
                                    
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: SuE-DVjD-20/2018 
Zagreb, 13. prosinca 2018. 
 
 Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa sutkinja 
Ingrid Antičević Marinović saziva 20. sjednicu Vijeća za 20. prosinca 2018. (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-19/2018) održane 6. prosinca 2018. 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela I. D. iz Z., koju 
zastupa Lj. M.-P., odvjetnica u Z., u povodu presude Vrhovnog suda RH broj: Rev 
117/13-6 od 18. ožujka 2014., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 16., 18. stavka 
1., 26., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, te članaka 3., 18. stavka 2. i 119. stavka 1. 
Ustava, kao i članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 
1. Protokola broj 1. uz Konvenciju, parnični postupak radi utvrđenja prava vlasništva i 
izdavanja tabularne isprave. 
(U-III-7632/2014) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela N. P. iz Z., koju 
zastupaju odvjetnici iz Odvjetničkog društva K. i p. 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. Ustav, članka 6. stavka 1. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1. Protokola 3. uz 
Konvenciju,  parnični postupak radi utvrđenja prava vlasništva. 
(U-III-3156/2017) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju su podnijele A. K. iz D. i A. L. 
iz L., koje zastupa C. R., odvjetnik u D., u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Revt-59/14-2 od 25. travnja 2018., presuda i rješenje Visokog 
trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-4967/09-8 od 31. listopada 2013., te 
presude i rješenja Trgovačkog suda u Dubrovniku broj: P-281/04 od 17. lipnja 2005., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 48. Ustava, parnični postupak 
radi utvrđenja prava vlasništva i predaje u posjed. 
(U-III-2309/2018) 
 



 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio G.  O. iz B., R. S., 
kojeg zastupaju I. R. i V. G. K., odvjetnici u S., u povodu presude i rješenja Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 1143/16-2 od 1. veljače 2017., presuda i rješenje 
Županijskog suda u Splitu broj: Gž-1096/16 od 7. srpnja 2016., presuda i rješenje 
Općinskog suda u Splitu broj: Pst-1067/14 od 14. prosinca 2015., istaknute povrede 
članaka 14., 19., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi predaje u 
posjed i naknade štete. 
(U-III-2520/2017) 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio V. O. iz Z., kojeg 
zastupa L. H., odvjetnica u Z., u povodu presude Županijskog suda u Sisku broj: Gž-
901/16-2 od 16. studenoga 2016. i presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: 
Pn-5270/12-32 od 24. ožujka 2016., istaknute povrede članaka 23. stavka 1., 25. stavka 
1., 29. stavka 1. i 35. Ustava, te članaka 3., 6. stavka 1., 8. stavka 1. i 13. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi naknade štete zbog 
uvjeta u zatvoru za vrijeme odsluženja kazne. 
(U-III-272/2017) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje je podnio D. K. iz L., kojeg 
zastupa B. P., odvjetnik iz K., u povodu presude Županijskog suda u Sisku broj: Gž-
861/2014-3 od 9. svibnja 2017. i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 
1853/17-2 od 5. srpnja 2018., istaknute povrede članaka 3., 14., 29. stavka 1., 48. i 117. 
Ustava, članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i 
članka 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju, parnični postupak radi naknade štete - 
odgovornost lovačkog društva za štetu na vozilu nastalu naletom divljači na vozilo na 
javnoj cesti. 
(U-III-3356/2018, U-III-3465/2018) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio D. P. iz Z., u povodu 
presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 76 Gžn-1826/14-4 od 11. travnja 2017. i 
presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: 21 Pn-3123/12-17 od 28. svibnja 
2014., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 35. Ustava i članka 13. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi naknade štete. 
(U-III-2851/2017) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio J. M. iz Z., kojeg 
zastupa D. J., odvjetnik Odvjetničkog društva J., V. i H. j.t.d. iz Z., u povodu presude 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr-1862/12-4 od 14. rujna 2016., istaknute 
povrede članaka 14. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi isplate. 
(U-III-6091/2016) 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. M. iz K. G., kojeg 
u ustavnosudskom postupku zastupa S. Š., odvjetnik u S., u povodu presude Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske broj: Revr 832/13-2 od 30. rujna 2014., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak (radni spor), radi 
utvrđenja nedopuštenim izvanrednog otkaza i isplate. 
(U-III-2636/2015) 



 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko društvo 
H. I. G. sa sjedištem u A., koje u ustavnosudskom postupku zastupa R. P., odvjetnica u 
Z., u povodu rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: 90. Pž-
2413/14-5 od 16. ožujka 2015., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. 
Ustava, ovršni postupak radi protuovrhe. 
(U-III-2280/2015) 
 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela J. Ž. iz V., koju 
zastupaju odvjetnici iz Odvjetničkog društva F. K., A. V. i partneri u Z., u povodu rješenja 
Županijskog suda u Zadru broj: 23 Gž-3644/14-2 od 24. studenoga 2014., istaknute 
povrede članaka 3., 29. stavka 1. i 141. Ustava, te članka 1. Protokola broj 1 uz 
Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, zemljišnoknjižni postupak radi 
upisa prava vlasništva na suvlasničkom dijelu nekretnine. 
(U-III-624/2015) 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje su podnijeli A. Ć. iz Z., 
kojeg zastupa R. K., odvjetnik u Z. i M. A. iz Z., kojeg zastupa M. K., odvjetnik u Z., u 
povodu presude Županijskog suda u Karlovcu broj: Kž-256/2016-5 od 19. veljače 2018. i 
presude Općinskog kaznenog suda u Zagrebu broj: 39. KO-776/2012-92 od 6. lipnja 
2016., istaknute povrede članaka 14. i 29. stavka 1. Ustava, te članka 6. stavaka 1. i 3. 
točke d) Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak zbog 
kaznenog djela krivotvorenja službene isprave iz članka 312. stavka 1. KZ-a/97. te 
kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337. stavka 3. KZ-a/97.  
(U-III-1649/2018, U-III-1731/2018) 
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. N. iz S., kojeg 
zastupa G. M., odvjetnik u R., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: I Kž-700/15-6 od 10. veljače 2016., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26. i 
29. stavka 1. Ustava, kazneni postupak zbog počinjenja kaznenog djela protiv života i 
tijela - ubojstva iz članka 110. Kaznenog zakona. 
(U-III-1737/2016) 
 
 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. K. iz Z., kojeg 
zastupa V. P., odvjetnica u Z., u povodu presude Županijskog suda u Puli-Pola broj: Kž 
159/2017 od 22. rujna 2017., istaknute povrede članka 29. stavka 1. Ustava i članka 6. 
stavka 1. Konvencije, kazneni postupak radi kaznenog djela prijetnje iz članka 139. 
stavka 3. u svezi sa stavkom 2. istog članka KZ-a/11. 
(U-III-5070/2017) 
 
 
 16. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. D. iz P., kojeg 
zastupa Ž. D., odvjetnik u P., u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: I Kž 301/13-6 od 29. prosinca 2014., istaknute povrede  članka 31. stavka 
1. Ustava, kazneni postupak zbog kaznenog djela iz članka 337. stavaka 1. i 4. KZ-a/97 
(zlouporaba položaja i ovlasti). 



(U-III-3390/2015) 
 
 17. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. Š. iz R., kojeg 
zastupa Lj. P. V., odvjetnik u Odvjetničkom društvu R. & V. u Z., u povodu presude 
Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: FPž-1549/2012 od 21. svibnja 2014. 
i rješenja o prekršaju Ministarstva financija Republike Hrvatske, Financijskog 
inspektorata, Odjela za prekršajni postupak, Vijeća za prekršajni postupak klasa: 440-
08/08-03/30/05, ur. broj: 513-08-03/11-22 od 15. travnja 2011., istaknuta povreda članka 
29. stavaka 1. i 2. alineje 6. Ustava, prekršajni postupak - prekršaj iz članka 69. stavka 
1. Zakona o deviznom poslovanju. 
(U-III-7203/2014) 
 
 
 18. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio E. S. iz V., kojeg 
zastupaju B. G., D. C. i K. B., odvjetnici u R., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-2369/15-2 od 30. prosinca 2015., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 26., 29. stavka 1. i 117. stavka 3. Ustava, upravni spor radi prava 
na novčanu naknadu oboljelim zbog profesionalne bolesti. 
(U-III-1658/2016) 
 
 
 19. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela B. D. iz Z., koju 
zastupa M. P., odvjetnik u Z., u povodu presude Upravnog suda u Zagrebu broj: UsI-
3182/12-20 od 18. veljače 2014., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. 
Ustava,  upravni spor radi izvlaštenja. 
(U-III-1684/2014) 
 
 
 20. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo društvo N. d.o.o. 
R., u povodu rješenja Upravnog suda u Zagrebu broj: Uszp-5/14-2 od 3. studenoga 
2014., istaknute povrede članaka 16., 19. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, te članak 19. 
stavak 1. Ustava, upravni spor radi ocjene provjere prihvatljivosti projekta. 
(U-III-7707/2014) 
 
 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 
 Ingrid Antičević Marinović, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


