
  
Broj: SuE-DVjP-7/2016 
Zagreb, 7. travnja 2016. 
 
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, sudac Antun 
Palarić saziva 7. sjednicu Vijeća za 13. travnja 2016. (srijeda) u 10.00 sati i 
predlaže sljedeći  

 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 6. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjP-6/2016), održane 30. ožujka 2016.   
 

II. 
 
  2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela I. B. iz Z., 
u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gžr-330/14-2 od 6. listopada 
2014., istaknute povrede članaka 3., 5. 14., 19., 29. stavka 1. i 140. Ustava 
Republike Hrvatske te članka 14. Konvencije, parnični postupak,  radi naknade štete. 
(U-III-7490/2014) 
 
  3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli M. C. i N. 
V., iz B. (R. S.), koje zastupa L. Š., odvjetnik iz Z., u povodu presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Rev 1022/11-3 od 12. veljače 2014., istaknute povrede 
članaka 15., 21., 29. stavak 1. i 35. Ustava te članaka 2., 6. i 14. Konvencije, parnični 
postupak - radi naknade štete (zastara). 
(U-III-4645/2014) 
 
  4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. S. iz Z., u 
povodu presude Županijskog suda u Varaždinu broj: Gž Ob-107/15-2 od 21. prosinca 
2015., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike 
Hrvatske, parnični postupak. 
(U-III-576/2016) 
 
  5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio F. Z. iz F., 
kojeg zastupa M. Z., odvjetnik iz P., u povodu presude Županijskog suda u Puli-Pola 
broj: Gž-2911/09-2 od 14. veljače 2011., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26. 
i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak, radi zaštite od nezakonite radnje. 
(U-III-910/2013) 
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  6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela C. o. d. d. 
Z., koju zastupa I. Ć., odvjetnik iz Z., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu 
broj: Gž-4302/14-2 od 14. travnja 2015., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. 
stavka 1. Ustava, parnični postupak, radi osiguranja. 
(U-III-3170/2015) 
 
  7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. Z. d. o. 
o., Z., koju zastupa I. J., odvjetnik u Odvjetničkom društvu J. i p. j. t. d. iz Z., u povodu 
rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-5636/14-3 od 2. rujna 
2014., istaknute povrede članaka 14., 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 49. stavaka 1. i 2. 
Ustava i članak 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola 
1 uz Konvenciju, izvanparnični postupak, predstečajna nagodba. 
(U-III-7362/2014) 
 
  8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. D. iz Z., u 
povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-8284/11-2 od 8. svibnja 2012. 
i presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: P-1223/10-15 od 23. prosinca 
2010., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 34. stavka 1. Ustava i članci 6. i 8. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak, radi 
proglašenje ovrhe nedopuštenom. 
(U-III-119/2014) 
 
  9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela R. P. iz S., 
koju zastupa V. P., odvjetnik iz Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda RH broj: Rev-x 
352/12-2 od 31. listopada 2012. i rješenja Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: 
Gžx-219/11-2 od 4. siječnja 2012., istaknute povrede članka 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, proglašenje ovrhe nedopuštenom. 
(U-III-398/2013) 
 
  10. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio I. D. S. iz 
Z., kojeg zastupa Odvjetničko društvo F. K., A. V. i p. d. o. o. iz Z., u povodu rješenja 
Općinskog suda u Zadru broj: Ovr-1305/2013 od 23. rujna 2013. i rješenja 
Županijskog suda u Zadru broj: Gž-202/14-3 od 31. prosinca 2014., istaknute 
povrede članaka 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, te prava 
zajamčena člankom 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i 
člankom 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, ovršni postupak. 
(U-III-659/2015) 
 
  11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio F. K. iz Z., 
kojeg zastupa I. F., odvjetnik iz Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Kžm 6/15-7 od 14. travnja 2015. i presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Kzm-2/13 od 15. prosinca 2014., istaknute povrede  članaka 14. stavka 
2., 29. stavaka 1. i 4. i 115. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, kazneni postupak - 
zbog kaznenog djela iz članka 188. stavak 4. Kaznenog zakona. 
(U-III-3416/2015) 
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  12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. B. iz V., 
kojeg zastupa N. S., odvjetnik iz Pule, u povodu presude Županijskog suda u Puli-
Pola broj: Kž-268/11 od 7. listopada 2011., istaknute povrede članaka 5. stavka 2., 
29. stavka 1., 31. i 117. stavka. 3. Ustava, kazneni postupak, kazneno djelo iz članka 
99. stavka 1. KZ-a. 
(U-III-192/2012) 
 
 
  13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio R. I. iz Z., 
kojeg zastupa H. P., odvjetnik iz Z., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu 
broj: 7 Kž-880/14-8 od 21. listopada 2014., istaknute povrede članaka 14., 26., 29. 
stavka 1., 29. stavka 2. alineje 6., 29. stavka 4. Ustava Republike Hrvatske, te 
članaka 6., 13. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni 
postupak, zbog kaznenog djela iz članka 217. stavka 1. Kaznenog zakona. 
(U-III-617/2015) 
 
 
  14. Nacrt odluke referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. M. iz H. 
K., kojeg zastupa B. J. V., odvjetnica iz Z., u povodu presude i rješenja Županijskog 
suda u Sisku broj: Kž-7/11 od 10. studenoga 2011., te presude Općinskog suda u 
Hrvatskoj Kostajnici broj: K-19/08 od 28. listopada 2010., istaknute povrede članaka 
3., 29. i 118. (115.) stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, kazneni postupak, kazneno 
djelo iz članka 272. stavka 2. Kaznenog zakona. 
(U-III-299/2012) 
 
 
  15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. N. iz P., 
kojeg zastupa M. P., odvjetnik iz Z., u povodu presude Županijskog suda u Zadru 
broj: 2 Kž-69/14-4 od 11. ožujka 2015. i Općinskog suda u Zadru broj: K-860/10 od 
15. studenoga 2013., istaknute povrede članka 29. stavaka 1. i 2. alineje 6. Ustava 
Republike Hrvatske, kazneni postupak, zbog kaznenog djela iz članka 117. stavaka 
1. i 2. Kaznenog zakona. 
(U-III-2766/2015) 
 
 
  16. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio  Ž. B. iz Z., 
kojeg zastupa I. S., odvjetnik iz Z., u povodu presude Županijskog suda u Zadru broj: 
2 Kž-69/14-4 od 11. ožujka 2015. i Općinskog suda u Zadru broj: K-860/10 od 15. 
studenoga 2013., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 25. stavka 1., 26.,  29. 
stavka 1., 31. i 35. Ustava Republike Hrvatske i članci 6. i 7. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak, zbog kaznenog djela iz članka 
117. stavaka 1. i 2. Kaznenog zakona. 
(U-III-2483/2015) 
 
 
  17. Nacrti odluka s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. S. iz Z., 
u povodu presude Upravnog suda u Zagrebu broj: UsI-3590/12-8 od 8. ožujka 2013., 
istaknute povrede članaka 14., 16., 19., 26. i 29. stavka 1. Ustava Republike 
Hrvatske, upravni spor, radi rasporeda na dužnost. 
(U-III-3540/2013) 
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  18. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. K. iz G. 
s., u povodu presuda Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-
7540/2009-4 od 15. ožujka 2012., istaknute povrede članaka14., 18., 19. i 44. Ustava 
Republike Hrvatske, upravnosudski postupak, radi prestanka službe. 
(U-III-3042/2012) 
 
  19. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela V. U. iz 
V., koju zastupaju J. K. i M. P., odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda iz V., u 
povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-5135/2011-4 
od 19. prosinca 2012., istaknute povrede članaka 14. stavak 2., 19. i 29. stavak 1. 
Ustava, te članaka 6. i 13. Konvencije, upravni spor, obnova postupka pretvorbe. 
(U-III-637/2013) 
 
  20. Referat III. o ustavnoj tužbi koju je podnijela S. C. I. iz S., u povodu 
odluke Državnog sudbenog vijeća broj: IPS-25/12 od 6. lipnja 2013., istaknute 
povrede članaka 19. stavka 1., 44. i 54. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, DSV- 
imenovanje. 
(U-III-4124/2013) 
 
  21. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela G. M. d. 
o. o. Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-
6/2013-6 od 10. travnja 2014., istaknute povrede članaka 19. stavka 2., 29. stavka 1., 
48. stavka 1., 50. i 51. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, upravni postupak, radi 
obračuna i naplate poreza. 
(U-III-5931/2014) 
 
  22. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. Č. iz S., 
u povodu presude Upravnog suda u Osijeku broj: UsI-1262/13-7 od 31. siječnja 
2014., istaknute povrede članaka 14. stavka 2, 26. i 29. stavka 1. Ustava, upravni 
spor - pristup sudu. 
(U-III-1082/2014) 
 
  23. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio D. F. S. 
iz H., I., kojeg zastupa J. K., odvjetnik u zajedničkom odvjetničkom uredu iz V., u 
povodu presude Upravnog suda u Osijeku broj: Usl-563/14-8 od 25. rujna 2014., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19. stavka 1. i 26. Ustava Republike 
Hrvatske, upravni i upravno sudski postupak, zahtjev za naknadu imovine oduzete za 
vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. 
(U-III-7100/2014) 
 
  24. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju su podnijeli A. Š., 
A. S. i R. L., iz Lj., R. S., koje zastupa Z. Z. B., odvjetnica iz Z., u povodu presude 
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-8842/2011-7 od 23. siječnja 
2014., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava Republike 
Hrvatske, upravni i upravno sudski postupak, zahtjev za naknadu imovine oduzete za 
vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. 
(U-III-1637/2014) 
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  25. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. D. iz T. 
(O. K.), kojeg zastupa G. M., odvjetnik iz R., u povodu presude Upravnog suda u 
Rijeci broj: 7 Usl-1272/12-13 od 23. listopada 2014., istaknute povrede članaka 14. 
stavci 1. i 2., 26., 29. stavak 1. i 48. stavak 1. Ustava, upravni postupak - radi 
utvrđivanja prava na naknadu za oduzetu imovinu.  
(U-III-7564/2014) 

 
  26. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. M. iz R., 
kojeg zastupa odvjetnica A. H. iz R., u povodu rješenja Županijskog suda u Zadru 
broj: Gž-3152/15-2 od 15. siječnja 2016., istaknute povrede članaka 29. stavka 1., 
48. stavak 1. i 50. Ustava, parnični postupak, radi smetanja posjeda  - na temelju 
članka 63. stavka 1., drugi dio rečenice Ustavnog zakona o Ustavnom sudu 
Republike Hrvatske. 
(U-IIIB-1130/2016) 
 
  
 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Antun Palarić, v. r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napomena: 
 

- Predmet pod točkom 10. dnevnog reda (U-III-659/2015) bio je na dnevnom redu 5. 
sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, održane 5. ožujka 
2015. (točka 16. dnevnog reda) 
 
- Predmet pod točkom 23. dnevnog reda (U-III-7100/2014) bio je na dnevnom redu 
16. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, održane 7. 
listopada 2015. (točka 16. dnevnog reda) 
 
- Predmet pod točkom 24. dnevnog reda (U-III-1637/2014) bio je na dnevnom redu 

17. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, održane 21. 

listopada 2015. (točka 16. dnevnog reda) 


