
                                  
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: SuE-DVjP-8/2017 
Zagreb, 13. travnja 2017. 
 
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, sudac Antun 
Palarić saziva 8. sjednicu Vijeća za 20. travnja 2017. (četvrtak) u 10.00 sati i 
predlaže sljedeći  
 

 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 7. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjP-7/2017), održane 5. travnja 2017.    
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela N. i. S. a. d. N. 
S., R. S., koju zastupaju S. P., G. G., V. D., V. V. i M. K., odvjetnici iz R., u povodu 
rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 2314/13-2 od 15. lipnja 2016., 
istaknute povrede članaka 14., 16., 18., 26., 29. stavka 1., 48. stavka 1., 49. stavaka 
4. i 5. i 50. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, članaka 6., 13. i 14. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, te  članka 1. Protokola broj 3 uz Konvenciju 
parnični, radi utvrđenja prava vlasništva i uspostave ranijeg zemljišno-knjižnog stanja 
- odbačaj revizije. 
(U-III-5061/2016) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. K. iz S., kojeg 
zastupa A. S., odvjetnik iz Z., u povodu presude Vrhovnog suda RH broj: Rev-x-
164/14-2 od 8. travnja 2014., presude Županijskog suda u Zadru broj: Gž-992/11-2 
od 2. svibnja 2012. i presude Općinskog suda u Zadru broj: P-3095/08 od 17. siječnja 
2011., istaknuta povreda članaka 4. stavka 2., 26., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. 
Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi stjecanja bez osnove (propast stvari). 
(U-III-7640/2014) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. D. iz A., kojeg 
zastupa L. H., odvjetnica iz Z., u povodu presude Županijskog suda u Varaždinu broj: 
37 Gž-4207/14-2 od 1. travnja 2015., istaknuta povreda članaka 23. stavka 1. i 29. 
stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, kao i članaka 3. i 6. stavka 1. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični, radi naknade štete. 
(U-III-2388/2015) 
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 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. G. iz Z., kojeg 
zastupa G. T., odvjetnica iz Z., u povodu presude  Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev-816/08-2 od 2. travnja 2014., presude Županijskog suda u 
Virovitici broj: Gž-843/07-2 od 20. ožujka 2008. i presude Općinskog suda u Slatini 
broj: P-519/06-30 od 17. travnja 2007., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19. i 
29. stavka 1. Ustava RH, parnični, radi namirenja tražbine iz založene stvari.  
(U-III-7788/2014) 
 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio G. S. iz V., kojeg 
zastupa D. R., odvjetnik iz S., u povodu presude Visokog trgovačkog suda Republike 
Hrvatske broj: Pž-7888/2013-3 od 8. rujna 2016., istaknute povrede članaka 29. 
stavka 1. i 49. stavka 4. Ustava Republike Hrvatske, trgovački, radi utvrđenja i 
sklapanja ugovora o kupoprodaji dionica. 
(U-III-5486/2016) 
 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli N. M. i V. N. iz Š., 
koje zastupa D. R., odvjetnik iz S., u povodu  presude Visokog trgovačkog suda 
Republike Hrvatske broj: Pž-6485/2013-2 od 18. listopada 2016., istaknute povrede 
članaka 29. stavka 1. i 49. stavka 4. Ustava Republike Hrvatske, trgovački, radi 
utvrđenja i sklapanja ugovora o kupoprodaji dionica. 
(U-III-68/2017) 
 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela R. P. iz S., koju 
zastupa M. Đ., odvjetnica iz Z., u povodu presude Županijskog suda u V. G. broj: 16 
Gž-1837/12-3 od 14. kolovoza 2013., istaknute povrede članaka14., 26., 29. stavka 
1. i 48. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi proglašenja ovrhe 
nedopuštenom. 
(U-III-5377/2013) 
 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. B. iz R., kojeg 
zastupa G. M., odvjetnik iz R., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Revr 1392/13-2 od 14. travnja 2015., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 
29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični - radi utvrđenja nezakonite odluke 
o otkazu ugovora o radu, utvrđenja da radni odnos nije prestao, vraćanja na rad i 
isplate. 
(U-III-881/2016) 
 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. B. iz P., kojeg 
zastupa N. V., odvjetnik iz R., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Revr 1870/14-2 od 23. ožujka 2016., istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 
2., 19., 29. stavka 1., 55. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 6. Konvencije 
za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični - radi utvrđenja nedopuštenosti 
odluke o izvanrednom otkazu, sudskog raskida i naknade štete.  
(U-III-2200/2016) 
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 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio V. Š. iz Z., kojeg 
zastupa D. G., odvjetnica iz Š., u povodu presude Općinskog suda u Šibeniku broj: 
K-285/05 od 8. srpnja 2013. i presude Županijskog suda u Šibeniku broj: Kž-265/13 
od 20. studenoga 2014., istaknute povrede članaka 18. stavka 1., 29. stavka 1. i 31. 
stavka 1.  Ustava Republike Hrvatske, kazneni,  kazneno djelo iz članka 337. stavka 
4. Kaznenog zakona. 
(U-III-65/2015) 
 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. L. iz V., u 
povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Ur-6/16-2 od 30. 
studenoga 2016. , istaknute povrede članaka 29. stavka 1., 44. i 54. Ustava 
Republike Hrvatske, upravni, upis u upisnik. 
(U-III-682/2017)  
 
 

13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela L. M. iz U., koju 
zastupa I. M., odvjetnik iz U., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-1800/16-2 od 31. kolovoza 2016., istaknute povrede članaka 18. 
stavak 1., 29. stavak 1. i 48. stavak 1.  Ustava Republike Hrvatske, upravni spor, radi 
oslobođenja plaćanja poreza na promet nekretnina. 
(U-III-6045/2016) 
 
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. R. iz Z., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1353/15-2 od 
16. rujna 2015. , istaknute povrede članaka 14., 19. stavka 1., 29. stavak 1., 35. i 51. 
stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, upravni spor, upravni, radi razreza poreza na 
promet nekretnina. 
(U-III-4525/2015) 
 
 
 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. Š. iz Z., u 
povodu presude Upravnog suda u Zagrebu broj: Usl-1026/13-8 od 26. rujna 2013., 
istaknuta povreda članaka 14. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, upravni, 
radi razreza poreza na promet nekretnina. 
(U-III-5348/2013) 
 
 
 16. Nacrt odluke i rješenja s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. 
M. iz N., koju zastupa V. S., odvjetnik iz Z., u povodu presude Visokog upravnog 
suda Republike Hrvatske broj: Usž-13/2014-5 od 20. veljače 2014.,  istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2., 19. stavka 1., 29. stavka 1., 90. stavka 4. i 115. 
stavka 3. Ustava Republike Hrvatske te članka 6. stavka 1. Konvencije za  zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, upravni i upravnosudski, postupak utvrđivanja 
zlouporabe prava iz porezno-dužničkog odnosa (prigovor retroaktivne primjene 
propisa). 
(U-III-2350/2014) 
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 17. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio J. S. iz B., 
kojeg zastupa V. B., odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom uredu M. i V. B. iz O., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-792/2013-3 
od 20. veljače 2014., istaknute povrede članaka14. stavka 2., 29. stavka 1. i 90. 
stavka 4. Ustava Republike Hrvatske, upravni i upravnosudski, postupak utvrđivanja 
zlouporabe prava iz porezno dužničkog odnosa (prigovor retroaktivne primjene 
propisa). 
(U-III-1994/2014) 
 
 18. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio M. M. iz S. B., u 
povodu presude Upravnog suda u Osijeku, broj: Usl-79/14-11 od 23. travnja 2014. 
istaknuta povreda članka 90. stavka 4. Ustava Republike Hrvatske, upravni i 
upravnosudski, postupak utvrđivanja zlouporabe prava iz porezno dužničkog odnosa 
(prigovor retroaktivne primjene propisa). 
(U-III-2760/2014) 
 
 19. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio R. d. o. o. S. B., 
kojeg zastupa M. K., odvjetnik iz S. B., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-644/2013-3 od 15. svibnja 2014., istaknuta povreda 
članka 29. stavka 1. Ustava, upravni, radi utvrđivanja duga poreznog jamca 
(zlouporaba prava u porezno-dužničkom odnosu). 
(U-III-4137/2014) 
 
 20. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli O. S. F. J. i V. 
V. iz S. F. i J., koje zastupa mr. sc. M. M., odvjetnik iz Odvjetničkog društva M. i p. j. 
t. d. iz Z., u povodu presude Visokog upravnog suda RH broj: Usž-1914/16-2 od 10. 
studenoga 2016., istaknute povrede članaka 14., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, upravni, radi uklanjanja građevine. 
(U-III-967/2017) 
 
 21. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio R.-P. d.o.o. iz R., 
kojeg zastupa T. B., odvjetnik iz Odvjetničkog društva V., J., Š., S, J. i J.  iz R., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2415/16-2 od 
29. rujna 2016., istaknute povrede članaka 14. stavak 2., članak 18. stavak 1., članak 
19. stavak 2., članak 29. stavak 1. i članak 48. stavak 1.  Ustava Republike Hrvatske, 
upravni spor, radi utvrđivanja porezne obveze za plaćanje poreza na promet 
nekretnina.  
(U-III-6288/2016) 
 
 22. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo J. o. d. d. Z., 
kojeg zastupaju odvjetnici iz Odvjetničkog društva G. i p. iz Z., p. S., u povodu 
rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-10908/2011-5 od 24. 
travnja 2014., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1.  Ustava 
Republike Hrvatske, upravni spor, radi odobrenja za obavljanje. 
(U-III-2890/2014) 
 
 

REDSJEDNIK VIJEĆA 
    Antun Palarić, v. r. 


