
                                    
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: SuE-DVjD-1/2015 
Zagreb, 7. siječnja 2015. 
 
 
  Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, 
sutkinja dr. sc. Snježana Bagić saziva 1. sjednicu Vijeća za 15. siječnja 2015. 
(četvrtak) u 10.00 sati i predlaže sljedeći   
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

  1. Ovjera zapisnika 23. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o 
ustavnim tužbama (SuE-ZVjD-23/2014), održane 18. prosinca 2014. 
 
 

II. 
 

 
  2. Nacrt odluke i rješenja s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je 
podnijela M. M. R. iz R., koju zastupa I. A., odvjetnik iz Z., protiv rješenja Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 390/11-2 od 23. svibnja 2012., istaknute 
povrede članaka 3., 14. stavka 2., 16., 29. stavka 1., 34. stavka 1. u vezi s člankom 
35. i 117. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, te članaka 6. stavka 1. i 8. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični, radi donošenja 
presude koja zamjenjuje ugovor o najmu stana. 
(U-III-4221/2012) 
 
    3. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio S. i. 
H., koji zastupa zakonski zastupnik K. B., protiv presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev-900/09-2 od 4. travnja 2012., istaknute povrede članaka 14., 19., 
29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, te članka 1. Protokola broj 1 
uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični, raskid ugovora i 
isplata. 
(U-III-5286/2012) 
 
  4. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je podnio E. 
d. o. o. Z., protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revt-237/13-2 od 
15. travnja 2014. i presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-
6600/12 od 28. prosinca 2012., istaknute povrede članaka 14., 29. stavaka 1., 48. 
stavka 1. i 49. stavaka 1. i 2. Ustava Republike Hrvatske, povrat u prijašnje stanje, 
trgovački, isplata po nagodbi, članak 125. ZOO-a (raskid ugovora po ispunjenju). 
(U-III-6677/2014) 
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    5. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijelo C. 
o. d. d. Z., koje zastupa I. Ć., odvjetnik u Z., protiv presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Gž-7238/10-2 od 20. svibnja 2014., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi naknade štete 
(isplate). 
(U-III-6805/2014) 
 
  6. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela S. 
F. iz Z. koju zastupa V. M., odvjetnik Odvjetničkog društva M. i p. j. t. d. iz Z., protiv 
presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 274/12-2 od 3. siječnja 
2013., istaknute povrede članaka 3., 5. stavka 2., 26., 29. stavka 1. i 49. stavaka 1., 
2. i 4. Ustava Republike Hrvatske, parnični postupak, radi naknade štete. 
(U-III-6236/2013) 
 
   7. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. 
R. iz Z., protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr-1983/09-2 od 
3. studenoga 2011., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 54. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, parnični, radi utvrđenja postojanja radnog odnosa i isplate.  
(U-III-1770/2012) 
 
  8. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio A. 
M. iz P., protiv rješenja Županijskog suda u Puli-Pola broj: Kž-441/13 od 4. veljače 
2014., istaknute povrede članaka 18. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava Republike 
Hrvatske, kazneni, zbog kaznenog djela iz članka 98. Kaznenog zakona. 
(U-III-4775/2014) 
 
  9. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. 
V. iz U. kojeg zastupa D. M., odvjetnik iz O., protiv presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Kž 497/14-8 od 15. listopada 2014. i presude Županijskog suda u 
Osijeku broj: K-26/2005 od 3. lipnja 2014., istaknute povrede članaka 14., 28. i 29. 
stavaka 1. i 2. alineje 6. Ustava Republike Hrvatske, kazneni, zbog kaznenog djela iz 
članka 91. Kaznenog zakona. 
(U-III-7227/2014) 
 
  10. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je podnio 
M. Đ. iz S., kojeg zastupa I. S., odvjetnik u  odvjetničkom društvu G. i p. iz Z., protiv 
presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-4258/2009-5 od 21. travnja 
2011., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 58. Ustava Republike Hrvatske te 
članaka 6. stavka 1. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
upravni, radi upućivanja na liječenje u inozemstvo. 
(U-III-4753/2011) 
 
  11. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio G. 
S., kojeg zastupa I. B., protiv presude Upravnog suda u Splitu broj: UsI-2542/12-17 
od 10. rujna 2014., istaknute povrede članaka 19. stavka 2., 29. stavka 1., 129.a 
stavaka 1., 3. i 4., 129.b, 130. i 131. stavaka 1. i 2. Ustava Republike Hrvatske, 
upravni spor, radi poništenja rješenja. 
(U-III-7102/2014) 
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             12. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je podnio 
T. t. d. o. o. iz Z., kojeg zastupa A. R., zakonski zastupnik (ustavna tužba na temelju 
članka 63. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske), protiv 
rješenja Ministarstva financija, Porezna uprava, Područni ured Zadar klasa: UP/I-415-
02/12-006/300, ur. broj: 513-07-13/14-05 od 2. rujna 2014., istaknute povrede 
članaka 3., 29., 55. i 56. Ustava Republike Hrvatske, reprogramiranje poreznog duga. 
(U-IIIB-6748/2014) 
 
 
 
 
 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 

dr. sc. Snježana Bagić, v. r. 

 

 


