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D N E V N I   R E D 
 

I. 
     

 
1. Ovjera zapisnika 17. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim 

tužbama (SuE-ZVjD-17/2017), održane 26. listopada 2017. 
 
ZAKLJUČAK: 

Zapisnik je usvojen.  
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II. 
 

 
 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. G. iz B., u 
povodu presude Županijskog suda u Bjelovaru broj: Gž-2932/2013 od 27. kolovoza 
2015., istaknute povrede članaka 48. i 50. Ustava (članka 29. stavka 1. Ustava - iz 
sadržaja ustavne tužbe), parnični postupak radi brisanja uknjižbe prava vlasništva. 
(U-III-4152/2015) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno.  

 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo O. l. d.o.o. Z., 
zastupano po direktoru E. D., koje zastupa N. E., odvjetnica u Odvjetničkom društvu 
K. i p. iz Z., u povodu presude Županijskog suda u Varaždinu broj: Gž-2185/16-4 od 
10. srpnja 2017., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak 
radi naplate novčane tražbine (dnevne karte za parkiranje). 
(U-III-4021/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno.  

 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. Š. iz D., kojeg 
zastupa I. B., odvjetnik iz D., u povodu presude Županijskog suda u Karlovcu broj: 
Gž-1427/2016-3 od 21. travnja 2017., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26. i 
29. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi naplate novčane tražbine (dnevne karte 
za parkiranje). 
(U-III-3344/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukidaju se: 
 
-  presuda Županijskog suda u Karlovcu broj: Gž-
1427/2016-3 od 21. travnja 2017. i 
-  presuda Općinskog suda u Dubrovniku broj: Povrv-
410/15 od 7. studenoga 2016. 
 
III. Predmet se vraća Općinskom sudu u Dubrovniku 
na ponovni postupak. 
 
Odluka donesena jednoglasno.  
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 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. K. iz B., kojeg 
zastupa I. B., odvjetnik iz D., u povodu presude Županijskog suda u Osijeku broj: Gž-
1008/2017-2 od 8. lipnja 2017., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26. i 29. 
stavka 1. Ustava, parnični postupak radi naplate novčane tražbine (dnevne karte za 
parkiranje). 
(U-III-3343/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukidaju se: 
 
- presuda Županijskog suda u Osijeku broj: Gž-
1008/2017-2 od 8. lipnja 2017. i 
- presuda Općinskog suda u Dubrovniku broj: Povrv-
407/14 od 12. travnja 2017. 
 
III. Predmet se vraća Općinskom sudu u Dubrovniku 
na ponovni postupak. 
 
Odluka donesena jednoglasno.  
 

 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo O. l. d.o.o. Z., 
zastupano po direktoru E. D., koje zastupa N. E., odvjetnica u Odvjetničkom društvu 
K. i p. iz Z., u povodu presude Županijskog suda u Zadru broj: Gž-507/16-3 od 1. 
lipnja 2017., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi 
naplate novčane tražbine (dnevne karte za parkiranje). 
(U-III-3322/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno.  
 

 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela I. S. iz M., koju 
zastupa B. Š., odvjetnik iz P., u povodu presude i rješenja Županijskog suda u 
Dubrovniku broj: Gž Ob-19/15 od 22. srpnja 2015., presude i rješenja Općinskog 
suda u Dubrovniku broj: 13 P-547/14 od 29. travnja 2015. i rješenja Općinskog suda 
u Dubrovniku broj: 13 P-547/14 od 20. svibnja 2015., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 26. i 35. Ustava te članaka 5. stavka 2. i 19. stavka 1. Ustava, parnični 
postupak. 
(U-III-3932/2015) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno.  
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 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. V. K. iz Z., 
koju zastupa S. B. J., odvjetnica u Odvjetničkom društvu J. i p. j.t.d. iz Z., u povodu 
rješenja Županijskog suda u Osijeku broj: Gž Ovr-940/2016-2 od 17. studenoga 
2016. i rješenja o ovrsi Općinskog suda u Slavonskom Brodu broj: Ovr-1076/16-12 
od 25. srpnja 2016., istaknute povrede članaka 14., 29. stavka 1. i 35. Ustava te 
članaka 3., 6. stavka 1., 8., 13. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda te članka 1. Protokola br 12 uz Konvenciju, ovršni postupak. 
(U-III-6359/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno.  

 
 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. D. iz Z., kojeg 
zastupa N. Đ. T., odvjetnica iz Z., u povodu presude Visokog prekršajnog suda 
Republike Hrvatske broj: Gž-982/15 od 30. prosinca 2015. i presude Prekršajnog 
suda u Zaboku broj: Pp 3 G-24/15 od 23. siječnja 2015., istaknute povrede članaka 
14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, prekršajni postupak zbog prekršaja iz članka 
189. stavka 1. točke 2. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. 
(U-III-1600/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno.  
 

 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela B. K. iz N. G., 
koju zastupa D. K., odvjetnik iz O., u povodu presude Upravnog suda u Osijeku broj: 
UsI-663/14-6 od 7. listopada 2014., istaknute povrede članaka 14., 18. stavka 1., 26. 
i 89. stavka 4. Ustava, kao i članka 29. stavka 1. Ustava, upravni spor radi 
priznavanja prava na obiteljsku mirovinu udovici hrvatskog branitelja iz Domovinskog 
rata. 
(U-III-7546/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

I.  Ustavna tužba se usvaja. 
 
II.  Ukida se presuda Upravnog suda u Osijeku broj: 
UsI-663/14-6 od 7. listopada 2014. 
 
III.  Predmet se vraća Upravnom sudu u Osijeku na 
ponovni postupak. 
 
Odluka donesena jednoglasno.  
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 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela I. D. iz M., B. H., 
koju zastupa D. G. Ć., odvjetnica u Odvjetničkom društvu G. i p. iz Z., u povodu 
rješenja Ministarstva hrvatskih branitelja klasa: UP/II-562-02/17-0007/36, ur.broj: 
522-04/1-1-1-17-2 od 22. kolovoza 2017., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 
29. stavka 1. i 48. Ustava Republike Hrvatske i članka 6. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda - na temelju članka 63. stavka 1. Ustavnog zakona 
o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (prije iscrpljenog pravnog puta), upravni 
postupak radi priznavanja statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja 
iz Domovinskog rata. 
(U-IIIB-3948/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno.  

 
 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio N. J. iz P. u 
povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž-216/15-8 od 9. lipnja 
2015., istaknute povrede članaka 29. stavka 1., 21. i 35. Ustava, kazneni postupak 
zbog kaznenog djela iz članka 110. KZ-a. 
(U-III-3435/2015) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno.  

 
 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. P. iz K., kojeg 
zastupa V. D., odvjetnik iz R., u povodu presude  Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Kž-323/11-8 od 23. rujna 2014., istaknute povrede članaka 26. i 29. stavaka 1. i 
2. alineja 3. i 4. Ustava, kazneni postupak zbog kaznenog djela iz članka 90. u vezi 
sa člankom 33. KZ-a/97. 
(U-III-7522/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno.  
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14. Nacrt rješenja s predreferatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. Z. iz D. A., 
kojeg zastupa Č. P., odvjetnik iz Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: I Kž-767/13-9 od 4. listopada 2016. i presude Županijskog suda u 
Slavonskom Brodu broj: K-5/09-155 od 3. lipnja 2013., istaknute povrede članaka 29. 
stavka 1. i 56. stavka 1. Ustava, kazneni postupak zbog kaznenog djela iz članka 
246. stavka 2. u svezi s člankom 52. Kaznenog zakona. 
(U-III-2122/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 
 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 

 
 

ZAPISNIK VODILA                                                PREDSJEDNICA VIJEĆA  

Sanja Trgovac, v.r.                                   Ingrid Antičević Marinović, v.r. 

  

 
 

 

 
 


