USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: SuE-DVjD-1/2019
Zagreb, 10. siječnja 2019.
Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa sutkinja
Ingrid Antičević Marinović saziva 1. sjednicu Vijeća za 17. siječnja 2019. (četvrtak) u
10.00 sati i predlaže sljedeći
DNEVNI RED
I.
1. Ovjera zapisnika 20. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim
tužbama (SuE-ZVjD-20/2018) održane 20. prosinca 2018.
II.
2. Nacrt odluke s referatom III. o ustavnoj tužbi koju je podnijela N. P. iz Z., koju
zastupaju odvjetnici iz Odvjetničkog društva K. i p. d.o.o. iz Z., u povodu presude
Županijskog suda u Zadru broj: Gž-591/15-2 od 9. svibnja 2017., istaknute povrede
članaka 3., 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, članka 6. stavka 1.
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1. Protokola br. 1 uz
Konvenciju, parnični postupak radi utvrđenja prava vlasništva.
(U-III-3156/2017)
3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli M. B. J. iz Z., W. J.
B. iz SAD-a i J. S. iz SAD-a, koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa L. P.,
odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u Rijeci broj: Gž-4364/2014-2 od 12.
travnja 2017. i presude Općinskog suda u Malom Lošinju broj: P-155/13-59 od 1.
kolovoza 2014., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 16., 26., 29. stavka 1., 48. i 50.
stavka 1. Ustava, parnični postupak radi utvrđenja prava vlasništva (tužbeni zahtjev) i
predaje u posjed (protutužbeni zahtjev).
(U-III-3814/2017)
4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. F. V. iz Z., koju
zastupaju odvjetnici odvjetničkog društva V. i partneri, sa sjedištem u Z., u povodu
presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gžn-2680/12-2 od 12. ožujka 2013.,
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, parnični
postupak radi naknade štete.
(U-III-448/2015)

5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko društvo C.
O. d.d., Filijala Z., koje zastupa I. Ć., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda
u Zagrebu broj: Gž-709/14-2 od 21. travnja 2015., istaknute povrede članaka 14. stavka
2. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi isplate.
(U-III-2867/2015)
6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko društvo O.
d.o.o., sa sjedištem u Z., koje zastupaju odvjetnici iz Odvjetničkog društva P. i partneri u
Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 181/13-2 od 2.
prosinca 2014., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18., 26. i 29. stavka 1. Ustava,
parnični postupak radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza i sudskog raskida ugovora o
radu.
(U-III-4817/2015)
7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio G. L. iz B., u povodu
presude Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalne službe u Požegi broj: Kž74/2016-12 od 29. rujna 2016., istaknute povrede članaka 3., 14., 19., 29. stavka 1., 29.
stavka 2. alineja 2. i 6., 29. stavaka 3. i 4., 35. i 36. Ustava te članaka 6. i 14. Konvencije
za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak radi četiri kaznena djela
neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz članka 190. stavka 2. KZ-a/11.
(U-III-1129/2017)
8. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. L. iz R., koga
zastupa A. B. odvjetnik u V., u povodu presude Upravnog suda u Rijeci broj: UsI-693/176 od 27. lipnja 2018., istaknute povrede članaka 14. stavka 2, 18. stavka 1., 19. stavka
2., 29. stavka 1. i 54. stavka 1. Ustava, upravnosudski postupak radi dostave rješenja o
prestanku državne službe, ustavna tužba podnijeta na temelju članka 63. stavka 1.,
drugi dio rečenice Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
(U-IIIB-2745/2018)
9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. V. iz Z., kojeg
zastupa M. K., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike
Hrvatske broj: Uss-187/2013-2 od 20. studenoga 2013., istaknute povrede članaka 14.
stavka 2., 19. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, te članka 19. stavak 1. Ustava, kao i
članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, upravni
spor, radi poništenja raskida ugovora o rasporedu ugovornog diplomata na određeno
vrijeme.
(U-III-1162/2014)

10. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko
društvo T. d.d. Z., koje zastupa I. R. odvjetnik u Odvjetničkom društvu "R. i partneri"
d.o.o. sa sjedištem u Š., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
broj: Usž-3085/16-2 od 3. studenoga 2016., istaknute povrede članaka 18. stavka 1. i

29. stavka 1. Ustava te članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih
sloboda, s prijedlogom za odgodu ovrhe, upravni spor, prijava korištenja pomorskog
dobra radi donošenja odluke i sklapanja ugovora o koncesiji.
(U-III-1493/2017)
PREDSJEDNICA VIJEĆA
Ingrid Antičević Marinović, v.r.

