
  
Broj: SuE-DVjD-10/2022 
Zagreb, 18. svibnja 2022. 
 
 
 
 Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa 
sutkinja Ingrid Antičević Marinović saziva 10. sjednicu Vijeća za 26. svibnja 2022. 
(četvrtak) 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-9/2022) održane 12. svibnja 2022. 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli L. T. i 
S. T. iz B., R. S., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 
59/2017-2 od 24. ožujka 2021., istaknute povrede članaka 21., 29. stavka 1. i 48. 
stavka 1. Ustava, te članaka 2., 6. stavka 1. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava 
i temeljnih sloboda, parnični postupak, radi naknade materijalne i nematerijalne štete 
zbog smrti uslijed ratnih djelovanja. 
(U-III-3444/2021) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. K. iz O., kojeg 
zastupa I. B., odvjetnica u K., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Rev 893/2018-2 od 6. srpnja 2021., istaknute povrede članaka 21. i 29. stavka 
1. Ustava, parnični postupak, radi naknade neimovinske štete zbog ozljeda nastalih 
eksplozijom ručne vojne bombe. 
(U-III-6138/2021) 
 
 4. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Ž. A. iz 
Z., kojeg zastupa A. K., odvjetnik u Odvjetničkom društvu H., K., Š., B. i partneri u Z., 
u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-5561/2018-5 od 24. rujna 
2019., istaknuta povreda  članka 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak, radi 
naknade štete - prometna nezgoda. 
(U-III-7233/2021) 
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 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo M. D. d.o.o. - u 
likvidaciji, iz P., koje zastupaju odvjetnici Odvjetničkog društva S.-R. i partneri d.o.o. u 
Z., u povodu presude Županijskog suda u Puli-Pola broj: Gž-635/2020-3 od 14. rujna 
2020. i presude Općinskog suda u Puli-Pola broj: P-653/2019-81 od 3. travnja 2020., 
istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, članak 6. stavak 1. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, te članak 1. Protokola br. 1 
uz Konvenciju, parnični postupak, radi utvrđenja, isplate i naknade štete. 
(U-III-4969/2020) 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio V. D. iz S. P., kojeg 
zastupa A. B., odvjetnik u B., u povodu presude i rješenja Županijskog suda u Splitu 
broj: Gž R-441/2020-3 od 17. studenoga 2020., istaknuta povreda članka 29. stavka 
1.Ustava, parnični postupak, radi naknade štete. 
(U-III-1509/2022) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo H. O. d.d. sa 
sjedištem u Z., koje zastupaju odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu Ž. O., I. 
P., F. O. sa sjedištem u Z., u povodu presude Visokog trgovačkog suda Republike 
Hrvatske broj: 39 Pž-7151/2015-2 od 1. lipnja 2018., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak, radi isplate iznosa od 29.559,85 
kuna.  
(U-III-2789/2018) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio N. M. iz M., kojeg 
zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom uredu B. Š. & N. T. & L. Š. sa sjedištem u P., u 
povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 2992/14-2 od 7. 
veljače 2018., istaknute povrede članaka  5. stavka 2., 14. stavka 2., 19. stavka 1., 
26. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak, odbačaj revizije. 
(U-III-1270/2018) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela J. J. iz K. S., 
osobno i zastupana po skrbnici I, D. iz K. S., u povodu rješenja Županijskog suda u 
Splitu broj: Gž Ob-250/2019-3 od 27. svibnja 2019., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 1., 29. stavka 1. i 35. Ustava, te članka 14. Konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, izvanparnični postupak. 
(U-III-2922/2019) 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. F. iz B., K. Š., 
trenutno u pritvoru radi izručenja u Zatvoru u D., kojeg zastupaju T. G., odvjetnik u Z., 
i J. M., odvjetnik u G., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I 
Kž-4/2022-4 od 24. veljače 2022. i rješenja Županijskog suda u Dubrovniku broj: Kv 
II-158/2021 (Kir-334/2021) od 3. siječnja 2022., istaknute povrede članaka 29. 
Ustava te članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni 
postupak, radi izručenja, zbog izdržavanja kazne zatvora po pravomoćnoj presudi. 
(U-III-2135/2022) 
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 11. Nacrt odluke s referatom IV. o ustavnoj tužbi koju je podnijela G. D. iz D., 
koju zastupa V. P., odvjetnik iz O., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-456/17-2 od 11. svibnja 2017., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 28. i 29. stavka 1. Ustava, upravni i upravnosudski postupak, 
radi poništenja odluke tuženika (razrješenje s mjesta ravnateljice). 
(U-III-4017/2017) 
 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio U. K. iz L., kojeg 
zastupa S. M. B., odvjetnica u S., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-1348/16-2 od 12. svibnja 2016., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 22., 26., 29. stavka 1. i 28. Ustava, upravni i upravnosudski 
postupak, radi azila.  
(U-III-3862/2016) 
 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli M. M. iz K. i I. 
G. C. iz Z., koje zastupaju odvjetnici Zajedničkog odvjetničkog ureda A. B. & N. L. sa 
sjedištem u Z., u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: 
Usž-1540/15-2 od 10. veljače 2016., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18. 
stavka 1., 19., 26., 44. i 55. Ustava, upravni i upravnosudski postupak, radi šutnje 
uprave. 
(U-III-3446/2016) 
 
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela E. Z. iz U., koju 
zastupa N. B., odvjetnik u U., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-1354/20-2 od 14. svibnja 2020. i presude Upravnog suda u Rijeci 
broj: 5 UsI-1239/2019-8 od 17. siječnja 2020., istaknute povrede članaka 14. stavka 
2., 19. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava i članak 6. stavak 1. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, upravni i upravnosudski postupak, radi poreznog 
nadzora (pitanje apsolutne zastare). 
(U-III-4731/2020) 
 
 
 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. S. iz C., I., 
kojeg zastupa J. K., odvjetnica u S., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-1994/21-2 od 9. lipnja 2021., istaknute povrede članaka 
18., 19., 26., 29. stavka 1., 48., 55. stavka 2. i 57. Ustava, upravni i upravnosudski 
postupak, radi vraćanja nepripadno isplaćene mirovine. 
(U-III-6069/2021) 
 
 
 16. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. P. iz O., 
parnični postupak radi naknade štete i isplate, ustavna tužba podnesena na temelju 
članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (radi povrede 
prava na suđenje u razumnom roku). 
(U-IIIA-6867/2021) 
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 17. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. A. iz Ž., koju 
zastupa T. K., odvjetnik u S., parnični postupak, radi utvrđenja otkaza nedopuštenim i 
isplate, ustavna tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog 
zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-2037/2022) 
 
 
 
 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 

  Ingrid Antičević Marinović, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


