
                                    
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: SuE-DVjP-9/2014 
Zagreb, 8. svibnja 2014. 
 
 
 
  Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin 
sudac Antun Palarić saziva 9. sjednicu Vijeća za 14. svibnja 2014. (srijeda) u 
10.00 sati i predlaže sljedeći  

 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

  1. Ovjera zapisnika 8. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o 
ustavnim tužbama (SuE-ZSVjP-8/2014), održane 28. travnja 2014.   
 
 

II. 
 

  2. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio N. 
S. iz M., protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: 2. Pž-
1673/09-6 od 14. studenoga 2012., istaknuta povreda članka 48. Ustava Republike 
Hrvatske (nije izričito naveden u ustavnoj tužbi, ali isto proizlazi iz njenog sadržaja), 
parnični, radi naknade štete. 
(U-III-922/2013) 
 
  3. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. 
Đ. iz Z., kojeg zastupaju odvjetnici Zajedničkog odvjetničkog ureda Š. P. i N. S. iz Z., 
protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revx-599/09-2 od 29. rujna 
2010., presude Županijskog suda u Zadru broj: Gž-1291/09 od 9. lipnja 2009. i 
presude Općinskog suda u Zadru broj: P-1436/07 od 26. siječnja 2009., istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske te članka 6. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični, radi naknade štete - 
isplata osigurane svote iz ugovora o osiguranju. 
(U-III-6456/2010) 
 
  4. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio A. 
M. d. o. o. u stečaju, sa sjedištem u P., po stečajnom upravitelju B. B., a koje zastupa 
I. J., odvjetnica u S., protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x-
359/09-2 od 1. veljače 2011., istaknute povrede članaka 14. stavaka 1. i 2., 29. 
stavka 1., 48., 49. i 50. Ustava Republike Hrvatske, parnični - radi naknade štete. 
(U-III-2262/2011) 
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  5. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio A. S. 
iz Z., zastupan po punomoćniku F. D., odvjetniku iz S., protiv presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Rev 2029/12-2 od 23. srpnja 2013., istaknute povrede 
članaka 14., 19. stavka 2., 29. stavka 1., 54. i 115. stavka 3., (pogrešno označen kao 
članak 117. stavak 3. Ustava Republike Hrvatske kao i članka 1. Protokola 1. uz 
Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, radi naknade štete. 
(U-III-6322/2013) 
 
  6. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
D. V. iz Z., koju zastupa I. M., odvjetnik u S., protiv rješenja Županijskog suda u 
Splitu broj: Gžo-440/10 od 14. srpnja 2011., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 
26., 29. i 48. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi isplate. 
(U-III-4677/2011) 
 
  7. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio V. 
M. iz G., kojeg zastupa R. D., odvjetnica u S. B., protiv odluke Županijskog suda u 
Slavonskom Brodu broj: Gž-1304/11-2 od 16. svibnja 2011., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi 
utvrđenja ništavim odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu R. H. 
(U-III-3478/2011) 
 
  8. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio B. 
R. iz R., kojeg zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu V., J., Š., S., J. i J. u R., 
protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr-718/11-2 od 19. 
prosinca 2012., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, te članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, parnični, radni spor - radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza 
ugovora o radu. 
(U-III-3241/2013) 
 
  9. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio Ž. K. 
iz M., kojeg zastupaju odvjetnici Zajedničkog odvjetničkog ureda N. S. R. i M. Š. iz Z., 
protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr-85/11-2 od 20. srpnja 
2011., istaknute povrede članaka 14. stavaka 1. i  2., 29. stavka 1. i 55. Ustava 
Republike Hrvatske, parnični, radi utvrđenja ništavim i nedopuštenim otkaza ugovora 
o radu.  
(U-III-5148/2011) 
 
  10. Nacrt odluke i rješenja s referatom u povodu ustavne tužbe koju je 
podnio T. C. iz Z., kojeg zastupa L. B., odvjetnica u Z., protiv presude Visokog 
prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: Jž-3874/2011 od 15. ožujka 2012., 
istaknute povrede članaka 14., 16., 18. stavka 1., 26., 28., 29. stavaka 1. i 2. alineja 
1., 5. i 6., 42. i 120. Ustava Republike Hrvatske te članaka 1., 6. stavaka 1. i 3., 11., 
13. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, prekršajni, radi 
prekršaja iz članka 7. stavka 1. Zakona o javnom okupljanju kažnjivog po članku 34. 
stavku 1. točci 1. ZJO/05 te članka 11. stavka 1. podstavka 6. ZJO/05 kažnjivog po 
članku 34. stavku 1. točci 2. ZJO/05. 
(U-III-3459/2012) 
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  11. Referat II. u povodu ustavne tužbe koju je podnijela N. G. iz Z., koju 
zastupa M. Đ., odvjetnica u Z., protiv presude Županijskog suda u Zagrebu broj: KŽ-
600/10-2 od 30. ožujka 2010., istaknute povrede članaka 14. i 29. Ustava Republike 
Hrvatske, kazneni - zbog počinjenog kaznenog djela iz članka 311. stavka 2. 
Kaznenog zakona (krivotvorenje isprave). 
(U-III-5261/2010) 
 
  12. Nacrt odluke s referatom III. u povodu ustavne tužbe koju je podnio 
I. d. o. o. sa sjedištem u Š., kojeg zastupa Z. Z., odvjetnik u Z., protiv presude 
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-12279/2009-4 od 11. travnja 
2012., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26., 29. stavka 1. (iz sadržaja 
ustavne tužbe), 49. stavaka 1. i 2. i 52. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, upravni 
postupak i upravni spor - radi financijskog nadzora (naplata naknade za koncesiju). 
(U-III-3934/2012) 
 
 
 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

 Antun Palarić, v. r. 

 


