
  
Broj: SuE-DSjB-16/2019 
Zagreb, 9. prosinca 2019. 
 
 
 Sazivam 16. sjednicu Suda za 10. prosinca 2019. (utorak) nakon Stručnog 
sastanka i predlažem sljedeći 
   
 

D N E V N I    R E D  
 

I. 
 

USTAVNE TUŽBE 
 
 

 1. Nacrt odluke s referatom V. o ustavnoj tužbi koju je podnio H. H. iz S., kojeg 
zastupa S. I., odvjetnik Odvjetničkog društva I., O. i partneri, sa sjedištem u Z., u 
povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 9 Kž-1049/14-3 od 9. prosinca 
2014., istaknute povrede članka 38. stavaka 1. i 2. Ustava, te članka 10. stavka 1. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak, kazneno 
djelo uvrede. 
(U-III-1084/2015) 
 
 2. Nacrt odluke s referatom IV. o ustavnoj tužbi koju je podnio M. M. iz D. S., 
kojeg zastupa Ž. Ž., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: I Kž-Us 114/10-06 od 3. prosinca 2013., istaknute povrede članaka 29. 
stavka 4., 35. i 36. Ustava, kazneni postupak. 
(U-III-1360/2014) 

 
 3. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju su podnijeli V. S. iz R. S., 
te M. V. i M. S. iz G., svi zastupani po L. Š., odvjetniku u Z., u povodu presude i 
rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 2444/14-3 od 11. travnja 
2018., presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gžn-2833/11-2 od 14. siječnja 
2014. i presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: Pn-5403/05 od 25. 
studenoga 2009., ispravljena rješenjem tog suda istog broja od 8. lipnja 2011., 
istaknute povrede članaka 14., 15., 21., 29. stavka 1. i 35. Ustava, te članaka 2., 6. 
stavka 1. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, te članka 1. 
Protokola br. 1 uz Konvenciju, parnični postupak radi naknade nematerijalne štete 
zbog smrti roditelja. 
(U-III-3689/2018) 
 

 
             



 4. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio M. P. iz Z., kojeg 
zastupa N. R., odvjetnik u Z., u povodu presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Revr 1048/15-2 od 6. lipnja 2017., istaknute povrede: članaka 14. stavka 2., 26., 
29. stavka 1., članka 54. stavaka 1. i 2., 115. stavka 3. i 116. Ustava Republike 
Hrvatske, parnični postupak radi utvrđenja i vraćanja na rad.  
(U-III-4044/2017) 
 
 5. Nacrt rješenja s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo Z. z. d. o. o. Z., koje zastupa Odvjetničko društvo Š. i partneri u Z., u povodu 
rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-3832/2019-2 od 17. 
lipnja 2019. - osporavana odluka nije pojedinačni akt u smislu članka 62. stavka 1. 
Ustavnog zakona. 
(U-III-3346/2019) 
 
 6. Nacrt rješenja s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo Z. z. d. o. o. Z., koje zastupa Odvjetničko društvo Š. i partneri u Z., u povodu 
rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-3711/2019-2 od 11. 
lipnja 2019. - osporavana odluka nije pojedinačni akt u smislu članka 62. stavka 1. 
Ustavnog zakona. 
(U-III-3344/2019) 
 
 

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA SUDA 

                                                                      dr. sc. Snježana Bagić, v. r. 


