
  
Broj: SuE-DVjD-17/2021 
Zagreb, 20. listopada 2021. 
 
 Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa 
sutkinja Ingrid Antičević Marinović saziva 17. sjednicu Vijeća za 28. listopada 2021. 
(četvrtak) u 10.00 sati i predlaže sljedeći   
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 16. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjD-16/2021) održane 14. listopada 2021. 
 

II. 
 
 2. Nacrt odluke s referatom IV. o ustavnoj tužbi koju je podnijela Z. S. iz Z., 
koju zastupa Z. P., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu 
broj: broj: 76 Gž-5598/18-2 od 26. studenoga 2018., presude Općinskog građanskog 
suda u Zagrebu broj: P-6416/14-106 od 7. rujna 2018, rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Rev 1505/2019-2 od 6. listopada 2020., istaknute povrede 
članaka 18., 29. i 48. Ustava, članaka 6. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, te članka 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju, parnični postupak, 
radi isplate po ugovoru o kreditu (solidarni jamci). 
(U-III-3931/2019) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli Lj. M. i D. P., 
oboje iz S. B. zastupani od J. N. i T. P. N., odvjetnicima iz Zajedničkog odvjetničkog 
ureda P.&N. iz S. B., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-
4492/17-2 od 22. listopada 2019., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26., 29. 
stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda i članka 1.  Protokola 1 uz Konvenciju, parnični postupak, 
radi razvrgnuća suvlasničke zajednice i utvrđenje omjera suvlasništva. 
(U-III-4999/2019) 

 
 4. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnim tužbama koje je podnio D. B. 
iz Z., u povodu rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-2783/2018-2 
od 14. ožujka 2019., presude Županijskog suda u Rijeci broj: Gž R-518/2016-2 od 4. 
srpnja 2018. i presude Općinskog radnog suda u Zagrebu broj: Pr-8605/14-29 od 22. 
travnja 2016., istaknute povrede članaka 14. stavka 1., 29. stavka 1., 35., 43. stavka 
1., 44., 54. i 59. stavka 1. Ustava, parnični postupak, radi diskriminacije. 
(U-III-1934/2019, U-III-1935/2019) 
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 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio T. P. iz W., S. R. 
Nj., kojeg zastupa B. B., odvjetnik u S., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev 459/2020-4 od 5. svibnja 2020., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava,  parnični postupak, radi utvrđenja ništetnosti. 
(U-III-3798/2020) 
 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela T. Č. iz O., koju 
zastupa T. M., odvjetnik u M., u povodu presude Županijskog suda u Slavonskom 
Brodu, Stalna služba u Požegi broj: Gž-243/2016-2 od 9. lipnja 2017., istaknute 
povrede članaka 14. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak (prethodno ovršni), 
radi isplate (rtv pristojba). 
(U-III-3254/2017) 
 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela Ž. G. P. iz Z., 
koju zastupa P. P., odvjetnik u Z., u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Rev 1778/2019-3 od 11. veljače 2020., istaknute povrede 
članaka 3., 14. stavka 2., 18. stavka 1., 29. stavka 1., 54. stavka 1. i 115. stavka 3. 
Ustava, parnični postupak, radi izvanrednog otkaza ugovora o radu. 
(U-III-3104/2020) 
 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio T. F. iz S., kojeg 
zastupa M. P., odvjetnica u S., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 
Gž Ob-90/2018-4 od 21. svibnja 2019., istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 2., 
26., 29. stavka 1., 35. i 62. Ustava, te članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak. 
(U-III-179/2020) 
 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio V. P. iz V., kojeg 
zastupa D. J. odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u Splitu broj: Gž 
Ob-308/2018-2 od 19. srpnja 2018., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, 
parnični postupak, radi utvrđenja izvanbračne zajednice i diobe. 
(U-III-369/2020) 
 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. T. iz Z., koju 
zastupa Š. M., odvjetnik u odvjetničkom društvu Č. i partneri sa sjedištem u Z., u 
povodu presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 3529/2018-3 
od 21. svibnja 2019., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, parnični 
postupak, radi utvrđenja izvanbračne zajednice i diobe. 
(U-III-50/2020) 
 
 
 11. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. O. iz 
M. S., istaknuta povreda članka 25. stavka 1. Ustava. 
(U-IIIBi-2174/2020) 
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 12. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. C. iz 
O., kojeg zastupa Lj. M.-P., odvjetnica u Z., u povodu  presude i rješenja Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske broj: Kž-Us 40/2016-7 od 2. svibnja 2019., istaknute 
povrede članaka 3., 14., 28. i 29. Ustava, članaka 3., 6. i 13. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju, kazneni 
postupak, zbog kaznenih djela iz članka 337. stavka 1. KZ-a/97 i iz članka 347. 
stavka 1. KZ-a/97. 
(U-III-3068/2019) 
 
 
 13. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. G. iz 
Z. i maloljetni A. B. iz Z., kojeg zastupa zakonski zastupnik otac D. G., a njega I. K. 
odvjetnik u Z., istaknute povrede članaka 23., 24., 29., 35. i 46. Ustava i članaka 3., 
5., 8. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, ustavna tužba 
zbog navodnog zlostavljanja od strane policijskih službenika prilikom uhićenja 
podnositelja. 
(U-IIIBi-5277/2020) 
 
 
 14. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. P. iz 
B., kojeg zastupa T. F., odvjetnik u O., u povodu  presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Kžm 39/2016-10 od 8. lipnja 2017. i presude Županijskog suda u 
Splitu broj: Kzd-1/15 od 1. ožujka 2016., istaknute povrede članaka 14., 18. stavka 
1., te članaka 22., 25. 26. i 29. Ustava, kazneni postupak, (kazneno djelo iz članka 
90. KZ-a/97 i kaznenog djela iz članka 153. stavka 1. KZ-a/11).   
(U-III-3609/2017) 
 
 
 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. G. iz V. L., 
kojeg zastupa D. M., odvjetnik u S., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-2994/19-6 od 27. studenoga 2019., istaknute povrede 
članaka 5., 14., 19., 29., 48. stavka 1., 51. i 115. Ustava, upravni i upravnosudski 
postupak, zloupotreba prava iz porezno-dužničkog odnosa (članak 26.b stavak 4. 
točka 4. OPZ-a/08).  
(U-III-2608/2020) 
 
 
 16. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. A. iz P., kojeg 
zastupa Lj. S., odvjetnica u P., u povodu presude i rješenja Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-1643/19-2 od 11. travnja 2019. i presude Upravnog 
suda u Rijeci broj: UsI-91/18-16 od 7. rujna 2018., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, upravni i upravnosudski postupak, radi utvrđivanja 
zastare poreznog duga. 
(U-III-4017/2019) 
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 17. Nacrt rješenja s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio P. f. u Z., 
kojeg zastupa Z. K., odvjetnica u Z., u povodu rješenja Ministarstva financija 
Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak 
klasa: UP/II-471-02/19-01/96, ur. broj: 513-04-19-2 od 31. svibnja 2019. i rješenja 
Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb 
klasa: UP/I-471-02/16-01/82, ur. broj: 513-07-01-18-9 od 21. studenoga 2018., 
istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, inspekcijski/porezni nadzor. 
(U-IIIB-3403/2019) 
 
 18. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. B. iz Z., u 
povodu odluke Državnoodvjetničkog vijeća broj: DOVO-34/2020 od 16. lipnja 2021. o 
imenovanju zamjenice županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom 
odvjetništvu u Z., istaknute povrede  članka 54. stavka 2. Ustava i članaka 13., 14. i 
17. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak imenovanja 
zamjenika županijskog državnog odvjetnika.  
(U-III-3984/2021) 
 
 19. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela Z. J. iz K., koju 
u zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu V., J., Š., S., J. & J. sa sjedištem u R., 
u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3877/16-2 
od 19. srpnja 2017., istaknute povrede članaka 3., 14. stavaka 1. i 2., 19. stavka 2., 
29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, upravni i upravnosudski postupak, radi obustave 
isplate mirovine uslijed stjecanja statusa roditelja njegovatelja (odgoda ovrhe). 
(U-III-4175/2017) 
 
 20. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela ranije z. 
zastupana po zakonskom zastupniku, upravitelju M. K., sada S. m. Z. h. b. K. B. iz S., 
koju zastupa stečajna upraviteljica V. P., parnični postupak, radi naknade štete, zbog 
dugotrajnosti postupka koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Bjelovaru, ustavna 
tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom 
sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-4451/2020) 
 
 21. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela ranije z. 
zastupana po zakonskom zastupniku, upravitelju M. K., sada S. m. Z. h. b. K. B. iz S., 
koju zastupa stečajna upraviteljica V. P., parnični radi naknade štete, zbog 
dugotrajnosti postupka koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Bjelovaru, ustavna 
tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom 
sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-4450/2020) 
 
 22. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio N. Š. iz K., 
upravni postupak i upravni spor, radi priznavanja statusa hrvatskog branitelja iz 
Domovinskog rata, ustavna tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. 
Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-214/2019) 
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 23. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. O. iz R., 
stečajni vjerovnik, zbog nedonošenja odluke u razumnom roku o njegovoj prijavi 
tražbine, stečajni postupak. 
(U-IIIA-1383/2018) 
 
 

24. Nacrt odluke s referatom III. o ustavnoj tužbi koju je podnio F. K. iz Z., 
kojeg zastupa Lj. P. V., odvjetnik u Odvjetničkom društvu R. & V. u Z., u povodu 
presude Općinskog kaznenog suda u Zagrebu broj: 4 K-1154/19-7 od 12. studenoga 
2019., presude Županijskog suda u Varaždinu broj: 8 Kž-547/2019-6 od 11. ožujka 
2020. i presude Vrhovnog suda broj: III Kr 49/2020-3 od 17. srpnja 2020., istaknute 
povrede članaka 28. i 29. stavka 1. Ustava, kazneni postupak, zbog počinjenja 
kaznenog djela iz članka 190. stavka 2. Kaznenog zakona - podnesen zahtjev za 
izvanredno preispitivanje pravomoćne presude u odnosu na odluku o kazni, odgoda 
ovrhe. 
(U-III-4655/2020) 
 
 
 
 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 
  Ingrid Antičević Marinović, v.r. 

 


