
  
Broj: SuE-DVjD-10/2021 
Zagreb, 20. svibnja 2021. 
 
 
 
 Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa sutkinja 
Ingrid Antičević Marinović saziva 10. sjednicu Vijeća za 27. svibnja. 2021. (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-9/2021) održane 13. svibnja 2021. 
 

  

II. 
 

 2. Referat o ustavnim tužbama koje su podnijeli trgovačka društva K. d.d. Z., J. p. 
j. d.o.o. D., S. d.o.o. Z. i A. d.d. Z., koja zastupa Z. K., odvjetnik u Z., u povodu rješenja 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revd 1012/2020-2 od 23. lipnja 2020., rješenja 
Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-7280/2019-3 od 22. siječnja 2020. 
i rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu broj: P-1505/18-10 od 31. listopada 2019., 
istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 2., 18. stavka 1., 29. stavka 1. Ustava i 115. 
Ustava, parnični postupak, radi utvrđenja osnovanosti osporavanja tražbine. 
(U-III-4710/2020, U-III-4711/2020) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli trgovačka društva m. 
d.o.o. Z. i A. d.d. Z., koja zastupa I. Š., odvjetnik u Z., u povodu  rješenja Visokog 
trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-7409/2019-2 od 22. siječnja 2020. i 
rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu broj: P-1500/18-14 od 25. listopada 2019., 
istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 2., 18. stavka 1., 29. stavka 1. i 115. Ustava,  
parnični postupak, radi utvrđenja osnovanosti osporavanja tražbine. 
(U-III-536/2021) 
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 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli trgovačka društva B. 
d.d. D. i A. d.d. Z., koja zastupa I. Š., odvjetnik u Z., u povodu rješenja Visokog 
trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-7413/2019-5 od 22. siječnja 2020. i 
rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu broj: P-1497/18-10 od 25. listopada 2019., 
istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 2., 18. stavka 1., 29. stavka 1. i 115. Ustava,  
parnični postupak, radi utvrđenja osnovanosti osporavanja tražbine. 
(U-III-537/2021) 
 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo B. d.o.o. Z., koje 
zastupa M. G., odvjetnik u Z., u povodu rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž 
Ovr-2303/16-2 od 12. srpnja 2016., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 
1. Ustava, ovršni postupak, radi naplate novčane tražbine. 
(U-III-1364/2017) 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. M. iz B. D., B. i H., 
kojeg zastupa B. K., odvjetnik u Z., u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Revr 410/2018-2 od 22. rujna 2020., istaknute povrede članaka 
14. stavka 2., 26., 29. i 118. (115.) stavka 3. Ustava, te članka 6. stavka 1. Konvencije 
za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak, radi naknade štete. 
(U-III-5684/2020) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio V. R. iz S. H., kojeg 
zastupa I. Z., odvjetnica u K., u povodu presude Županijskog suda u Puli - Pola broj: Kž-
310/2018-7 od 5. veljače 2019., istaknute povrede članaka 26., 28. i 29. stavaka 1. i 2. 
alineje 6. Ustava, kazneni postupak, zbog kaznenih djela iz članka 139. stavka 2. KZ-
a/11. 
(U-III-2067/2019) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. C. iz S., koju 
zastupa I. B., odvjetnica u Z., u povodu presude Visokog prekršajnog suda Republike 
Hrvatske broj: Jž-234/2017 od 21. ožujka 2018. i presude Prekršajnog suda u Velikoj 
Gorici, Stalne službe u Ivanić-Gradu broj: Pp J-826/15-72 od 19. prosinca 2016., 
istaknute povrede članaka 29. i 31. Ustava, te članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, prekršajni postupak - prekršaj iz članka 20. stavka 4. Zakona 
o zaštiti od nasilja u obitelji. 
(U-III-3132/2018) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio N. W. iz S., kojeg 
zastupa T. M., odvjetnik u Z., u povodu odluke Državnoodvjetničkog vijeća broj: DOVO-
10/2019 od 9. svibnja 2019., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18., 29. stavka 1., 
44., 55. stavka 2. i 121.a stavaka 3., 4. i 10. Ustava, postupak imenovanja Županijskog 
državnog odvjetnika. 
(U-III-2535/2019) 
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 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Ž. M. iz Z., kojeg 
zastupa N. C., odvjetnik u Z., parnični postupak, radi isplate, ustavna tužba podnesena 
na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike 
Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-1194/2021) 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela U. h. b., zastupana 
po predsjedniku M. K. iz S., ustavna tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 
63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-8/2021) 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli J. B. i Ž. B., oboje 
iz I., koje zastupa S. Š., odvjetnik u V., ustavna tužba podnesena na temelju ovlaštenja 
iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-3547/2020) 
 
 
 
 
 

   PREDSJEDNICA VIJEĆA 

  Ingrid Antičević Marinović, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


