
  
Broj: SuE-DVjD-1/2023 
Zagreb, 11. siječnja 2023. 
 
 Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa 
sutkinja Ingrid Antičević Marinović saziva 1. sjednicu Vijeća za 19. siječnja 2023. 
(četvrtak) u 10.00 sati i predlaže sljedeći   
 
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

1. Ovjera zapisnika 21. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjD-21/2022) održane 21. prosinca 2022. 

 

II. 
 

 2. Nacrt rješenja s referatom o ustavnim tužbama koje je podnio G. Š. iz Z., 
kojeg zastupa Z. R., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u 
Slavonskom Brodu, Stalna služba u Požegi broj: Gž-533/2020-7 od 13. listopada 
2021., presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: Ps-201/18 od 2. travnja 
2020. (predmet broj: U-III-5185/2022), rješenja o ovrsi Općinskog građanskog suda u 
Zagrebu broj: Ovr-4060/2021 od 22. prosinca 2021. i rješenja Županijskog suda u 
Splitu broj: Gž Ovr-192/22-2 od 2. svibnja 2022. (predmet broj: U-III-3494/2022), 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 118. stavka 3. 
Ustava, parnični i ovršni postupak, radi iseljenja, prijedlog za odgodu ovrhe. 
(U-III-3494/2022, U-III-5185/2022) 
 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio K. A. iz K., kojeg 
zastupa D. K., odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom uredu  H. K. i D. K. sa 
sjedištem u K., u povodu presude Županijskog suda u Slavonskom brodu, Stalna 
služba u Požegi broj: 16 Gž-1585/2017-4 od 10. siječnja 2019., istaknute povrede 
članaka 26. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak, radi isplate.  
(U-III-883/2019) 
 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela B. L. iz Z., koju 
zastupa E. K. J., odvjetnica iz Z., u povodu presude i rješenja Županijskog suda u 
Rijeci broj: Gž R-644/2019-3 od 9. travnja 2021., istaknute povrede članaka 3., 26. i 
29. stavka 1. Ustava, parnični postupak, radi isplate (povrata neosnovano isplaćene 
otpremnine). 
(U-III-6448/2021) 
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 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli V. Z. iz Z. i G. K. 
iz I. G., koje zastupaju A. B. i N. L., odvjetnice iz Odvjetničkog društva B. & L. j.t.d. u 
Z., istaknute povrede članaka 14. stavka 1., 23. stavka 1., 29. stavka 1. i 35. Ustava, 
te članaka 3., 6., 8., 13. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
ustavna tužba podnesena zbog izostanka odgovarajućeg postupovnog odgovora 
nadležnih tijela R. H. 
(U-IIIBi-2933/2018) 
 
 6. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela N. M.  
iz Z., koju zastupa Z. K., odvjetnik u Odvjetničkom društvu K. i partneri d. o. o., sa 
sjedištem u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda broj: Usž-4630/19-2 od 3. 
srpnja 2020., istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 115. stavka 
3. Ustava, te članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, upravni i upravnosudski postupak, radi priznavanja jednake pravne 
valjanosti inozemne visokoškolske kvalifikacije s odgovarajućom domaćom 
visokoškolskom kvalifikacijom. 
(U-III-5703/2020) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio E. M. iz Z., kojeg 
zastupa V. M., odvjetnik u R., ustavna tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz 
članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-III-5139/2022) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom  o ustavnoj tužbi koju je podnijela Lj. S. iz Z., koju 
zastupa Z. R., odvjetnik u Z., ostavinski postupak, ustavna tužba podnesena na 
temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike 
Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-5839/2022) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje je podnio M. Š. iz Z., u 
povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž Ob-1015/17-4 od 3. siječnja 
2019. i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-1696/2019-2 od 17. 
rujna 2019., istaknute povrede članka 29. stavka 1. Ustava i članka 6. stavka 1. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak, radi 
uzdržavanja i isplate. 
(U-III-4970/2019, U-III-4971/2019) 
 
 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 
  Ingrid Antičević Marinović, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 


