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 16., 19. i 
29. Ustava Republike Hrvatske, kazneni, kazneno djelo iz članka 293. stavaka 1. i 2. 
Kaznenog zakona - kazna zatvora u trajanju od jedne godine i tri mjeseca. 
(U-III-703/2012) 
 
 
  12. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio I. 
M. iz K., kojeg zastupa L. K., odvjetnica iz S., protiv presude Upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Us-5427/2009-4 od 30. studenoga 2011., istaknute povrede 
članaka 5. stavka 2., 14. stavka 2., 19. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava Republike 
Hrvatske, upravni, radi poreza na promet nekretnina. 
(U-III-1134/2012) 
 
 
  13. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio G. 
M. iz K., kojeg zastupa L. K., odvjetnica iz S., protiv presude Upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Us-5428/2009-4 od 30. studenoga 2011., istaknute povrede 
članaka 5. stavka 2., 14. stavka 2., 19. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava Republike 
Hrvatske, upravni, radi poreza na promet nekretnina. 
(U-III-1133/2012) 
 
 
  14. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio N. 
D. iz Z., kojeg zastupa M. K., odvjetnik iz Z., protiv presude Upravnog suda 
Republike Hrvatske Us-5197/2008-9 od 12. listopada 2011., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 19. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, 
upravni postupak povrata konfiscirane imovine.  
(U-III-699/2012) 
 
 
  15. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijelo t. 
d. I. B. d. o. o. iz I., koje zastupa V. V., odvjetnik u R., protiv presude Visokog 
upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-1714/2011 od 20. studenoga 2013., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, 
upravni, radi korištenja pomorskog dobra bez koncesije. 
(U-III-31/2014) 
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  16. Nacrt rješenja s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
Lj. R. iz K. I., koju zastupa L. K., odvjetnica iz I. G., protiv presude Upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usl-4199/12-7 od 5. srpnja 2013., istaknute povrede 
članaka 14., 48. stavka 1., 51. stavka 2. i 62. Ustava Republike Hrvatske te članka 
14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, upravni, radi naplate 
poreza na promet nekretnina (čl. 13. Zakona o porezu na promet nekretnina - 
nasljeđivanje u izvanbračnoj zajednici). 
(U-III-4804/2013) 

 
  17. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
G.-P., g. z. z. iz Z., koju zastupa upravitelj B. Š. (na temelju članka 63. stavka 1. 
Ustavnog zakona), protiv presude Trgovačkog suda u Zagrebu broj: 70. Povrv-
2877/2011 od 28. studenoga 2013., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, parnični, radi isplate sredstava zajedničke pričuve - zatražena 
odgoda ovrhe (čl. 67./2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu). 
(U-IIIB-364/2014) 
 
  18. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
M. S. iz S. (na temelju članka 63. Ustavnog zakona - razumni rok), parnica iz radnog 
odnosa. 
(U-IIIA-18/2012) 
 
  19. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
M. S. iz S. (na temelju članka 63. Ustavnog zakona - razumni rok), parnica iz radnog 
odnosa. 
(U-IIIA-17/2012) 

 
          20. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio I. 

D., kojeg zastupa Z. M., odvjetnik iz S. B., protiv presuda Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: I Kž 16/12-4 od 31. siječnja 2012., istaknute povrede članaka 3., 18. 
stavka 1. i 26., iz sadržaja ustavne tužbe članka 29. stavka 1. Ustava Republike 
Hrvatske, kazneni, kaznena djela razbojništva i sprečavanja službene osobe u 
obavljanju službene radnje (Vrhovni sud je preinačio odluku o kazni i povisio kaznu). 
(U-III-1609/2012) 
 
 
 
   

PREDSJEDNIK VIJEĆA 
                                                                             Antun Palarić, v. r. 


