
  
Broj: SuE-DVjD-21/2019 
Zagreb, 4. prosinca 2019. 
 
 
 
 Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa sutkinja 
Ingrid Antičević Marinović saziva 21. sjednicu Vijeća za 12. prosinca 2019. (četvrtak) 
u 10.00 sati i predlaže sljedeći   
 
 
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 20. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjD-20/2019) održane 28. studenoga 2019. 
 
 
 

II. 
 
 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje je podnijela M. R. (prije 
promjene prezimena: M. G.) iz Z., koju zastupa B. Z., odvjetnik u Z., u povodu rješenja 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 1838/15-2 od 6. lipnja 2018. te presude i 
rješenja Županijskog suda u Zadru broj: Gž-1258/12-2 od 25. ožujka 2015., istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2., 26., 29. stavka 1. i 48. stavaka 1. i 4. Ustava, parnični 
postupak radi utvrđivanja suvlasništva.   
(U-III-3404/2018, U-III-3563/2018) 
 
  
 3. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli V. B., R. 
P., N. B. i M. B., svi iz Z. i zastupani po odvjetnicima u Odvjetničkom društvu Š. i Š. sa 
sjedištem u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 744/11-
3 od 13. rujna 2016., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, 
parnični postupak radi naknada štete zbog smrti bliskog srodnika poginulog u prometnoj 
nezgodi, primjena Haške konvencije o mjerodavnom pravu za prometne nezgode. 
(U-III-5424/2016) 
 



 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko društvo P. 
b. d.d. iz Z., koje zastupa P. R., predsjednik uprave, u povodu presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Revt 251/16-3 od 9. siječnja 2018. (donesena u ponovljenom 
revizijskom postupku nakon ukidne odluke Ustavnog suda); presude Visokog trgovačkog 
suda Republike Hrvatske broj: Pž-5527/08-4 od 15. svibnja 2013., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 116. stavka 1. Ustava, parnični postupak (radi 
isplate tražbine cesijom prenesene na podnositelja). 
(U-III-3506/2018) 
 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje je podnio I. K. iz Z., kojeg 
zastupaju odvjetnici iz Odvjetničkog društva M. i partneri sa sjedištem u Z., u povodu 
rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 1544/14-2 od 18. prosinca 2017. i  
presude i rješenja Županijskog suda u Zadru broj: 20 Gž 3276/13-2 od 18. ožujka 2014., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava, parnični 
postupak radi pobijanja dužnikove pravne radnje. 
(U-III-1092/2018, U-III-1093/2018) 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. L. iz Z., kojeg 
zastupa M. R., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Revr 1467/2016-2 od 29. svibnja 2019. i presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 
Gž R-2069/15-2 od 19. travnja 2016., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19. 
stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi isplate. 
(U-III-3495/2019) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. L. iz M., kojeg 
zastupa M. K., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Rev-x 387/2016-3 od 12. ožujka 2019., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 
29. stavka 1., 48. stavka 1. i 57. stavka 2. Ustava, parnični postupak radi isplate. 
(U-III-2347/2019) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli Š. B., F. B., M. B., A. 
B., svi iz S. i J. B. iz Z. koje zastupa L. H., odvjetnica u Z., u povodu rješenja 
Županijskog suda u Vukovaru broj: Gž-10/2019-3 od 14. veljače 2019. i rješenja 
Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: Pn-832/2018-19 od 20. ožujka 2018., 
istaknute povrede članka 29. stavka 1. Ustava, te članka 6. stavka 1. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi naknade štete. 
(U-III-1441/2019) 
  
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. R. iz Z., kojeg 
zastupaju odvjetnici iz Odvjetničkog društva B. & P. u Z., u povodu presude Županijskog 
suda u Slavonskom Brodu broj: Gž-372/17-3 od 18. svibnja 2017., istaknuta povreda 
članka 29. stavka 1. Ustava,  parnični postupak (prethodio mu je ovršni postupak) radi 
naplate novčane tražbine (dnevne karte za parkiranje) - primjena članka 58. stavka 5. 
Ustavnog zakona (učinci ukidanja propisa na ugovorne odnose). 
(U-III-1535/2018) 
 
 



 10. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. G. iz Z., 
u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Ur 5/2018-5 od 26. 
rujna 2018., istaknute povrede članaka18. stavka 2., 29. stavka 1., 117. stavka 2. i 119. 
stavka 1. Ustava, postupak - priziv Vrhovnom sudu. 
(U-III-1714/2019) 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. P. iz V., kojeg 
zastupa T. S., odvjetnica u R., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-4888/18 od 24. travnja 2019., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. 
Ustava - pristup sudu i dr., upravni spor radi pripadnosti djelatnom sastavu HV-a (sporna 
odluka o troškovima postupka). 
(U-III-4538/2019) 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio H. D. V. iz Z., kojeg 
zastupa M. M., odvjetnica u T., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-2502/18-3 od 7. ožujka 2019., istaknute povrede članaka 3., 5., 14. 
stavka 2., 26., 48., 50. i 115. Ustava, povrijeđenim smatra i članak 1. Protokola br. 1 uz 
Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, a iz navoda ustavne tužbe 
proizlazi da povrijeđenim smatra i ustavna prava zajamčena člankom 29. stavkom 1. 
Ustava, upravni spor radi izdavanja rješenja o izvedenom stanju. 
(U-III-2772/2019) 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko društvo 
P. A. d. o. o. D., koje zastupa N. S., odvjetnica u D., u povodu presude Visokog 
upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3762/17-3 od 4. svibnja 2018., istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2., 19., 29. stavka 1. i 49. Ustava, upravni spor radi naknade 
za prenamjenu zemljišta. 
(U-III-3759/2018) 
 
 14. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli Š. B., A. 
B., M. B., F. B., svi iz S. i J. B. iz Z. koje zastupa L. H., odvjetnica u Z., u povodu 
presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2602/16-2 od 1. ožujka 
2017. i presude Upravnog suda u Zagrebu broj: Usl-5416/13-18 od 14. travnja 2016., 
istaknute povrede članaka 19., 29. stavka 1. i 35. Ustava, te članaka 6. stavka 1. i 8. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, upravni spor radi novčane 
naknade. 
(U-III-3225/2017) 
 
 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela B. M. iz V. S., koju 
zastupa S. Š., odvjetnica u S., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-3692/17-3 od 10. svibnja 2018. i presude Upravnog suda u Zagrebu 
broj: UsI-2245/16-4 od 20. srpnja 2017., istaknute povrede članaka 19. i 29. stavka 1. 
Ustava, upravni spor radi poreza na promet nekretnina. 
(U-III-3493/2018) 
 
 



 16. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. G. iz Z., kojeg 
zastupa A. B., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-2908/17-2 od 28. rujna 2017., istaknute povrede članaka 3., 5. stavka 
2. i 29. stavka 1. Ustava, te članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, upravni spor radi prestanka državne službe po sili zakona. 
(U-III-4856/2017) 
 
 17. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio D. J. iz Z., kojeg 
zastupa I. V., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-1575/16-2 od 25. svibnja 2016., istaknute povrede članaka 3., 14., 
16., 18., 29. stavak 1., 51. i 118. (115.) stavak 3. Ustava, te članaka 1., 6. stavka 1., 13., 
14. i 17. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, upravni spor radi 
naplate posebnog poreza na motorna vozila. 
(U-III-5859/2016) 
  
 18. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. B. iz V., kojeg 
zastupa M. B., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-101/16-2 od 12. listopada 2016., istaknute povrede članaka 19. i 29. 
stavka 1. Ustava i članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
upravni spor, pravo na naknadu plaće i staž osiguranja sukladno članku 90.a ZoLPS-a. 
(U-III-6277/2016) 
  
 19. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela Lj. J. iz V., koju 
zastupa I. K., odvjetnik u V., postupak za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku radi 
trajanja ostavinskog postupka pred Općinskim sudom u Šibeniku pod brojem: O-
2127/15, istaknuta povreda  članaka 14. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava. 
(U-IIIA-2640/2018) 
 
 
 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 
 Ingrid Antičević Marinović, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


