
                                    
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: SuE-DVjD-9/2015 
Zagreb, 23. travnja 2015. 
 
 
  Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, 
sutkinja dr. sc. Snježana Bagić saziva 9. sjednicu Vijeća za 29. travnja 2015. 
(srijeda) 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-8/2015), održane 16. travnja 2015. 
 

II. 
 
  2. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela M. 
K. iz S., protiv presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 
157/10-2 od 9. studenog 2010., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 
1. Ustava Republike Hrvatske, parnični - radi poništenja odluke i isplate. 
(U-III-3126/2011) 
 
   3. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio Ž. P. 
iz Z., protiv presuda Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-2011/13-2 od 9. srpnja 
2013. i Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: Ps-505/10-18 od 4. listopada 
2012., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike 
Hrvatske, parnični - radi donošenja presude koja nadomješta ugovor o prodaji stana. 
(U-III-4842/2013) 
 
  4. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio D. 
M. iz K., protiv presude i rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: 
Pž-608/11-4 od 13. rujna 2011. i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: 
Revt-233/12-2 od 10. listopada 2012., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. 
stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični - radi utvrđenja osporene tražbine. 
(U-III-6334/2012) 
 
    5. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio D. L. 
iz D., kojeg zastupa B. M., odvjetnica u D., protiv presude Županijskog suda u 
Bjelovaru broj: Gž-2404/2011-2 od 12. travnja 2012., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi isplate. 
(U-III-3569/2012) 
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  6. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela M. 
N. iz Š., koju zastupa B. B. N., odvjetnica iz Š., protiv presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Rev-x 259/11-2 od 21. rujna 2011., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 118. (116.) stavka 1. Ustava Republike 
Hrvatske i članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, sudski postupak, parnica, radi isplate naknade štete. 
(U-III-897/2012) 
 
  7. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio I. Z. 
iz P., kojeg zastupaju odvjetnici u odvjetničkom društvu B. i p. iz Z., protiv presude 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 1925/12-2 od 8. siječnja 2013., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava Republike 
Hrvatske, parnični, radi naknade štete. 
(U-III-4469/2013) 
 
  8. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio A. B. 
iz R., protiv presude i rješenja Županijskog suda u Rijeci broj: Gž-5226/11-2 od 15. 
veljače 2012., istaknute povrede članaka 14., 18. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, parnični, radi uzdržavanja. 
(U-III-2079/2012) 
 
  9. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio R. 
K. iz Z., protiv presude Županijskog suda u Bjelovaru broj: Gž-2926/2013-3 od 16. 
siječnja 2014., istaknute povrede članaka 14., 26., 29. stavka 1., 35., 61. stavka 1. i 
140. Ustava Republike Hrvatske i članka 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, parnični. 
(U-III-1269/2014) 
 
  10. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je podnio 
D. N. iz Š., kojeg zastupaju odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Ž. Č. i D. Č. 
iz Š., protiv rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 1242/11-2 od 11. 
siječnja 2012., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, parnični, radi poništenja odluke (dopustivost revizije). 
(U-III-1795/2012) 
 
  11. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
D. M. iz P., protiv rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x-164/12-2 
od 19. rujna 2012., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18., 19. stavka 2., 29. 
stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični - radi utvrđenja prava 
vlasništva. 
(U-III-6051/2012) 
 
  12. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio B. 
M. iz R., protiv rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 2212/12-2 od 
19. prosinca 2012., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, parnični - radi naknade štete. 
(U-III-734/2013) 
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  13. Nacrt odluke i rješenja s referatom u povodu ustavne tužbe koju su 
podnijele V. L. i J. F. obje iz B., A., koje zastupa V. Š., odvjetnica iz V., protiv rješenja 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 484/13-2 od 7. svibnja 2013. 
Podnositeljice traže i ukidanje: presude Županijskog suda u Vukovaru broj: broj: Gžx-
9/13-3 od 7. veljače 2013. i presude Općinskog suda u Vinkovcima broj: P-1134/12-
135 od 8. studenoga 2012., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. 
Ustava Republike Hrvatske, parnični postupak radi naknade štete, odbačaj revizije 
zbog preniske vrijednosti predmeta spora. 
(U-III-3816/2013) 
 
  14. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. 
S. iz Z., kojeg zastupa V. G., odvjetnica u Z., protiv presude Općinskog kaznenog 
suda u Zagrebu broj: Ko-1816/05 od 28. siječnja 2011. i presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Kž-2188/11-5 od 10. siječnja 2012., istaknute povrede članaka 19., 26. 
i 31. Ustava Republike Hrvatske, kazneni, zbog kaznenog djela iz članka 224. 
stavaka 1. i 4. Kaznenog zakona. 
(U-III-2667/2012) 
 
  15. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio R. 
S. iz K., kojeg zastupa D. P., odvjetnik u K., protiv presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Kr-212/12-4 od 11. prosinca 2012. i presude Županijskog suda u 
Karlovcu broj: Kž-319/08-3 od 26. siječnja 2009., istaknuta povreda članka 29. stavka 
1. Ustava Republike Hrvatske, kazneni, zbog kaznenog djela iz članka 224. stavka 4. 
Kaznenog zakona. 
(U-III-654/2013) 
 
  16. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio B. 
B. iz N. V., kojeg zastupa M. Š., odvjetnik u R., protiv presude Županijskog suda u 
Rijeci broj: Kž-660/2011-6 od 18. siječnja 2012., istaknuta povreda članka 29. stavka 
1., stavka 2. alineje 6. i stavka 4. Ustava Republike Hrvatske, kazneni, zbog 
kaznenog djela iz članka 193. stavka 2. Kaznenog zakona. 
(U-III-1285/2012) 
 
  17. Nacrt odluke s referatom III. u povodu ustavne tužbe koju je podnio 
Z. K. iz Z., protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-2407/2011-6 
od 8. rujna 2011., istaknute povrede članaka 14., 19., 29. stavka 1., 44., 54. i 124. 
stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, te članaka 6. stavka 1. i 13. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, upravni postupak. 
(U-III-5884/2011) 
 
 
 
 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 

dr. sc. Snježana Bagić, v. r.  


