
  
Broj: SuE-DVjD-1/2021 
Zagreb, 4. siječnja 2021. 
 
 
 Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa 
sutkinja Ingrid Antičević Marinović saziva 1. sjednicu Vijeća za 21. siječnja 2020. 
(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-21/2020) održane 22. prosinca 2020. 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela J. A. M. iz Z., 
koju zastupa I. P., odvjetnik u Odvjetničkom društvu P. i Partneri j.t.d. sa sjedištem u 
Z., u povodu  presude i rješenja Županijskog suda u Varaždinu, Stalne službe u 
Koprivnici broj: Gž-2108/18-2 od 2. siječnja 2019., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak, radi isplate. 
(U-III-1076/2019) 
 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela S. F. iz V., koju 
zastupaju odvjetnici L. M. i V. M. iz Zajedničkog odvjetničkog ureda u Umagu, u 
povodu presude Županijskog suda u Splitu broj: Gž-2372/2018-2 od 21. veljače 
2019., istaknute povrede članaka 3., 14., 18., 26. i 29. stavka 1. Ustava, parnični 
postupak, radi poništenja ugovora i povrata novca, odgoda ovrhe. 
(U-III-1722/2019) 
 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio R. H. iz G., kojeg 
zastupa K. G., odvjetnik u Ž., u povodu rješenja Županijskog suda u Vukovaru broj: 
Gž-175/2017-3 od 16. prosinca 2019., istaknute povrede članaka 29. stavka 1., 34. 
stavka 1., 48. stavka 1., 134. i 141.c Ustava, parnični postupak, radi utvrđenja prava 
na obnovu na temelju Zakona o saniranju posljedica katastrofe na području 
Vukovarsko-srijemske županije. 
(U-III-378/2020) 
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 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. M. iz Z., kojeg 
zastupa H. J., odvjetnik u Odvjetničkom društvu J. & partneri j.t.d. sa sjedištem u 
Zagrebu, u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 577/2018-
2 od 11. prosinca 2018., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 54. 
Ustava, parnični postupak, radi utvrđenja ugovora o radu i dr. 
(U-III-957/2019) 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. K. iz Ž., kojeg 
zastupa D. Š., odvjetnik u Z., u povodu  presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Revr 248/2018-2 od 10. travnja 2019. i presude Županijskog suda u Rijeci broj: 
Gž R-468/2016-3 od 25. listopada 2017., istaknute povrede članka 29. stavka 1. 
Ustava, te članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, radni 
spor, radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza. 
(U-III-2848/2019) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela I. K. F. iz R., koju 
zastupa K. L., odvjetnik u V., u povodu odluke Državnoodvjetničkog vijeća broj: 
DOVO-49/2019 od 21. rujna 2020., istaknute povrede članaka 14., 18., 19. stavka 1., 
29. stavka 1., 35., 44., 55. i 125. stavaka 3. i 4. Ustava, te članaka 6., 13., 14. i 17. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, imenovanje zamjenika 
općinskog državnog odvjetnika. 
(U-III-4920/2020) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela T. L. S. d.d. sa 
sjedištem u S., koju zastupa D. M., odvjetnik u S., u povodu presude Visokog 
trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-3414/12-3 od 22. ožujka 2016., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2.,18. stavka 1., 26., 29. stavka 1., 48. stavka 
1., 49. stavaka 1., 2. i 4., 50. stavaka 1. i 2., 52. stavka 2. Ustava, postupak radi 
isplate. 
(U-III-3333/2017) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela T. L. S. d.d. sa 
sjedištem u S., koju zastupa J. B., odvjetnik u Z., u povodu rješenja Visokog 
upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usoz-75/16-5 od 27. rujna 2016., istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2., 18. stavka 1., 29. stavka 1.,  49. stavaka 1., 2. i 4., 50. 
stavaka 1. i 2. te 52. stavka 2. Ustava, postupak ocjene zakonitosti općeg akta. 
(U-III-5451/2016) 
 
 10. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela T. L. S. d.d. 
sa sjedištem u S., koju zastupa T. K., odvjetnik u odvjetničkom društvu K.&K. sa 
sjedištem u S., u povodu presude Županijskog suda u Splitu broj: Gž-2775/2018-2 od 
7. studenoga 2019., istaknute povrede  članaka 5., 14. stavka 2., 16., 18. stavka 1., 
26., 29. stavka 1., 48. stavka 1., 49. stavaka 1. i 2., 52. stavka 2. Ustava, parnični 
postupak, radi isplate. 
(U-III-98/2020) 
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 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. V. iz P., kojeg 
zastupa A. P., odvjetnik u P., u povodu presude i rješenja Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-100/16-2 od 22. studenoga 2017., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1.Ustava,  upravni postupak i spor, radi stegovnog 
postupka. 
(U-III-1862/2018) 
 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. Š. iz R., koju 
zastupa P. M., odvjetnik u D., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-2151/19-2 od 20. veljače 2020., istaknute povrede  članaka 3., 14. 
stavka 2., 19., 26., 29. stavka 1. i 117. stavka 3. Ustava, upravni postupak i spor, 
porez na promet nekretnina - zastara. 
(U-III-3491/2020) 
  
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. R. iz R., kojeg 
zastupa A. L., odvjetnica u R., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske, broj: Usž-3703/19-2 od 19. rujna 2019., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 19. stavka 2., 29. stavka 1., 48. i 58. Ustava, upravni postupak i spor, radi 
utvrđivanja uzroka invalidnosti (hrvatski branitelj - invalidska mirovina). 
(U-III-525/2020) 
 
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio V. T., kojeg 
zastupa Z. R., odvjetnik iz Z., u povodu  rješenja Ministarstva unutarnjih poslova, 
Policijske uprave zagrebačke, Sektora za granicu, Službe za nezakonite migracije 
broj: 511-19-52-UP/I-19040/2020. od 11. studenoga 2020., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1., 118. stavka 3., Ustava, upravni postupak 
protjerivanja stranca iz Republike Hrvatske, ustavna tužba podnesena na temelju 
članka 63. Ustavnog zakona. 
(U-IIIB-5751/2020) 
 
 
 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli I. V., B. V. i K. 
M. V., svi iz P., koje zastupa M. B., odvjetnica u P., u povodu presude Županijskog 
suda u Splitu broj: Kž-130/2019-12 od 26. rujna 2019. (presude Općinskog suda u 
Puli broj: K-573/12 od 23. srpnja 2018.), istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 35. 
Ustava, kazneni postupak (kaznena djela protiv časti i ugleda).  
(U-III-632/2020) 
 
 
 16. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo a. d.o.o. sa 
sjedištem u Z., zastupan po direktoru I. Š., a ovaj po U. Z. Š., odvjetnici u 
Odvjetničkom društvu Z. i dr. sa sjedištem u Z., u povodu presude i rješenja Visokog 
upravnog suda broj: UsII-117/19-11 od 6. ožujka 2019., istaknute povrede članaka 
19., 29. stavka 1., 49. i 115. Ustava, upravni postupak i spor, radi javne nabave. 
(U-III-1882/2019) 
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 17. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. K. iz R., kojeg 
zastupa M. K., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, ustavna tužba 
podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu 
Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-3965/2020) 
 
 
 18. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio G. B. iz Z., 
istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava,  postupak za zaštitu prava na suđenje 
u razumnom roku.   
(U-III-430/2020) 
 
 
  

 PREDSJEDNICA VIJEĆA 

  Ingrid Antičević Marinović, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 


