
                                    
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: SuE-DVjD-19/2014 
Zagreb, 23. listopada 2014. 
 
 
  Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, 
sutkinja dr. sc. Snježana Bagić saziva 19. sjednicu Vijeća za 30. listopada 2014. 
(četvrtak) u 10.00 sati i predlaže sljedeći   
 
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

  1. Ovjera zapisnika 18. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o 
ustavnim tužbama (SuE-ZVjD-18/2014), održane 15. listopada 2014. 
 

II. 
 
  2. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela P. 
s. d. d. sa sjedištem u P., koju zastupa Z. Z., odvjetnik u Z., protiv presude i rješenja 
Županijskog suda u Zadru broj: Gž-2188/07 od 2. prosinca 2009., istaknute povrede 
članaka 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični - radi 
utvrđenja prava vlasništva. 
(U-III-3406/2011) 
 
    3. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela G. 
V. R. iz Z., koju zastupa K. Š., odvjetnica u Z., protiv presude i rješenja Županijskog 
suda u Zadru broj: Gž-361/11 od 30. kolovoza 2011., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 18. stavka 1., 26., 29. stavka 1., 29. stavka 4. i 115. stavka 3. Ustava 
Republike Hrvatske, parnični, radi utvrđenja prava vlasništva (ugovor o prenošenju 
prava korištenja građevinskog zemljišta konvalidiran stupanjem na snagu Zakona o 
naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine). 
(U-III-5203/2011) 
 
  4. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio I. P. 
iz R., kojeg zastupa J. A., odvjetnik u R., protiv presude Županijskog suda u Rijeci 
broj: Gž-2155/09-3 od 14. srpnja 2010., istaknuta povreda članka 14. stavka 2. 
Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi obvezivanja drugog suvlasnika nekretnine 
na davanje suglasnosti za poduzimanje poslova izvanredne uprave, odnosno 
nadomještanja sudskom presudom navedene suglasnosti. 
(U-III-4852/2011) 
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    5. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio J. L. 
iz S., koga zastupa R. P. I., odvjetnica iz S., protiv presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev-x-258/14-2 od 30. travnja 2014., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, isplata provizije za 
posredovanje pri sklapanju sporazuma o naknadi za eksproprirane nekretnine - 
ništavi ugovor. 
(U-III-3449/2014) 
 
   6. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli S. 
Đ. i M. V., obojica iz V., koje zastupa T. F., odvjetnik u O., protiv presude Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske broj: Rev-650/11-2 od 18. travnja 2012., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični spor, radi 
naknade štete. 
(U-III-4008/2012) 
 
  7. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela K. 
B. iz Z., koju zastupa M. B., odvjetnik u Z., protiv presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev-x-317/11-2 od 13. srpnja 2011., presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Gž-2178/09-2 od 26. svibnja 2009. i presude Općinskog građanskog 
suda u Zagrebu broj: P-3959/00 od 17. listopada 2008., istaknute povrede članaka 
14. stavka 2., 26., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (odgoda 
ovrhe), parnični, radi naknade štete - razlika prodajne cijene dionica te neisplata 
dividende. 
(U-III-4495/2011) 
 
  8. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela T. 
M. iz V. koju zastupaju J. Ć. i G. Ć., odvjetnici u V., protiv presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Revr 1176/10-2 od 15. rujna 2011., istaknute povrede 
članaka 14., 26., 29., 54. i 55. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi utvrđenja 
nezakonitosti otkaza ugovora o radu i isplate. 
(U-III-6269/2011) 
 
  9. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela J. 
U. iz Z., koju zastupa M. M., odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom uredu M. i B. sa 
sjedištem u Z., protiv rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-5287/10-3 od 15. 
veljače 2011., istaknute povrede članaka 29. stavka 1., 35., 48. stavka 4., 61. stavka 
2. i 117. (115.) stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, ostavinski - radi utvrđenja 
nasljednika na pokretnini (osobnom vozilu) ostavitelja (pitanje prava nasljeđivanja 
izvanbračnog druga). 
(U-III-2468/2011) 
 
  10. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio R. 
M. iz S., kojeg zastupa Ž. O., odvjetnik u S., protiv presude i rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: I Kž-Us 120/10-7 od 17. studenoga 2010., istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, kazneni - 
zbog počinjenja kaznenog djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom - 
zlouporabom opojnih droga iz članka 173. stavka 3. Kaznenog zakona u vezi s 
člankom 41. Zakona o izmjenama i dopunama KZ-a. 
(U-III-379/2011) 
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  11. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio J. 
P. iz V., protiv presude Županijskog suda u Osijeku broj: Kž-305/2011-6 od 26. 
svibnja 2011. i presude Općinskog suda u Osijeku broj: K-889/10-14 od 21. ožujka 
2011., istaknuta povreda članka 29. stavaka 1. i 2. alineje 6. Ustava Republike 
Hrvatske, kazneni, radi kaznenog djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom 
poslovanju. 
(U-III-5368/2011) 
 
  12. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio J. 
D. iz T., B. i H., kojeg zastupaju J. M. i V. A., odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog 
ureda sa sjedištem u Z., protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-
3250/2008-4 od 30. prosinca 2010., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18., 19. 
stavka 2., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, upravni - radi 
priznanja prava na invalidsku mirovinu. 
(U-III-1002/2011) 
 
   13. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
M. Š. iz P. koju zastupaju B. i L. Š. te N. T., odvjetnici iz P., protiv presude Upravnog 
suda u Splitu broj: UsI-973/13-8 od 14. srpnja 2014., istaknute povrede članaka 5. 
stavka 2., 14. stavka 2., 29. i 35. Ustava Republike Hrvatske, upravni - priznavanje 
prava na naknadu zbog tjelesnog oštećenja - čl. 56. ZOMO-a. 
(U-III-6043/2014) 
 
  14. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio L. 
K. iz D., kojeg zastupa K. G., odvjetnik u Ž., protiv presude Upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Us-11527/2010-4 od 19. svibnja 2011., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, upravni, radi priznanja 
prava na obiteljsku mirovinu članu obitelji druge osobe (pripadnika civilne zaštite) 
smrtno stradale u obrani suvereniteta Republike Hrvatske. 
(U-III-4339/2011) 
 
    15. Referat II. s nacrtom odluke u povodu ustavne tužbe koju je 
podnijela B. T. iz V., protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Zpa-
38/2010-7 od 7. rujna 2011., istaknute povrede članaka 15. stavka 1., 26. i 44. 
Ustava Republike Hrvatske, upravni spor, radi imenovanja. 
(U-III-1286/2012) 
 
   16. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju su 
podnijeli 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-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) 
 
  17. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju su 
podnijeli 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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  18. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli 
M. D. iz Z. i V. D. iz D., protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-
1439/2007-6 od 4. studenoga 2010., istaknute povrede članaka 29. stavka 1., 34. 
stavka 1., 35. i 49. Ustava Republike Hrvatske te članaka 6. i 8. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, upravni postupak i upravni spor - radi 
inspekcijskog nadzora. 
(U-III-140/2011) 
 
  19. Novi nacrt odluke s referatom II. 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) 
 
  20. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
P. Z. d. d. iz Z., koju zastupa punomoćnica Ž. S., protiv presude Upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Us-1643/2007-4 od 1. prosinca 2010., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2. i 19. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, upravni, radi 
otklanjanja nedostataka i nezakonitosti utvrđenih u inspekcijskom nadzoru. 
(U-III-483/2011) 
 
  21. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio L. 
d. o. o. iz L. (d. R. Z.), kojeg zastupa P. Š., odvjetnik u Z., protiv presude Upravnog 
suda u Rijeci broj: UsI-1/12-13 od 10. srpnja 2012., rješenja Ministarstva financija 
Republike Hrvatske, Samostalne službe za drugostupanjski upravni postupak, Odjela 
za porezni postupak klasa: T-UP/II-215-01/16, ur. broj: 513-04/11-2 od 21. listopada 
2011. i rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, 
Područnog ureda Rijeka klasa: T-UP/I-215-02/06-01/4, ur. broj: 513-07-08/07-35 od 
17. prosinca 2007., istaknute povrede članaka 3., 14., 26., 29., 49. i 51. stavka 2. 
Ustava Republike Hrvatske, upravni spor, radi utvrđenja poreza na dobit. 
(U-III-4671/2012) 
 
 
   
 
 
 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 

dr. sc. Snježana Bagić, v. r. 

 
 
 


