
   
Broj: SuE-DVjP-7/2014 
Zagreb, 2. travnja 2014. 
 
 
  Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin 
sudac Antun Palarić saziva 7. sjednicu Vijeća za 8. travnja 2014. (utorak) 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-ZSVjP-6/2014), održane 26. ožujka 2014.  
 

II. 
 
  2. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio J. R. 
iz Z., kojeg zastupa S. Č., odvjetnica iz Z., protiv presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Gž-2359/13-2 od 28. svibnja 2013., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični - radi 
otkupa stana. 
(U-III-4281/2013) 
 
  3. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio R. d. 
o. o. iz B. H. kojeg zastupa J. M., odvjetnik u odvjetničkom društvu M. i L. iz Z., protiv 
presude Županijskog suda u Varaždinu broj: Gž.1009/08-2 od 28. listopada 2008., 
istaknute povrede članaka 5. stavka 2., 14. stavka 2., 26., 29. stavka 1. i 115. stavka 
1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi ispunjenja ugovora (ugovor sklopljen 
izvan granica ovlaštena zastupnika, postupcima zastupanog odobreno 
prekoračenje). 
(U-III-1967/2010) 
 
 
  4. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio Z. J. 
iz D. R., kojeg zastupa F. N., odvjetnik u K., protiv presude Županijskog suda u 
Karlovcu broj: Gž-506/08-2 od 17. veljače 2010., istaknuta povreda članka 29. stavka 
1. Ustava Republike Hrvatske, radi utvrđenja raskinutim ugovora i isplate - zamjena 
vozila (članak 515. stavak 1. ZOO-a). 
(U-III-2094/2010) 
 
 



  5. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
J. M. iz S., koju zastupa S. Ć., odvjetnik u S., protiv presude Županijskog suda u 
Splitu broj: Gžp-709/09 od 5. ožujka 2010., istaknute povrede članaka 26. i 29. 
stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi isplate razlike plaće.  
(U-III-1739/2010) 
 
  6. Nacrt odluke i rješenja s referatom u povodu ustavne tužbe koju je 
podnio D. G. iz Z., protiv rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Ur 20/09-2 
od 25. veljače 2010. te presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Ur 
23/09-2 od 25. veljače 2010., istaknute povrede članaka 3., 5. stavka 2., 14. stavka 
2., 26., 29. stavka 1., 115. stavka 3. i 116. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, 
postupak obustave obavljanja djelatnosti zbog pokrenutog disciplinskog postupka 
protiv podnositelja.  
(U-III-4184/2010) 
 
  7. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio N. 
G. iz Z., kojeg zastupa D. O., odvjetnica iz Z., protiv rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Rev-x 701/13-2 od 16. srpnja 2013., istaknute povrede 
članaka 5., 14., 18. stavka 1., 19., 26. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, 
parnični - radi utvrđenja ništavosti ugovora - odbačaj revizije zbog preniske 
vrijednosti predmeta spora. 
(U-III-4863/2013) 
 
  8. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
M. M. iz P., protiv presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: Jž-
1407/10 od 1. lipnja 2010., istaknute povrede članaka 3., 5. stavka 2., 14. stavka 2., 
26. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, prekršajni, zbog prekršaja propisanog 
člankom 18. stavkom 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji ("ne bis in idem"). 
(U-III-6339/2010) 
 
  9. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je podnio 
M. G. iz M., kojeg zastupa N. O., odvjetnica u D., protiv presude Županijskog suda u 
Dubrovniku broj: Kž. 157/09 od 23. kolovoza 2010., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2. i 31. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, kazneni, radi kaznenih djela 
prijetnje, zapuštanja i zlostavljanja djeteta ili maloljetne osobe i nasilničkog 
ponašanja u obitelji propisanih člancima 129. stavkom 2., 213. stavkom 2. i 215. a 
Kaznenog zakona.  
(U-III-4802/2010) 
 
  10. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je podnio 
D. P. iz I. Z., kojeg zastupa I. K., odvjetnik u Z., protiv presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Kžm-200/10 od 5. listopada 2010., istaknute povrede članaka 18. 
stavka 1., 29. stavka 1. i 31. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, kazneni, zbog 
kaznenih djela povrede dužnosti uzdržavanja, zapuštanja i zlostavljanja djeteta ili 
maloljetne osobe i nasilničkog ponašanja u obitelji propisanih člankom 209. stavcima 
1. i 2., člankom 213. stavkom 2. i 215.a Kaznenog zakona ("ne bis in idem"). 
(U-III-6929/2010) 
 
 



  11. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio J. 
S. iz S., protiv presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž-Us 
38/11-13 od 30. listopada 2012., istaknute povrede članaka 3., 14., 16., 22., 25., 28., 
29. 35. i 36. Ustava Republike Hrvatske te članaka 6., 8. 13. i 14. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, sudski postupak, kazneni, zloporaba 
opojnih droga (članak 173. stavak 3. KZ-a). 
(U-III-503/2013) 
 
 
  12. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio I. 
K. iz S., kojeg zastupa E. S., odvjetnik iz S., protiv presude i rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: I Kž-Us 38/11-13 od 30. listopada 2012., istaknute povrede 
članaka 3., 25. i 29. Ustava Republike Hrvatske te članaka 5. i 6. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, sudski postupak, kazneni, zloporaba 
opojnih droga (članak 173. stavak 3. KZ-a). 
(U-III-344/2013) 
 
 
  13. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio A. 
K. iz S., kojeg zastupa Ž. O. odvjetnik iz S., protiv presude i rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: I Kž-Us 38/11-13 od 30. listopada 2012., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske te članaka 5. i 6. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, sudski postupak, kazneni, 
zloporaba opojnih droga (članak 173. stavak 3. KZ-a). 
(U-III-534/2013) 
 
 
  14. Referat IV. u povodu ustavne tužbe koju je podnio G. M. iz K., kojeg 
zastupa L. K., odvjetnica iz S., protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske 
broj: Us-5428/2009-4 od 30. studenoga 2011., istaknute povrede članaka 5. stavka 
2., 14. stavka 2., 19. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, upravni, 
radi poreza na promet nekretnina. 
(U-III-1133/2012) 
  
 
  15. Referat IV. u povodu ustavne tužbe koju je podnio I. M. iz K., kojeg 
zastupa L. K., odvjetnica iz S., protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske 
broj: Us-5427/2009-4 od 30. studenoga 2011., istaknute povrede članaka 5. stavka 
2., 14. stavka 2., 19. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, upravni, 
radi poreza na promet nekretnina. 
(U-III-1134/2012) 
 
 
  16. Nacrti odluke i rješenja s referatom u povodu ustavne tužbe koju je 
podnio D. G. iz Z., protiv rješenja Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-
9589/2011-2 od 28. rujna 2011., istaknute povrede članaka 3., 5. stavka 2., 29. 
stavka 1., 54. stavka 1., 115. stavka 3. i 116. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, 
postupak po prijedlogu za određivanje privremene mjere radi dopuštanja podnositelju 
da obavlja djelatnost do pravomoćnog dovršetka disciplinskog postupka protiv njega. 
(U-III-5371/2011) 



 
  17. Nacrt odluke s referatom III. u povodu ustavne tužbe koju je 
podnijela G. M. iz S. B., koju zastupa odvjetnica S. G. iz Z., protiv rješenja Visokog 
upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-12372/2009-5 od 14. ožujka 2012., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, upravno-sudski, radi izbora na radno mjesto. 
(U-III-3359/2012) 

 
  18. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio V. 
I. iz P., kojeg zastupaju D. R., M. B. i J. R., odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom 
uredu u P. (na temelju članka 63. Ustavnog zakona - razumni rok), parnični - radi 
isplate. 
(U-IIIA-4829/2012) 
 
          19. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio dr. 
sc. M. I. iz R., protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-2872/2008-
6 od 8. lipnja 2011., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18., 19. stavka 2., 29. 
stavka 2., 48. stavka 1., 49., 54. i 140. Ustava Republike Hrvatske, upravni, radi 
poreza na promet nekretnina. 
(U-III-4582/2011) 
 
 
  
 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

 Antun Palarić, v. r. 

 
 

  


