
  
Broj: SuE-DVjD-17/2020 
Zagreb, 22. listopada 2020. 
 
 Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa 
sutkinja Ingrid Antičević Marinović saziva 17. sjednicu Vijeća za 29. listopada 2020. 
(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-16/2020) održane 15. listopada 2020. 

 

II. 
 

 2. Nacrt odluke i rješenja s referatom III. o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. Ć. iz 
S., u povodu presude i rješenja Županijskog suda u Šibeniku broj: Gž R-12/2017-2 
od 13. studenoga 2018., istaknute povrede članaka 14., 26. i 29. stavka 1. i 35. 
Ustava, parnični postupak, radi naknade štete i dr. 
(U-III-38/2019) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. N. iz Z., kojeg 
zastupa B. J., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 
Gž-2297/18-2 od 14. siječnja 2019. i presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu 
broj: P-2528/17-64 od 28. veljače 2018., istaknute povrede članaka 29. stavka 1., 48. 
stavka 1. i 115. stavka 3. Ustava,  postupak  parnični, radi naknade štete zbog 
nezakonitog i nepravilnog rada suda odnosno javne bilježnice kao povjerenice suda. 
(U-III-1060/2016) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju su podnijeli T. O., M. O., C. 
O., J. O. i S. O., svi iz Z. i zastupani po dr. sc. S. M., odvjetnici u Z., u povodu 
rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž Ovr-4276/2014-2 od 27. listopada 
2017., zaključka Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: Ovr-8432/2017-13 od 
13. srpnja 2018. i rješenja o ovrsi Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: Ovrs-
37/10 od 13. svibnja 2010., istaknute povrede članaka 29. stavka 1., 34. stavka 1. i 
48. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, te članaka 6. stavka 1., 8. i 13. Konvencije 
za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju, 
ovršni postupak - radi ispražnjenja i predaje u posjed nekretnine.  
(U-IIIB-3145/2018) 
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 5. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. P. iz 
R., kojeg zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu V., J., Š., S., J. & J. d.o.o. iz 
R., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2804/16-
22 od 22. veljače 2017. i presude Upravnog suda u Rijeci broj: UsI-1926/15-11 od 
14. lipnja 2016., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1., 54. stavka 1. 
(članak 54. Ustava u pročišćenom tekstu Ustava /"Narodne novine" broj 85/10./ 
označen je kao članak 55. Ustava /"Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 
28/01., 76/10. i 5/14./) i 55. stavka 1. Ustava, upravni i upravnosudski postupak, radi 
naplate uvoznog duga. 
(U-III-2806/2017) 
 
 6. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnim tužbama koje je podnio J. B. 
iz B., R. S., ustavna tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog 
zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok), upravni postupak, 
obnova i opremanje u ratu oštećene obiteljske kuće. 
(U-III-2080/2019) 
 
 7. Nacrt odluke i rješenja s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio L. M. iz 
P., Č. R., kao likvidator Likvidacijske imovine brisanog trgovačkog društva M.-N. A. 
d.o.o. za trgovinu i poslovne usluge sa sjedištem na U., P., te kao direktor i jedini član 
trgovačkog društva M.-N. s.r.o. sa sjedištem u P., Č. R., a kojeg zastupa S. M., 
odvjetnica u Z., likvidacija naknadno pronađene likvidacijske imovine nakon brisanja 
trgovačkog društva iz registra bez provedbe postupka likvidacije. 
(U-III-2391/2019) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. M. iz Z., kojeg 
zastupa S. M., odvjetnik u Odvjetničkom društvu M. & P. u Z., ustavna tužba 
podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu 
Republike Hrvatske (razumni rok), parnični postupak, radi isplate. 
(U-IIIA-421/2020) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio V. K. iz R., kojeg 
zastupa V. M., odvjetnik u R., ustavna tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz 
članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok), 
ovršni postupak - radi naplate novčane tražbine na temelju pravomoćne i ovršne 
presude.  
(U-IIIA-444/2018) 
 
 
 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 

 Ingrid Antičević Marinović, v.r. 

 
 
 


