
  
Broj: SuE-DVjD-21/2022 
Zagreb, 14. prosinca 2022. 
 
 Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa 
sutkinja Ingrid Antičević Marinović saziva 21. sjednicu Vijeća za 21. prosinca 2022. 
(srijeda) 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-20/2022) održane 8. prosinca 2022. 

 

II. 
 

 2. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnim tužbama koje je podnio Z. M. 
iz C., I., kojeg zastupa J. B., odvjetnik u V., u povodu rješenja Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Gž-2396/19-4 od 10. rujna 2019. i rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Revd-86/2020-2 od 22. siječnja 2020., istaknute povrede članaka 14., 
18., 29. stavka 1. i 48. Ustava, parnični postupak, radi naknade štete. 
(U-III-1024/2020) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. T. iz Š., 
koju zastupa M. S., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog trgovačkog suda 
Republike Hrvatske broj: 91 Pž-2451/2020-2 od 7. rujna 2021., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak, radi naknade štete 
(troškovi postupka). 
(U-III-6332/2021) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. S. iz S., kojeg 
zastupaju odvjetnice u Zajedničkom odvjetničkom uredu u S. M. B. P. i E. K. B., u 
povodu presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr-11/2017-2 
od 13. siječnja 2021. (točka II. izreke presude), istaknute povrede članaka 14. stavka 
2. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak, radi isplate (neisplaćenih plaća i 
naknada nakon pravomoćnog utvrđenja nezakonitosti otkaza ugovora o radu). 
(U-III-2489/2021) 
 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. K. iz K., u 
povodu presude Županijskog suda u Splitu broj: Gž-2043/2018-2 od 25. siječnja 
2019., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava, parnični 
postupak, radi isplate (komunalni otpad). 
(U-III-1372/2019) 
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 6. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnim tužbama koje je podnio R. B. 
iz S., zakonski zastupnik stečajnog dužnika S. S. M. d.o.o. u stečaju sa sjedištem u 
S., kojeg zastupaju J. B., odvjetnik u Z., te M. Lj., odvjetnik u odvjetničkom društvu Lj. 
i partneri d.o.o. sa sjedištem u Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Revt 310/2015-8 od 28. siječnja 2020., rješenja Visokog trgovačkog 
suda Republike Hrvatske broj: Pž-1412/15-6 od 2. lipnja 2015. i rješenja Trgovačkog 
suda u Splitu broj: St-397/13 od 23. siječnja 2015. (o otvaranju stečaja), istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 49. stavka 1. Ustava, te članka 13. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, prethodni postupak radi 
ispitivanja uvjeta za otvaranje stečaja. 
(U-III-2143/2020, U-III-2144/2020) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. G. iz K., kojeg 
zastupa K. V., odvjetnik u K., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 
Kžmp-26/2018-7 od 12. lipnja 2018. i presude Općinskog suda u Koprivnici broj: 
Kmp-7/2014-90 od 20. veljače 2018., istaknute povrede članaka 14., 26. i 29. stavka 
2. alineja 3. i 4. Ustava i članka 6. stavka 3. točke c) Konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak, zbog kaznenog djela iz članka  229. 
stavka 1. točke 1. Kaznenog zakona u vezi s člankom 52. KZ-a/11, te kaznenog djela 
iz članka 235. stavka 1. KZ-a/11. 
(U-III-3028/2018) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio G. B. iz Z., u 
povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3801/18-3 od 
28. ožujka 2019. i rješenja Upravnog suda u Zagrebu broj: Uszp-11/15-20 od 15. 
lipnja 2018., istaknute povrede članaka 19. stavka 2., 29. stavka 1. i 44. stavka 1. 
Ustava, te članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, upravni i upravnosudski postupak, radi postupanja. 
(U-III-3445/2019) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo Z. d.o.o., Z., koje zastupa direktor D. P., zastupan po M. K., odvjetniku u 
Odvjetničkom društvu P. i partneri j.t.d. iz R., u povodu presude Visokog upravnog 
suda Republike Hrvatske broj: Usž-2715/18-3 od 30. listopada 2019. i presude 
Upravnog suda u Zagrebu broj: Usl-3790/15-12 od 12. ožujka 2018., istaknute 
povrede članaka 3., 19., 29. stavka 1., 48. stavka 1. Ustava, članka 6. stavka 1. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1. Protokola br. 1 uz 
Konvenciju, upravni i upravnosudski postupak, porezni nadzor. 
(U-III-2640/2020) 
 
 10. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio M. P. iz B., R. 
S., kojeg zastupa E. G., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-4107/2018-3 od 29. svibnja 2019., istaknute povrede 
članaka 14., stavka 2., 19., 29. stavka 1., 37. stavka 1., 38. stavka 4. i 48. stavka 1. 
Ustava, članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i 
članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju, upravni i upravnosudski postupak, visina 
starosne mirovine. 
(U-III-4525/2019) 
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 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. G. iz O., koju 
zastupa M. K., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-2813/20-2 od 14. srpnja 2020., presude Upravnog suda u Osijeku 
broj: UsI-216/2020-5 od 13. svibnja 2020., te rješenja Ministarstva obrane Republike 
Hrvatske, Glavnog tajništva, Službe za drugostupanjski upravni postupak i upravne 
sporove klasa: UP/II 562-01/11-01/57, urbroj: 512M-0201-20-45 od 3. siječnja 2020. i 
Uprave za ljudske potencijale, Sektora za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, 
Službe za poslove obrane, Područnog odjela za poslove obrane Osijek klasa: UP/I-
560-01/10-01/39, urbroj: 512M2-76-19-73 od 4. listopada 2019., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 18. stavka 1., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, članaka 6. 
stavka 1. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1. 
Protokola br. 1 uz Konvenciju, upravni i upravnosudski postupak, provjere 
vjerodostojnosti činjenica utvrđenih javnim ispravama (članak 60. ZUP-a). 
(U-III-5246/2020) 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela S. M. iz V. G., 
koju zastupa V. M., odvjetnik u R., ovršni postupak, ustavna tužba zbog dugotrajnosti 
postupka koji se vodio pred Općinskim sudom u Varaždinu, podnesena na temelju 
ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske 
(razumni rok). 
(U-IIIA-1872/2021) 
 
 13. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio I. K. iz Z., kojeg 
zastupa V. Š., odvjetnica u odvjetničkom društvu Š., K., B., sa sjedištem u Z., 
istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, kazneni postupak, radi određivanja 
naknade troška kaznenog postupka odvjetniku postavljenom okrivljeniku u kaznenom 
postupku po službenoj dužnosti - razumni rok. 
(U-III-5570/2022) 
 
 14. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijelo 3. c d. o. o. 
sa sjedištem u V., koje zastupa V. V., odvjetnik u R., kazneni postupak, ustavna 
tužba zbog dugotrajnosti postupka koji se vodio pred Općinskim sudom u Varaždinu, 
ustavna tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o 
Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-3648/2022) 
 
 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio V. K. iz I., upravni 
i upravnosudski postupak, radi pritužbe na rad policijskih službenika, ustavna tužba 
podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu 
Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-1119/2019) 
 
 16. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. K. iz Z., kojeg 
zastupa V. Š., odvjetnica u odvjetničkom društvu Š., K., B. d.o.o. u Z., istaknuta 
povreda članka 29. stavka 1. Ustava i članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak za zaštitu prava na suđenje u razumnom 
roku radi trajanja postupka pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu povodom 
zahtjeva za naknadu troškova radi obrane okrivljenika po službenoj dužnosti. 
(U-III-5573/2022) 
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 17. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. K. iz Z., kojeg 
zastupa V. Š., odvjetnica iz Odvjetničkog društva Š., K., B. d.o.o. u Z., upravni i 
upravnosudski postupak, ustavna tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 
63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-7094/2022) 
 
 18. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo N. S. d.o.o. iz U., kojeg zastupa T. B., odvjetnik u U.,  parnični postupak, radi 
isplate, ustavna tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog 
zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-3943/2022) 
 

19. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. K. iz Z., kojeg 
zastupa P. K., odvjetnik u S. B., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 
29 Gž Ob-32/2021-2 od 12. ožujka 2021. i presude Općinskog građanskog suda u 
Zagrebu broj: P-1925/2014-85 od 3. prosinca 2020., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 29. stavka 1. i 48. Ustava, te članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava 
i temeljnih sloboda, parnični postupak. 
(U-III-4307/2021) 
 
 20. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo 
trgovačko društvo J. d.d. C., koje zastupaju D. K. i J. P., odvjetnice u R., u povodu 
rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revd 3616/2020-2 od 12. siječnja 
2022., istaknute povrede članaka 14., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, parnični 
postupak, radi utvrđenja prava vlasništva. 
(U-III-1658/2022) 
 
 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 
  Ingrid Antičević Marinović, v.r. 

 
 
 
 


