
  
Broj: SuE-DVjD-2/2020 
Zagreb, 16. siječnja 2020. 
 
 Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa 
sutkinja Ingrid Antičević Marinović saziva 2. sjednicu Vijeća za 23. siječnja 2020. 
(četvrtak) u 10.00 sati i predlaže sljedeći   
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 1. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjD-1/2020) održane 9. siječnja 2020. 
 

II. 
 
 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koje je podnijela H. a. z. i u. koju 
zastupa Z. Z., odvjetnik u Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Rev -x 405/15-2 od 24. siječnja 2017., presude Županijskog suda u Zagrebu 
broj: Gž-1199/13-2 od 20. svibnja 2014. i presude Općinskog građanskog suda u 
Zagrebu broj: Ps-479/08-42 od 31. svibnja 2012., istaknute povrede članaka 14., 26., 
29. i 48. Ustava, parnični postupak radi donošenja presude koja nadomješta ugovor 
o kupnji stana. 
(U-III-1822/2017) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje je podnio T. T. iz S., 
kojeg zastupaju odvjetnici Odvjetničkog društva M., B. i V. d.o.o. iz S., u povodu 
presude Županijskog suda u Splitu broj: Gžo-276/11 od 8. veljače 2012., presude 
Općinskog suda u Splitu broj: P1-4626/09 od 23. ožujka 2011. (rješenje Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske broj: Rev-1727/12-2 od 1. ožujka 2017. o odbacivanju 
izvanredne revizije), istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i  48. stavka 1. Ustava, 
parnični postupak radi iseljenja zaštićenih najmoprimaca i predaje stana u posjed. 
(U-III-2506/2017, U-III-2507/2017) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Đ. Lj. iz R., kojeg 
zastupa N. M., odvjetnica u P., u povodu presude Županijskog suda u Puli-Pola broj: 
Gž-290/16-6 od 21. rujna 2017., istaknute povrede članaka 3., 5. stavka 2., 14. 
stavka 2., 16., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, članaka 6. i 13. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1. Protokola br. 12 uz Konvenciju,  
parnični postupak radi 1) utvrđenja oporuka ništavima 2) poništenja oporuka 3) 
utvrđenja da oporuke nisu vlastoručno pisane ni potpisane te da su stoga "neistinite i 
ne proizvode pravne učinke". 
(U-III-4271/2018) 



 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli F. Z. iz R. S., 
kojeg zastupa D. T., odvjetnik u R. i D. T. iz R., kojeg zastupa V. T., odvjetnica u R., 
u povodu presude Županijskog suda u Rijeci broj: Gž-3069/2011-2 od 21. svibnja 
2014., istaknute povrede  članaka 14., 19. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava, te članka 
6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi 
isplate. 
(U-III-1135/2019) 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo O. k. T. d.o.o. iz Z., koje zastupa B. M., odvjetnica iz V., u povodu presude 
Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: 24 Pž-2684/10-4 od 4. studenoga 
2011., presude Trgovačkog suda u Zagrebu broj: LV-P-5220/06 od 7. listopada 
2009., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26., 29. stavka 1., 49. stavka 1. 
Ustava (iz sadržaja ustavne tužbe i članci 48. stavak 1. odnosno 50. stavak 2. 
Ustava), parnični postupak (radi zabrane priopćavanja javnosti autorskih djela i 
isplate autorskih naknada). 
(U-III-81/2017) 
 
 7. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnim tužbama koje je podnio B. A. 
iz Z., kojeg zastupa M. R., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog trgovačkog suda 
Republike Hrvatske broj: Pž-3361/2016-6 od 14. veljače 2017., rješenja Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske broj: Revt 302/17-3 od 7. veljače 2018., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 26. i 29. Ustava i članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava 
i temeljnih sloboda, parnični postupak radi isplate nagrade.  
(U-III-1629/2018, U-III-1630/2018) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela K. J. iz Z., koju 
zastupa L. T., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Revr 849/17-2 od 13. veljače 2018., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 
26., 29. stavka 1. i 55. (54.) stavka 1. Ustava, parnični postupak radi utvrđenja 
izvanrednog otkaza ugovora o radu. 
(U-III-3074/2018) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. M. iz D., kojeg 
zastupa B. H., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-2022/17-2 od 26. travnja 2018., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2. u vezi s člankom 26., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, upravni spor radi 
utvrđivanja dohotka. 
(U-III-3367/2018) 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. M. iz D., kojeg 
zastupa B. H., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-2021/17-2 od 6. travnja 2018., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2. u vezi s člankom 26., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, upravni spor radi 
utvrđivanja dohotka. 
(U-III-3366/2018) 
 
 
  



 
 
11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. M. iz D., kojeg 

zastupa B. H., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-2020/17-2 od 12. rujna 2018., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2. u vezi s člankom 26., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, upravni spor radi 
utvrđivanja dohotka. 
(U-III-353/2019) 
 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. M. iz D., kojeg 
zastupa B. H., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-2019/17-2 od 6. prosinca 2018., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2. u vezi s člankom 26., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, upravni spor radi 
utvrđivanja dohotka. 
(U-III-1970/2019) 
 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo R. d.o.o., sa 
sjedištem u P., koje zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu V., J., Š., S., J. & J. 
d.o.o., sa sjedištem u R., u povodu presude Visokog upravnog suda broj: Usž-
4509/18-3 od 16. siječnja 2019., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18. stavka 
1. i 29. stavka 1. Ustava, upravni spor radi uklanjanja otpada i njegovog propisnog 
zbrinjavanja. 
(U-III-2770/2019) 
 
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela S. H. iz O., koju 
zastupa J. B., odvjetnica u Z., u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-4052/17-2 od 7. prosinca 2017., rješenja Upravnog suda u 
Osijeku broj: Usl-45/17-7 od 3. listopada 2017. (i odluke prvostupanjskog odnosno 
drugostupanjskog stegovnog tijela S. J. J S. O.), istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 19., 26., 29. stavka 1., 35. i 48. Ustava i članaka 6. stavka 1., 8. stavka 1. i 
13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava, te članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju, 
upravni spor, stegovni postupak (odbacivanje tužbe u upravnom sporu kao 
nedopuštene). 
(U-III-1310/2018) 
 
 
 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. B. iz A., kojeg 
zastupa H. K., odvjetnik u B., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-2483/16-2 od 23. ožujka 2017., istaknute povrede članka 14. 
stavka 2., 19. stavka 2. i  29. stavka 1. Ustava (u aspektu jednakosti oružja stranaka 
u postupku),  upravni spor (radi priznanja prava iz mirovinskog osiguranja na temelju 
smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnog ili 
potpunog gubitka radne sposobnosti).  
(U-III-3144/2017) 
 
 
 



 
 16. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Ž. B. iz S. B., 
kojeg zastupa M. K., odvjetnik u Z. , u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-1199/17-2 od 17. siječnja 2018. i presude Upravnog 
suda u Osijeku broj: UsI-57/16-13 od 16. prosinca 2016., istaknute povrede članaka 
14. stavka 2., 19. stavaka 1. i 2., 29. stavka 1. i 90. stavka 4. Ustava, te članka 6. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, upravni spor radi stambenog 
zbrinjavanja. 
(U-III-1965/2018) 
 
 
 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 

 Ingrid Antičević Marinović, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


