
  
Broj: SuE-DVjD-18/2022 
Zagreb, 2. studenoga 2022. 
 
 
 
 Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa 
sutkinja Ingrid Antičević Marinović saziva 18. sjednicu Vijeća za 10. studenoga 
2022. (četvrtak) u 10.00 sati i predlaže sljedeći   
 
 
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

1. Ovjera zapisnika 17. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjD-17/2022) održane 26. listopada 2022. 

 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. Š. iz Z., kojeg 
zastupa M. A., odvjetnik iz Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Revd-3237/20 od 24. veljače 2021., istaknuta povreda članak 29. stavak 1. 
Ustava, parnični postupak, radi isplate. 
(U-III-6195/2021) 
 
 3. Nacrt odluke rješenja s referatom II. o ustavnoj tužbi koju su podnijeli G. B. 
iz S. te M. R. i N. T., oba iz Z., koje zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu 
Grahovac, Horvat i Žaper, sa sjedištem u Zagrebu, u povodu rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Rev-880/2019-2 od 5. ožujka 2019., istaknute povrede 
članaka 26, 29. i 49. Ustava, parnični postupak, revizijski - odbacivanje revizije kao 
nedopuštene.  
(U-III-1541/2019) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. B. d.d. sa 
sjedištem u Z., koju po punomoći članova uprave zastupa T. S., odvjetnik u Z., u 
povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revd 2892/2021-2 od 8. 
rujna 2021., istaknute povrede članka 29. stavka 1. Ustava i članak 6. stavak 1. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak, odbačaj 
prijedloga za dopuštenje revizije zbog nepravodobnosti. 
(U-III-7198/2021) 
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 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela Š. r. u. "K." K., 
koju zastupa B. M., odvjetnik u D., u povodu rješenja Županijskog suda u Velikoj 
Gorici broj: 20 Gž Zk-198/2019-2 od 13. kolovoza 2020. i rješenja Općinskog suda u 
Dubrovniku, Stalne službe u Korčuli broj: Z-672/19 od 28. siječnja 2019., istaknuta 
povreda članka 29. stavka 1. Ustava, zemljišnoknjižni postupak, radi upisa oznake 
pomorsko dobro. 
(U-III-4790/2020) 
 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli N. S. iz B. i 
trgovačko društvo K.-H. d.o.o. sa sjedištem u B., koje zastupa G. L., odvjetnik u D., u 
povodu presude Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: Kž-287/2021-3 od 14. 
prosinca 2021. i presude Općinskog suda u Dubrovniku broj: K-690/2015 od 1. 
veljače 2021., istaknute povrede članka 29. stavka 1. Ustava i članka 6. stavka 1. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak, 
protupravna eksploatacija rudnog blaga. 
(U-III-953/2022) 
 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. M. iz N. P., kojeg 
zastupa T. B., odvjetnik u Odvjetničkom društvu B. & J. sa sjedištem u Z., u povodu 
presude Županijskog suda u Vukovaru broj: 1 Kžzd-9/2018-8 od 7. lipnja 2018., 
istaknute povrede članaka  14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, kazneni postupak. 
(U-III-2850/2018) 
 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli I. M. iz S. i 
trgovačko društvo C. t. d. o. o. sa sjedištem u S., zastupan po direktoru I. M., svi 
zastupani po S. A. Š., odvjetnici u S., u povodu obavijesti Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usoz-74/20, istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, 
upravni i upravnosudski postupak, radi zakonitosti općeg akta jedinice lokalne i 
regionalne samouprave. 
(U-III-6055/2020) 
 
 
 9. Nacrt odluke s referatom II. 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-2603/21-2 od 9. veljače 2022., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2. 19. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava, te članka 6. stavka 1. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, upravni i upravnosudski 
postupak, radi poreznog nadzora (pitanje zastare). 
(U-III-2348/2022) 
 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. B. iz R., 
zastupana po majci i zakonskoj zastupnici B. B., koju zastupaju odvjetnici u 
Odvjetničkom društvu V., J., Š., S., J. & J. u R., upravni i upravnosudski postupak, 
radi prava na osobnu invalidninu, ustavna tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz 
članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-4977/2022) 
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 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. K. V. iz C., 
koju zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu V., J., Š., S., J. & J. u R., istaknuta 
povreda članka 29. stavka 1. Ustava, ustavna tužba podnesena na temelju 
ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske 
(razumni rok). 
(U-IIIA-4458/2022) 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. F. iz S. K., 
kojeg zastupa T. C. G., odvjetnica u Odvjetničkom društvu C., G. & E. d.o.o. u Z., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-998/19-2 od 
23. siječnja 2020. i presude Upravnog suda u Zagrebu broj: UsI-1280/17-15 od 19. 
prosinca 2018., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 16., 19., 29. stavka 1., 35. i 
37. Ustava, upravni i upravnosudski postupak, radi prava na zaštitu osobnih 
podataka. 
(U-III-3769/2020) 
 
 13. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio D. Ć. iz O., R. 
S., kojeg zastupa M. L., odvjetnik u O. i D. R., odvjetnik u Odvjetničkom društvu R. & 
partneri d. o. o. u O., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I 
Kž-22/2022-4 od 4. listopada 2022., istaknute povrede članaka 18., 29. stavaka 1. i 
2. i 35. Ustava, te članaka 3., 5 stavka 1., 6. stavka 1. i 8. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak radi izručenja radi vođenja kaznenog 
postupka, prijedlog za odgodu ovrhe. 
(U-III-5977/2022) 
 
 
 
 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 
  Ingrid Antičević Marinović, v.r. 

 
 
 


