
 
 

                                    
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: SuE-DVjD-14/2014 
Zagreb, 26. lipnja 2014. 
 
 
  Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa 
sutkinja Snježana Bagić saziva 14. sjednicu Vijeća za 3. srpnja 2014. (četvrtak) u 
10.00 sati i predlaže sljedeći   

 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

  1. Ovjera zapisnika 12. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o 
ustavnim tužbama (SuE-ZSVjD-12/2014), održane 17. lipnja 2014.  
 

 
II. 

 
  2. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio G. B. u, 
kojeg zastupa M. B., odvjetnik u Z., protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Rev 450/11-2 od 11. siječnja 2012., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, parnični, radi utvrđenja prava vlasništva na šumi. 
(U-III-2362/2012) 
 
    3. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli A. K. 
i M. K. oboje iz C., koje zastupa K. G., odvjetnik u Ž., protiv presude Županijskog suda u 
Vukovaru broj: Gž-2350/09-3 od 5. rujna 2011., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 
26. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi pobijanja pravnih radnji 
dužnika. 
(U-III-5050/2011) 
 
  4. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli Lj. 
B. iz S. K., R. S., i S. M. iz O., B., koje zastupa V. K., odvjetnik u S., protiv presude 
Županijskog suda u Zadru broj: Gž-394/10 od 16. veljače 2010. i presude Općinskog 
suda u Zadru broj: P-911/07 od 28. rujna 2009., istaknuta povreda članka 14. stavka 2. 
Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi naknade štete - isplata osigurane svote 
(nakon izvršene denominacije). 
(U-III-1680/2010) 
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    5. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio S. Š. iz 
Z. kojeg zastupa odvjetnik F. B. iz Z., protiv presude Županijskog suda u Zadru broj: Gž-
2675/11-2 od 22. studenoga 2011., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 
1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi razvoda braka, odluke o životu malodobne 
djece i uzdržavanja. 
(U-III-459/2012) 
 
   6. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. P. iz 
O., protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Ur 2/10 od 16. lipnja 2011., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 16. stavka 2., 18. stavka 1. i 54. Ustava 
Republike Hrvatske, upis u imenik. 
(U-III-4774/2011) 
 
  7. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. F. 
iz Z., kojeg zastupa I. B., odvjetnica u Zagrebu, protiv presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Kž-1342/13 od 7. siječnja 2014. i presude Općinskog kaznenog suda u 
Zagrebu broj: KO-1734/13 od 12. studenoga 2013., istaknute povrede članaka 22., 29., 
35. i 58. Ustava Republike Hrvatske i članaka 6.1., 6.3., 5.1., 5.4. i 8. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni, zbog kaznenog djela nedozvoljenog 
posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari iz članka 331. stavka 2. 
Kaznenog zakona. 
(U-III-726/2014) 
 
  8. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio D. P. iz 
B., kojeg zastupa punomoćnik Z. M., odvjetnik iz S. B., protiv presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: I Kž 688/13-4 od 14. siječnja 2014., istaknuta povreda članka 
29. stavka 2. alineja 2. i 3. Ustava Republike Hrvatske, kazneni, zbog kaznenog djela 
ubojstva iz članka 110.  Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj 125/11.). 
(U-III-1509/2014) 
 
  9. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijelo H. i 
K. d. o. o. iz Z. zastupano po direktoru Ž. K. i K. K. iz Z., koje zastupa D. M., odvjetnik u 
Z., protiv presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: Jž-1926/2010 od 
27. listopada 2010., istaknute povrede članaka 3., 5., 14., 16., 17., 18., 31. i 50. Ustava 
Republike Hrvatske (razmatrano s aspekta članka 29. stavka 1. Ustava), prekršajni - 
Zakon o oružju  (držanje zabranjenog oružja). 
(U-III-1848/2011) 
 
  10. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio V. L., 
kojeg zastupa K. K., odvjetnik iz Z., protiv presude Upravnog suda u Splitu broj: Usl-
2411/12-28 od 14. veljače 2014., istaknute povrede članaka 14., 18., 21., 23., 26., 29. 
stavka 1. i 33. Ustava Republike Hrvatske te članaka 3. i 13. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, upravni, radi odobrenja azila odnosno supsidijarne 
zaštite u Republici Hrvatskoj. 
(U-III-1168/2014) 
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  11. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela S. 
S. S. iz Z., protiv presude Visokog upravnog suda broj: Zpa-63/2011-8 od 12. lipnja 
2012., istaknute povrede članaka 14., 16., 19., 20. i 29. stavka 1. Ustava Republike 
Hrvatske, upravni postupak, radi imenovanja. 
(U-III-5188/2012) 
 
 
  12. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio T. d. 
o. o. iz P., kojeg zastupa I. B., odvjetnik u P., protiv presude Upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Us-4915/2007-11 od 8. lipnja 2011. i rješenja Ministarstva zaštite okoliša, 
prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske klasa: UP/I-350-05/06-08/67, ur. 
broj: 531-04-07-4 od 20. ožujka 2007., istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 2., 29. 
stavka 1., 48. stavka 1. i 50. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, upravni, poništenje 
lokacijske dozvole po pravu nadzora. 
(U-III-4738/2011) 
 
 
  13. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio J. P. 
d. o. o. iz Z., kojeg zastupa N. M., odvjetnica u Z., protiv (izravno) presude Upravnog 
suda u Zagrebu broj: Usl-276/12-9 od 13. lipnja 2012. i  (neizravno) zaključka Državne 
komisije za kontrolu postupaka javne nabave klasa: UP/II-034-02/11-01/1661, ur. broj: 
354-01/11-6 od 20. prosinca 2011., istaknute povrede članaka 14. stavka 1., 29. stavka 
1. i 49. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, upravni, upravni spor - kontrola postupka 
javne nabave (odbacivanje žalbe zbog nedokazane uplate naknade za vođenje 
žalbenog postupka). 
(U-III-4885/2012) 
 
 
  14. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio V. M. 
d. o. o. iz Z., koje zastupa Z. C., odvjetnik u Z., protiv presude Upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Us-5481/2008-14 od 12. svibnja 2011., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 29. stavka 1., 48. stavaka 1. i 2. i 51. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, 
upravni i upravnosudski, radi utvrđenja obveze plaćanja poreza na dodanu vrijednost 
(sporno pitanje odnosi se na vjerodostojan dokaz o isporuci robe za koju je odbijen 
pretporez). 
(U-III-4040/2011) 
 

 
  15. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio N. T. 
iz R., kojeg zastupa Z. M., odvjetnik u Z., (na temelju članka 63. Ustavnog zakona - 
razumni rok), istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, 
upravni, upravnosudski i sudski, radi eksproprijacije. 
(U-IIIA-4472/2012) 
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 16. Nacrt rješenja s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio J. M. 
iz S. G., kojeg zastupa M. M., odvjetnik u Z., protiv presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Kž-Us-118/13-6 od 19. prosinca 2013., istaknuta povreda članka 29. 
stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, te prava zajamčenih člankom 6. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni, zbog kaznenog djela iz članka 347. 
stavka 1. Kaznenog zakona, privremena mjera - odgoda izvršenja kazne zatvora. 
(U-III-784/2014) 
 
 

 17. Nacrt odluke i rješena s referatom u povodu ustavne tužbe koju je 
podnio V. K. iz Z. (na temelju članka 63. stavka 1. Ustavnog zakona) i prijedlog za 
odgodu ovrhe, istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, radi 
prometnog prekršaja. 
(U-IIIB-1894/2014) 
 
 

 18. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela M. 
M. iz V. (na temelju članka 63. Ustavnog zakona - razumni rok), istaknuta povreda 
članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi stjecanja bez pravne 
osnove. 
(U-IIIA-1372/2013) 

 
 
 
 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 

dr. sc. Snježana Bagić, v. r. 

 
 


