
                                    
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: SuE-DVjD-9/2014 
Zagreb, 29. travnja 2014. 
 
 
 
  Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, 
gospođa sutkinja Snježana Bagić saziva 9. sjednicu Vijeća za 8. svibnja 2014. 
(četvrtak) u 11.30 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-ZSVjD-8/2014), održane 17. travnja 2014. 
 
 

II. 
 

  2. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela M. 
P. iz Z., koju zastupaju A. Š. i M. Š., odvjetnici u Z., protiv presude  Županijskog suda 
u Zagrebu broj: Gž-116/10-2 od 22. listopada 2013., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi utvrđenja i 
priznanja prava suvlasništva. 
(U-III-339/2014) 
 
  3. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je podnio D. 
Š. iz M., kojeg zastupaju D. L. 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) 
 
    4. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio J. K. 
iz S., kojeg zastupa D. B., odvjetnik u S., protiv rješenja Županijskog suda u Splitu 
broj: Gžmed-41/11 od 19. siječnja 2012., istaknute povrede članaka 29. stavka 1., 
35. i 38. Ustava Republike Hrvatske, sudski postupak, parnica, radi naknade 
nematerijalne štete. 
(U-III-2108/2012) 
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    5. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio Lj. 
H. iz Đ., kojeg zastupa I. S., odvjetnik u  S. B., protiv presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Rev-x-1034/10-2 od 29. lipnja 2011., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi 
naknade štete i isplate rente. 
(U-III-5704/2011) 
 
   6. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. 
S. iz P., kojeg zastupa H. K., odvjetnik u B., protiv presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Revr 410/09-2 od 23. studenoga 2010., istaknute povrede članaka 5. 
stavka 2., 29. stavka 1. i 55. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi 
naknade plaće za razdoblje od prestanka do ponovnog primitka državnog službenika 
u državnu službu. 
(U-III-853/2011) 
 
  7. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio T. B. 
iz Đ., kojeg zastupa I. F., odvjetnik u Z., protiv presuda Vrhovnog suda Republike 
Hrvatskebroj: Rev x 162/09-2 od 18. svibnja 2011., Županijskog suda u Zagrebu broj: 
Gžn-1146/07-3 od 13. studenoga 2007. i Općinskog suda u Zagrebu broj: Pn-
2675/04 od 5. listopada 2006., istaknute povrede članaka 26. i 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, parnični, radi naknade štete. 
(U-III-4883/2011) 
 
  8. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli Lj. 
B. iz S. K., R. S., i S. M. iz O., B., koje zastupa V. K., odvjetnik u S., protiv presude 
Županijskog suda u Zadru broj: Gž-394/10 od 16. veljače 2010. i presude Općinskog 
suda u Zadru broj: P-911/07 od 28. rujna 2009., istaknuta povreda članka 14. stavka 
2. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi naknade štete - isplata osigurane svote 
(nakon izvršene denominacije). 
(U-III-1680/2010) 
 
  9. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela M. 
M. iz Z., koju zastupa T. G., odvjetnica u Z., protiv presude Županijskog suda u Zadru 
broj: Gž-2940/10-2 od 14. prosinca 2010., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 
29. stavka 1., 54. stavka 1. i 55. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, te članka 6. 
stavka 1. Europske konvencije i članka 1. Protokola broj 12 uz Europsku konvenciju, 
parnični, radni spor radi utvrđenja nedopuštenim otkaza ugovora o radu, sudskog 
raskida ugovora o radu, naknade štete, isplate naknade plaće i otpremnine. 
(U-III-1081/2011) 
 
  10. Referat II. u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli Z. Š. i Ž. Š., 
obojica iz M., koje zastupa I. G., odvjetnik u Š., protiv rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Rev-2315/12-2 od 4. ožujka 2013., istaknuta povreda 
članka 29. stavka 1. Ustava, sudski postupak, odbačaj revizije kao nedopuštene. 
(U-III-4036/2013) 
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  11. Predreferat u povodu ustavne tužbe koju je podnio I. B. iz O. kojeg 
zastupa A. M., odvjetnik u Z., protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: 
I Kž-Us 114/12-7 od 10. srpnja 2013., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. 
stavka 2., 41. stavka 1., 115. stavka 3., 116 stavka 1. i 110. stavka 2. Ustava 
Republike Hrvatske, kao i članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda te Protokola br. 7. uz Konvenciju, kazneni - kazneno djelo protiv službene 
dužnosti, zlouporaba položaja i ovlasti iz članka 291. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. 
Kaznenog zakona. 
(U-III-5614/2013) 
 
 
  12. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio B. 
B. iz O., kojeg zastupa D. K., odvjetnik u O., protiv presude i rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: I Kž-310/10-7 od 6. prosinca 2013., istaknute povrede 
članaka 29. stavaka 1. i 4. te članka 31. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske - 
privremena mjera, kazneni - zbog kaznenog djela protiv službene dužnosti - 
zlouporabom položaja i ovlasti, iz članka 337. st. 1., 3. i 4. KZ/97 (članak 246. stavak 
2. KZ/11). 
(U-III-228/2014) 
 
 
  13. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. 
F. iz Z., kojeg zastupa I. B., odvjetnica u Z., protiv presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Kž-1342/13 od 7. siječnja 2014. i presude Općinskog kaznenog suda u 
Zagrebu broj: KO-1734/13 od 12. studenoga 2013., istaknute povrede članaka 22., 
29., 35. i 58. Ustava Republike Hrvatske i članaka 6.1., 6.3., 5.1., 5.4. i 8. Konvencije 
za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni, zbog kaznenog djela 
nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari iz članka 
331. stavka 2. Kaznenog zakona počinjenog u neubrojivom stanju. 
(U-III-726/2014) 
 
 
  14. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je podnio 
B. Ž. iz J., kojeg zastupa V. M., odvjetnik iz Odvjetničkog društva M. i partneri j. t. d. u 
Z., protiv presude Županijskog suda u Bjelovaru broj: Kž-285/09-4 od 15. srpnja 
2010. i presude Općinskog kaznenog suda u Zagrebu broj: XXI KO-3000/04 od 2. 
ožujka 2009., istaknute povrede članaka 5. stavka 2., 14. stavka 2., 26. i 29. stavka 
1. Ustava Republike Hrvatske, kazneni, radi kaznenog djela prijevare iz članka 224. 
stavka 4. u svezi sa stavkom 1. KZ-a. 
(U-III-4807/2010) 
 
 
  15. Nacrt odluke s referatom II. 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) 
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  16. Nacrt odluke i rješenja s referatom u povodu ustavne tužbe koju je 
podnio Z. M. iz Z., koga zastupa M. M., odvjetnik iz Z., protiv presude Visokog 
upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-10015/2010-5 od 29. studenoga 2012., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 1., 19. stavka 2., 29. stavka 1., 35., 61. stavka 
1. i 62. Ustava te više odredbi Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 
te odredbi Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, upravni - 
priznavanje prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta. 
(U-III-815/2013) 
 
  17. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
S. B. iz Z., koju zastupa I. B., odvjetnica iz Z., protiv rješenja Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Gž-6351/10-2 od 4. rujna 2012., istaknute povrede članaka 29. stavka 
1., 35. i 37. Ustava Republike Hrvatske, te članaka 8. i 13. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični, radi nezakonite radnje. 
(U-III-164/2013) 
 
  18. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio E. 
d., d. d. iz S., protiv rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-
7938/2009-9 od 24. svibnja 2012., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. 
stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, upravni, radi odobrenja za obavljanje tehničkih 
pregleda vozila. 
(U-III-3852/2012) 
 
  19. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio E. 
d., d. d. iz S., protiv rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-
8159/2011-6 od 24. svibnja 2012., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. 
stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, upravni, radi odobrenja za obavljanje tehničkih 
pregleda vozila. 
(U-III-3853/2012) 
 
  20. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio E. 
d., d. d. iz S., protiv rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-
11496/2009-6 od 24. svibnja 2012., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. 
stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, upravni, radi odobrenja za obavljanje tehničkih 
pregleda vozila. 
(U-III-3854/2012) 
 
  21. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio D. 
D. iz K., kojeg zastupa V. V., odvjetnik u R. (na temelju članka 63. Ustavnog zakona - 
razumni rok), parnični postupak - radi uznemiravanja. 
(U-IIIA-1347/2013) 
 
   
 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 

  Snježana Bagić, v. r. 

 
 
 


