
                                    
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: SuE-DVjD-8/2014 
Zagreb, 10. travnja 2014. 
 
 
  Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, 
gospođa sutkinja Snježana Bagić saziva 8. sjednicu Vijeća za 17. travnja 2014. 
(četvrtak) u 10.00 sati i predlaže sljedeći   

 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

  1. Ovjera zapisnika 7. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o 
ustavnim tužbama (SuE-ZSVjD-7/2014), održane 3. travnja 2014.  
 

 
II. 
 

  2. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je podnio B. 
Š. iz Z., kojeg zastupa R. Ž., odvjetnik iz Odvjetničkog društva Ž. i Partneri u Z., 
protiv presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-4982/10-3 od 7. rujna 2010., 
istaknute povrede članaka 3., 5. stavka 2., 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske te članka 6. Konvencije, radi utvrđenja prava vlasništva (presuda 
zbog izostanka - pravila o osobnoj dostavi). 
(U-III-7347/2010) 
 
 
  3. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela M. 
S. iz P., koju zastupa D. N., odvjetnica u S., protiv presude Županijskog suda u Sisku 
broj: Gž-2038/06 od 2. listopada 2008., istaknute povrede članaka 1. stavka 1., 3., 5. 
stavka 2., 14., 21. stavka 1., 26., 29. stavka 1., 35., 48. stavka 1. i 89. stavka 4. 
(članak 90. stavak 4.) Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi utvrđenja ništavosti 
ugovora o zamjeni nekretnina i utvrđenja prava suvlasništva. 
(U-III-5262/2010) 
 
 
    4. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijelo H. 
dr. A. S. iz Z., koje zastupa L. B., odvjetnica u Z., protiv presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Gž-4278/08-2 od 29. svibnja 2010., istaknute povrede članaka 3., 16. 
stavka 2., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, te članka 1. 
stavka 1. Protokola broj 1 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
kao i članka 6. Konvencije, parnični, radi donošenja presude koja nadomješta ugovor 
o kupoprodaji stana. 
(U-III-5388/2010) 
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    5. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio V. k. 
d. o. o. Ž., koga zastupa direktor A. L., a njega po punomoći zastupa D. Š., odvjetnik 
iz Ž., protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x-780/12-2 od 19. 
prosinca 2012., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. 
Ustava Republike Hrvatske, radi isplate duga na temelju ugovora o pristupu dugu - 
zastara. 
(U-III-4233/2013) 
 
   6. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. 
C. iz M., protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-20/10-2 od 4. 
rujna 2012., presude Županijskog suda u Puli- Pola broj: Gž-307/07-2 od  9. ožujka  
2009. i presude Općinskog suda u Pazinu broj: P-217/05-28 od 21.  rujna 2006., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, parnični radi utvrđenja da je podnositelj kao tužitelj tuženiku u 
cijelosti podmirio tražbinu iz kredita. 
(U-III-6294/2012) 
 
  7. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio S. B. 
iz G., koga zastupa D. P., odvjetnik u Z., protiv presude Županijskog suda u Zagrebu 
broj: Gžn-1802/11-2 od 31. kolovoza 2011. i presude Općinskog građanskog suda u 
Zagrebu broj: Pn-3739/03-15 od 25. veljače 2011., istaknute povrede članaka 14., 
26. i 29. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi naknade štete. 
(U-III-5110/2011) 
 
  8. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio B. J. 
iz Č., kojeg zastupa F. B., odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom uredu F. B. i S. D. 
sa sjedištem u Č., protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 
1650/09-2 od 15. rujna 2010., istaknute povrede članaka 3., 5. stavka 2., 14. stavka 
2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični - radi utvrđenja nedopuštenim 
otkaza, sudskog raskida ugovora o radu i isplate. 
(U-III-2566/2011) 
 
  9. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio T. D. 
iz Z., kojeg zastupa F. S., odvjetnik u Z., protiv presude Županijskog suda u Zagrebu 
broj: Kž-1662/08-4 od 29. rujna 2009., istaknute povrede članaka 16., 35. i 38. 

Ustava Republike Hrvatske, kazneni, zbog kaznenog djela klevete propisanog 
člankom 200. stavkom 2. Kaznenog zakona. 
(U-III-1728/2010) 
 
  10. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe (i prijedloga za 
odgodu izvršenja osporene presude) koju je podnio M. T., iz T., sada u L., protiv 
presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 7 Kž-186/13-6 od 18. lipnja 2013., 
istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, kazneni, zbog 
kaznenog djela lažnog prijavljivanja kaznenog djela iz članka 302. stavka 1. 
Kaznenog zakona. 
(U-III-4308/2013) 
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  11. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
A. S. iz O., koju zastupa V. P., odvjetnica u Z., protiv presude Županijskog suda u 
Splitu broj: K-Us-24/07 od 11. rujna 2009. i presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Kž-Us-6/10-16 od 14. prosinca 2011., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 29. stavka 1. i 31. Ustava Republike Hrvatske, kazneni, zbog kaznenog 
djela protiv službene dužnosti, primanje mita - iz članka 347. stavka 1. Kaznenog 
zakona. 
(U-III-6018/2013) 
 
 
  12. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio I. 
P. iz S., protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž-Us 53/11-7 od 
26. rujna 2012., istaknute povrede članaka 3., 14., 16., 28., 29., 31., 35. i 36. Ustava 
Republike Hrvatske, te članaka 6., 8. 13. i 14.  Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, sudski postupak, kazneni, zloporaba opojnih droga (članak 173. 
stavak 3. KZ-a). 
(U-III-1243/2013) 
 
 
  13. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. 
Z. (d. U.) iz O., kojeg zastupa Lj. P. V., odvjetnik iz Odvjetničkog društva R. i V. iz Z., 
protiv rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž-52/14-6 od 5. i 17. 
veljače 2014., istaknute povrede članaka 25. stavka 1., 26. i 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, kao i članaka 3. i 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, kazneni - izručenje stranca. 
(U-III-1358/2014) 
 
 
  14. Nacrt odluke s referatom VI. u povodu ustavne tužbe koju je podnio 
S. T. iz Zagreba, protiv rješenja Upravnog suda u Zagrebu broj: UsI-2899/12-11 od 
24. siječnja 2013., istaknute povrede članaka 18. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske kao i članka 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, u upravnom sporu radi imenovanja. 
(U-III-1168/2013) 
 
 
  15. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
M. L. iz Z., koju zastupa M. P., odvjetnik iz Z., protiv presude Upravnog suda u 
Zagrebu broj: UsI-3984/12-10 od 22. svibnja 2013., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 19., 29. stavka 1., 35. i 54. Ustava Republike Hrvatske, upravni spor, radi 
razrješenja. 
(U-III-3672/2013) 
 
 
  16. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
Z., z. z. iz R., koju zastupa G. M., odvjetnik iz R., protiv presude Visokog upravnog 
suda Republike Hrvatske broj: Us-11001/2009-4 od 26. siječnja 2012., istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2. i  29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, upravni, 
inspekcijski nadzor. 
(U-III-1910/2012) 
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 17. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio D. 

M. iz K., protiv presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž2-322/2012-2 od 26. 
rujna 2012., istaknute povrede članaka 14., 26., 35. i 57. stavka 2. Ustava Republike 
Hrvatske, parnični, radi povjeravanja djece na odgoj i čuvanje i razvoda braka. 
(U-III-6202/2012) 
 

 18. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio Z. 
Z. iz K., protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-10503/2010-4 od 
12. siječnja 2011., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18. stavka 1., 19. stavka 
2., 26. i 54. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, upravni postupak, radi prestanka 
službe. 
(U-III-1696/2011) 
 

 19. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
A. Š. iz Z., koju zastupa N. A., odvjetnik odvjetničkog društva A. i suradnici iz Z., 
protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-5455/2008-12 od 9. 
studenoga 2011., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, 
upravni, radi naknade za oduzetu imovinu. 
(U-III-1256/2012) 
 

 20. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio B. 
K. iz J., kojeg zastupa D. R., odvjetnik u O., protiv presude Visokog prekršajnog suda 
Republike Hrvatske broj: Jž-2931/09 od 3. rujna 2009.  i presude Prekršajnog suda u 
Osijeku broj: Ppj-940/08-27 od 26. svibnja 2009., istaknute povrede članaka 5. 
stavka 2., 14. stavka 2., 26., 31. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, 
prekršajni, radi prekršaja propisanog člankom 4. alinejom 5. Zakona o zaštiti od 
nasilja u obitelji. 
(U-III-410/2010) 

 
  21. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli 
M. G. iz K., M. B. iz Z., L. R. iz Z., S. N. iz B. i J. G. iz S. (na temelju članka 63. 
Ustavnog zakona - razumni rok), parnični postupak - radi utvrđenja prava 
suvlasništva. 
(U-IIIA-5653/2012) 
 
  22. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio I. I. 
iz N., R. A. (na temelju članka 63. Ustavnog zakona - razumni rok), istaknuta povreda 
članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi stjecanja bez pravne 
osnove. 
(U-IIIA-1376/2013) 
 
 
 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 

 Snježana Bagić, v. r. 

 
 
 


