
      
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE  

Broj: SuE-DVjD-21/2017 
Zagreb, 20. prosinca 2017. 
 
 
 
 Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa 
sutkinja Ingrid Antičević Marinović saziva 21. sjednicu Vijeća za 28. prosinca 2017. 
(četvrtak) u 10.00 sati i predlaže sljedeći   
 
 
 

D N E V N I   R E D 
 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 20. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjD-20/2017) održane 7. prosinca 2017. 
 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju su podnijeli A. U.-F. i J. U. 
iz M., koje zastupa B. M., odvjetnik iz P., u povodu presude Županijskog suda u Puli - 
Pola broj: Gž-1679/10-2 od 17. svibnja 2010., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. 
Ustava, parnični postupak radi utvrđenja prava vlasništva (i utvrđenja ništavosti 
kupoprodajnog ugovora). 
(U-III-740/2014) 
 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. K. iz S. N., kojeg 
zastupa J. Č., odvjetnik iz Z., u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev-x-1220/13-2 od 30. prosinca 2014., presude i rješenja 
Županijskog suda Zagrebu broj: 2 Gž-4357/12-7 od 12. ožujka 2013. i presude 
Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: XXIX-P-4525/10 od 23. rujna 2011. i 
dopunske presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: XXIX P-4525/10 od 
12. ožujka 2012., istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 2., 26., 29. stavka 1. i 115. 
stavka 3. Ustava, te članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, parnični postupak radi utvrđenja, raskida i isplate (raskid ugovora po samom 
zakonu - čl.126. ZOO-a/91). 
(U-III-1465/2015) 
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 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. M. iz M. L., 
kojeg zastupa S. V., odvjetnica iz V., u povodu presude Županijskog suda u Rijeci 
broj: Gž-4979/08-2 od 14. siječnja 2009. i rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev-x 677/09-2 od 31. svibnja 2011., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 26., 29. stavka 1. i 49. stavaka 1. i 2. Ustava, parnični postupak radi isplate 
novčane tražbine. 
(U-III-3668/2011) 
 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. J. iz S., kojeg 
zastupa R. R., odvjetnica iz Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Revr 1305/13-2 od 26. svibnja 2015., istaknute povrede članaka 14. stavka 1., 
18., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, parnični postupak - radni spor radi utvrđenja 
nedopuštenosti otkaza ugovora o radu i vraćanja na rad. 
(U-III-162/2016) 
 
 6. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo J. d. d. 
S., koje zastupa D. C. B., odvjetnica iz S., u povodu presude i rješenja Županijskog 
suda u Splitu broj: Gž-723/07 od 16. svibnja 2007. i presude Općinskog suda u Splitu 
broj: P-2328/05 od 9. listopada 2006., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26. i 
29. stavka 1. Ustava i članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, parnični postupak radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza i isplata 
razlike plaće. 
(U-III-2853/2007) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio G. P. iz S., u 
povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr-1040/09-2 od 18. 
prosinca 2012., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 54. stavka 1. 
Ustava, parnični  postupak - radni spor radi vraćanja na rad i isplate plaće. 
(U-III-943/2013) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. B. iz O., kojeg 
zastupa B. P., odvjetnica iz O., u povodu presude Županijskog suda u Osijeku broj: 
Gž R-530/2015-2 od 21. siječnja 2016., istaknute povrede članaka 3., 14. stavaka 1. i 
2., 18. stavka 1., 26., 29. stavka 1., 48., 54. i 55. Ustava te članaka 6. stavka 1., 13. i 
14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kao i članka 1. Protokola 
broj 1 i članka 1. Protokola broj 12 uz Konvenciju, parnični postupak radi isplate 
razlike plaće. 
(U-III-806/2016) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio G. I. iz E., S. R. Nj., 
kojeg zastupa majka i zakonska zastupnica B. F., koju zastupa Z. V., odvjetnik iz B., 
u povodu presude i rješenja Županijskog suda u Zadru broj: 12 Gž-1563/15-2 od 10. 
srpnja 2015. i presude Općinskog suda u Zadru, Stalne službe u Benkovcu broj: P 
Ob-9/15 od 27. travnja 2015., istaknuta povreda članka 29. Ustava, parnični 
postupak. 
(U-III-3901/2015) 
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 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela E. R. iz K., koju 
zastupa M. Z., odvjetnik iz R., u povodu rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: 
15 Gž Ob-803/17-2 od 14. srpnja 2017. i rješenja Općinskog suda u Rijeci broj: 
R1Ob-649/16 od 16. lipnja 2017. uz prijedlog za odgodu ovrhe, istaknuta povreda 
članka 29. stavka 1. Ustava, iz sadržaja članka 35. Ustava, izvanparnični postupak. 
(U-III-4419/2017) 
 
 11. Nacrt rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela K. B. d.d. sa 
sjedištem u K., koju zastupa S. B., odvjetnik iz Z., u povodu rješenja Visokog 
trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-6290/2017-3 od 18. listopada 2017., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 16. stavka 2., 29. stavka 1., 48. i 49. Ustava, 
s prijedlogom za odgodu ovrhe, stečajni postupak radi dosude nekretnine stečajnog 
dužnika. 
(U-III-4932/2017) 
 
 12. Nacrt rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. Z. iz D. A., 
kojeg zastupa Č. P., odvjetnik iz Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: I Kž-767/13-9 od 4. listopada 2016. i presude Županijskog suda u 
Slavonskom Brodu broj: K-5/09-155 od 3. lipnja 2013., istaknute povrede članaka 29. 
stavka 1. i 56. stavka 1. Ustava, s prijedlogom za odgodu ovrhe, kazneni postupak 
zbog kaznenog djela iz članka 246. stavka 2. u svezi s člankom 52. Kaznenog 
zakona. 
(U-III-2122/2017) 
 
 13. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. O. iz 
R., kojeg zastupa K. V. iz K., u povodu presude Županijskog suda u Varaždinu broj: 
Kž-483/14-4 od 9. prosinca 2014. i presude Općinskog suda u Koprivnici broj: 2 K-
408/13-40 od 24. rujna 2014., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 31. stavka 2. 
Ustava, te članaka 6. stavka 1. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda i članka 4. Protokola broj 7 uz Konvenciju, kazneni postupak radi kaznenog 
djela iz članka 314. stavka 2. u vezi stavka 1. KZ-a/11. 
(U-III-266/2015) 
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio V. K. iz B. M., 
kojeg zastupa D. M., odvjetnik iz O., u povodu rješenja Županijskog suda u Osijeku 
broj: Kž-325/2015-4. od 10. rujna 2015. i rješenja Općinskog suda u Osijeku broj: Kv-
265/2015-4, K-752/2012 od 27. svibnja 2015., istaknute povrede članaka 48. stavka 
1. i 50. stavka 1. Ustava, kazneni postupak zbog kaznenog djela iz članka 326. 
stavka 3. Kaznenog zakona. 
(U-III-4042/2015) 
 
 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli M. M. d.o.o. Z., 
A. H. P. d.o.o. Z., P. d.o.o. Z., E. d.o.o. Zagreb i N. M. d.o.o. Z., koje zastupaju 
odvjetnici u Odvjetničkom društvu P. i K. d.o.o. iz Z., u povodu rješenja Visokog 
upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usoz-153/2012-7 od 27. kolovoza 2013., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, upravni postupak radi 
ocjene zakonitosti općeg akta. 
(U-III-4813/2013)  

PREDSJEDNICA VIJEĆA 
Ingrid Antičević Marinović, v. r. 


