
       

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 

Broj: SuE-DVjP-12/2013 
Zagreb, 7. lipnja 2013. 
 
 
  Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin 
sudac Antun Palarić saziva 12. sjednicu Vijeća za 12. lipnja 2013. godine (srijeda) 
u 10.00 sati i predlaže sljedeći  

 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

  1. Ovjera zapisnika 11. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o 
ustavnim tužbama (SuE-ZSVjP-11/2013), održane 29. svibnja 2013. godine.  
 
 

II. 
 
  2. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. 
N. iz G., protiv presude Županijskog suda u Zadru broj: Gž-588/10-2 od 14. rujna 
2010. godine, istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, parnični - radi utvrđenja prava vlasništva. 
(U-III-5616/2010) 
 
 
  3. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela B. 
P. iz Z., koju zastupaju M. H. i M. H. odvjetnici Zajedničkog odvjetničkog ureda u O., 
protiv rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 391/11-2 od 7. veljače 
2012. godine i presude Županijskog suda u Rijeci broj: Gž-6212/06 od 24. srpnja 
2009. godine, istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18. stavka 1., 26. i 48. stavka 
1. Ustava Republike Hrvatske, utvrđenje prava vlasništva. 
(U-III-2431/2012) 
 
 
 
  4. Nacrt odluke i rješenja s referatom u povodu ustavne tužbe koju su 
podnijeli M. C., I. I., Lj. C., J. C., R. C. i J. C. svi iz S., koje zastupa E. T., odvjetnik u 
S, protiv presude  i rješenja Županijskog suda u  Splitu broj: Gž-2820/08 od 16.  
ožujka  2009. godine, istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 16. stavka 2., 29. 
stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 1. Prvog Protokola uz 
Europsku konvenciju, parnični radi činidbe.  
(U-III-1191/2010) 



2 
 

  5. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio V. B. 
iz S., kojeg zastupa B. V., odvjetnik u S., protiv presude Visokog trgovačkog suda 
Republike Hrvatske broj: Pž-4532/08-3 od 16. rujna 2008. godine, istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 19., 22., 29. stavka 1., 35. i 118. stavka 3. (115. stavak 3.) 
Ustava Republike Hrvatske, parnični - radi naknade štete (zbog profesionalne bolesti 
- azbestoza). 
(U-III-2065/2009) 
 
 
  6. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio S. 
R. iz S., kojeg zastupa S. Š., odvjetnik u S., protiv presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev-1401/08-2 od 13. listopada 2010. godine, istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični - naknada 
štete (neosnovani boravak u pritvoru).  
(U-III-500/2011) 
 
 
  7. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela A. 
Z. iz O., koju zastupa N. M.-Đ., dipl. pravnica iz N. h. s., R. u. R., protiv presude 
Županijskog suda u Bjelovaru broj: Gž-1646/09-2 od 18. veljače 2010. godine, 
istaknute povrede članaka 14., 29. stavka 1. i 58. Ustava Republike Hrvatske, 
parnični, radi isplate razlike između naknade za bolovanje i naknade za vrijeme 
udaljenja iz službe.  
(U-III-2372/2010) 
 
 
  8. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio J. M. 
iz Z., kojeg zastupaju odvjetnici Zajedničkog odvjetničkog ureda N. P. i M. P., u Z., 
protiv presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-8197/09-2 od 19. siječnja 2010. 
godine, istaknute povrede članaka 26. i 29. Ustava Republike Hrvatske (iz sadržaja 
tužbe članak 14. stavak 2. u kontekstu članka 29. stavka 1. Ustava), parnični, radi 
isplate vlastitih sredstava koje je stanar uložio u sanaciju štete na stanu.  
(U-III-2189/2010) 
 
 
  9. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela N. 
D. iz S., koju zastupa F. B., odvjetnik u Z., protiv presude Županijskog suda u Zadru 
broj: 5 Gž-401/11-2 od 3. svibnja 2011. godine, istaknute povrede članaka 14. stavka 
2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi utvrđenja i isplate.  
(U-III-2985/2011) 
 
 
  10. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio Z. 
Z. iz G. P., kojeg zastupa K. V., odvjetnik u Z., protiv presude Županijskog suda u 
Bjelovaru broj: Gž-1909/2010-2 od 20. listopada 2011. godine, istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 19. stavka 2., 26., 29. stavka 1., 44. i 54. Ustava Republike 
Hrvatske, parnični, radi utvrđenja i isplate.  
(U-III-5982/2011) 
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  11. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijelo 
O. C. d.o.o. Č., koje zastupa zaposlenik Z. B., dipl. pravnik, kojeg je na to ovlastio 
prokurist D. R., protiv rješenja Županijskog suda Zlataru broj: Gž-1693/08-2 od 25. 
studenoga 2009. godine, istaknute povrede članaka 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 49. 
stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, ovršni - pitanje primjene članka 102. Ovršnog 
zakona u slučaju ovrhovoditelja kao kupca.  
(U-III-133/2010) 
 
 
  12. Promemorija u povodu ustavne tužbe koju je podnio I. O. iz P., 
kojeg zastupa T. T., odvjetnik u R., kazneni - zbog počinjenja kaznenog djela prijetnje 
iz članka 129. stavka 1. Kaznenog zakona (uvjetna osuda).  
(U-III-3561/2010) 
 
 
  13. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio V. 
M. iz D. A., kojeg zastupa Z. M., odvjetnik iz S. B., protiv presude Vrhovnog suda R. 
H. broj: Kž-Us-127/10-6 od 26. siječnja 2011. godine, istaknuta povreda članka 18. 
stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, kazneni (droga).  
(U-III-2096/2011) 

 
 

  14. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavnih tužbi koje su podnijeli 
B. A. iz Č., i I. K. iz Č., (na temelju članka 63. Ustavnog zakona - razumni rok), 
kazneni, zbog kaznenog djela razbojništva (K-57/10). 
(U-IIIA-2104/2013, U-IIIA-2105/2013) 
 
 
 
  15. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. 
B. iz G., kojeg zastupa M. B., odvjetnik u S. (na temelju članka 63. Ustavnog zakona 
- razumni rok), parnični - radi naknade štete. 
(U-IIIA-1021/2011) 
 
   
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

              Antun Palarić, v. r. 


