
  
Broj: SuE-DSjB-6/2022 
Zagreb, 12. srpnja 2022. 
 
 Sazivam 6. sjednicu Suda za 12. srpnja 2022. (utorak) nakon Stručnog 
sastanka i predlažem sljedeći 
 

D N E V N I    R E D  
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 5. sjednice Suda (SuE-ZSjB-5/2022) održane 7. lipnja 
2022.   
 

 II.   
 

OCJENA SUGLASNOSTI ZAKONA S USTAVOM 
 

  
 2. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 237. stavka 1. Kaznenog zakona ("Narodne 
novine" broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. - ispravak, 101/17., 118/18., 126/19. i 
84/21.), kojeg je podnio Jakša Bulić iz Splita. 
(U-I-2453/2022) 
 
 3. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 244. stavaka 1. i 3. Prekršajnog zakona 
("Narodne novine" broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.) koji su 
podnijeli SINANOVIĆ - FASADE d. o. o. iz Ičića i Senada Sinanović iz Ičića, koje 
zastupa Luka Tomašić, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Marčan & Partneri d. o. o. u 
Rijeci. 
(U-I-3430/2022) 
 
 4. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 115. stavaka 1. i 3. Zakona o gradnji ("Narodne 
novine" broj 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.) koji je podnio Grad Rovinj, zastupan po 
Marku Paliagi gradonačelniku, koje zastupa Aleksandar Puh, odvjetnik u Puli. 
(U-I-604/2022) 
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III. 
 

USTAVNE TUŽBE 
 

 5. Nacrt odluke i rješenja s referatom III. o ustavnoj tužbi koju je podnio R. H. 
iz S., kojeg zastupa V. P., odvjetnica u Z., u povodu rješenja Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Gž Ob-400/17-2 od 10. travnja 2017., istaknute povrede članaka 18. 
stavka 1., 29. stavka 1. i 35. Ustava, te članaka 6. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, parnični postupak. 
(U-III-2436/2017) 
 
 6. Nacrt odluke s referatom IV. o ustavnoj tužbi koju je podnijela I. C. iz K., 
koju zastupa T. S., odvjetnik u Č., u povodu  presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-184/19-2 od 29. travnja 2020., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1., 35., 58. stavaka 1. i 2., 63., 64., 65. i 115. stavka 
1. Ustava, upravni spor radi izvršenja rješenja kojim je priznat status. 
(U-III-4751/2020) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom IV. o ustavnoj tužbi koju je podnijela I. D., koju 
zastupa odvjetnica S. B. J. iz Odvjetničkog društva J. & partneri j.t.d. iz Z., u povodu 
rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž Ob-1215/21-2 od 10. studenoga 2021. 
i rješenja Općinskog suda u Sesvetama, Stalne službe u Dugom Selu broj: R1 Ob-
374/2020-33 od 30. rujna 2021., istaknute povrede članaka 14., 23., 29. stavka 1. i 
35. Ustava, i članaka 3., 6. stavka 1., 8. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, izvanparnični postupak. 
(U-III-249/2022) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom III. o ustavnoj tužbi koju je podnio J. D. iz S., kojeg 
zastupaju M. N. T. i M. B., odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu u S., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj:  Usž-4194/19-2 od 
29. siječnja 2020., istaknute povrede članaka 1. stavka 1., 3., 5. stavka 2., 14. stavka 
2., 26., 29. stavka 1., 32. stavka 1., 34. stavka 1. i 35. Ustava, te članka 14. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, upravni spor radi odjave 
prebivališta. 
(U-III-1264/2020) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom III. o ustavnoj tužbi koju je podnio J. V. iz S., kojeg 
zastupa J. G., odvjetnik u S., kazneni postupak, ustavna tužba podnesena na temelju 
ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske 
(razumni rok). 
(U-III-872/2022) 
 
 10. Nacrt odluke i rješenja s referatom IV. o ustavnoj tužbi koju je podnio I. S. 
iz Z., kojeg zastupaju Č. P. i J. S., odvjetnici u Z., u povodu presude i rješenja 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Kž-Us-76/2020-15 od 7. srpnja 2021. i 
presude Županijskog suda u Zagrebu broj: K-Us-50/14 od 27. prosinca 2019., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 16. stavka 2., 18. stavka 1., 22., 24. stavka 
3., 28. i 29. Ustava, kazneni postupak, kazneno djelo iz članka 347. stavka 1. KZ/97. 
(U-III-7274/2021) 
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 11. Nacrt odluke s referatom III. o ustavnoj tužbi koju je podnijela Z. P. iz Z., 
koju zastupa Z. P., odvjetnik u Z., istaknuta povreda članak 29. stavak 1. Ustava, 
parnični postupak radi isplate, razumni rok.  
(U-IIIA-196/2022) 
 
 12. Nacrt odluke s referatom IV. o ustavnoj tužbi koju je podnio H. V. iz V., 
kojeg zastupa V. C., odvjetnik u V., u povodu  presude Županijskog suda u 
Dubrovniku broj: Kž-257/2021 od 9. studenoga 2021., istaknuta povreda članka 29. 
Ustava, kazneni postupak, kazneno djelo kleveta. 
(U-III-6853/2021) 
 

IV. 
 

PREDMETI UPUĆENI NA SJEDNICU SUDA  
s 27. STRUČNOG SASTANKA održanog 12. srpnja 2022.   
 
 

 13. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga za pokretanje postupka 
za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o određivanju granice 
pomorskog dobra na dijelu k.o. Drvenik ("Narodne novine" broj 30/07.) koji su 
podnijele Paula Rudenjak iz Kostrene i Jela Moretti Ivić iz Trogira, koje zastupa Alen 
Ivković, odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom uredu Alen Ivković i Sunčica Novak u 
Rijeci. 
(U-II-1206/2022) 
 
 14. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 4. stavka 2. točke 1., članka 5. 
stavaka 2. i 3. i članka 7. Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih 
revizora ("Narodne novine" broj 104/18. i 144/20.) koji je podnijelo trgovčako društvo 
AUDITUS d.o.o. iz Osijeka, zastupan po direktoru Siniši Babiću, kojeg zastupa Juraj 
Marinić, odvjetnik u Osijeku. 
(U-II-1387/2019) 

 

15. Nacrt odluke s referatom IV. o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo S. P. d.o.o. iz P. (kao pravni sljednik trgovačkog društva P.-i. d.o.o. iz P.) koje 
zastupa opunomoćenik i direktor P. Đ., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-3066/2017-3 od 12. rujna 2018., istaknute povrede 
članaka 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 50. stavka 2. Ustava, upravni spor radi 
obračuna PDV-a i nadzora. 
(U-III-278/2019) 

 

16. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela s. m.  T.-M. 
d.o.o. u stečaju iz M., koju zastupa D. Đ., odvjetnik u B., u povodu presude Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 617/2017-2 od 10. veljače 2021., istaknute 
povrede  članaka 3., 5., 26. i 29. stavka 1. Ustava, te članka 6. stavka 1. Konvencije 
za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi naknade štete 
zbog nezakonitog rada poreznih tijela. 
(U-III-2122/2021) 
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17. Nacrt odluke s referatom II. u povodu žalbe koju je podnijela M. K., sutkinja 

Općinskog suda, koju zastupa A. N., odvjetnik iz Odvjetničkog društva N. i dr. u Z., u 
povodu odluke Državnog sudbenog vijeća broj: SP-11/20 od 10. ožujka 2022., 
postupak razrješenja od sudačke dužnosti zbog neurednog obnašanja sudačke 
dužnosti. 
(U-IX-3069/2022) 
 
 
 
 
 

PREDSJEDNIK SUDA 

                        dr. sc. Miroslav Šeparović, v.r. 


