
   
Broj: SuE-DVjD-20/2017 
Zagreb, 30. studenoga 2017. 
 
 
 Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa 
sutkinja Ingrid Antičević Marinović saziva 20. sjednicu Vijeća za 7. prosinca 2017. 
(četvrtak) u 10.00 sati i predlaže sljedeći   
 
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 19. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjD-19/2017) održane 23. studenoga 2017. 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio R. O. iz R., u 
povodu presude Županijskog suda u Puli-Pola broj: Gž-3090/13-2 od 26. siječnja 
2015., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, 
parnični postupak radi predaje u posjed nekretnine. 
(U-III-395/2016) 
 
 3. Nacrt odluke i rješenja s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio R. B. iz 
Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-2429/13-3 od 10. 
lipnja 2014., presude Županijskog suda Varaždinu broj Gž-2566/12-2 od 18. veljače 
2013. i presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj P-5290/09-26 od 21. 
prosinca 2011., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1., i 48. stavka 1. 
Ustava i članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični 
postupak radi utvrđenja ništavosti ugovora. 
(U-III-6442/2014) 
 
 4. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli G. D., 
V. D. i M. D., svi iz S., koje zastupa D. M., odvjetnik iz S., u povodu presude 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 359/12-3 od 21. prosinca 2016. i 
presude Općinskog suda u Splitu broj: P-1011/08 od 19. lipnja 2009., istaknute 
povrede članaka 5. stavka 2., 19. stavka 2. i 29. stavka 2. Ustava, parnični postupak 
radi utvrđenja ništavim ugovora o darovanju. 
(U-III-2252/2017) 
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 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli Ž. S. i A. C., 
obojica iz Z., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-3420/16-2 od 
30. kolovoza 2016. i presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: P-
7670/15-114 od 29. veljače 2016., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava i 
članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak 
radi isplate. 
(U-III-5242/2016) 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. L. iz Z., kojeg 
zastupa N. C., odvjetnik iz Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Rev-x 980/12-2 od 20. kolovoza 2013. (odbačaj izvanredne revizije, članak 
392.b stavci 2. i 4. ZPP-a), presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gžn-2049/10-2 
od 19. lipnja 2012. i presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: Pn-
288/09-71 od 22. travnja 2010., istaknute povrede članaka 14. stavka 1., 18. stavka 
1., 26. i 29. stavka 1. Ustava te članka 115. stavka 3. Ustava, parnični postupak radi 
naknade štete. 
(U-III-2124/2014) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli I. P. i J. P., oboje 
iz Z., koje zastupaju Ž. B. i P. B., odvjetnici u Odvjetničkom društvu B. i p, j. t. d. u V., 
u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Gž 3/14-2 od 
18. veljače 2015., istaknute povrede članaka 19. stavka 1., 29. stavka 1. i 48. stavka 
1. Ustava, parnični postupak radi poništaja pravorijeka Arbitražnog suda Stalnog 
arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu. 
(U-III-2846/2015) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. B. iz R., u 
povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 27 Gž Ob-1287/16-4 od 14. 
ožujka 2017. i presude Općinskog suda u Rijeci broj: P Ob-615/2015-69 od 16. lipnja 
2016., istaknute povrede članaka 14. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava te članka 6. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak. 
(U-III-2709/2017) 
 

9. Nacrt rješenja o ispravku s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio P. B. 
iz R., kojeg zastupaju N. K., V. K. i A. K., odvjetnici iz R., u povodu presude 
Županijskog suda u Karlovcu broj: Gž-1438/07-3 od 19. siječnja 2011. i rješenja 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 1150/11-2 od 11. prosinca 2013., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 35. Ustava, parnični postupak radi naknade 
nematerijalne štete. 
(U-III-1095/2014) 
 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 

Ingrid Antičević Marinović, v. r. 

 

 


