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D N E V N I    R E D 
 

I. 
 1. Ovjera zapisnika 19. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjP-19/2018), održane 14. studenoga 2018. 
 
 
ZAKLJUČAK: 
 

Zapisnik je usvojen. 
 
 
 
 
 



 
II. 

 
 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio N. M. iz K. i B. M. iz 
M., R. Nj., koje zastupaju V. B. i J. B. K., odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom 
uredu V. B. i J. B. K. u K., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: 
Rev-x-199/15-2 od 4. listopada 2016., presude Županijskog suda u Karlovcu broj: 
Gžx-114/2014-2 od 1. listopada 2014. i presude Općinskog suda u Karlovcu broj: P-
398/14-35 od 16. svibnja 2014., istaknute povrede članaka 14., 26. i 48. Ustava, 
parnični postupak radi naknade štete. 
(U-III-2871/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 
 

Ustavna tužba se odbija. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela V. O. iz R., koju 
zastupa B. G., odvjetnik u R., u povodu presude Županijskog suda u Rijeci broj: 16 
Gž-2923/13 od 5. prosinca 2013. kojom je preinačena presuda Općinskog suda u 
Rijeci broj: Prs-565/09 od 27. veljače 2013., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 
29. stavka 1. i 117. stavka 1. Ustava,  parnični postupak radi naknade štete - 
odgovornost poslodavca za ozljedu (pad) nastalu u krugu bolnice. 
(U-III-3856/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 
 

Ustavna tužba se odbija. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio N. B. iz B. i H., 
kojeg zastupa V. V., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev-x 1189/17-2 od 20. ožujka 2018., istaknute povrede članaka 21. i 
29. Ustava, članka 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
parnični postupak radi naknade štete zbog smrti bliskog srodnika. 
(U-III-3521/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 
 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 5. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela J. S. iz S., koju 
zastupaju odvjetnici iz Odvjetničkog društva M., B. i V. d.o.o. iz S., u povodu presude 
Prekršajnog suda u Splitu, Stalne službe u Kaštel Sućurcu broj: Pp P-4722/17 od 22. 
rujna 2017., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18. stavka 1. i 29. stavka 1. 



Ustava, prekršajni postupak zbog prekršaja iz članka 59. stavka 1. Zakona o 
sigurnosti prometa na cestama.  
(U-III-4462/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 
 

Ustavna tužba se odbija. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. D. iz B., kojeg 
zastupa I. R., odvjetnik u R., u povodu presude Županijskog suda u Rijeci broj: Gž-
1882/2016-2 od 28. lipnja 2017., istaknute povrede članaka 14., 23., 29. stavka 1. i 
48. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi utvrđenja ništavosti ugovora o 
kupoprodaji broda. 
(U-III-3772/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 
 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 
 7. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio B. M. iz S., kojeg 
zastupa M. J., odvjetnik u S., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Revr 1862/15-3 od 23. ožujka 2016., istaknute povrede članaka 14. stavci 1. i 
2., 18. stavak 1., 19. stavci 1. i 2. i 29. stavak 1. Ustava, parnični postupak radi 
utvrđenja, otklanjanja i zabrane diskriminacije, te naknade štete. 
(U-III-2784/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 
 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo I. A. d.o.o. iz Z., zastupano po direktoru G. D., kojeg zastupa T. Z., odvjetnik 
u Odvjetničkom društvu P. i partneri d.o.o. u S., u povodu rješenja Županijskog suda 
u Zagrebu broj: Gž Ovr-2201/18-2 od 18. lipnja 2018., istaknute povrede članaka 18. 
i 29. stavka 1. Ustava, ovršni postupak zbog proglašenje nedopuštenim pljenidbe i 
prijenosa novčanih sredstava u postupku izravne naplate. 
(U-III-2835/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 
 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio B. B. iz Z. kojeg 
zastupa H. J., odvjetnik u Odvjetničkom društvu B. & J. u Z., u povodu presude 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr-200/15-2 od 14. veljače 2017., 
presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gžr-726/14-2 od 28. kolovoza 2014. i 



presude Općinskog radnog suda u Zagrebu broj: Pr-21/11-35 od 27. siječnja 2014., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1., 55. stavaka 1. i 2. Ustava, 
parnični postupak radi utvrđenja radnog odnosa, nedopuštenosti otkaza i isplate 
(HRT). 
(U-III-3126/2017) 
 
 
- Sudac Josip Leko izuzeo se od raspravljanja i odlučivanja o predmetu. 
 
ZAKLJUČAK: 
 

Ustavna tužba se odbija. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. V.  iz O., kojeg 
zastupa G. B., odvjetnica u Z, u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 3 
Kž-537/2017-22 od 24. listopada 2017., istaknute povrede članak 29. stavak 1. 
Ustava i članaka 5. i 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, kazneni postupak zbog kaznenog djela prijevare. 
(U-III-1197/2018) 
(Abramović - Đuras) 
 
ZAKLJUČAK: 
 

Ustavna tužba se odbija. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. V. iz O.,  u 
povodu presude Županijskog suda u Varaždinu broj: 8 Kž-317/17-12 od 8. studenoga 
2017. i presude Općinskog kaznenog suda u Zagrebu broj: 4 K-63/16-45 od 14. lipnja 
2016., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, kazneni postupak zbog 
kaznenog djela teške krađe iz članka 217. stavka 1. točke 1. Kaznenog zakona. 
(U-III-106/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 
 

Ustavna tužba se odbija. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela N. Ž. iz Z., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-4169/16-3 od 
12. travnja 2017., istaknute povrede članaka 3., 5., 14., 16., 29. stavka 1., 48., 61. i 
62. Ustava, upravnosudski/upravni postupak zbog oslobođenje od naplate poreza. 
(U-III-4174/2017) 
 



 
ZAKLJUČAK: 
 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 

II. Ukida se: 
 

- presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: 
Usž-4169/16-3 od 12. travnja 2017.  

 
III. Predmet se vraća Visokom upravnom sudu Republike 
Hrvatske na ponovni postupak. 

 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo D.-M. d.o.o. iz D. zastupano po direktorici A. B., koju zastupa N. G., 
odvjetnica u Odvjetničkom društvu G. partneri u Z. u povodu rješenja Županijskog 
suda u Slavonskom Brodu broj: 10 Gž Ovr-855/2017-2 od 28. lipnja 2018., istaknute 
povrede članaka 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 49. Ustava, ovršni postupak - iseljenje 
iz poslovnog prostora (ovrha određena za dan 4. prosinca 2018. u 11.00 sati). 
(U-III-3835/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 
 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 
 
 
        ZAPISNIK VODILA                                 PREDSJEDNIK VIJEĆA 
   
      Karmen Gospodinović                          dr. sc. Branko Brkić 
 
 
 


