
                                    
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: SuE-DVjD-6/2014 
Zagreb, 14. ožujka 2014. 
 
  Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa 
sutkinja Snježana Bagić saziva 6. sjednicu Vijeća za 20. ožujka 2014. (četvrtak) u 
10.00 sati i predlaže sljedeći   

 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 
 

  1. Ovjera zapisnika 5. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o 
ustavnim tužbama (SuE-ZSVjD-5/2014), održane 6. ožujka 2014.  
 
 

II. 
 

 
  2. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio L. D. iz 
M. D., kojeg zastupaju M. H. i M. H. odvjetnici iz O., protiv presude Županijskog suda u 
Rijeci broj: Gž-1396/06-2 od 11. ožujka 2009., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 
19. stavka 1., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi 
utvrđenja prava vlasništva i predaje u posjed. 
(U-III-4266/2012) 
 
  3. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela M. C. 
iz Z., koju zastupa A. D., odvjetnik iz J., protiv presude Županijskog suda u Splitu broj: 
Gžx-1242/09 od 11. veljače 2010., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18. stavka 
1. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični postupak, radi utvrđenja prava 
vlasništva. 
(U-III-2816/2010) 
 
    4. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. C. 
iz M., protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-826/06-2 od 13. 
svibnja 2009., presude Županijskog suda u Puli broj: Gž-2674/04-4 od 28. prosinca 
2005. i presude Općinskog suda u Pazinu broj: P-413/03-11 od 18. ožujka 2004., 
istaknuta povreda članka 14. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, parnični radi 
utvrđenja ništavosti ugovorne odredbe i brisanja uknjižbe prava vlasništva. 
(U-III-3356/2009) 
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    5. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je podnio D. V. 
iz V., kojeg zastupa I. P., odvjetnik u V., protiv presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev-x-713/11-2 od 14. prosinca 2011., istaknute povrede članaka 5., 14., 
18., 19., 29. i 54. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi naknade štete zbog 
izgubljene zarade. 
(U-III-3098/2012) 
 
   6. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli Š. 
F. i Z. F., oboje iz P., koje zastupa M. I., odvjetnik iz P., protiv presude Županijskog suda 
u Šibeniku broj: Gž-1516/2008 od 16. veljače 2009. i presude Općinskog u Kninu broj: 
P-5/06 od 23. srpnja 2008., istaknute povrede članaka 5., 14. stavka 2., 19, 26., 29. 
stavka 1., 35. i 57. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi predaje u posjed. 
(U-III-2184/2009) 
 
  7. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela N. p. 
Z. iz Ž., koju zastupa D. Š., odvjetnik u Vukovaru, protiv presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Rev-x 292/10-2 od 3. svibnja 2012., istaknute povrede članaka 
14. stavka 2., 29. stavka 1. 48. stavka 1., 49. stavaka 1. i 4. i 50. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, u vezi s člancima 6. stavkom 1. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, te člankom 1. Protokola broj 1 i člankom 1. Protokola broj 12, 
radi isplate. 
(U-III-4565/2012) 
 
  8. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela N. S. 
iz N., koju zastupaju I. Š. i B. V., odvjetnici Zajedničkog odvjetničkog ureda I. Š. i B. V. iz 
Z., protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x-105/10-2 od 16. 
ožujka 2010., presude Županijskog suda u Zadru broj: Gž-1633/09 od 5. listopada 2009. 
i presude Općinskog suda u Pagu broj: P-125/90 od 4. svibnja 2009., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 26. i 48. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični postupak, 
radi utvrđenja (izvan) bračne stečevine - problem izuzeća sutkinje u Z. 
(U-III-2837/2010) 
 
  9. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio A. G. iz 
Z., kojeg zastupa I. R., odvjetnik iz Z., protiv presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 
Gž2-440/12-2 od 27. studenoga 2012., istaknuta povreda članka 29. Ustava Republike 
Hrvatske, povjeravanje mldb. djece na uzdržavanje (nakon razvoda braka). 
(U-III-1055/2013) 
 
  10. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio Z. S. 
iz B., kojeg zastupa D. P., odvjetnik u K., protiv presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Kž-957/07-5 od 3. studenoga 2009., istaknuta povreda članka 29. stavaka 
1. i 4. Ustava Republike Hrvatske, kazneni - kazneno djelo iz članka 337. stavaka 1., 3. i 
4. KZ-a - kazneno djelo protiv službene dužnosti - zlouporaba položaja i ovlasti. 
(U-III-1348/2010) 
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  11. Nacrt odluke s referatom III. u povodu ustavne tužbe koju je podnio Z. 
Š. iz Z., trenutno u Z., protiv presude Županijskog suda u Bjelovaru broj: Kž-240/2010-3 
od 13. siječnja 2011. i presude Općinskog kaznenog suda u Zagrebu broj: KO-824/08 
od 3. travnja 2009., istaknuta povreda članka 29. stavaka 1. i 4. Ustava Republike 
Hrvatske, kazneni, zbog kaznenih djela teške krađe iz članka 217. stavka 1. Kaznenog 
zakona. 
(U-III-1098/2011) 
 
  12. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je podnio Z. 
Z. iz K., protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-11125/2009-7 od 4. 
kolovoza 2010., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 19. stavka 2. Ustava 
Republike Hrvatske, upravni postupak, radi nezakonitosti rješenja o rasporedu državnog 
službenika prethodno stavljenog na raspolaganje. 
(U-III-6485/2010) 
 
  13. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je podnio Z. 
Z. iz K., protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-11126/2009-6 od 4. 
kolovoza 2010., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 19. stavka 2. Ustava 
Republike Hrvatske, upravni postupak, radi nezakonitosti rješenja o privremenom 
premještaju državnog službenika. 
(U-III-6486/2010) 
 
  14. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio N. M. 
iz K., kojeg zastupaju S. R., M. O., D. B. i H. R., odvjetnici u Odvjetničkom društvu R. i 
O., iz K., protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-8817/2005-4 od 12. 
veljače 2009., istaknute povrede članaka 3., 14. i 90. Ustava Republike Hrvatske, 
upravni - radi prava na starosnu mirovinu. 
(U-III-2446/2009) 
 
  15. Nacrti odluke i rješenja s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je 
podnio I. M. iz Š., protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-
8481/2006-12 od 14. svibnja 2010., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 
1., 48. stavka 1. i 49. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, upravni, radi poništenja po 
pravu nadzora lokacijske dozvole (podnositelj je umješač u upravnom sporu). 
(U-III-4809/2010) 
 
  16. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli E. 
H. d. o. o. Z. i NCL. M. G. d. o. o. Z., koje zastupa T. S., odvjetnica u Odvjetničkom 
društvu S. i M. iz Z., protiv presude i rješenja Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Us-1189/2011-4 od 16. svibnja 2012., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 26., 29. stavka 1., 36. i 49. stavaka 1., 2. i 4., članka 36. i članka 49. stavaka 
1. i 2. Ustava Republike Hrvatske, upravnosudski (radi tržišnog natjecanja). 
(U-III-4257/2012) 
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  17. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela I. i. 
n. d. d. Z., koju zastupaju N. D. i P. Z. K., članovi Uprave, a koje po punomoći zastupaju 
odvjetnici iz odvjetničkog društva B. i partneri iz Z., protiv presude Visokog upravnog 
suda Republike Hrvatske broj: Us-7153/2011-8 od 9. veljače 2012., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 26., 29. stavka 1. i 49. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, 
upravnosudski (radi tržišnog natjecanja). 
(U-III-2397/2012) 
 
  18. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavnih tužbi koje su podnijeli M. 
R., kojeg zastupa odvjetnica N. G. iz Z., A. P. iz Z., kojeg zastupa odvjetnik M. R. iz Z., I. 
P. iz Z., kojeg zastupa odvjetnik M. R. iz Z. i B. L. iz Z., protiv presude Visokog upravnog 
suda Republike Hrvatske broj: Us-11272/2010-5 od 22. veljače 2012., istaknute povrede 
članaka 3., 5., 14., 29. stavka 1., 43., 48. stavka 1., 49. stavka 4. i 54. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, upravni spor, radi utvrđivanja obveze objavljivanja ponude za 
preuzimanje društva. 
(U-III-2984/2012, U-III-2993/2012, U-III-2994/2012, U-III-3400/2012) 

 
 19. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio J.-M. 

d. o. o., Š., kojeg zastupa direktor C. P. (na temelju članka 63. stavka 1. Ustavnog 
zakona), istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19., 29. stavka 1., 49. stavka 2. i 51. 
stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, upravni - porezni nadzor (porez na dohodak od 
kapitala). 
(U-IIIB-426/2014) 

 
  20. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela J. B. 
iz S. (na temelju članka 63. Ustavnog zakona - razumni rok), parnični - radi isplate. 
(U-IIIA-1115/2013) 
   
 

 21. Nacrt odluke s referatom III. u povodu ustavne tužbe koju je podnio I. 
M. iz Z., protiv presude Upravnog suda broj: Us-9196/2006 od 31. kolovoza 2009. i 
presude Upravnog suda broj: Us-13074/2008 od 31. kolovoza 2009., istaknute povrede 
članaka 29. stavka 1. i 16. Ustava Republike Hrvatske, upravni, radi oduzimanja oružja. 
(U-III-64747/2009) 
 
 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 

Snježana Bagić, v. r. 

 
 
 


