
  
Broj: SuE-DVjD-5/2019 
Zagreb, 11.ožujka 2019. 
 
 
 Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa sutkinja 
Ingrid Antičević Marinović saziva 5. sjednicu Vijeća za 14. ožujka 2019. (četvrtak) u 
10.00 sati i predlaže sljedeći   
 
 

D N E V N I   R E D 
 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 4. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjD-4/2019) održane 28. veljače 2019. 
 
 

II. 
 

 2. Predreferat o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. P. iz K., kojeg zastupa S. K., 
odvjetnik u S., u povodu rješenja Županijskog suda u Splitu broj: Gž Ovr-904/2017-2 i 
broj: Gž Ovr-904/2017-3 od 9. ožujka 2018. te zaključka Općinskog suda u Zadru broj: 
Ovr-572/2015-47 od 21. ožujka 2018., istaknute povrede  članaka 14. stavka 2., 29. 
stavka 1., 34. stavka 1., 35., 48. i 50. Ustava, članaka 6. stavka 1., 8. i 14. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te članka 1. Protokola br. 1. uz Konvenciju, 
ovršni postupak, ovrha na nekretnini na temelju ovršne isprave. 
(U-III-1673/2018) 
 
  
 
 3. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. K. iz I. G., 
kojeg zastupa K. G., odvjetnica u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: I Kž 851/11-6 od 29. listopada 2014. i presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: XVII K-203/09 od 5. listopada 2010., istaknuta povreda članka 29. Ustava, 
kazneni postupak radi produljenog kaznenog djela iz članka 246. stavka 2. KZ-a/11 i 
produljenog kaznenog djela iz članka 312. stavka 1. KZ-a/97. 
(U-III-1083/2015) 
 



 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje su podnijeli V. M. iz Z. i M. 
Š. iz S., koje zastupa Lj. Š. P., odvjetnica u Z., u povodu presude Visokog prekršajnog 
suda Republike Hrvatske broj: Pž-1984/2016 od 31. kolovoza 2016. i rješenja 
Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprave zračnog prometa, elektroničkih 
komunikacija i pošte klasa: PR/I-343-08/13-02/02, ur. broj: 530-06-1-1-1-16-42 od 13. 
lipnja 2016., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19., 26., 29. stavaka 1., 2. i 3. te 
članka 31. stavka 1. Ustava, prekršajni postupak zbog prekršaja iz članka 13. stavka 2. 
u vezi s odredbom JAR OPS 3.290(b) točka 11. Dodatka I. Pravilnika o zahtjevima 
zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni 
zračni prijevoz helikopterom i članka 150. stavka 1. točke 9. u vezi s člankom 60. 
stavcima 1. i 2. Zakona o zračnom prometu, te s odredbom JAR OPS 3.545(b) Dodatka 
I. Pravilnika o zahtjevima zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravnim postupcima koji se 
primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz helikopterom. 
(U-III-1766/2017, U-III-1767/2017) 
 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. D. iz R. F., kojeg 
zastupa T. K., odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom uredu A. Z., V. Z. i T. K. u P., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2807/16-2 od 5. 
listopada 2016.. i presude Upravnog suda u Rijeci broj: Usl-1742/15-9 od 7. lipnja 2016., 
istaknute povrede članaka 14. i 29. stavka 1. Ustava, upravni spor naplata posebnog 
poreza na motorna vozila. 
(U-III-233/2017) 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. Č. iz Z., kojeg 
zastupaju M. P. i E. E., odvjetnici u Odvjetničkom društvu G., G., P. i p. d.o.o. u Z., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2151/16-3 od 28. 
lipnja 2018., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 51. stavka 2. Ustava, upravni spor 
radi inspekcijskog nadzora (obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost). 
(U-III-3415/2018) 
 
 
 
 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 

 Ingrid Antičević Marinović, v.r. 

 


