
                                    
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: SuE-DVjD-10/2014 
Zagreb, 16. svibnja 2014. 
 
  Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, 
gospođa sutkinja Snježana Bagić saziva 10. sjednicu Vijeća za 23. svibnja 2014. 
(petak) u 10.00 sati i predlaže sljedeći   

 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

  1. Ovjera zapisnika 9. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o 
ustavnim tužbama (SuE-ZSVjD-9/2014), održane 8. svibnja 2014. 

 

 
II. 

 
  2. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
Lj. N. iz V., protiv presude Županijskog suda u Vukovaru broj: Gž-2249/12-3 od 6. 
studenoga 2013., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 118. stavka 
3. (115. stavka 3.) Ustava Republike Hrvatske i članka 6. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljenih sloboda, parnični, radi predaje u posjed stana, odgoda 
ovrhe. 
(U-III-5917/2013) 
 
    3. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijelo C. 
o. d. d., f. Z., koje zastupa I. Ć., odvjetnik iz Zagreba, protiv presude Županijskog 
suda u Zagrebu broj: Gž-5191/12-2 od 9. listopada 2012., istaknute povrede članaka 
14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi isplate. 
(U-III-701/2013) 
 
  4. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijelo C. 
o.  d. d., f. Z., koje zastupa I. Ć., odvjetnik iz Z., protiv presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Gž-5818/09-2 od 19. ožujka 2013., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi isplate. 
(U-III-3060/2013) 
 
    5. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijelo C. 
o. d. d., f. Z., koje zastupa I. Ć., odvjetnik iz Z., protiv presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Gž-2/13-2 od 24. travnja 2013, istaknute povrede članaka 14. stavka 2. 
i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi isplate. 
(U-III-4097/2013) 
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   6. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio J. d. 
d. iz Ž., protiv rješenja Županijskog suda u Vukovaru broj: Gž-960/08-3 od 7. 
prosinca 2011., istaknute povrede članaka 14. stavka 1., 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 
50. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, sudski postupak, parnica, radi isplate. 
(U-III-399/2012) 
 
  7. Predreferat u povodu ustavne tužbe koju je podnio T. d. o. o. V., 
kojeg zastupa direktor I. K. i S. K., odvjetnik u V., protiv rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Rev 299/11-2 od 15. rujna 2011., presude Županijskog 
suda u Vukovaru broj: Gž-1419/10 od 16. prosinca 2010. i presude Općinskog suda 
u Vukovaru broj: P-507/09-13 od 25. ožujka 2010., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 18., 26., 49. stavaka 1. i 2. Ustava Republike Hrvatske te članaka 3., 5. 
stavka 2., 115. stavka 3. i 116. stavka 1. Ustava, parnični, radi isplate, povrata 
stečenog bez osnove. 
(U-III-5632/2011) 
 
  8. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio I. K. 
iz L., kojeg zastupa D. R., odvjetnik u O., protiv presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev 788/09-2 od 9. ožujka 2011., presude Županijskog suda u Osijeku 
broj: Gž-2067/08-2 od 9. travnja 2009. i presude Općinskog suda u Belom Manastiru 
broj: P-412/05-27 od 3. ožujka 2008., istaknute povrede članaka  5., 14., 26., 29. i 
117. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi naknade štete. 
(U-III-3209/2011) 
 
  9. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela S. 
P. iz Z., koju zastupa D. B., odvjetnica iz Z., protiv presude i rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Rev 2074/10-2 od 13. travnja 2011., istaknute povrede 
članaka 3., 5.,14., 20. 26., 29., 118. stavka 3. (115. stavka 3.) i 119. (116.) Ustava 
Republike Hrvatske, parnični, radi naknade nematerijalne štete (zbog povrede prava 
osobnosti uzrokovane objavljivanjem članka uvredljivog sadržaja u tjedniku). 
(U-III-4272/2011) 
 
  10. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio N. 
l. d. d. iz Z., kojeg zastupa zakonski zastupnik N. P., protiv presude i rješenja 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 2074/10-2 od 13. travnja 2011., 
istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi 
naknade nematerijalne štete (zbog povrede prava osobnosti uzrokovane 
objavljivanjem članka uvredljivog sadržaja u tjedniku). 
(U-III-4276/2011) 
 
  11. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio H. 
d. o. o. iz Z. kojeg zastupa T. M., odvjetnica iz Odvjetničkog društva Š. i p. iz Z., 
protiv presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 928/11-2 od 
28. kolovoza 2012., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. 
Ustava Republike Hrvatske, parnični postupak, radi utvrđenja nezakonitosti 
izvanrednog otkaza ugovora o radu i isplate. 
(U-III-462/2013) 
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  12. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
B. B. iz Z., koju zastupa Z. V. B., odvjetnik iz Odvjetničkog društva V., B. i p. iz Z., 
protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 1117/12-2 od 
6.studenoga 2012., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, parnični - radni spor (utvrđenje postojanja radnog odnosa i 
isplate plaće). 
(U-III-183/2013) 
 
  13. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio I. 
D. iz C., kojeg zastupa J. Ć- iz Odvjetničkog društva B. i Ć.  j. t. d. iz V., protiv 
presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-582/06-2 od 31. siječnja 
2007., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike 
Hrvatske, parnični, poništenje odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu R. H. 
(U-III-4045/2007) 
 
  14. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
L. O. iz Z., protiv presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 28 Gž 926/10-2 od 1. 
lipnja 2010., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. 
Ustava Republike Hrvatske, parnični postupak, radi zaštite od nezakonite radnje 
(članak 67. ZUS-a). 
(U-III-4121/2010) 
 
  15. Nacrt odluke i rješenja s referatom u povodu ustavne tužbe koju je 
podnijela M. V. iz S., protiv rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr-
1528/13-2 od 11. veljače 2014., istaknute povrede članaka 14., 26. i 29. stavka 1. 
Ustava Republike Hrvatske, odbačaj revizije, nedostavljanje potvrde o pravosudnom 
ispitu; zastupanje po odvjetnici u okviru besplatne pravne pomoći. 
(U-III-1793/2014) 
 
  16. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela I. 
Lj. iz O., koju zastupa punomoćnik D. R., odvjetnik iz S., protiv presude Visokog 
trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-6108/13-3 od 9. listopada 2013., 
istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 49. stavka 4. Ustava Republike Hrvatske, 
trgovački, radi prisilnog ostvarenja prava iz članka 49. ZPDD-a. 
(U-III-3/2014) 
 
  17. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio I. 
K. iz M., kojeg zastupaju I. M., odvjetnik u V. i Z. J., odvjetnik u V., protiv presude 
Županijskog suda u Osijeku broj: Kž-195/2011-6 od 30. lipnja 2011. i presude 
Općinskog suda u Osijeku broj: K-503/10-21 od 3. veljače 2011., istaknuta povreda 
članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, kazneni, kazneno djelo iz članka 
293. stavka 2. u svezi sa stavkom 1. Kaznenog zakona - kazna zatvora u trajanju od 
jedne godine. 
(U-III-4760/2011) 
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  18. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio D. 
Š. iz P., protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-6895/2010-7 od 
4. svibnja 2011., istaknute povrede članaka 29. stavka 1., 44. i 54. stavaka 1. i 2. 
Ustava Republike Hrvatske, upravni postupak i spor - radi prijama u službu. 
(U-III-4120/2011) 
 
  19. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
A. O. iz D., protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-8496/2007-4 
od 25. kolovoza 2010., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26., 29., 48. i 56. 
(55.) Ustava Republike Hrvatske, upravni - radi prava na zaštitni dodatak uz 
mirovinu. 
(U-III-6281/2010) 
 
  20. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio H. 
a. Z. d. o. o. Z., kojeg zastupa A. K., odvjetnica u Z., protiv presude Upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Us-6075/2010-9 od 9. ožujka 2011., istaknute povrede 
članaka 3., 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, upravnosudski 
(radi tržišnog natjecanja). 
(U-III-2934/2011) 
 
  21. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je podnio 
V. h. A. iz S. P., Š., kojeg zastupaju C.  R. C. i E. B., koje po posebnoj punomoći 
zastupa V. M., odvjetnik iz Z., protiv presude Upravnog suda u Zagrebu broj: Usl-
3421/12-11 od 21. svibnja 2013., istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 2., 29. 
stavka 1., 48. stavka 1. i 49. stavaka 2., 4. i 5. Ustava Republike Hrvatske, upravni, 
radi povrata poreza na dobit. 
(U-III-3812/2013) 
 
  22. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio A. 
G. iz Z., protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-4679/2007-4 od 
3. veljače 2010., rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalne 
službe za drugostupanjski upravni postupak klasa: UP/II-410-20/06-01/554, ur. broj: 
513-04/07-2 od 23. veljače 2007. i rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, 
Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, Ispostava Zagreb - za nekretnine klasa: 
UP/I-410-20/2002-01/18320, ur. broj: 513-07-01/06-2005-03 od 17. studenoga 2005., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19 stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, upravni, radi oslobođenja od plaćanja poreza na promet 
nekretnina. 
(U-III-2426/2010) 

 
  23. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio N. 
Z. iz K., koga zastupa punomoćnik D. R., odvjetnik iz S. (na temelju članka 63. stavka 
1. Ustavnog zakona), protiv presude i rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu broj: P-
7814/11 od 16. svibnja 2013., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 49. stavka 4. 
Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi prinudnog izvršenja obveze iz preuzimanja 
d. d.  po ZPDD-u. 
(U-IIIB-3481/2013) 
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  24. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli 
D. S. iz L. i J. D. iz L., koje zastupa H. B., odvjetnica iz Z. (na temelju članka 63. 
stavka 1. Ustavnog zakona), protiv rješenja Općinskog suda u Opatiji broj: 7.Ovr-
859/2012-95 od 8. travnja 2014., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, ovršni, radi naplate - žalba protiv pravomoćnog rješenje o ovrsi 
(članak 49. Ovršnog zakona). 
(U-IIIB-2232/2014) 

 
  25. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio I. 
Z. d. o. o. Z. po direktoru A. J., kojeg zastupaju odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog 
ureda Š. P. i N. S. u Z. (na temelju članka 63. Ustavnog zakona - razumni rok), 
parnični postupak - radi isplate. 
(U-IIIA-1416/2013) 
 
  26. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio Đ. 
Đ. s. d. o. o. iz S. B., kojeg zastupaju odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda T. 
P. N. i J. N. u S. B. (na temelju članka 63. Ustavnog zakona - razumni rok), parnični 
postupak - radi isplate. 
(U-IIIA-426/2013) 
 
 
 
 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 

  Snježana Bagić, v. r. 

 

 
 


