
                                    
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: SuE-DVjP-2/2019 
Zagreb, 28. siječnja 2019.  
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac dr. 
sc. Branko Brkić saziva 3. sjednicu Vijeća za 6. veljače 2019. (srijeda) u 10.00 sati i 
predlaže sljedeći  
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 1. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjP-2/2018) održane 23. siječnja 2019. 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli I. U. i D. U., oboje iz 
O., koje zastupa B. P., odvjetnica u O., u povodu  presude Županijskog suda u Osijeku 
broj: Gž-4845/2014-2 od 3. veljače 2016. i presude Općinskog suda u Osijeku broj: 23. 
P-1651/2010-41 od 13. listopada 2014., istaknute povrede članaka 14., 16., 18., 29., 
34., 48., 50. i 140. Ustava, te članka 6. stavak 1., 8., 13. i 14. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični - donošenje presude koja zamjenjuje ugovor 
o najmu stana sa zaštićenom najamninom. 
(U-III-1437/2016) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. K. iz O., kojeg 
zastupa I. B., odvjetnica u K., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Rev 1969/17-3 od 12. prosinca 2017., istaknute povrede članaka 5. stavka 2., 14. 
stavka 2., 19. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske te članka 6. 
stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični, radi naknade 
štete. 
(U-III-1716/2018) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli D. L. iz I. i I. H. iz A., 
koje zastupa D. P., odvjetnik u O., u povodu presude Županijskog suda u Osijeku broj: 
Gž-1323/2016-2 od 3. studenoga 2016., istaknute povrede  članaka 14. stavak 2. i 29. 
stavak 1. Ustava, parnični - radi naknade štete.  
(U-III-124/2017) 
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 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo S. d. M. iz Z., koje 
zastupa Đ. A., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog trgovačkog suda Republike 
Hrvatske broj: 25 Pž-5804/2015-4 od 20. kolovoza 2018., istaknute povrede članaka 3. i 
29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični, radi isplate tražbine prethodno 
utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom.  
(U-III-3589/2018) 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela D. R. F. iz S., koju 
zastupa Zajednički odvjetnički ured Lj. G. i M. G. u S., u povodu rješenja Županijskog 
suda u Splitu broj: Gžo-315/2013 od 20. svibnja 2013., istaknute povrede  članaka 29. 
stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava i članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava 
i temeljnih sloboda i 1. stavka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju, parnični, radi određivanja 
naknade za predano zemljište.  
(U-III-1097/2015) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko društvo T. 
p. d. d. Z., koje zastupa M. P., predsjednik Uprave, u povodu  presude Visokog 
prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: Gž-3443/15 od 21. veljače 2018., istaknute 
povrede članaka 3., 29. i 115. Ustava, prekršajni, zbog prekršaja iz članka 33. stavaka 4. 
i 6. Zakona o inspektoratu.  
(U-III-4322/2018) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio  J. V. iz R., kojeg 
zastupaju V. K. i A. K., odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu u R., u povodu 
presude Prekršajnog suda u Rijeci broj: 15. Pp P-1896/15 od 9. travnja 2018., istaknuta 
povreda članka 29. stavaka 1. i 2. Ustava, prekršajni, zbog počinjenja prekršaja 
propisanog člankom 43. u vezi s člankom 293. stavkom 1. Zakona o sigurnosti prometa 
na cestama.   
(U-III-1836/2018) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio K. B. iz Z., sada u S. 
R. V., kojeg zastupa N. B., odvjetnik u Z., u povodu  rješenja Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-3134/17-2 od 8. ožujka 2018., istaknute povrede 14. 
stavak 2., 18. stavak 1., 26., 29. stavak 1. i 37. Ustava, upravnosudski postupak - radi 
zaštite osobnih podataka (dostava rješenja - nepravodobnost tužbe nadležnom sudu). 
(U-III-2462/2018) 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio N. S. iz P., kojeg 
zastupa M. I., odvjetnik u P., u povodu presude Prekršajnog suda u Puli-Pola broj: 2. Pp 
P-1404/18 od 28. kolovoza 2018., istaknute povrede  članaka 5. stavka 2., 14. stavka 2., 
26., 29. stavka 1. i 115. stavka 3. Ustava, te članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, prekršajni, zbog počinjenja prekršaja iz članka 229. 
stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 
(U-III-3574/2018) 
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 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. R. iz R., kojeg 
zastupa Zajednički odvjetnički ured A. S., D. M., A. M. i I. G. u R., u povodu presude 
Županijskog suda u Rijeci broj: Kž-508/2014-2 od 14. siječnja 2015. i presude 
Općinskog suda u Rijeci broj: K-911/11 od 28. travnja 2014., istaknute povrede članaka 
14. stavka 2., 19. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava, kazneni - kazneno djelo iz članka 98. 
Kaznenog zakona.  
(U-III-1153/2015) 
 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela I. T. iz R., koju 
zastupa Lj. M. P., odvjetnica u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske  
broj: Kž-690/16-6 od 16. veljače 2017. i presuda Županijskog suda u Zagrebu broj: K-
71/14 od 11. listopada 2016., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26. 29. stavka 1., 
115., 134., 141.c Ustava te članka 6. stavaka 1., 2. i 3. c) i d) i članaka 8. stavka 1. i 13. 
stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.  
(U-III-1771/2017) 
 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. T., trenutno na 
izdržavanju kazne zatvora u Kaznionici u G., u povodu presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Kž-690/16-6 od 16. veljače 2017., istaknute povrede članka 29. 
stavaka 1. i 2. alineja 4. Ustava, kazneni - zbog tri kaznena djela iz članka 111. točke 1., 
u vezi s člankom 34. stavkom 1. Kaznenog zakona. 
(U-III-1582/2017) 
 
 
 14. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio E. K. iz K., 
kojeg zastupa K. K., odvjetnik u Odvjetničkom društvu K. & p., sa sjedištem u Z., u 
povodu  presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2338/16-2 od 
25. kolovoza 2016., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, 
upravni  postupak, radi poreza na promet nekretnina. 
(U-III-5057/2016) 
 
 
 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. B. iz K. N., koju 
zastupa S. Č., odvjetnik u P., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-43/17-2 od 19. siječnja 2017., istaknute povrede članaka 18. stavak 
1. i 29. stavak 1. Ustava, upravni - (ne)uredna dostava poreznog rješenja. 
(U-III-1665/2017) 
 
 
 16. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio S. Š. iz Z., kojeg 
zastupa L. H., odvjetnica u Z., ustavna tužba podnesena je na temelju članka 63. 
Ustavnog zakona (radi povrede prava na suđenje u razumnom roku). 
(U-IIIA-3971/2018) 
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17. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio T. C. iz D., B., kojeg 
zastupa I. B., odvjetnica u Z., u povodu rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu 
broj: 131-R1 Ob-649/17-11 od 25. svibnja 2017. i rješenja Županijskog suda u Puli-Pola 
broj: Gž Ob-102/2018-5 od 30. svibnja 2018., istaknute povrede članaka 14., 26., 29. i 
35. Ustava, članka 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 
1. Protokola broj 12 u vezi sa člankom 8.  Konvencije, izvanparnični postupak.   
(U-III-2887/2018) 
 
 18. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli H. P. iz Z., mlt. M. 
P. i mlt. D. P., oboje iz Z., koje zastupa otac i z. z. H. P., svi zastupani po S. B. J., 
odvjetnici u Odvjetničkom društvu J. & p. j. t. d. u Z., u povodu presude i rješenja 
Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž Ob-738/18-3 od 4. rujna 2018., istaknute povrede 
članaka 14., 29. stavka 1. i 35. Ustava i članaka 3., 6. stavka 1., 8., 13. i 14. Konvencije 
za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak.  
(U-III-4209/2018) 
 
  

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

 
 

 
 

 


