
                      

                                          
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: SuE-DVjD-2/2019 
Zagreb, 25. siječnja 2019. 
 
 
 Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa sutkinja 
Ingrid Antičević Marinović saziva 2. sjednicu Vijeća za 31. siječnja 2019. (četvrtak) u 
10.00 sati i predlaže sljedeći   

 

D N E V N I   R E D 
 
I. 

 1. Ovjera zapisnika 1. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjD-1/2019) održane 17. siječnja 2018. 
 

II. 
 2. Nacrt odluke s referatom IV. o ustavnoj tužbi koju je podnijela N. P. iz Z., koju 
zastupaju odvjetnici iz Odvjetničkog društva K. i partneri d.o.o. iz Z., u povodu presude 
Županijskog suda u Zadru broj: Gž-591/15-2 od 9. svibnja 2017., istaknute povrede 
članaka 3., 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, članka 6. stavka 1. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1. Protokola br. 1 uz 
Konvenciju, parnični postupak radi utvrđenja prava vlasništva. 
(U-III-3156/2017) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli M. B. J. iz Z., W. J. 
B. iz S. i J. S. iz S., koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Leo Pliško, odvjetnik 
u Zagrebu, u povodu presude Županijskog suda u Rijeci broj: Gž-2944/2014 od 13. 
rujna 2017. i presude Općinskog suda u Malom Lošinju broj: P-304/2012-45 od 1. 
kolovoza 2014., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 16., 26., 29. stavka 1., 48. i 50. 
stavka 1. Ustava, parnični postupak radi utvrđenja prava vlasništva (tužbeni zahtjev) i 
predaje u posjed (protutužbeni zahtjev). 
(U-III-4960/2017) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli M. B. J. iz Z., W. J. 
B. iz S. i J. S. iz S., koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Leo Pliško, odvjetnik 
u Zagrebu, u povodu presude Županijskog suda u Rijeci broj: Gž-834/2015 od 13. rujna 
2017. i presude Općinskog suda u Malom Lošinju broj: P-93/2012-47 od 28. studenog 
2014., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 16., 26., 29. stavka 1., 48. i 50. stavka 1. 
Ustava, parnični postupak radi utvrđenja prava vlasništva (tužbeni zahtjev) i predaje u 
posjed (protutužbeni zahtjev). 
(U-III-4961/2017) 



2 
 

 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. Z. iz S. B. kojeg 
zastupa J. Š., odvjetnica u S. B. u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Rev-2304/13-2 od 13. lipnja 2018., presude Županijskog suda u Slavonskom Brodu 
broj: Gž-2439/12-2 od 15. srpnja 2013., te presude Općinskog suda u Slavonskom 
Brodu broj: P-847/11-12 od 30. svibnja 2012., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 
19., 26., 29. stavka 1. i 48. Ustava, te članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, parnični postupak, radi naknade štete.  
(U-III-3393/2018) 
 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo društvo G. d.o.o. 
koje zastupa M. K., odvjetnik u Odvjetničkom društvu P. i p. d.o.o. iz S., u povodu 
presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 349/16-7 od 14. ožujka 2017. i 
presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-2475/15-2 od 1. prosinca 2015., istaknute 
povrede članaka 4. stavak 2., 18. i 29. stavak 1. Ustava i članka 6. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi isplate (izgubljena dobit).  
(U-III-2261/2017) 
 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. P. iz Z., kojeg 
zastupa H. Z., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u Varaždinu, Stalne 
službe u Koprivnici broj: Gž-2702/15-2 od 10. studenoga 2016., u povodu presude 
Županijskog suda u Varaždinu, Stalne službe u Koprivnici broj: Gž-2702/15-2 od 10. 
studenoga 2016., istaknute povrede članaka 23. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava te 
članaka 3. i 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični 
postupak, radi naknade štete zbog uvjeta u zatvoru (povreda prava osobnosti) 
(U-III-6229/2016) 
 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. O. iz R., kojeg 
zastupa H. Z., odvjetnik u Z., u povodu presude upanijskog suda u Varaždinu broj: Gž-
3350/15-2 od 25. listopada 2016. Županijskog suda u Varaždinu broj: Gž-3350/15-2 od 
25. listopada 2016., istaknute povrede članaka 23. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava te 
članaka 3. i 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični 
postupak, radi naknade štete zbog uvjeta u zatvoru (povreda prava osobnosti) 
(U-III-6228/2016) 
 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela I. M., zakonska 
zastupnica stečajnog dužnika P. p. i. - T. p. Z. d.o.o. do nastupa pravnih posljedica 
otvaranja stečajnog postupka, koju zastupa M. T., odvjetnica u Z., u povodu rješenja 
Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: 34 Pž-4779/2018-2 od 8. kolovoza 
2018. i rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalne službe u Karlovcu broj: St-3415/17 
od 16. srpnja 2018., istaknute povrede članaka 14. stavak 2., 26., 29. stavak 1., 48. i 49. 
Ustava, stečajni postupak.  
(U-III-3633/2018) 
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 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. L. iz R., koju 
zastupa Lj. D., odvjetnik iz R., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: I Kž-737/13-12 od 18. travnja 2016. i presude Županijskog suda u Rijeci broj: K-
18/08-112 od 22. travnja 2013., istaknute povrede članaka 28., 29. stavak 1. te 31. 
stavak 2. Ustava i članak 6. stavci 1. i 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, kazneni postupak zbog kaznenog djela poticanja na ubojstvo iz koristoljublja. 
(U-III-2661/2016) 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio R. P., kojeg 
zastupaju N. I., odvjetnik u Odvjetničkom društvu I. & p. u S. i J. S., odvjetnica u Z., u 
povodu presude i rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž-Us 21/2015-10 
od 14. studenoga 2017. i presude Županijskog suda u Rijeci broj: K-Us-2/12 od 8. srpnja 
2014., istaknute povrede članaka 3., 5. stavka 2., 14. stavka 2., 26. i 29. Ustava te 
članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak 
zbog kaznenog djela protuzakonitog posredovanja iz članka 343. stavka 1. KZ-a/97, dva 
kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337. stavka 1. KZ-a/97 i kaznenog 
djela primanja mita iz članka 347. stavka 3. KZ-a/97.  
(U-III-1140/2018) 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. Đ. iz B., C. G., 
kojeg zastupa V. M., odvjetnik u Odvjetničkom društvu M. i p. j.t.d. u Z. u povodu 
presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: UsII-102/15-6 od 23. rujna 
2015., istaknute povrede članaka 3., 5. stavka 2., 14. stavka 2., 19. stavka 2., 26., 29. i 
38. stavka 4. Ustava, upravni postupak i spor (pravo na pristup informacijama).  
(U-III-4307/2015) 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. P. iz Z., u povodu 
rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga klasa: UP/I-034-01/14-01/03, 
ur. broj: 326-01-770-771-16-132 od 25. ožujka 2016., istaknute povrede članaka 14. 
stavak 2., 19. stavak 1., 29. stavak 1. i 43.  Ustava, upravni postupak radi utvrđivanja 
nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje ciljnog društva., ustavna tužba 
podnijeta na temelju članka 63. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike 
Hrvatske. 
(U-IIIB-2002/2016) 
 

14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. P. iz Z., u povodu 
rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, klasa: UP/I 034-01/14-01/03, 
ur. broj: 326-01-770-771-16-132 od 25. ožujka 2016., istaknute povrede članaka 14., 19. 
stavak 1. i 29. stavak 1. Ustava te članka 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, upravni postupak radi utvrđivanja nastanka obveze objavljivanja 
ponude za preuzimanje ciljnog društva., ustavna tužba podnijeta na temelju članka 63. 
stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. 
(U-IIIB-2235/2016) 
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 15. Nacrt rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli J. M. iz S. G. i A. 
M. iz R., koje zastupa I. S., odvjetnik u Z., u povodu presuda Županijskog suda u Splitu 
broj: Gž-2232/2018-2 od 4. listopada 2018. i presuda Općinskog suda u Splitu, Stalna 
služba u Starom Gradu broj: P-1665/17 od 8. lipnja 2018., istaknute povrede članaka 29. 
stavak 1. i 48. stavak 1. Ustava, parnični postupak radi utvrđenja prava vlasništva, 
predaje u posjed i naknade štete.  
(U-III-4582/2018) 
 
 16. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. L. iz R. kojeg 
zastupa A. B., odvjetnik u V., u povodu presude Upravnog suda u Rijeci broj: UsI-
271/16-11 od 13. rujna 2018., istaknute povrede članaka 14. stavka 2, 18. stavka 1., 19. 
stavka 2., 29. stavka 1. i 54. stavka 1. Ustava, upravnosudski postupak radi donošenja 
rješenja o prestanku državne službe, ustavna tužba podnesena na temelju članka 63. 
stavka 1., drugi dio rečenice Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. 
(U-IIIB-3775/2018) 
 
 
 

     PREDSJEDNICA VIJEĆA 

     Ingrid Antičević Marinović, v.r. 

 
 
 

 


