
 

    
Broj: SuE-DVjD-10/2020 
Zagreb, 3. lipnja 2020. 
 
 Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa sutkinja 
Ingrid Antičević Marinović saziva 10. sjednicu Vijeća za 10. lipnja 2020. (srijeda) u 
10.00 sati i predlaže sljedeći   
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 9. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjD-8/2020) održane 28 svibnja 2020. 

 

II. 
 
 
 2. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio O. K. iz V., 
zastupan po ocu N. K. iz V., u povodu presuda Županijskog suda u Splitu broj: Gžst-
17/13 od 6. lipnja 2016. i Općinskog suda u Splitu broj: Pst-508/12 od 15. listopada 
2012, istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava Republike 
Hrvatske, parnični - odbijen tužbeni zahtjev vlasnika za iseljenje zaštićenog 
najmoprimca. 
(U-III-3841/2016) 
 
 3. Nacrt odluke i rješenja referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. T. iz D., 
kojeg zastupa S. R., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 
12 Gž-2925/19-2 od 6. kolovoza 2019. i presude Općinskog građanskog suda u 
Zagrebu broj: Pn-1039/16-35 od 13. ožujka 2019., istaknute povrede članaka 25. stavka 
1., 29. stavka 1. i 35. Ustava Republike Hrvatske i članaka 3. i 6. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi naknade štete, uvjeti u zatvoru. 
(U-III-5140/2019) 
 
 4. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela J. O. iz S. 
B., koju zastupa J. J., odvjetnik u S. B., u povodu presude i rješenja Županijskog suda u 
Slavonskom Brodu broj: Gž x-8/14-2 od 17. ožujka 2014., istaknute povrede članaka 48. 
i 117. stavka 3. (115. stavak 3.) Ustava Republike Hrvatske, parnični postupak radi 
utvrđenja ništavosti ugovora o kreditu i isplate. 
(U-III-2598/2015) 
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 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela T. S. iz Z., koju 
zastupaju odvjetnici Zajedničkog odvjetničkog ureda M. K., R. M. B. i L. M., sa sjedištem 
u P., u povodu  presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 738/12-2 od 21. 
svibnja 2014., istaknuta povreda članka 14. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, 
parnični postupak radi isplate (troškovi specijalizacije). 
(U-III-87/2015) 
 
 6. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo R. B. A. d.o.o. iz Z., u povodu presude Visokog trgovačkog suda Republike 
Hrvatske broj: Pž-1327/2017-4 od 8. kolovoza 2019., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (plus razumni rok), parnični 
postupak radi naknade štete. 
(U-III-4287/2019) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela P. T. iz S., u povodu 
presude Županijskog suda u Rijeci broj: Gž R-268/2019-2 od 3. srpnja 2019. i presude 
Općinskog suda u Dubrovniku, Stalne službe u Korčuli broj: Pr-120/18 od 5. travnja 
2019., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i 6. stavka 1. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, u vezi s člancima 14. stavkom 
2. i 35. Ustava Republike Hrvatske, radni spor radi zaštite zbog uznemiravanja i 
naknade štete 
(U-III-3925/2019) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. B. iz N., koju 
zastupa B. B., odvjetnik u Odvjetničkom društvu B. & partneri iz V., u povodu rješenja 
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1008/19-4 od 5. travnja 2019. i 
rješenja Upravnog suda u Zagrebu broj: 18 Usi-16/18-8 od 3. siječnja 2019., istaknute 
povrede članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 6. stavka 1. 
Konvencije, postupak - za izvršenje presude Upravnog suda u Zagrebu broj: UsI-
4122/14-47 od 19. travnja 2018. 
(U-III-2738/2019) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela P. T. iz S., u povodu 
presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1132/19-2 od 11. travnja 
2019. i presude i rješenja Upravnog suda u Splitu broj: UsIrs-6/18-11 od 7. rujna 2018., 
istaknute povrede članaka 19. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske te 
članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, upravni 
postupak i spor, radi obavljanja poslova u nepunom radnom vremenu 
(U-III-3550/2019) 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. B. iz S. B., kojeg 
zastupa D. S., odvjetnik u O., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-92/18-2 od 23. svibnja 2018. i presude Upravnog suda u Osijeku 
broj: UsI-7/17-9 od 31. listopada 2017., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19., 26. 
i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, upravnosudski postupak radi prestanka 
službe. 
(U-III-3902/2018) 
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 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio K. Ć. iz P., B. i H., 
kojeg zastupa A. B., odvjetnik u Z., istaknute povrede: članka 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske (pravo na suđenje u razumnom roku), upravni, radi priznanja prava 
na invalidsku mirovinu. 
(U-IIIA-2199/2020) 
 

12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo R. A. d.d. sa 
sjedištem u Z., koje zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu G. i G. sa sjedištem u 
Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 3142/2018-2 od 19. 
ožujka 2019., Županijskog suda u Varaždinu, Stalne službe u Koprivnici broj: Gž-
2152/17-2 od 6. srpnja 2018. i Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: P-5534/15-
21 od 13. rujna 2017., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, 
parnični postupak, radi utvrđenja ništetnosti odredaba potrošačkog ugovora o kreditu o 
promjenjivoj kamatnoj stopi i povrata naplaćenog bez osnove. 
(U-III-2233/2019) 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. D. iz D. R., koju 
zastupa M. P., odvjetnica u S., u povodu  presude Županijskog suda u Bjelovaru broj: 
Gž-540/2018-2 od 11. lipnja 2019., istaknute povrede članaka 3., 14., 16., 29. stavka 1., 
38., 43. i 58. Ustava, parnični postupak, radi naknade neimovinske štete zbog povrede 
prava osobnosti. 
(U-III-3422/2019) 
 
 14. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju su podnijeli V. S. A., Ž. S., 
oboje iz Z., J. S., R. S. L., A. S.-U., A. W., T. S., svi iz S., M. M. i G. T., obje iz K., koje 
zastupa N. J., odvjetnik iz S., ustavna tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 
63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-351/2019) 
 
 
 
 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 

  Ingrid Antičević Marinović, v. r. 

 

 


