
                                    
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: SuE-DVjD-1/2014 
Zagreb, 18. prosinca 2013. 
 
 
  Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, 
gospođa sutkinja Snježana Bagić saziva 1. sjednicu Vijeća za 9. siječnja 2014. 
(četvrtak) u 10.00 sati i predlaže sljedeći   

 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

  1. Ovjera zapisnika 20. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o 
ustavnim tužbama (SuE-ZSVjD-20/2013), održane 17. prosinca 2013. 
 

 
II. 
 

  2. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio B. Š. 
iz Z., kojeg zastupa R. Ž., odvjetnik iz Odvjetničkog društva Ž. i p. u Z., protiv 
presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-4982/10-3 od 7. rujna 2010., istaknute 
povrede članaka 3., 5. stavka 2., 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike 
Hrvatske te članka 6. Konvencije, radi utvrđenja prava vlasništva (presuda zbog 
izostanka - pravila o osobnoj dostavi). 
(U-III-7347/2010) 
 
 
  3. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela  
M. T. iz S., protiv presude Županijskog suda u Sisku broj: Gž-458/09 od 16. rujna 
2010., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, parnični - radi utvrđenja statusa zaštićenog najmoprimca i 
sklapanja ugovora o najmu stana sa zaštićenom najamninom. 
(U-III-4775/2012) 
 
 
    4. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli V. 
Z. iz Z., B. V. iz M., J. K. iz Z., M. S. iz D. i T. P. iz D., koje zastupa J. B., odvjetnica iz 
O., protiv presude i rješenja Županijskog suda u Osijeku broj: Gž x-37/2012-2 od 9. 
svibnja 2012., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. 
Ustava Republike Hrvatske, radi sklapanja ugovora o najmu stana/utvrđenja 
ništetnosti ugovora o korištenju stana. 
(U-III-4023/2012) 
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    5. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio T. B. 
iz Z., kojeg zastupa M. Đ., odvjetnica u Z., protiv presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Gž-5980/11-2 od 12. srpnja 2011., istaknute povrede članaka 48. 
stavka 1. i 50. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi raskida ugovora o prodaji 
stana. 
(U-III-4649/2011) 
 
   6. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela O. 
V. iz S., koju zastupa S. B., odvjetnik iz R., protiv presude Županijskog suda u R. 
broj: Gž-1745/06-2 od 8. travnja 2009., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. 
stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi utvrđenja ništavosti ugovora o 
diobi zajedničke imovine. 
(U-III-5836/2012) 
 
  7. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio N. 
D. iz S., kojeg zastupaju odvjetnici Zajedničkog odvjetničkog ureda Z. K. i D. R. iz S., 
protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-1512/09-2 od 31. 
kolovoza 2011., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 50. Ustava 
Republike Hrvatske, parnični, radi naknade štete - stavljanje imovine pod privremenu 
upravu i odgovornost države za štetu. 
(U-III-2653/2012) 
 
  8. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli N. 
D. i P. D., oboje iz B., R. A., koje zastupa L. Š., odvjetnik iz Z., protiv presude 
Županijskog suda u Sisku broj: Gž-26/12 od 18. svibnja 2012., istaknute povrede 
članaka 29., 48. stavka 1. i 50. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični - radi 
naknade štete zbog nemogućnosti korištenja nekretnine.  
(U-III-3697/2012) 
 
  9. Nacrt odluke i rješenja s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je 
podnio S. B. iz Z., kojeg zastupa K. Š., odvjetnica iz Z., protiv presude Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske broj: Rev-x-520/09-2 od 18. lipnja 2008., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 26., 29. stavka 1. i 64. Ustava Republike Hrvatske, radi 
naknade štete (dodjela stana na korištenje koji je u privatnom vlasništvu). 
(U-III-1705/2010) 
 
  10. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela I. 
d. d. iz P., koje zastupa Z. V., član uprave društva, protiv presude i rješenja Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske broj: Revr-1420/11-2 od 21. svibnja 2013., istaknute 
povrede članaka 29. stavka 1., 48. stavaka 1. i 2., 49. stavaka 1. i 2. te 50. stavka 2. 
Ustava Republike Hrvatske, parnični - radi naknade štete otpuštenom radniku (povrh 
otpremnine), zahtjev za odgodu ovrhe. 
(U-III-4996/2013) 
 
  11. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio A. 
G. iz K. S., protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr-1150/09-2 
od 1. prosinca 2010., istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 2., 29. stavka 1., 48. 
stavka 1., 54. stavka 1. i 55. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični - radi 
utvrđenja, isplate razlike plaća,  regresa, jubilarne nagrade i troškova prijevoza. 
(U-III-1392/2011) 
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  12. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio J. 
K. iz G., kojeg zastupa R. D., odvjetnica u S. B., protiv presude Županijskog suda u 
Slavonskom Brodu broj: Gž-1407/11-2 od 30. svibnja 2011., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (razmatrano s 
aspekta članka 29. stavka 1. Ustava), parnični, radi utvrđenja ništavim odluka o 
izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta. 
(U-III-3718/2011) 
 
  13. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli 
Đ. V. i M. V., oboje iz V., koje zastupa Z. R., odvjetnica iz Zagreba, protiv rješenja 
Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: 17 Gžx-10/13-2 od 24. travnja 2013., 
istaknute povrede članaka 16. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske te članka 6. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, ovršni (ovrha na nekretnini). 
(U-III-5072/2013) 
 
  14. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
K. V. iz V., koju zastupaju odvjetnici Odvjetničkog društva K. i p. iz Z., protiv rješenja 
Županijskog suda u Zadru broj: Gž-2457/10 od 13. svibnja 2011. i rješenja 
Općinskog suda u Zadru broj: Ovr-2111/09 od 22. travnja 2010., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 26., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, 
članka 1. Protokola 1 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te 
članaka 6. stavka 1. i 14. Konvencije, ovršni, radi uspostave posljednjeg posjedovnog 
stanja. 
(U-III-3456/2011) 
 
  15. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. 
L. iz V., protiv Odluke o izboru pučke pravobraniteljice Hrvatskog sabora od 15. 
veljače 2013. ("Narodne novine" broj 22 od 22. veljače 2013.), istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 18. stavka 1., 19. i 46. Ustava Republike Hrvatske (prema 
sadržaju ustavne tužbe i članak 54. Ustava), te članaka 6. stavka 1. i 13. Konvencije 
za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. 
(U-III-1511/2013) 
 
  16. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio Ž. 
G. iz Č., kojeg zastupa P. S., odvjetnik u O., protiv rješenja Županijskog suda u 
Osijeku broj: Kž-129/2013-4 od 22. ožujka 2013., istaknute povrede članaka 3., 14. 
stavka 2., 140. i 141. Ustava Republike Hrvatske, te članaka 1., 6., 13. i 17. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, izvršenje presude Europskog 
suda za ljudska prava. 
(U-III-2306/2013) 
 
  17. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio Ž. 
B. iz Z., kojeg zastupa V. D. L., odvjetnica u Z., protiv presude i rješenja Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske broj: I Kž-Us 83/09-9 od 9. ožujka 2010., istaknute povrede 
članaka 3., 5., 14. stavka 2., 29. i 36. Ustava Republike Hrvatske, članaka 6. i 8. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kao i članka 2. Protokola 7. 
uz Konvenciju, kazneni, zbog kaznenog djela protiv vrijednosti zaštićenih 
međunarodnim pravom - zlouporaba opojnih droga - iz članka 173. stavka 3. 
Kaznenog zakona. 
(U-III-2781/2010) 
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  18. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio G. 
T. iz Z., kojeg zastupa J. N., odvjetnica u Z., protiv presude i rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: I Kž-Us 83/09-9 od 9. ožujka 2010., istaknute povrede 
članaka 4. stavka 2., 18., 29. stavaka 1. i 4. (pogrešno navodi uporabu nezakonitih 
dokaza kao povredu članka 29. stavka 3. Ustava), 35. i 36. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske i članka 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, kazneni, zbog kaznenog djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim 
pravom - zlouporaba opojnih droga - iz članka 173. stavka 3. Kaznenog zakona. 
(U-III-2947/2010) 
 
  19. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio A. 
J. iz Z., kojeg zastupa M. T., odvjetnica u Z., protiv presude i rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: I Kž-Us 83/09-9 od 9. ožujka 2010., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 18., 29. stavaka 1. i 4. (pogrešno navodi uporabu nezakonitih 
dokaza kao povredu članka 29. stavka 3. Ustava), 35. i 36. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske te članka 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, kazneni, zbog kaznenog djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim 
pravom - zlouporaba opojnih droga - iz članka 173. stavka 3. Kaznenog zakona. 
(U-III-2948/2010) 
 
  20. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio P. 
R. iz Z., kojeg zastupa B. J., odvjetnik u Z., protiv presude i rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: I Kž-Us 83/09-9 od 9. ožujka 2010., istaknute povrede 
članaka 3., 5. stavka 2., 14. stavka 2., 29., 35. i 36. Ustava Republike Hrvatske te 
članaka 6. i 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni, zbog 
kaznenog djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom - zlouporaba 
opojnih droga - iz članka 173. stavka 3. Kaznenog zakona. 
(U-III-3025/2010) 
 
  21. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio D. 
Š. iz Z., kojeg zastupa L. V., odvjetnica u Z., protiv presude i rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: I Kž-Us 83/09-9 od 9. ožujka 2010., istaknute povrede 
članaka 3., 5. stavka 2.,14. stavka 2., 29. i 36. Ustava Republike Hrvatske te članaka 
6. i 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni, zbog 
kaznenog djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom - zlouporaba 
opojnih droga - iz članka 173. stavka 3. Kaznenog zakona. 
(U-III-3069/2010) 
 
  22. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. 
Č. iz Z., kojeg zastupa I. S., odvjetnik u Z., protiv presude  i rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: I Kž-Us 83/09-9 od 9. ožujka 2010., istaknute povrede 
članaka 29., 35. i 36. Ustava Republike Hrvatske, kazneni, zbog kaznenog djela 
protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom - zlouporaba opojnih droga - iz 
članka 173. stavka 3. Kaznenog zakona. 
(U-III-3086/2010) 
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  23. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. 
J. iz Z., kojeg zastupa M. U., odvjetnik u Z., protiv presude i rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: I Kž-Us 83/09-9 od 9. ožujka 2010., istaknute povrede 
članaka 14., 16. i 29. Ustava Republike Hrvatske, kao i članaka 6. i 8. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni, zbog kaznenog djela protiv 
vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom - zlouporaba opojnih droga - iz članka 
173. stavka 3. Kaznenog zakona. 
(U-III-3130/2010) 
 
  24. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio A. 
B. iz R., K. N., kojeg zastupa Lj. P., odvjetnica u Z., protiv presude i rješenja 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž-Us 83/09-9 od 9. ožujka 2010., 
istaknute povrede članaka 14., 16., 24., 26., 29., 34. i 36.  Ustava Republike Hrvatske 
te članaka 5., 6. i 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni, 
zbog kaznenog djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom - zlouporaba 
opojnih droga - iz članka 173. stavka 3. Kaznenog zakona. 
(U-III-3640/2010) 
 
  25. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio R. 
K. iz R., K. N., kojeg zastupa A. M. G., odvjetnica u Z., protiv presude i rješenja 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž-Us 83/09-9 od 9. ožujka 2010., 
istaknute povrede članaka 14., 16., 24., 26., 29. stavka 2., 34. i 36. Ustava Republike 
Hrvatske te članaka 5., 6. i 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
kao i članka 2. Protokola 7. uz Konvenciju, kazneni, zbog kaznenog djela protiv 
vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom - zlouporaba opojnih droga - iz članka 
173. stavka 3. Kaznenog zakona. 
(U-III-3641/2010) 
 
  26. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio Š. 
Z. iz S. B., kojeg zastupa N. Č., odvjetnica u S., protiv presude Županijskog suda u 
Bjelovaru broj: Kžm-3/2011-6 od 9. ožujka 2011., istaknute povrede članaka 29. 
stavka 1 i 31. Ustava Republike Hrvatske, kazneni - kazneno djelo iz članka 193. 
stavka 2. KZ-a- bludna radnja. 
(U-III-2278/2011) 
 
  27. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio Z. 
Š. iz Z., trenutno u Z., protiv presude Županijskog suda u Bjelovaru broj: Kž-
240/2010-3 od 13. siječnja 2011. i presude Općinskog kaznenog suda u Zagrebu 
broj: KO-824/08 od 3. travnja 2009., istaknuta povreda članka 29. stavka 4. Ustava 
Republike Hrvatske, kazneni, zbog kaznenih djela teške krađe iz članka 217. stavka 
1. Kaznenog zakona. 
(U-III-1098/2011) 
 
  28. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio V. 
G. iz K. N., kojeg zastupa J. F. odvjetnik iz S., protiv presude Županijskog suda u 
Splitu broj: Kž-947/11 od 24. siječnja 2012., istaknuta povreda članka 31. stavka 2. -
načelo ne bis in idem, iz sadržaja tužbe članak 29. stavak 1. Ustava Republike 
Hrvatske, kazneni - nanošenje teške tjelesne ozljede - članak 99. stavak 1. Kaznenog 
zakona. 
(U-III-2462/2012) 
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  29. Nacrt odluke s referatom V. u povodu ustavne tužbe koju je podnio 
M. V. iz G., protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-14122/2010-4 
od 20. listopada 2011., istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 2., 19., 26., 29. 
stavka 1., 35., 48. stavka 1., 57. stavka 1., 70. stavka 1. i 90. stavka 4. Ustava 
Republike Hrvatske, upravni, radi priznanja prava na mirovinu. 
(U-III-2868/2012) 
 
  30. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
E. Š. iz B., koju zastupa D. I., odvjetnik iz Z., protiv rješenja Upravnog suda u 
Zagrebu broj: UsI-1354/13-4 od 3. svibnja 2013., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 19. stavka 2., 26., 29. stavka 1. i 115. stavka 3. Ustava Republike 
Hrvatske, upravni, priznavanje prava na dopust radi njege djeteta s težim smetnjama 
u razvoju; pravodobnost upravne tužbe. 
(U-III-3770/2013) 
 
  31. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio 
maloljetni D. K. iz B., kojeg zastupa otac i zakonski zastupnik D. K. iz B., kojeg 
zastupa I. M., odvjetnik u U., protiv presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Us-5498/2009-4 od 19. rujna 2012., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 18. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske; iz sadržaja 
ustavne tužbe proizlazi da podnositelj ističe i povredu članka 19. stavka 2. Ustava, 
upravni spor radi prava na upućivanje na liječenje u inozemstvu. 
(U-III-6209/2012) 
 
  32. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
V. S. iz Z., koju zastupa T. G., odvjetnica u Z., protiv presude Upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Us-9522/2008-4 od 12. siječnja 2011., istaknute povrede 
članaka 3., 29. stavka 1. i 55. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 6. stavka 
1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, upravni, radi rasporeda na 
radno mjesto. 
(U-III-2286/2011) 
 
  33. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio R. 
A. iz S., protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-7481/2008-7 od 
28. travnja 2011., istaknute povrede članaka 29. stavka 1., 44. i 54. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, upravni, radi prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme. 
(U-III-3635/2011) 
 
  34. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio D. 
D. iz T., kojeg zastupaju I. A. i Z. D., odvjetnici u T., protiv presude Upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Zpa-13/2009-4 od 20. travnja 2011., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 18., 19., 26., 44. i 54. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, 
upravni spor, radi imenovanja suca. 
(U-III-3273/2011) 
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  35. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio I. 
M. iz Z., protiv presude Upravnog suda broj: Us-9196/2006 od 31. kolovoza 2009. i 
presude Upravnog suda broj: Us-13074/2008 od 31. kolovoza 2009., istaknuta 
povreda članka 14. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, upravni, radi oduzimanja 
oružja. 
(U-III-64747/2009) 
 
 
  36. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela I. 
J. iz D., koju zastupa T. M., odvjetnik u M., protiv presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Us-10383/2009-4 od 15. lipnja 2012., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, upravni - 
oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina. 
(U-III-5154/2012) 
 
 
  37. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
M. C. G. iz Z., koju zastupaju S. M. G., T. K. i M. M. A., odvjetnici iz Odvjetničkog 
društva T., G. i p., j.t.d. iz Z., protiv presude Upravnog suda u Zagrebu broj: Usl-
1006/12-8 od 15.studenoga 2012., istaknute povrede članaka 5., 19. i 29. stavka 1. 
Ustava Republike Hrvatske, upravni - radi oslobođenja od plaćanja poreza na promet 
nekretnina. 
(U-III-6439/2012) 
 
 
  38. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio K. 
c. R. Ž. u Z., kojeg zastupa I. B., odvjetnica u Zagrebu, protiv presude Upravnog 
suda Republike Hrvatske broj: Us-1058/2009-5 od 23. svibnja 2011., istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1., 41. i 48. Ustava Republike Hrvatske, 
članaka 6., 9. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1. 
Protokola br. 1 uz Konvenciju te članka 1. Protokola br. 12 uz Konvenciju, 
upravnosudski - radi razreza poreza na promet nekretnina. 
(U-III-4033/2011) 
 
 
  39. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio K. 
c. R. Ž. u Z., kojeg zastupa I. B., odvjetnica u Zagrebu, protiv presude Upravnog 
suda Republike Hrvatske broj: Us-9061/2009-8 od 23. svibnja 2011., istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1., 41. i 48. Ustava Republike Hrvatske, 
članaka 6., 9. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1. 
Protokola br. 1 uz Konvenciju te članka 1. Protokola br. 12 uz Konvenciju, 
upravnosudski - radi razreza poreza na promet nekretnina. 
(U-III-4034/2011) 
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  40. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. 
T. iz Z., kojeg zastupaju odvjetnici Zajedničkog odvjetničkog ureda B. i B. iz Z., protiv 
presude Upravnog suda u Zagrebu broj: Usl-920/12-8 od 21. studenoga 2012., 
rješenja Ministarstva financija, Samostalne službe za drugostupanjski upravni 
postupak klasa: UP/II-415-02/11-01/1613, ur.broj: 513-04/12-3 od 11. siječnja 2012. i 
rješenja o ovrsi Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, 
Ispostave Zagreb za nekretnine, klasa: UP/I-415-02/2011-001/00640, ur.broj: 513-
007-01-60/2011-01 od 14. svibnja 2011., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 
26., 29. stavka 1. i 48. Ustava Republike Hrvatske, članaka 6., 13. i 14. Konvencije i 
članka 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju, upravni (ovrha poreza na promet 
nekretnina), upravni spor. 
(U-III-211/2013) 
 
  41. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli 
D. G. iz Z., I. G. iz Z., K. G. iz Z., A. G.-Š. iz Z. i A. M. iz R. I., koje zastupaju T. T. I. 
U. odvjetnici u Z., protiv rješenja Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-
14093/2010-4 od 9. ožujka 2011., istaknute povrede članaka 3., 19. stavka 2., 29. 
stavka 1., 48. i 50. Ustava Republike Hrvatske, upravni spor, radi poništenja akata 
(odbačaj tužbe - nije upravni akt u smislu članka 6. ZUS-a). 
(U-III-3620/2011) 
 
  42. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli 
J. V., J. V., F. V., M. J., M. B. i M. M., svi iz S., koje zastupa Z. Z., odvjetnik u S., 
protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-10804/2007-7 od 3. 
veljače 2011., istaknute povrede članaka 3., 29. stavka 1. i 117. stavka 3. (115. 
stavka 3.) Ustava Republike Hrvatske, upravni - radi povrata oduzete imovine. 
(U-III-2943/2011) 

 
 43. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 

dr. S. N. iz Z., koju zastupa Z. Z., odvjetnik u Z. (na temelju članka 63. Ustavnog 
zakona - razumni rok), parnični, radi utvrđenja i isplate i u pravnoj stvari protutužbe 
radi raskida ugovora. 
(U-IIIA-2068/2012) 
 

 44. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
M. M. iz R., koju zastupa V. M., odvjetnik u R. (na temelju članka 63. Ustavnog 
zakona - razumni rok), parnični (prethodno ovršni). 
(U-IIIA-2676/2012) 
 
 
 
 
 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 

  Snježana Bagić, v. r. 

 


