
                                    
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: SuE-DVjD-3/2015 
Zagreb, 29. siječnja 2015. 
 
 
  Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, 
sutkinja dr. sc. Snježana Bagić saziva 3. sjednicu Vijeća za 5. veljače 2015. 
(četvrtak) u 10.00 sati i predlaže sljedeći   
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

   

  1. Ovjera zapisnika 2. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o 
ustavnim tužbama (SuE-ZVjD-2/2015), održane 22. siječnja 2015. 
 
 

II. 
 
  2. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je podnio T. 
K. p. o., protiv presude i rješenja Županijskog suda u Puli broj: Gž-392/09-2 od 26. 
ožujka 2012., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 48 stavka 1. 
Ustava Republike Hrvatske, sudski postupak, parnica, radi utvrđenja i izdavanje 
tabularne isprave. 
(U-III-352/2014) 
 
    3. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je podnijelo 
C. o. d. d. Z., koje zastupa I. Ć., odvjetnik u Z., protiv presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Gž-7238/10-2 od 20. svibnja 2014., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi naknade štete. 
(U-III-6805/2014) 
 
  4. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio R. Z. 
iz Z., kojeg zastupa E. Z., odvjetnik iz Z., protiv presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Revt m166/11-3 od 25. travnja 2012., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 6. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični. 
(U-III-3978/2012) 
 
 
    5. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela J. 
F. iz Z., protiv presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-9024/11 od 19. srpnja 
2013., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, sudski 
postupak, parnica, radi nedopustivosti ovrhe. 
(U-III-342/2014) 
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  6. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela L. 
P. iz K., protiv presude Županijskog suda u Karlovcu broj: Gž-2242/2013-2 od 5. 
ožujka 2014., istaknute povrede članaka 14., 26., 29. stavka 1. i 35. Ustava 
Republike Hrvatske, parnični, radi razvoda braka. 
(U-III-2281/2014) 
 
   7. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio S. Š. 
iz Z., protiv presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 3 Kž-970/13-3 od 11. 
listopada 2013., istaknuta povreda članka 29. stavaka 1. i 3. Ustava Republike 
Hrvatske, drugostupanjski kazneni, zbog kaznenog djela iz članaka 311. stavka 1. i 
224. stavaka 1. i 4. Kaznenog zakona. 
(U-III-6663/2014) 
 
  8. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio R. 
M. iz P., protiv presude Županijskog suda u Puli-Pola broj: Kž-455/09-7 od 18. 
studenoga 2011., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, kazneni. 
(U-III-102/2012) 
 
  9. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio I. I. 
iz S. kojeg zastupa D. O., odvjetnica u Zajedničkom odvjetničkom uredu L. - O., 
protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-4688/2011-4 od 24. 
kolovoza 2011., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19. stavka 1. i 118. stavka 
1. Ustava Republike Hrvatske (razmatrano s aspekta članka 29. stavka 1. Ustava), 
upravnosudski, zbog prestanka službe i povrata troškova školovanja 
(U-III-5147/2011) 
 
  10. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju su 
podnijeli J. F. i E. B. iz P., upravni spor - pristup sudu (nepravilan odbačaj tužbe u 
upravnom sporu), protiv rješenja Upravnog suda u Rijeci broj: UsI-2075/13-6 od 26. 
svibnja 2014., radi promjene u katastarskom operatu. 
(U-III-3643/2014) 
 
  11. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je podnio 
I. B. iz G., kojeg zastupa J. M., odvjetnik iz O., protiv presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-24/2014-6 od 8.  svibnja 2014., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 26., 29. stavka 1. i 115. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, 
upravni, radi utvrđivanja duga poreznog jamca. 
(U-III-3110/2014) 
 
  12. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio V. 
L. iz Š. P., kojeg zastupa J. M., odvjetnik u O., protiv presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-26/2014-6 od 8. svibnja 2014., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 26., 29. stavka 1. i 115. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, 
upravni, radi utvrđivanja duga poreznog jamca. 
(U-III-3045/2014) 
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  13. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio K. 
d. o. o. iz O., koje zastupa J. M., odvjetnik iz O., protiv presude Visokog upravnog 
suda Republike Hrvatske broj: Usž-27/2014-6 od 8. svibnja 2014., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 26., 29. stavka 1. i 115. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, 
upravni,  radi utvrđivanja duga poreznog jamca. 
(U-III-3069/2014) 
 
 
  14. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio B. 
d. o. o. D., koje zastupa J. M., odvjetnik u Osijeku, protiv presude Visokog upravnog 
suda Republike Hrvatske broj: Usž-95/2014-5 od 8. svibnja 2014., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 26., 29. stavka 1. i 115. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, 
upravni - radi utvrđivanja duga poreznog jamca. 
(U-III-3113/2014) 

 
   
    15. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je 
podnijelo T. M. T. A. D. d. d., B. koje zastupa R. A., odvjetnica iz B. (na temelju 
članka 63. Ustavnog zakona - razumni rok), parnični, radi povrata vlasništva 
(U-IIIA-1276/2013) 
 
 
 
 
 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 

dr. sc. Snježana Bagić, v. r. 

 
 

 


