
                                      
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: SuE-DVjD-17/2018 
Zagreb, 2. studenoga 2018. 
 Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa 
sutkinja Ingrid Antičević Marinović saziva 17. sjednicu Vijeća za 8. studenoga 
2018. (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-16/2018) održane 25. listopada 2018. 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio B. O. iz D. S., kojeg 
zastupaju N. P. i M. P., odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu sa sjedištem u 
Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 534/13-2 od 26. 
studenoga 2014., istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 2., 19. i 29. stavka 1. 
Ustava, radni spor. 
(U-III-1568/2015) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo M. K. d. o. o. iz S. N., K., koje zastupa B. J., odvjetnik u Z., u povodu presude 
Visokog trgovačkog suda broj: 28 Pž-573/2015-3 od 1. prosinca 2017., istaknute 
povrede članaka 29. stavak 1., 48. stavak 1. i 115. stavak 3. Ustava, parnični 
postupak radi (regresne) isplate. 
(U-III-728/2018) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. P. iz Z., koju 
zastupa L. H., odvjetnica u Z., u povodu presuda Županijskog suda u Varaždinu, 
Stalne službe u Koprivnici broj: Gž-1386/16-2 od 22. ožujka 2017. i Općinskog 
građanskog suda u Zagrebu broj: Pn-1427/14-26 od 18. ožujka 2016., istaknute 
povrede članaka 23. stavka 1., 25. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava i članaka 3., 6. 
stavka 1. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični 
postupak radi naknade štete zbog uvjeta u zatvoru. 
(U-III-2731/2017) 
 
 5. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela S. M. iz Z., 
koju zastupa S. J., odvjetnik u Z., u povodu zaključka Općinskog građanskog suda u 
Zagrebu broj: 18 Ovr-5986/16 od 19. srpnja 2018. i rješenja o ovrsi Općinskog 
građanskog suda u Zagrebu broj: Ov-5986/16 od 21. prosinca 2016., istaknute 
povrede članaka 3., 14. stavka 2., 26. 29. stavka 1., 34. i 48. Ustava, ovršni postupak 
radi iseljenja.  
(U-IIIB-3391/2018) 
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 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. M. iz N. M., u 
povodu presude Općinskog suda u Varaždinu broj 14 K-64/16-69 od 4. listopada 
2017., istaknute povrede članaka 18. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava, kazneni 
postupak. 
(U-IIIB-197/2018) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. Š. iz V. G., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2574/17-2 od 
7. rujna 2017., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, 
upravni spor radi priznanja svojstva osiguranika. 
(U-III-11/2018) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. Č. iz Z., kojeg 
zastupa M. M., odvjetnik u Z., u povodu Mišljenja Etičkog povjerenstva, Filozofskog 
fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, o sukladnosti postupanja profesora s načelima i 
pravilima Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu klasa: 053-01/18-01/460, ur.broj: 
3804-850-18-1 od 9. srpnja 2018., istaknute povrede članaka 3., 5. stavka 2., 18. 
stavka 1., 19., 27., 29. stavka 1. i 35. Ustava.  
(U-III-2992/2018) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio U. A. iz S. Nj., 
kojeg zastupa M. M., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-2226/17-2 od 25. siječnja 2018., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 19. stavka 1., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, upravni spor 
radi oglašavanja rješenja ništavim. 
(U-III-2448/2018) 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio U. A. iz S. Nj., 
kojeg zastupa M. M., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-2543/17-2 od 25. siječnja 2018., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 19. stavka 1., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, upravni spor 
radi oduzimanja i prodaje robe. 
(U-III-2449/2018) 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio U. A. iz S. Nj., 
kojeg zastupa M. M., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-2588/17-2 od 25. siječnja 2018., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 19. stavka 1., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, upravni spor 
radi poništenja uvozne carinske deklaracije. 
(U-III-2450/2018) 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio U. A. iz S. Nj., 
kojeg zastupa M. M., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-2590/17-2 od 25. siječnja 2018., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 19. stavka 1., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, upravni spor 
radi otpusta carinskog duga. 
(U-III-2452/2018) 
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 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela O. R. C. A. iz Z., 
koju zastupa A. H., odvjetnik u Z., u povodu presuda Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Gž 20/18-3 od 23. kolovoza 2018. i Županijskog suda u Zagrebu broj: 
71 P-21/18-10 od 9. kolovoza 2018., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 61. 
stavka 1. Ustava i članaka 6. stavka 1. i 11. stavaka 1. i 2. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi zabrane štrajka. 
(U-III-3468/2018) 
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnom tužbi koju je podnio B. Š. iz O., kojeg 
zastupa A. B., odvjetnica u Z., u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usoz-29/14-11 od 12. lipnja 2015., istaknute povrede članaka 3., 19. i 
29. Ustava te članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, upravni spor - ocjena zakonitosti općeg akta. 
(U-III-3765/2015) 
 
 
 

   PREDSJEDNICA VIJEĆA 

                      Ingrid Antičević Marinović, v. r. 


