
 
Broj: SuE-DVjD-9/2017 
Zagreb, 20. travnja 2017. 
 
 
 
 Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, sutkinja Ingrid 
Antičević Marinović saziva 9. sjednicu Vijeća za 27. travnja 2017. (četvrtak) u 
10.00 sati i predlaže sljedeći   
 
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 8. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjD-8/2017), održane 13. travnja 2017. 
 

II. 
 

 2. Referat o ustavnoj tužbi koju je podnio M. N. d.o.o. iz Č., kojeg zastupa G. 
R., odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom uredu G. R. i M. S. iz Č., u povodu presude 
Županijskog suda u Varaždinu, Stalne službe u Koprivnici broj: Gž-5106/14-2 od 27. 
siječnja 2015., istaknute povrede članka 38. stavaka 1., 2. i 3. Ustava, parnični 
postupak radi naknade štete. 
(U-III-3958/2016) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. D. 
d.o.o. iz P., kojeg zastupaju N. S.-R. i N. S.-R., odvjetnici iz Z., u povodu presude 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 1066/13-2 od 11. rujna 2014., istaknute 
povrede članka 29. stavak 1. Ustava, parnični postupak radi utvrđenja i isplate (raskid 
kupoprodajnog ugovora i restitucija izvršenog te naknada štete). 
(U-III-8181/2014) 
 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela Lj. H. iz Z., koju 
zastupa A. H. iz Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revt 
446/15-5 od 23. ožujka 2016., rješenja Vrhovnog suda broj: Revt 446/15-2 od 22. 
prosinca 2015., presude i rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: 
Pž-2478/15-5 od 15. srpnja 2015. i presude i rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu 
broj: P-3313/07 od 5. veljače 2015., istaknuta povreda članka 29. Ustava, parnični 
postupak radi naknade štete. 
(U-III-2128/2016) 
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 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela T. B. iz R., koju 
zastupa J. B., odvjetnica iz O., u povodu presude i rješenja Županijskog suda u Rijeci 
broj: Gž Ob-82/2015 od 2. listopada 2015. i presude i rješenja Općinskog suda u 
Rijeci broj: P-3310/12-66 od 3. lipnja 2015., istaknute povrede članaka 29. stavak 1. i 
35. Ustava i članaka 6. stavak 1. i 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, parnični postupak. 
(U-III-4824/2015) 
 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijele B. D. (ranije B.) i 
Lj. K. (ranije B.), obje iz Ž., koje zastupa D. Š., odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom 
uredu Š.-Š.-Đ. iz Ž., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-
x-53/13-2 od 26. veljače 2013., presude Županijskog suda u Vukovaru broj: Gž-
1364/09-11 od 20. studenoga 2012. i presude Općinskog suda u Županji broj: P-
195/09-54 od 27. travnja 2009., istaknute povrede članaka 14. stavak 2. i 29. stavak 
1. Ustava, te članaka 6. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
parnični postupak radi isplate razlike obiteljske mirovine, odbačaj revizije. 
(U-III-2716/2013) 
 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. M. iz K., kojeg 
zastupa B. P., odvjetnik iz K., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Kž-323/15-5 od 10. siječnja 2017. i presude Županijskog suda u Sisku broj: K-
9/14 od 16. veljače 2015., istaknute povrede članaka 22., 24., 25. i 29. stavaka 1. i 2. 
alineje 3. i 6. Ustava, te članaka 5. stavka 1., 6. stavka 1. i 17. stavka 1. Konvencije 
za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak. 
(U-III-911/2017) 
 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela S. M. iz B., koju 
zastupa F. Š., odvjetnik iz V., u povodu presude Visokog prekršajnog suda Republike 
Hrvatske broj: Gž-3959/13 od 12. listopada 2015., istaknute povrede članaka 14. 
stavak 2. i 29. stavak 1. Ustava, prekršajni postupak zbog prekršaja iz članka 189. 
stavka 4. u vezi sa stavkom 1. točkom 4. Zakona o autorskim i srodnim pravima. 
(U-III-1872/2016) 
 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio F. B. iz Z., u 
povodu presude Upravnog suda u Zagrebu broj: Usl-3817/12-10 od 13. studenoga 
2013., rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe klasa: 
141-02/12-01/OB, urbroj: 341-99-05/3-12/7524 od 15. listopada 2012. i rješenja 
HZMO-a, Područne službe u Zagrebu klasa: UP/I-140-02/12-01 OB: 01163267522, 
urbroj: 341-25-05/3-12-008971 od 9. ožujka 2012., istaknute povrede članaka 3., 14. 
stavka 2., 19., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, upravni spor radi prava na 
mirovinu. 
(U-III-6299/2013) 
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 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. T.-B., koju 
zastupaju T. T. i I. U., odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu iz Z., u povodu 
presude Upravnog suda u Zagrebu broj: Usl-4189/12-9 od 4. prosinca 2013., rješenja 
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcija klasa: UP/II-502-06/05-
01/118, ur. broj: 338-01-21-15-05-2 od 24. svibnja 2005., rješenja Hrvatskog zavoda 
za zdravstveno osiguranje, Područni ured u Zagrebu, Odsjek za zdravstveno 
osiguranje - 2 klasa: UP/I-502-06/04-01/2990, ur. broj: 338-21-10-04-2 od 31. 
prosinca 2004., istaknute povrede članaka 14. stavak 2. i 26. Ustava, iz sadržaja 14. 
stavak 1. i 29. stavak 1. Ustava, upravni spor radi prava na novčanu naknadu. 
(U-III-306/2014) 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela Lj. H., koju 
zastupa A. H. iz Z., ustavna tužba podnesena na temelju članka 63. Ustavnog 
zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-2108/2015) 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio B. B. iz V., 
ustavna tužba podnesena na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu 
Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-2794/2015) 
 

13. Nacrt odluke s referatom III. o ustavnoj tužbi koju je podnio D. L. iz Z., u 
povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Kž-1230/13-3 od 28. siječnja 
2014., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava, 
kazneni postupak. 
(U-III-1425/2014) 
 
 
 
 

  PREDSJEDNICA VIJEĆA 

               Ingrid Antičević Marinović, v. r. 


