
                                    
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: SuE-DVjD-7/2014 
Zagreb, 27. ožujka 2014. 
 
 
  Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, 
gospođa sutkinja Snježana Bagić saziva 7. sjednicu Vijeća za 3. travnja 2014. 
(četvrtak) u 10.00 sati i predlaže sljedeći   

 

 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

  1. Ovjera zapisnika 6. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o 
ustavnim tužbama (SuE-ZSVjD-6/2014), održane 20. ožujka 2014.  
 
 

II. 
 
  2. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je podnio P. 
K. iz S., kojeg zastupaju Z. M. i S. M., odvjetnice iz Zajedničkog odvjetničkog ureda 
sa sjedištem u S., protiv presude Županijskog suda u Splitu broj: Gžp-733/09 od 13. 
svibnja 2010., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, parnični postupak - radi utvrđenja stanarskog prava i zaključenja 
ugovora o kupoprodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo. 
(U-III-4899/2010) 
 
  3. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
D. C. iz V. (B. n.), koju zastupa B. I., odvjetnik u V., protiv presude Županijskog suda 
u Vukovaru  broj: Gž-1017/10-3 od 16. travnja 2010. i presude Općinskog suda u 
Vukovaru broj: P-1610/09-9 od 3. veljače 2010., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2. i 26. Ustava Republike Hrvatske, parnični - radi utvrđenja pravnog položaja 
zaštićenog najmoprimca. 
(U-III-2608/2010) 
 
 
    4. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio D. 
Š. iz M., kojeg zastupaju D. L. i B. F., odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu u 
M., protiv presude Županijskog suda u Splitu broj: Gž-4808/08 od 2. listopada 2009., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, parnični, radi utvrđenja ništavim ugovora o kupoprodaji 
(konfisciranog) stana. 
(U-III-2709/2010) 
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    5. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
Lj. b. d. d., Lj., R. S., koju zastupa M. P., odvjetnik u Z., protiv presude Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske broj: Revt-102/07-2 od 23. rujna 2009., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični postupak - 
radi isplate (pitanje aktivne legitimacije). 
(U-III-64884/2009) 
 
 
   6. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela Lj. 
b. d. d., Lj., R. S., koju zastupa M. P., odvjetnik u Z., protiv presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Gzz-130/04-2 od 20. listopada 2009., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični postupak - 
radi isplate (pitanje aktivne legitimacije). 
(U-III-97/2010) 
 
 
  7. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela Lj. 
b. d. d., Lj., R. S., koju zastupa M. P., odvjetnik u Z., protiv presude Visokog 
trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-6758/08-3 od 16. prosinca 2009., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, 
parnični postupak - radi isplate (pitanje aktivne legitimacije). 
(U-III-1881/2010) 
 
 
  8. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio Š. P. 
iz Z., kojeg zastupa I. Š., odvjetnik Zajedničkog odvjetničkog ureda I. Š. - B. V. u Z., 
protiv presude i rješenja Vrhovnog suda broj: Rev x 595/09-2 od 19. listopada 2011. i 
presude i rješenja Županijskog suda u Zadru broj: Gž-1790/07 od 12. svibnja 2009., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 26. Ustava Republike Hrvatske, povišenje 
iznosa mjesečne rente (umanjenje radne sposobnosti). 
(U-III-79/2012) 
 
 
  9. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio Š. d. 
d. S., kojeg zastupa I. R., odvjetnik u Odvjetničkom društvu R. i partneri j.t.d. iz Š., 
protiv rješenja Županijskog suda u Šibeniku broj: Gž-465/2012-3 od 16. srpnja 2012., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18., 26., 48. stavka 1. i 49. Ustava 
Republike Hrvatske, zemljišnoknjižni, radi zabilježbe promjene naziva korisnika. 
(U-III-5668/2012) 
 
 
  10. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavnih tužbi koje je podnio S. 
d. i l. s. i n. R. H. iz Z., kojeg zastupa punomoćnica I. B., dipl. iur., protiv rješenja 
Županijskog suda u Zadru broj: Gž-1164/13-2 od 4. rujna 2013. i rješenja 
Županijskog suda u Zadru broj: Gž- 1393/13-2 od 4. rujna 2013., istaknute povrede 
članaka 3., 14. stavka 2., 16., 29. stavka 1., 43. stavka 1., 48. stavka 1., 50. stavaka 
1. i 2. Ustava Republike Hrvatske, zemljišnoknjižni, radi uknjižbe prava vlasništva - 
Zakon o udrugama. 
(U-III-5229/2013, U-III-5456/2013) 
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  11. Referat VI. u povodu ustavne tužbe koju je podnijela N. O. iz R., 
koju zastupaju K. G. i D. K., odvjetnice Zajedničkog odvjetničkog ureda, protiv 
presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-9678/2006-8 od 27. svibnja 
2009., istaknute povrede članaka 19. stavka 2., 29. stavka 1., 34. stavka 1., 35. 
stavka 1. i 69. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske kao i članaka 2. i 8. Konvencije 
za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, upravni postupak, radi određivanja 
ranijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta. 
(U-III-3816/2009) 
 
  12. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
M. O. iz R., koju zastupaju K. G. i D. K., odvjetnice Zajedničkog odvjetničkog ureda, 
protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-5860/2009-5 od 26. 
listopada 2011., istaknute povrede članaka 19. stavka 2., 29. stavka 1., 34. stavka 1., 
35. stavka 1., 48. stavka 1. i 69. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske te članaka 2. i 
8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, upravni postupak, radi 
poduzimanja mjera za zaštitu od buke. 
(U-III-1088/2012) 
 
  13. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio V. 
h. AG iz S. P., Š. K., kojeg zastupaju C. R. C. i E. B., koje po posebnoj punomoći 
zastupa V. M., odvjetnik iz Z., protiv presude Upravnog suda u Zagrebu broj: Usl-
3421/12-11 od 21. svibnja 2013., istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 2., 29. 
stavka 1., 48. stavka 1. i 49. stavaka 2., 4. i 5. Ustava Republike Hrvatske, upravni, 
radi povrata poreza na dobit, pitanje primjene bilateralnog ugovora o zaštiti 
međusobnih ulaganja. 
(U-III-3812/2013) 
 
  14. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio V. 
P. iz Z., kojeg zastupa Lj. M.-P., odvjetnica iz Z., protiv presude Upravnog suda u 
Zagrebu broj: UsI-3814/12-8 od 13. studenoga 2013., istaknute povrede članaka 18., 
19., 29. stavka 1. i 51. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, upravni spor, radi 
poreza na promet nekretnina po konvalidiranom ugovoru. 
(U-III-6129/2013) 
 
  15. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
R. k. k. c. u H., C. o. O. - R., koju zastupa A. Č., odvjetnik u O., protiv rješenja 
Upravnog suda u Osijeku broj: 4 UsI-681/13-5 od 19. kolovoza 2013. (odbačaj tužbe 
zbog nepostojanja stranačke sposobnosti), istaknute povrede članaka 18., 19., 29. 
stavka 1., 41. i 48. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, kao i odredba članka 3. 
Ustava, upravni spor u vezi s upisom. 
(U-III-4719/2013) 
 
 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 

 Snježana Bagić, v. r. 

 

 
 


