
                                    
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: SuE-DVjD-17/2014 
Zagreb, 10. rujna 2014. 
 
  Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, 
sutkinja dr. sc. Snježana Bagić saziva 17. sjednicu Vijeća za 17. rujna 2014. 
(srijeda) u 10.00 sati i predlaže sljedeći   

 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

  1. Ovjera zapisnika 15. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o 
ustavnim tužbama (SuE-ZVjD-15/2014), održane 10. srpnja 2014. i zapisnika 16. 
sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama (SuE-ZVjD-16/2014), 
održane 29. kolovoza 2014.  
 

II. 
 
  2. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio D. 
V. iz D., protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 830/12-3 od 18. 
rujna 2013., istaknuta povreda članaka 14. stavkom 2., kao i članka 115. stavka 3. 
Ustava, parnični, radi utvrđenja prava vlasništva i izdavanja tabularne isprave. 
(U-III-898/2014) 
 
 
    3. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio I. L. 
iz S. B., kojeg zastupa P. K., odvjetnik iz S. B., protiv presude Županijskog suda u 
Slavonskom Brodu broj: Gž-2680/11-2 od 30. rujna 2013., istaknute povrede članaka 
14. stavka 2., 19., 26., 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 50. Ustava Republike Hrvatske, 
kao i članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te članka 1. 
Protokola broj 1 uz Konvenciju, parnični, radi predaje u posjed i utvrđenja prava 
vlasništva. 
(U-III-1277/2014) 
 
 
  4. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli R. 
k. k. c. H. i R. k. k. c. H., c. o. O. T., koje zastupa J. B., odvjetnica iz O., protiv 
presude Županijskog suda u Osijeku broj: Gž-3449/10 od 15. travnja 2011., istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1., 41. i 48. stavka 1. Ustava Republike 
Hrvataske, te članka 14. stavka 1. Ustava i članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju, parnični, 
radi predaje u posjed nekretnine. 
(U-III-3064/2011) 
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    5. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli S. 
O., M. O., F. R. i B. R. svi iz Vi., koje zastupa J. M., odvjetnik u Odvjetničkom društvu 
M. i L. d. o. o. u V., protiv presude Županijskog suda u Varaždinu broj: 12 Gž-144/13-
3 od 30. prosinca 2013., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 48. stavaka 1. i 3. 
Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi ispravka pogrešnog zemljišnoknjižnog 
upisa, brisanja upisa i uspostave prijašnjeg zemljišnoknjižnog stanja. 
(U-III-800/2014) 
 
   6. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli A. 
S. i I. S., oboje iz S., koje zastupa I. G., odvjetnik u S., protiv presude Županijskog 
suda u Splitu broj: Gžp-864/10 od 14. travnja 2011., istaknute povrede članaka 3., 
14. stavka 2., 18. stavka 1., 26. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, članka 6. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1. Protokola 1 broj 1 
uz Konvenciju, parnični - radi zabrane uznemiravanja, činjenja i ispravka uknjižbe. 
(U-III-3928/2011) 
 
  7. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio D. 
M. iz Z., protiv presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-6302/12-24 od 2. 
travnja 2013., istaknute povrede članaka 29. stavaka 1. i 4., 48. stavka 1. i 50. stavka 
1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi razvrgnuća suvlasničke zajednice. 
(U-III-5293/2013) 
 
  8. Referat III. u povodu ustavne tužbe koju je podnijela S. R. iz P. koju 
zastupaju R. B. i R. B., odvjetnici iz P., protiv rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev-253/13-2 od 12. ožujka 2013., istaknuta povreda članka 29. 
stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, tužba zbog naknade štete uslijed 
povrede prava osobnosti objavom informacija u medijima. 
(U-III-4057/2013) 
 
  9. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijelo t. 
d. T. d. o. o. iz V., koje zastupa S. K., odvjetnik iz V., protiv presude Županijskog 
suda u Vukovaru broj: Gž-1138/2011-2 od 1. veljače 2012., istaknute povrede 
članaka 3., 5. stavka 2., 14. stavka 2., 18., 26., 29. stavka 1., 49. stavaka 1. i 2. i 115. 
stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, sudski postupak, parnični, radi isplate. 
(U-III-1759/2012) 
 
  10. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio E. 
J. iz G., kojeg zastupa J. P., odvjetnik u B., protiv presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Revr 779/10-2 od 8. rujna 2010., istaknute povrede članaka 14. stavka 
2. i 26. Ustava Republike Hrvatske, parnični - radni spor, radi utvrđenja ništavosti 
odluke o otkazu ugovora o radu i vraćanju na rad. 
(U-III-2246/2011) 
 
  11. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio G. 
M. iz Z., kojeg zastupa H. Z. odvjetnik u Z., protiv rješenja Županijskog suda u 
Zagrebu broj: 36 Gž2-199/13-2 od 8. svibnja 2013., istaknute povrede članaka 4., 
26., 29. stavka 1., 64. stavka 1. i 62. Ustava Republike Hrvatske, povratak 
nezakonito zadržanog mldb. djeteta. 
(U-III-1139/2014) 
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  12. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio I. 
B. iz Z., kojeg zastupa Z. M., odvjetnik iz Z., protiv presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Gž2-103/14-2 od 18. ožujka 2014., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske kao i članka 6. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični, radi razvoda braka i odluke o 
povjeravanju djece na roditeljsku skrb. 
(U-III-2419/2014) 
 
    13. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio D. 
I. iz S., protiv rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: 28 Pž-
2521/14-5 od 16. travnja 2014. i rješenja Trgovačkog suda u Varaždinu broj: 4 St-
25/12-71 od 19. srpnja 2012., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 
48. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, kao i članka 6. stavka 1. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te članka 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju. 
(U-III-2919/2014) 
 
  14. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio Đ. 
P. iz N. kojeg zastupaju M. P. i D. P., odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda sa 
sjedištem u Z., protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž 818/12-9 
od 27. studenoga 2013., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava Republike 
Hrvatske, kazneni - zbog počinjenja kaznenog djela protiv službene dužnosti - 
zlouporabom položaja i ovlasti - iz članka 337. stavka 4., u svezi stavaka 1. i 3. 
Kaznenog zakona (radi kaznenog djela protiv gospodarstva - zlouporabom 
povjerenja u gospodarskom poslovanju - iz članka 246. stavka 2. Kaznenog zakona). 
(U-III-3076/2014) 
 
    15. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. 
V. iz Z., kojeg zastupa I. B., odvjetnik iz Z., protiv presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: I Kž 818/12-9 od 27. studenoga 2013., istaknute povrede članaka 18. 
stavka 1., 29. stavka 1. i 31. Ustava Republike Hrvatske te članaka 7. stavka 1. i 13. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni - zbog počinjenja 
kaznenog djela protiv službene dužnosti - zlouporabom položaja i ovlasti - iz članka 
337. stavka 4., u svezi stavka 1. i 3. KZ-a, kaznenog djela protiv sigurnosti platnog 
prometa i poslovanja - zlouporabom ovlasti u gospodarskom poslovanju - iz članka 
292. stavka 2. KZ-a te kaznenog djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja - 
prijevare u gospodarskom poslovanju iz članka 293. stavka 2., u vezi sa stavkom 1. 
točkom 4. i člankom 61. KZ-a. 
(U-III-3021/2014) 
 
   16. Nacrt odluke i rješenja s referatom u povodu ustavne tužbe koju je 
podnio D. A. iz Z., kojeg zastupa M. G., odvjetnica u Z., protiv presude Županijskog 
suda u Zagrebu broj: K-157/09 od 22. listopada 2009. i presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Kž 124/10-6 od 2. ožujka 2011., istaknute povrede članaka 
14. stavka 2., 18. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, kazneni, zbog 
kaznenog djela razbojništva iz članka 218. stavka 2. Kaznenog zakona. 
(U-III-3061/2011) 
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  17. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je podnio 
D. M. iz P., kojeg zastupa M. I., odvjetnik u P., protiv presude Županijskog suda u 
Slavonskom Brodu, Stalne službe u Požegi broj: Kž-72/2011-5 od 2. rujna 2011., 
istaknute povrede članaka 5. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, kazneni, 
zbog kaznenog djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa - bludne radnje iz 
članka 193. stavka 2., u svezi sa stavkom 1. istog članka te u vezi s člankom 189. 
stavkom 1. Kaznenog zakona. 
(U-III-41/2012) 
 
  18. Nacrt odluke i rješenja s referatom u povodu ustavne tužbe koju je 
podnio Z. B., kojeg zastupa M. Š., odvjetnik u R., protiv presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: I Kž-Us 164/10-15 od 8. travnja 2011., istaknute povrede 
članaka 26. i 29. stavaka 1. i 2. alineja 1., 5. i 6. Ustava Republike Hrvatske, kazneni, 
zbog kaznenog djela zlouporaba opojnih droga iz članka 173. stavka 3. Kaznenog 
zakona. 
(U-III-3948/2011) 
 
  19. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. 
J. iz B., R. S., kojeg zastupa Č. P., odvjetnik u Z., protiv presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: I Kž-Us 164/10-15 od 8. travnja 2011., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 18., 26., 29. stavaka 1. i 2. alineje 5. Ustava Republike 
Hrvatske, kazneni, zbog kaznenog djela zlouporaba opojnih droga iz članka 173. 
stavka 3. Kaznenog zakona. 
(U-III-4051/2011) 
 
  20. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio S. 
Š. iz R., kojeg zastupa K. D., odvjetnik u R., protiv presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: I Kž-Us 164/10-15 od 8. travnja 2011., istaknute povrede članaka 14., 
26., 29. i 118. Ustava Republike Hrvatske, načelo in dubio pro reo, kazneni, zbog 
kaznenog djela zlouporaba opojnih droga iz članka 173. stavka 3. Kaznenog zakona. 
(U-III-4047/2011) 
 
  21. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio D. 
J. iz S., R. S., kojeg zastupa Lj. D., odvjetnik u R., protiv presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Kž-Us 164/10-15 od 8. travnja 2011. i presude Županijskog 
suda u Rijeci broj: K-52/08 od 11. lipnja 2010., istaknuta povreda članka 29. stavaka 
1. i 2. alineje 6.  Ustava Republike Hrvatske, kazneni, zbog kaznenog djela 
zlouporaba opojnih droga iz članka 173. stavka 3. Kaznenog zakona. 
(U-III-4082/2011) 
 
  22. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio D. 
K. iz D. M., kojeg zastupa V. Š., odvjetnica u N., protiv presude Županijskog suda u 
Osijeku broj: Kž-44/2011-7 od 8. travnja 2011., istaknuta povreda članka 31. stavka 
2. Ustava Republike Hrvatske, kazneni, zbog teškog kaznenog djela protiv opće 
sigurnosti - oštećenje zaštitnih naprava na radu, iz članka 271. stavka 4. u vezi sa 
člankom 265. stavcima 2. i 3. Kaznenog zakona. 
(U-III-2528/2011) 
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    23. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli 
B. a. d. o. o. i N. P. iz V., koje zastupa I. Š., odvjetnik u S., protiv presude Visokog 
prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: Gž-3790/2010 od 21. srpnja 2010. i 
presude Prekršajnog suda u Visu broj: G-44/09 od 22. travnja 2009., istaknute 
povrede članaka 29. i 31. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, prekršajni - prekršaj 
iz članka 248. stavka 1. točke 1., točke 19. i 41., stavka 2. i članka 247. stavka 1. 
točke 8. i 9. i stavka 2. Zakona o radu i članka 126. stavka 1. i stavka 3. Zakona o 
obveznom zdravstvenom osiguranju. 
(U-III-3860/2011) 
 
  24. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio V. 
M. iz Z., kojeg zastupa V. M., odvjetnik iz S., protiv rješenja Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Us-520/2011-6 od 25. travnja 2012., istaknute povrede 
članaka 3., 14. stavka 2., 18. stavka 1., 19., 29. stavka 1., 44. i 117. stavka 3. Ustava 
Republike Hrvatske i članka 6. stavka 1. i članka 13. Konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, upravni spor radi razrješenja. 
(U-III-3519/2012) 
 
    25. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. 
D. iz M., kojeg zastupa M. Č., odvjetnik u Z., protiv presude Upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Us-10262/2008-4 od 7. rujna 2011., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, upravni - radi 
priznanja prava na invalidsku mirovinu. 
(U-III-5249/2011) 
 
   26. Referat VIII. u povodu ustavnih tužbi koje su podnijele N. O. i M. O. 
iz R., koje zastupaju K. G. i D. K., odvjetnice Zajedničkog odvjetničkog ureda, protiv 
presuda Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-9678/2006-8 od 27. svibnja 
2009. i Us-5860/2009-5 od 26. listopada 2011., istaknute povrede članaka 19. stavka 
2., 29. stavka 1., 34. stavka 1., 35. stavka 1. i 69. stavka 1. Ustava Republike 
Hrvatske kao i članaka 2. i 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
upravni postupak, radi određivanja ranijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog 
objekta i radi poduzimanja mjera za zaštitu od buke. 
(U-III-3816/2009, U-III-1088/2012) 
 
  27. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli 
uprava t. d. C. b. d. d. iz S., Š. L. iz S. i M. M. iz S., koje zastupa I. Š., odvjetnik iz S., 
protiv rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-12975/2011-9 od 
18. siječnja 2012., istaknute povrede članaka 19. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, upravni, radi oduzimanja odobrenja za rad. 
(U-III-1364/2012) 
 
  28. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli 
uprava t. d. C. b. d. d. iz S., Š. L. iz S. i M. M. iz S., koje zastupa I. Š., odvjetnik iz S., 
protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-12117/2011-6 od 
18. siječnja 2012., istaknute povrede članaka 19. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, upravni, radi prisilne likvidacije. 
(U-III-1365/2012) 
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  29. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio H. 
d. o. o., iz D., kojeg zastupaju odvjetnici iz Odvjetničkog društva U. i P. iz V., protiv 
presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-2147/2010-4 od 20. 
studenoga 2013., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19. stavka 2., 29. stavka 
1., 49. i 51. Ustava Republike Hrvatske, upravni, inspekcijski nadzor. 
(U-III-817/2014) 
 
  30. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
K. u. N., koju zastupa D. M., odvjetnik iz O., protiv presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Us-7637/2009-6 od 20. travnja 2012., istaknute povrede 
članaka 19. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, upravni postupak, 
radi proglašenja rješenja ništavim. 
(U-III-3573/2012) 
 
  31. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
T. d. o. o. iz K., koju zastupa članica uprave M. V., protiv presude Upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Us-3957/2009-8 od 31. kolovoza 2011., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 19. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, upravni, ovrha 
poreznog duga. 
(U-III-5988/2011) 

 
  32. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
M. B. iz Z. (na temelju članka 63. Ustavnog zakona - razumni rok), parnični - radi 
utvrđenja nedopuštenim otkaza ugovora o radu. 
(U-IIIA-476/2013) 
 
  33. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio I. 
D. iz U., kojeg zastupa H. B., odvjetnik u V. (na temelju članka 63. Ustavnog zakona - 
razumni rok), parnični - radi isplate. 
(U-IIIA-2785/2012) 
 
  34. Nacrt odluke i rješenja s referatom u povodu ustavne tužbe koju su 
podnijeli S. Š. i K. Š., oboje iz L., koje zastupa Lj. V. odvjetnik u odvjetničkom društvu 
J., V., H. iz Z. (na temelju članka 63. Ustavnog zakona - razumni rok), istaknuta 
povreda članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi utvrđenja 
prava vlasništva. 
(U-IIIA-2525/2012) 
 
  35. Referat III. u povodu ustavne tužbe koju je podnio G. d. d. iz Z., 
kojeg zastupa S. Lj. odvjetnik u Z. (na temelju članka 63. Ustavnog zakona - razumni 
rok), istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, ovršni, zbog 
određivanja privremene pljenidbe novčanih sredstava na računima. 
(U-IIIA-4901/2012) 
 
  36. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio I. 
L. iz S., kojeg zastupa R. P., odvjetnik u S. (na temelju članka 63. Ustavnog zakona - 
razumni rok), parnični postupak - tužba radi otkaza ugovora o zakupu - protutužba 
radi utvrđenja. 
(U-IIIA-6433/2012) 
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  37. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio I. 
L. iz S., kojeg zastupa R. P., odvjetnik u S. (na temelju članka 63. Ustavnog zakona - 
razumni rok), parnični postupak - radi predaje posjeda i isplate. 
(U-IIIA-6428/2012) 
 
 
 
 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 

dr. sc. Snježana Bagić, v. r. 

 
 
 
 


