USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: SuE-DVjD-13/2018
Zagreb, 5. rujna 2018.
Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa
sutkinja Ingrid Antičević Marinović saziva 13. sjednicu Vijeća za 13. rujna 2018.
(četvrtak) u 10.00 sati i predlaže sljedeći

DNEVNI RED
I.
1. Ovjera zapisnika 12. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim
tužbama (SuE-ZVjD-12/2018) održane 12. srpnja 2018.

II.
2. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. B. iz
Z., kojeg zastupa E. K., odvjetnica u Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike
Hrvatske broj: Rev-x 788/15-2 od 1. prosinca 2015., istaknuta povreda članaka 14.,
16., 29. stavka 1., 34., 35., 48. i 50. Ustava, parnični postupak radi iseljenja i
donošenja presude koja zamjenjuje ugovor o najmu stana.
(U-III-1554/2016)
3. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela J. Š. iz
S., koju zastupa M. Ž., odvjetnica u S., u povodu presude Vrhovnog suda Republike
Hrvatske broj: Rev 782/09-2 od 20. siječnja 2015. i presude Županijskog suda u
Karlovcu broj: Gž-182/07-2 od 8. travnja 2009. ispravljena rješenjem istog suda broj:
Gž-182/07-3 od 4. svibnja 2009., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka
1. i 48. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi predaje u posjed.
(U-III-3467/2015)
4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli D. H. i Lj. H.,
oboje iz Z., koje zastupa V. M., odvjetnik u Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda
Republike Hrvatske broj: Rev-x 654/10-2 od 26. studenoga 2013. i presude
Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-6815/07-2 od 9. ožujka 2010., istaknute
povrede članaka 14. stavka 2., 16., 26., 29. stavka 1., 30., 35., 48. stavka 1. i 50.
Ustava te članaka 6. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i
članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju parnični postupa radi utvrđenja ništavosti
ugovora o prodaji stana.
(U-III-456/2014)
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5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. S. iz L., kojeg
zastupa M. R. G., odvjetnica u O., u povodu presude Županijskog suda u Rijeci broj:
Gž-3613/2012-2 od 12. studenoga 2014., istaknute povrede članaka 3., 14. stavka
2., 18. stavka 1., 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 115. stavka 3. Ustava, parnični
postupak radi raskida ugovora o kupoprodaji nekretnine.
(U-III-1636/2018)
6. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio S. H. iz P., kojeg
zastupa H. Z., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u Varaždinu,
Stalna služba u Koprivnici broj: Gž-2616/15-2 od 15. prosinca 2015. i presude
Općinskog suda u Varaždinu, Stalna služba u Ivancu broj: P-580/14-21 od 11. lipnja
2015., istaknuta povreda članaka 23. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava, te članka 3.
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi
naknade štete zbog uvjeta u zatvoru (zbog povrede prava osobnosti - članci 19. i
1100. ZOO-a).
(U-III-731/2016)
7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. K. iz B. G., kojeg
zastupa Nataša Owens, odvjetnica u Zagrebu, u povodu presude Županijskog suda u
Varaždinu, Stalne službe u Koprivnici broj: Gž-3451/14-2 od 2. listopada 2015.,
istaknute povrede članaka 23. stavka 1. i 25. stavka 1. Ustava, te članka 3.
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi
naknade štete zbog uvjeta u zatvoru za vrijeme odsluženja kazne zatvora.
(U-III-278/2016)
8. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio V. K. iz Z.
kojeg zastupa L. H., odvjetnica u Z., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu
broj: Gž-1496/17-2 od 29. svibnja 2017. i presude Općinskog građanskog suda u
Zagrebu broj: Pn-594/14-21 od 22. prosinca 2016., istaknuta povreda članaka 23.
stavka 1., 25. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava, kao i članaka 3., 6. stavaka 1. i 3.c te
13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi
naknade štete.
(U-III-4077/2017)
9. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio N. K. iz
S., kojeg zastupa L. H., odvjetnica u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike
Hrvatske broj: Rev-x 864/14-2 od 2. prosinca 2014., istaknuta povreda članaka 25.
stavka 4., 28., 29. stavka 1., 35. i 49. Ustava i članaka 6. stavaka 1. i 2. te 8.
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1. Protokola br. 1 uz
Konvenciju, parnični postupak radi naknade štete.
(U-III-1170/2016)
10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. B. iz S., kojeg
zastupa P. T., odvjetnik u S., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske
broj: Rev 1829/12-2 od 13. prosinca 2016., istaknute povrede članaka 14. stavka 2.,
29., 48. i 50. Ustava te članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih
prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi naknade štete.
(U-III-910/2017)
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11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela V. S. iz P., B. i
H., koju zastupa M. O. B., odvjetnica u Z., u povodu presude Županijskog suda u
Zagrebu broj: Gž-4926/15-2 od 1. prosinca 2015., istaknute povrede članaka 14.
stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava te članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu
ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi naknade štete.
(U-III-171/2016)
12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Dubravko
Podbojec iz Zagreba, u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 76 Gžn1826/14-4 od 11. travnja 2017., presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu
broj: 21 Pn-3123/12-17 od 28. svibnja 2014., istaknute povrede članaka 29. stavka 1.
i 35. Ustava, te članka 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda,
parnični postupak radi naknade štete.
(U-III-2851/2017)
13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. Z. iz V., kojeg
zastupaju J. Ć. i G. Ć., odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda u Vinkovcima, u
povodu presude Županijskog suda u Vukovaru broj: Gž-1514/14-5 od 19. svibnja
2016. i presude Općinskog suda u Vinkovcima broj: P-506/12-29 od 17. ožujka
2014., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 16., 26. i 29. stavka 1. Ustava,
parnični postupak radi naknade štete.
(U-III-972/2018)
14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. H. iz M., u
povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 1388/13-2 od 4.
travnja 2017., presude Županijskog suda u Rijeci broj: Gž-4086/2010-2 od 13. ožujka
2013., presude Općinskog suda u Rijeci broj: P-4386/07 od 30. travnja 2010.,
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19. stavka 2., 29. i 55. Ustava, parnični
postupak radi naknade štete (isplata naknade plaće i regresa).
(U-III-3160/2017)
15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo G. R. d.o.o. iz
B. koje zastupa B. V., odvjetnik u S., u povodu presude Visokog trgovačkog suda
Republike Hrvatske broj: Pž-3293/2014-2 od 27. ožujka 2018. i presude Trgovačkog
suda u Splitu broj: P-2237/2010 od 28. veljače 2014., istaknute povrede članaka 3.,
14. stavka 2., 19. stavka 1., 29. stavka 1., 48. stavka 1., 50. stavaka 1. i 2. i 118.
stavka 3. (115. stavka 3.) Ustava, parnični postupak radi isplate.
(U-III-1780/2018)
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16. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio K. M. iz Z., kojeg
zastupa M. M. M., odvjetnica u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike
Hrvatske broj: Revr 835/15-2 od 7. rujna 2016., istaknute povrede članaka 29. stavka
1. i 55. Ustava s prijedlogom za odgodu ovrhe, parnični postupak radi utvrđenja
nezakonitosti prestanka radnog odnosa, raskida ugovora o radu i naknade štete.
(U-III-5734/2016)
17. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. C. iz I.,
kojeg zastupa V. Š., odvjetnica u V., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike
Hrvatske broj: Rev-2257/17-2 od 19. prosinca 2017., istaknute povrede članaka 29.
stavka 1. i 35. Ustava, te članaka 6. i 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i
temeljnih sloboda, parnični postupak.
(U-III-1274/2018)
18. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela I. P. iz P., koju
zastupa Z. D., odvjetnik u S., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske
broj: Rev 166/13-2 od 11. listopada 2017., istaknute povrede članaka 3., 19. stavka
2., 29. stavka 1. i 115. stavka 3. Ustava, ovršni postupak radi naplate novčane
tražbine.
(U-III-711/2018)
19. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijelo P. - p. i. - T.
d.d. iz Đ. i M. M., koje zastupa M. T., odvjetnica u Z., u povodu rješenja Županijskog
suda u Osijeku broj: Gž Ovr-487/2015-2 od 17. rujna 2015., istaknute povrede
članaka 14. stavka 2., 21., 22., 29. stavka 1., 48. i 49. Ustava, ovršni postupak radi
ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika.
(U-III-4097/2015)
20. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. S. iz B., koju
zastupa M. B. R., odvjetnica u Z., u povodu rješenja Županijskog suda u Puli-Pola
broj: Gž Ovr Ob-43/2017-2 od 18. prosinca 2017. i rješenja Općinskog suda u
Bjelovaru, Stalne službe u Garešnici broj: OvrOb-8/2017-37 od 19. srpnja 2017.,
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 16., 19. stavka 1., 29. stavka 1., 35., 62.
stavka 1., 63. i 65. stavka 1. Ustava te članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu
ljudskih prava i temeljnih sloboda, ovršni postupak.
(U-III-2620/2018)
21. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela R. Š. iz S. N.,
koju zastupa E. K., odvjetnica u Z., u povodu rješenja Županijskog suda u
Slavonskom Brodu, Stalne služba u Požegi broj: Gž-2018/2014-5 od 14. prosinca
2015., rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižnog odjela
broj: Z-54339/13 od 19. svibnja 2014. i rješenja ovlaštenog zemljišnoknjižnog
referenta broj: Z-55891/13 od 18. listopada 2013., istaknute povrede članaka 3., 29.
stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, zemljišnoknjižni postupak uknjižba prava vlasništva.
(U-III-883/2016)
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22. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje su podnijeli J. B. iz Z.,
koju zastupa N. C., odvjetnik u Z. (predmet broj: U-III-3565/2016), K. M. iz Z., kojeg
zastupa M. P. odvjetnik u Z. (predmet broj: U-III-3583/2016) i M. M. iz Z., kojeg
zastupa Ž. D., odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom uredu Ž. D., Ž. R., S. M. i D. D.
u Z. (predmet broj: U-III-3584/2016), u povodu presude Vrhovnog suda Republike
Hrvatske broj: I Kž-Us 138/13-14 od 25. siječnja 2016. i presuda Županijskog suda u
Zagrebu broj: K-Us-6/13 od 20. lipnja 2013., istaknute povrede članka 14. stavka 1.,
18. stavka 1., 29. stavka 1., 35. i 46. Ustava i članka 6. stavka 1. Konvencije za
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak radi kaznenog djela iz
članka 333. stavka 3. Kaznenog zakona, kaznenog djela iz članka 224. stavka 1. i 4.
KZ-a/97, kaznenog djela iz članka 311. stavka 1. KZ-a/97 i kaznenog djela iz članka
314. stavka 1. KZ-a/97.
(U-III-3565/2016, U-III-3583/2016,U-III-3584/2016)
23. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. Dž. iz
Z., kojeg zastupaju M. Đ., odvjetnica u Z. i odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog
ureda Ž. i V. u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž-Us
138/13-14 od 25. siječnja 2016. i presuda Županijskog suda u Zagrebu broj: K-Us6/13 od 20. lipnja 2013., istaknute povrede članaka 29. stavaka 1. i 4., 35. i 36.
stavka 1. Ustava i članaka 6. stavka 1. i 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i
temeljnih sloboda, kazneni postupak radi kaznenog djela iz članka 333. stavka 3.
Kaznenog zakona i kaznenog djela iz članka 224. stavaka 1. i 4. KZ-a/97.
(U-III-3509/2016)
24. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. P. iz M., kojeg
zastupa V. G., odvjetnik u B., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske
broj: Kž-369/2016-22 od 13. rujna 2017., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26.
i 29. stavka 1. Ustava, te članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i
temeljnih sloboda, kazneni postupak kazneno djelo zlouporabe povjerenja u
gospodarskom poslovanju.
(U-III-1009/2018)
25. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio N. S. iz V., u
povodu presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Kž 356/15-7 od 20. siječnja
2016., istaknute povrede članaka 5. stavka 2.,14. stavka 2., 26., 29. stavka 1., 34. i
117. Ustava, kazneni postupak radi kaznenih djela iz članka 230. stavka 2. u svezi sa
stavkom 1. istog članka KZ-a/11 i iz članka 228. stavka 1. KZ-a/11.
(U-III-1301/2016)
26. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. K. iz G., S.,
kojeg zastupa M. S., odvjetnik u R., u povodu presude Županijskog suda u Varaždinu
broj: Kžzd-2/18-4 od 16. siječnja 2018., istaknute povrede članaka 18. stavka 1. i 29.
stavka 1. Ustava, kazneni postupak radi kaznenog djela (uvjetna osuda), članak 172.
stavak 2. u vezi stavka 1. istog članka KZ-a/11.
(U-III-890/2018)
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27. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. P. iz P. B., u
povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Kžzd-73/18-4 od 24. travnja
2018., istaknute povrede članaka 14., 22., 23., 29. i 35. Ustava, kazneni postupak
zbog kaznenog djela iz članka 117. KZ-a.
(U-III-2021/2018)
28. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo T. d.d.
Z., koje zastupa I. R., odvjetnik u Odvjetničkom društvu R. i p. d.o.o. sa sjedištem u
Š., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3085/162 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 postupak i spor prijava korištenja pomorskog
dobra radi donošenja odluke i sklapanja ugovora o koncesiji.
(U-III-1493/2017)
29. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo D. N. d.o.o. sa
sjedištem u Z., zastupano po direktoru D. I., kojeg zastupa A. I., odvjetnica u Z., u
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: UsII-44/13-7 od 7.
travnja 2016., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19. i 29. stavka 1. Ustava, te
članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda s
prijedlogom za odgodu ovrhe, upravni postupak i spor radi korištenja dodijeljenih
brojeva (od strane HAKOM-a).
(U-III-3409/2016)
30. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli C.
d.o.o. iz Z. i A. V. d.o.o. iz Z., koje zastupa F. D., odvjetnik u S., u povodu presude
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-901/17-2 od 21. rujna 2017. i
presude Upravnog suda u Splitu broj: Uslgr-153/14-9 od 5. prosinca 2016., istaknute
povrede članaka 14. stavak 2., 19. stavak 2., 18. stavak 1., 29. stavak 1. i 49. stavak
2. Ustava, članka 117. stavka 3. (115. stavka 3.) Ustava, te članak 6. Konvencije za
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, upravni postupak i spor protupravna
gradnja.
(U-III-389/2018)
31. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio A. U. iz S.,
kojeg zastupa V. B., odvjetnik u S., B. B. i M. S., koje zastupa A. U., odvjetnik u S.,
ustavna tužba podnesena na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu
(pravo na suđenje u razumnom roku), istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 48.
Ustava, parnični postupak radi izgradnje pristupnog puta.
(U-IIIA-5453/2016)
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32. Nacrt rješenja s referatom II. o ustavnoj tužbi koju su podnijeli T. O., M. O.,
C. O., J. O. i S. O., svi iz Z., koje zastupa S. M., odvjetnica u Z., u povodu zaključka
Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: 8 Ovr-8432/2017-13 od 13. srpnja
2018., rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: 3 Gž Ovr-4276/2014-2 od 27.
listopada 2017., rješenja o ovrsi Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: Ovrs37/10 od 13. svibnja 2010., istaknute povrede članaka 29. stavka 1., 34., 35. i 48.
stavka 1. Ustava, te članaka 6., 8. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i
temeljnih sloboda i članka 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju, ovršni postupak radi
iseljenja - ustavna tužba podnesena na temelju ovlaštenja sadržanog u članku 63.
stavku 1. Ustavnog zakona, prije iscrpljivanja dopuštenog puta pravne zaštite s
prijedlogom za odgodu ovrhe.
(U-IIIB-3145/2018)
33. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. L., državljanin
R. M., trenutno u ekstradicijskom pritvoru, kojeg zastupa D. N., odvjetnik u K., u
povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž 432/2018-4 od 25.
srpnja 2018. i rješenje Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: 9 Kv I-21/18-17 od 12.
lipnja 2018., istaknuta povreda članaka 16. stavka 2., 22. i 29. stavka 1. Ustava, te
članka 5. stavka 1. i članka 6. stavaka 1. i 3. točka c) Konvencije za zaštitu ljudskih
prava i temeljnih sloboda, postupak radi izručenja stranca.
(U-III-3150/2018)

PREDSJEDNICA VIJEĆA
Ingrid Antičević Marinović, v. r.

