
 

                                  
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 

Broj: SuE-DVjP-4/2017 
Zagreb, 16. veljače 2017. 
 
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, sudac Antun 
Palarić saziva 4. sjednicu Vijeća za 22. veljače 2017. (srijeda) u 10.00 sati i 
predlaže sljedeći  
 

D N E V N I   R E D 
 
 

I. 
 
 

 1. Ovjera zapisnika 3. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjP-3/2017), održane 8. veljače 2017.    
 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela S. p. H., Z., 
koju zastupa A. Č., odvjetnik iz Z., u povodu presude Županijskog suda u Zadru broj: 
Gž-2616/10-2 od 21. rujna 2011., istaknute povrede članaka 26. i 48. stavka 1. 
Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi utvrđenja prava vlasništva. 
(U-III-5758/2011) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela E. Đ. iz S., koju 
zastupa L. Š., odvjetnik iz Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Rev 1242/12-2 od 4. studenoga 2015., istaknute povrede članaka 15., 21. 
stavka 1., 29. stavka 1. i 35. Ustava Republike Hrvatske te članaka 2., 6. i 14. 
Konvencije, parnični, radi naknade nematerijalne i materijalne (propust države 
ispunjenja njenih pozitivnih obveza). 
(U-III-3586/2016) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. J. iz O., kojeg 
zastupa D. K., odvjetnik iz O., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
(točka I. izreke) broj: Rev-x 309/16-2 od 5. travnja 2016., istaknuta povreda članka 
29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, te članaka 6. i 13. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, radi naknade štete. 
(U-III-4634/2016) 
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 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. M. iz R., kojeg 
zastupa J. H., odvjetnica iz R., u povodu presude Županijskog suda u Rijeci broj: Gž-
1418/2011-2 od 13. travnja 2011. i presude Općinskog suda u Rijeci broj: P-2059/09 
od 19. listopada 2010., istaknute povrede članaka 3., 5., 14., 26., 29., 69. i 117. 
Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi naknade štete. 
(U-III-3985/2012) 
 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela S. M. iz S., koju 
zastupa S. Š., odvjetnik iz S., u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev-x-1001/13-2 od 8. siječnja 2014., istaknute povrede članaka 3., 
14. stavka 2., 29. stavka i 34. Ustava Republike Hrvatske te članka 8. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični, radi isplate. 
(U-III-3631/2014) 
 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. S. iz N., kojeg 
zastupa D. B., odvjetnica iz S., u povodu presude i rješenja Visokog trgovačkog suda 
Republike Hrvatske, broj: 77 Pž-4797/09-4 od 17. prosinca 2013., istaknute povrede 
članaka 1., 3., 5., 14. stavka 2., 16., 18. stavka 1., 26. 29. stavka 1., 35. i 54. Ustava 
Republike Hrvatske, te članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, parnični, radi isplate ugovorene cijene, prigovor razmjernog sniženja cijene. 
(U-III-1687/2016) 
 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela S. L. iz K. N., 
koju zastupa D. B., odvjetnica iz S., u povodu presude Županijskog suda u Splitu 
broj: Gžrs-30/11 od 30. svibnja 2011., istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 2., 
16., 19., 29. stavka 1. i 54. Ustava RH, parnični, radi isplate iznosa na ime 
prekovremenog rada. 
(U-III-400/2013) 
 
 
 9. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio R. M. iz 
O., kojeg zastupa D. K., odvjetnik iz Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Revr-576/15-2 od 21. srpnja 2015., presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Gžr-1033/13-2 od 23. prosinca 2014. i presude Općinskog radnog 
suda u Zagrebu broj: Pr-3212/01 od 6. ožujka 2013., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični - radi poništenja 
rješenja o prestanku radnog odnosa. 
(U-III-5024/2015) 
 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio N. H. iz Z., u 
povodu rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-Ob-1025/2016 od 1. rujna 
2016. i rješenja Općinskog suda u Novom Zagrebu broj: R1 Ob-139/15-11 od 6. 
lipnja 2016., istaknute povrede članka 29. stavka 1. i 35. Ustava Republike Hrvatske,  
izvanparnični. 
(U-III-5455/2016) 
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 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Č. P. iz T., u 
povodu presude Prekršajnog suda u Osijeku broj: Pp 7. P-691/16-10 od 14. travnja 
2016., istaknute povrede članaka 14. i 18. Ustava Republike Hrvatske, prekršajni, 
zbog prekršaja iz članka 49. stavaka 2. i 4., članka 32. stavaka 1. i 5., članka 112. 
stavaka 1. i 3., članka 45. stavaka 1. i 4. te članka 12. stavaka 4. i 8. Zakona o 
sigurnosti prometa na cestama. 
(U-III-3463/2016) 
 
 12. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio M. Ć. iz Z. koga 
zastupa V. D. L., odvjetnica iz Z., u povodu presude Vrhovnog suda RH broj: III Kr 
49/14-5 od 13. svibnja 2014., istaknute povrede članaka 3., 5. stavka 2., 14., 18., 29., 
31. Ustava Republike Hrvatske te članaka 6. i 7. Konvencije, kazneni postupak, 
kazneno djelo iz članka 274. stavak 1. KZ-a/97. 
(U-III-7633/2014) 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. D., iz L., u 
povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: III Kž 3/15-4 od 15. rujna 
2015., drugostupanjske presude Vrhovnog suda broj: I Kž 249/15-4 od 3. lipnja 2015. 
i presude Županijskog suda u Sisku broj: K-25/14 od 2. ožujka 2015., istaknute 
povrede članaka 16. i 29. stavaka 1. i 2. alineje 3., 4. i 6. Ustava Republike Hrvatske i 
članaka 13. i 6. stavaka 1., 2. i 3. točke c) i d) Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, kazneni, dva kaznena djela iz članka 110. KZ-a/11. i kazneno 
djelo iz članka 331. stavka 1. KZ-a/11. 
(U-III-2589/2016) 
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi S. B. iz O., kojeg zastupa V. V., 
odvjetnik iz R., podnesena na temelju članka 63. Ustavnog zakona, upravni, ustavna 
tužba zbog dugotrajnosti upravnog postupka koji se vodio kod Ministarstva financija - 
Porezne uprave, Područnog ureda Rijeka sada: Područni ured Istra, Hrvatsko 
primorje, Gorski kotar i Lika i upravnog spora vođenog kod Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske. 
(U-IIIA-3803/2015) 
 
 
 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

  Antun Palarić, v. r. 
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Napomene: 
 
- Predmet pod točkom 2. dnevnog reda (U-III-5758/2011) bio je na dnevnom redu 3. 
sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama održane 2. veljače 
2017. (točka 2. dnevnog reda) 
 
- Predmet pod točkom 12. dnevnog reda (U-III-7633/2014) bio je na dnevnom redu 

1. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama održane 11. siječnja 

2017. (točka 9. dnevnog reda) 


