
  
Broj: SuE-DVjD-19/2020 
Zagreb, 19. studenoga 2020. 
 
 
 Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa 
sutkinja Ingrid Antičević Marinović saziva 19. sjednicu Vijeća za 26. studenoga 
2020. (četvrtak) u 10.00 sati i predlaže sljedeći   
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1 Ovjera zapisnika 18. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjD-18/2020) održane 12. studenoga 2020. 
 

 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela T. V. iz V., koju 
zastupaju odvjetnici iz Odvjetničkog društva A. & G. iz Z., u povodu presude i 
rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x-701/16-2 od 8. kolovoza 
2017., istaknute povrede članaka 26. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak, zbog 
utvrđenja ništavim ugovora o prodaji apartmana i povrata plaćenog. 
(U-III-92/2018) 
 
 
 3. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. M. iz 
S., kojeg zastupa T. B., odvjetnik u S., u povodu presude Županijskog suda u 
Vukovaru broj: Gž-690/17-4 od 10. siječnja 2018., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 23., 25., 26., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, članaka 3. i 6. Konvencije 
za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju, 
parnični postupak, radi naknade štete zbog uvjeta u zatvoru. 
(U-III-845/2018) 
 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje je podnio N. Ž. iz Š., 
kojeg zastupaju odvjetnice iz Zajedničkog odvjetničkog ureda E. K.-B. i M. B.-P. sa 
sjedištem u S., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 
777/2018-2 od 18. prosinca 2018. i rješenja Županijskog suda u Rijeci broj: Gž R-
605/2017-2 od 4. travnja 2018., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 
1. Ustava, parnični postupak, radi razrješenja s položaja. 
(U-III-577/2019, U-III-939/2019) 
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 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. B. iz Z. kojeg 
zastupa N. O., odvjetnica u Odvjetničkom društvu O. i H. d.o.o. iz Z., u povodu 
presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 1563/15-2 od 5. lipnja 2018., 
istaknute povrede  članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 54. stavka 1. 
Ustava, članaka 6. stavak 1. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, i članka 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju, parnični postupak, radi utvrđenja 
nedopuštenosti odluke o otkazu ugovora o radu. 
(U-III-3480/2018) 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. G. iz M., kojeg 
zastupa T. F., odvjetnik u O., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 68 
Gž Ob-71/16-2 od 2. veljače 2016., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. 
stavka 1., 35. i 61. stavka 1. Ustava, parnični postupak. 
(U-III-1391/2016) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli J. B., A. N. i P. 
V., svi iz S., N. V. iz B. te Ž. R., iz S., koje zastupa M. P., odvjetnica u S., u povodu 
presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 461/12-2 od 8. ožujka 2016., 
istaknute povrede članak 3., 14., 16., 17. stavka 3., 23. stavka 2., 29. stavka 1., 35., 
54. i 55. Ustava, radnopravni postupak, radi utvrđenja postojanja radnog odnosa te 
isplata plaće, terenskog dodatka i dnevnica. 
(U-III-2621/2016) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela R. T. iz B., 
zastupana po L. Š., odvjetniku u Z., u povodu  presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev 1653/13-2 od 12. rujna 2017., istaknute povrede članaka 14., 15., 
21., 29. stavka 1. i 35. Ustava, te članaka 2., 6. stavka 1. i 14. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak, radi naknade nematerijalne 
štete. 
(U-III-1312/2018) 
 
 9. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. S. iz 
D., kojeg zastupa L. H., odvjetnica u Z., u povodu presude Županijskog suda u 
Varaždinu broj: 9 Gž-2151/16-2 od 17. siječnja 2018., presude Općinskog 
građanskog suda u Zagrebu broj: 82 Pn-973/2013-23 od 5. svibnja 2016., istaknute 
povrede članaka 23. stavka 1., 25. stavka 1., 29. stavka 1. i 35. Ustava i članaka 3., 
6. stavka 1., 8. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični 
postupak, radi naknade štete (uvjeti u zatvoru). 
(U-III-1192/2018) 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo A. d.o.o., sa sjedištem u Z., koje zastupa D. P., odvjetnik u Z., u povodu 
presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 1078/2016-4 od 27. 
kolovoza 2019. i presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-491/15-2 od 9. lipnja 
2015., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, 
parnični postupak, radi raskida ugovora. 
(U-III-4831/2019) 
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 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. Z. iz M., koju 
zastupa Č. P., odvjetnik u Z., u povodu rješenja Županijskog suda u Bjelovaru broj: 
Gž Ovr-297/2019-2 od 21. studenoga 2019., istaknute povrede članaka 18. stavka 1., 
29. stavka 1., 34. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, te članaka 6. i 8. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, ovršni postupak, radi ovrhe na nekretnini. 
(U-III-20/2020) 
 
 
 12. Nacrt odluke i rješenja s referatom II. o ustavnim tužbama koje su podnijeli  
I. S. iz Z., kojeg zastupaju Č. P. i J. S., odvjetnici u Z. i M. M. iz Z., kojeg zastupaju N. 
S.-R. i N. S.-R., odvjetnici iz Odvjetničkog društva S.-R. i partneri d.o.o. u Z., u 
povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž-Us 2/2018-20 od 4. 
travnja 2019. i presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 11 K-Us-51/12 od 7. 
travnja 2017., istaknute povrede u odnosu na podnositelja S. - članaka 3., 4., 14., 16. 
stavka 2., 18., 22., 28., 29. stavaka 1. i 4., 35. i 48. stavka 1., Ustava, članaka 5., 6., 
8. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava, te članak 1. Protokola br. 1. uz 
Konvenciju,  u odnosu na podnositelja M. - članka 29. stavka 1. Ustava i članak 6. 
stavak 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak, 
kazneno djelo iz članka 291. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. KZ-a/11.  
(U-III-2852/2019, U-III-3294/2019) 
 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo E. d.o.o., sa 
sjedištem u Z., koje zastupa V. D. L., odvjetnica u Z., u povodu rješenja Županijskog 
suda u Velikoj Gorici broj: 12 Kv-t-4/2020-2, 9 Kir-t-82/2020 od 7. rujna 2020., 
istaknute povrede članaka 3., 5.,18., 29., 48. i 50. Ustava, te članaka 6. i 13. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1. Protokola br. 1 uz 
Konvenciju, kazneni postupak, privremena mjera osiguranja oduzimanja imovinske 
koristi. 
(U-III-4654/2020) 
 
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. A. iz Z., kojeg 
zastupa V. K., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-1932/17-2 od 26. listopada 2017., istaknute povrede članaka 14., 
26., 29. stavka 1. i 48. Ustava, upravni postupak i spor, radi naplate poreza na 
promet nekretnina (članak 13. Zakona o porezu na promet nekretnina). 
(U-III-838/2018) 
 
 
 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio G. Z., koji zastupa 
gradonačelnik B. D., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske 
broj: Usoz-38/19-9 od 28. veljače 2020., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 
129.a Ustava, upravni spor radi ocjene zakonitosti općeg akta - prostorno planiranje, 
komunalna ustavna tužba. 
(U-III-2189/2020) 
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 16. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. Č. iz M., kojeg 
zastupaju C. R. i V. B., odvjetnici u D., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-1658/17-4 od 20. veljače 2019., istaknute povrede 
članaka 14., 19., 26., 34., 35., 48. i 58. stavka 3. Ustava, upravni postupak, radi 
izvlaštenja. 
(U-III-2415/2019) 
 
  
 
 
 
 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 
  Ingrid Antičević Marinović, v.r. 

 
 
 


