
                                    
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: SuE-DVjD-4/2015 
Zagreb, 12. veljače 2015. 
 
  Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, 
sutkinja dr. sc. Snježana Bagić saziva 4. sjednicu Vijeća za 19. veljače 2015. 
(četvrtak) u 10.00 sati i predlaže sljedeći   
 
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

  1. Ovjera zapisnika 3. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o 
ustavnim tužbama (SuE-ZVjD-3/2015), održane 5. veljače 2015. 

 
II. 

 
  2. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela  
V. M. iz T., protiv rješenja Županijskog suda u Sisku broj: Gž-279/2010 od 5. srpnja 
2010. i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-2104/10-2 od 5. ožujka 
2012., istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 2., 26. i 48. Ustava Republike 
Hrvatske, parnični, radi utvrđenja prava vlasništva i izdavanja tabularne isprave. 
(U-III-2907/2012) 
 
    3. Referat II. 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) 
 
  4. Nacrt odluke s referatom V. u povodu ustavne tužbe koju je podnio 
G. M. iz Z., kojeg zastupa H. Z. odvjetnik iz Z., protiv rješenja Županijskog suda u 
Zagrebu broj: 36 Gž2-199/13-2 od 8. svibnja 2013., istaknute povrede članaka 14., 
26., 29. stavka 1., 64. stavka 1. i 62. Ustava Republike Hrvatske, izvanparnični 
postupak. 
(U-III-1139/2014) 
 
   5. Nacrt rješenja s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio B. 
d. o. o., kojeg zastupa I. S., odvjetnik iz Z., protiv presude Visokog trgovačkog suda 
Republike Hrvatske broj: Pž-10326/13-5 od 5. studenoga 2014., istaknuta povreda 
članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, utvrđenje nepostojanja tražbine i 
brisanje založnog prava. 
(U-III-312/2015) 
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  6. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio V. B. 
iz S., kojeg zastupa M. J., odvjetnik iz S., protiv presude i rješenja Županijskog suda 
u Splitu broj: Gžp-548/2012 od 26. rujna 2012. te presude i rješenja Općinskog suda 
u Splitu broj: P2-3488/10 od 27. travnja 2011., istaknute povrede članaka 3., 26. i 29. 
Ustava Republike Hrvatske te članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, parnični postupak radi naknade štete. 
(U-III-6234/2012) 
 
 
   7. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. 
G. iz N., protiv rješenja Županijskog suda u Puli-Pola broj: Gž-2574/12-3 od 15. 
listopada 2012. i rješenja Općinskog suda u Bujama broj: R1-12/12-4 od 24. svibnja 
2012., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike 
Hrvatske, izvanparnični. 
(U-III-6067/2012) 
 
 
  8. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio N. I. 
iz D., protiv presude Županijskog suda u Dubrovniku Kž-276/10 od 1. rujna 2011., 
istaknute povrede članaka 5., 26. i 141. Ustava Republike Hrvatske te članka 4. 
Protokola 7 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni - 
kazneno djelo izazivanja prometne nesreće. 
(U-III-4648/2011) 
 
 
  9. Nacrt odluke i rješenja s referatom u povodu ustavne tužbe koju je 
podnio T. B. iz Z., kojeg zastupa Lj. B. iz Z., protiv presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Kž-1075/13-7 od 19. studenoga 2013., istaknute povrede članaka 3., 
14. stavka 2., 20., 22. stavka 1., 25. stavaka 1. i 2., 26., 29. stavaka 1. i 2. te 35. 
stavka 4. Ustava Republike Hrvatske, kazneni, zbog kaznenog djela iz članka 136. 
stavka 3. KZ-a/11, te iz članka 195. stavka 3. KZ-a/97. 
(U-III-6235/2013) 
 
 
  10. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio A. 
M. iz P., protiv presude Županijskog suda u Šibeniku broj: Kžm-5/12 od 15. ožujka 
2012. i presude Općinskog suda u Šibeniku broj: K-500/07 od 16. siječnja 2012., 
istaknute povrede članaka 16., 29. stavaka 1. i 2. i 31. stavka 2. Ustava Republike 
Hrvatske, kazneni, zbog kaznenog djela iz članka 213. stavka 2. KZ-a. 
(U-III-4346/2012) 
 
 
  11. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. 
Š. iz Z., kojeg zastupa V. D. L., odvjetnica iz Z., protiv presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Kž-942/13-3 od 8. studenoga 2013., istaknute povrede članaka 3., 5. 
stavka 2., 14. stavka 2., 18. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske te 
članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni zbog 
kaznenog djela iz članka 129. stavka 2. Kaznenog zakona. 
(U-III-6109/2013) 



3 
 

 
 
  12. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
A. M. iz O., koju zastupa J. M., odvjetnik u O., protiv presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-144/2014-5 od 10. travnja 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-3109/2014) 
 
 
  13. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio A. 
N. iz Ž., protiv presude Upravnog suda u Osijeku broj: UsI-832/14-6 od 24. rujna 
2014., istaknute povrede članaka 19. stavka 2., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, upravni, radi utvrđivanja obveze plaćanja poreza na dodanu 
vrijednost. 
(U-III-7236/2014) 

 
   
    14. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. 
G. (na temelju članka 63. Ustavnog zakona - razumni rok), izvanparnični. 
(U-IIIA-6068/2012) 
 
 
    15. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
Z. M. V. iz Z. (na temelju članka 63. Ustavnog zakona - razumni rok), parnični, radi 
utvrđenja pravne nevaljanosti oporuke. 
(U-IIIA-2824/2014) 
 

 
 
 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 

dr. sc. Snježana Bagić, v. r. 

 
 


