
   
Broj: SuE-DVjD-2/2022 
Zagreb, 25. siječnja 2022. 
 
 
 
 
 Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa sutkinja 
Ingrid Antičević Marinović saziva 2. sjednicu Vijeća za 3. veljače 2022. (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-1/2022) održane 20. siječnja 2022. 
 
 
 

II. 
 
 

 2. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio M. H. iz K., kojeg 
zastupa I. Z., odvjetnica u K., u povodu presude Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: 
Gž-317/2021-2 od 31. ožujka 2021., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 
1. i 35. Ustava,  parnični postupak, radi naknade štete - zakonska subrogacija. 
(U-III-3189/2021) 
 
 
 3. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. P. iz Z., 
kojeg zastupa K. A., odvjetnica u Z., u povodu presude i rješenja Županijskog suda u 
Sisku broj: Gž-507/2016-2 od 5. lipnja 2019. i presude Općinskog građanskog suda u 
Zagrebu broj: Pn-607/14-22 od 31. ožujka 2016., istaknute povrede članaka 23. stavka 
1., 25. stavka 1., 26. i 29. stavka 1. Ustava i članaka 3., 6. stavka 1. i 8. stavka 1. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak, radi naknade 
štete, uvjeti u zatvoru. 
(U-III-3047/2019) 
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 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio T. K. iz B., kojeg 
zastupa I. R., odvjetniku u Z., u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev 1040/2016-2 od 27. kolovoza 2019., presude Županijskog suda u 
Zadru poslovni broj: Gž-1926/15-2 od 2. rujna 2015. i presude i rješenja Općinskog suda 
u Zadru, Stalne službe u Benkovcu, broj: Pn-69/15 od 7. svibnja 2015., istaknuta 
povreda članka 35. Ustava, parnični postupak, radi naknade štete zbog propusta. 
(U-III-4033/2019) 
 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio T. P. iz R., kojeg 
zastupaju odvjetnici iz Odvjetničkog društva V., J., Š., S., J. i J., iz R., u povodu presude 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 630/2015-9 od 15. listopada 2019., 
istaknute povrede članaka 25. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak, radi 
naknade štete. 
(U-III-5018/2019) 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje je podnio I. L. iz O., kojeg 
zastupa M. K., odvjetnik u Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Rev 272/2015-2 od 11. prosinca 2018., presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 
Gž-6064/2013 od 9. rujna 2014. i presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: 
P-3228/2011-15 od 29. ožujka 2013., istaknute povrede članaka 14., 29. stavka 1. i 48. 
stavka 1. Ustava, članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, te članka 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju, parnični postupak, radi isplate 
mirovine. 
(U-III-803/2019, U-III-804/2019) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli A. J. i G. J., oboje iz 
Z., koje zastupa A. G., odvjetnica iz Z., u povodu presude Županijskog suda u Šibeniku 
broj: Gž-1153/14-2 od 20. ožujka 2017. i presude Općinskog suda u Šibeniku broj: P-
571/09 od 29. svibnja 2014., istaknute povrede članaka 14. stavak 2., 29. stavak 1. i 48. 
stavak 1. Ustava, parnični postupak, radi ustupa i nepačanja. 
(U-III-1367/2021) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli M. P. iz B. i J. P. iz 
K., koje zastupa D. Š., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev 1415/2015-2 od 28. kolovoza 2019., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak, radi donošenja presude koja 
nadomješta ugovor o kupnji stana (prema Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji 
stanarsko pravo). 
(U-III-4621/2019) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju su podnijeli Z. Š. i S. Š., oboje 
iz R., koje zastupa V. V., odvjetnik u R., u povodu presude Županijskog suda u Rijeci 
broj: Gž-416/2016-2 od 5. travnja 2017. i presude Općinskog suda u Rijeci broj: P-
2989/2012-47 od 4. siječnja 2016., istaknute povrede članaka 14. stavaka 1. i 2. i 34. 
stavka 1. Ustava, parnični postupak, iseljenje i predaja u posjed stana. 
(U-III-2431/2017) 
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 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko društvo 
S.-o. d.o.o., sa sjedištem u Š., koje zastupaju E. K.-B. i M. B.-P., odvjetnice u S., u 
povodu presude Županijskog suda u Splitu broj: Gž-1237/2019-2 od 12. ožujka 2020., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 1., 29. stavka 1. i 48. Ustava, te članaka 6. stavka 
1. i 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak, radi 
utvrđenja i isplate.  
(U-III-4576/2020) 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio H. K. iz G., kojeg 
zastupa K. G., odvjetnik u Ž., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: 
Rev-2579/2019-4 od 31. ožujka 2021. kojim su ukinute presude nižih sudova te je tužba 
podnositelja odbačena zbog nenadležnosti, istaknute povrede članaka 29. stavka 1., 
48., 134. i 141.c stavaka 1. - 4. Ustava,  te članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju  za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak, radi činidbe. 
(U-III-4241/2021) 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. L. iz G., koju 
zastupa K. G., odvjetnik u Ž., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: 
Rev-1847/2017-3 od 31. ožujka 2021. kojim su ukinute presude nižih sudova te je tužba 
podnositeljice odbačena zbog nenadležnosti, istaknute povrede članaka 29. stavka 1., 
48., 134. i 141.c stavaka 1. - 4. Ustava, te članka 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju  za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak, radi činidbe. 
(U-III-4002/2021) 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko društvo 
G. d.o.o. sa sjedištem u S. Č., koje zastupa A. Š., odvjetnik u V. G., u povodu presude i 
rješenja Županijskog suda u Bjelovaru broj: Gž-626/2018-2 od 3. prosinca 2019., 
istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, parnični postupak, radi 
isplate. 
(U-III-866/2021) 
 
 14. Nacrt odluke i rješenja s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio S. P. iz 
Z., kojeg zastupa I. V., odvjetnica u Odvjetničkom društvu P. i Š. u V., u povodu presude 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 122/2018-5 od 3. rujna 2019., istaknute 
povrede članaka 29. stavka 1. i 54. stavka 1. Ustava, te članka 6. stavka 1. Konvencije 
za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak, radi utvrđenja 
nedopuštenim izvanrednog otkaza, sudski raskid ugovora o radu i isplata naknade štete. 
(U-III-1325/2020) 
 
 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. P. iz S., kojeg 
zastupa M. R., odvjetnica u Z., u povodu  presude Visokog upravnog suda broj: Usž-
3212/17-3 od 11. travnja 2019., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. 
Ustava, upravni i upravnosudski postupak, radi poreznog nadzora. 
(U-III-3471/2019) 
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 16. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko društvo 
K. d.o.o. sa sjedištem u Z., koje zastupa M. G., odvjetnica u odvjetničkom društvu B. i 
partneri sa sjedištem u Z., u povodu presude i rješenja Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-517/19-2 od 30. travnja 2020., istaknute povrede članaka 
18., 19. stavka 2., 29. stavka 1. i 49. stavka 2. Ustava, upravni i upravnosudski 
postupak, nije upravna stvar. 
(U-III-4242/2020) 
 
 17. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko društvo 
P. b. d.o.o. (pravni slijednik L. F.) iz U., koje zastupa M. T., član uprave, u povodu 
rješenja Visokog upravnog suda broj: Usž-1853/18-2 od 3. svibnja 2018. i rješenja 
Upravnog suda u Rijeci broj: 6 UsI-2008/15-8 od 28. prosinca 2017., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 16., 18. stavka 1., 26., 29. stavka 1., 48. stavka 1., 49. stavaka 1., 
2. i 4., 50. i 52. stavka 2. Ustava, te i članaka 6. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava 
i temeljnih sloboda, upravni i upravnosudski, (odbacivanje tužbe u upravnom sporu iz 
razloga što se ne radi o upravnoj stvari - odluka o povratu sredstava). 
(U-III-4317/2018) 
 
 18. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. P. iz Z., parnični 
postupak, radi objave ispravka informacije i isprike nakladnika, ustavna tužba 
podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu 
Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-5667/2020) 
 
 19. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijele M. M. i M. M., obje 
iz S. B., koje zastupa P. K., odvjetnik u S. B., ovršni postupak, ustavna tužba podnesena 
na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike 
Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-926/2021) 
 
 20. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli N. P., R. P., A. P. i 
P. P., svi iz Z., koje zastupa N. P., parnični postupak, trgovački - radi isplate iznosa od 
2.990.000,00 kn s osnove povrata oročenih sredstava na temelju tri ugovora o 
nenamjenskom oročenju sredstava, ustavna tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz 
članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-1558/2021) 
 
 21. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. J. iz K., kojeg 
zastupaju odvjetnici iz Odvjetničkog društva V., J., Š., S., J. & J. sa sjedištem u R., 
ustavna tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o 
Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-4724/2021) 
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 22. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. Š. iz S., ovršni 
postupak, ustavna tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog 
zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-394/2022) 
 
 
 
 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 

  Ingrid Antičević Marinović, v.r. 

 
 
 

 


