
  
Broj: SuE-DVjD-21/2020 
Zagreb, 16. prosinca 2020. 
 
 Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa 
sutkinja Ingrid Antičević Marinović saziva 21. sjednicu Vijeća za 22. prosinca 2020. 
(utorak) 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-20/2020) održane 10. prosinca 2020. 
 
  
  

II. 
 
 2. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnim tužbama koje su podnijele 1. 
R. A. d.d. sa sjedištem u Z., koju zastupaju V. M., odvjetnik u Odvjetničkom društvu 
M. & E. j.t.d. sa sjedištem u Z., D. V. B., odvjetnica u Odvjetničkom društvu V. B. & Š. 
d.o.o. sa sjedištem u Z., te odvjetnici u Odvjetničkom društvu G. i G. d.o.o. sa 
sjedištem u Z.; 2. S. d.d. sa sjedištem u Z., koju zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom 
društvu Ž. i partneri d.o.o. sa sjedištem u Z.; 3. O. b. d.d. sa sjedištem u S., koju 
zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu Ž. i partneri d.o.o. sa sjedištem u Z.; 4. 
E.&S.B. d. d. sa sjedištem u R., koju zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu H. i 
partneri d.o.o. sa sjedištem u Z.; 5. P. b. Z. d.d., koju zastupaju odvjetnici u 
Odvjetničkom društvu L. i partneri d.o.o. sa sjedištem u Z.; 6. Z. b. d.d., koju 
zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu P. & P. j.t.d. sa sjedištem u Z.; i 7. A. B. 
d.d. sa sjedištem u Z., koju zastupaju odvjetnici Odvjetničkom društvu K. i P. d.o.o. 
sa sjedištem u Z., u povodu presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 
2221/2018-11 od 3. rujna 2019., Visokog trgovačkog suda broj: Pž-6632/2017-10 od 
14. lipnja 2018., Trgovačkog suda u Zagrebu broj: P-1401/12 od 4. srpnja 2013. i 
rješenja Vrhovnog suda broj: Revt 575/16-5 od 3. listopada 2017., istaknute povrede 
prava na pravično suđenje (obrazložena sudska odluka, zabrana proizvoljnosti, 
načelo jednakosti oružja, nedosljedna sudska praksa, pravo na nepristran sud, pravo 
na nedovođenje u pitanje pravomoćne sudske odluke, pravo na pristup sudu), 
neizvršenja odluke Ustavnog suda, prava vlasništva, sloboda poduzetništva, 
jednakost poduzetnika na tržištu i jednakost pred zakonom, kolektivni spor. 
(U-III-4150/2019, U-III-4388/2019, U-III-4389/2019, U-III-4390/2019, U-III-4396/2019, 
U-III-4516/2019, U-III-4532/2019) 
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 3. Predreferat o ustavnoj tužbi koju su podnijeli trgovačko društvo L. R. d.d. sa 
sjedištem u Z., B. V. iz Z., G. I. iz Z. i L. Ž. iz B., zastupani pod S. M., odvjetnici u 
Zajedničkom odvjetničkom uredu dr. sc. M., G. i G. u Z. i T. O. odvjetniku u O., V., K., 
Š. d.o.o. u Z., u povodu presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: 
Pž-5018/2019-6 od 8. lipnja 2020., istaknute povrede članaka 18. stavka 1. i 48. 
stavka 1. Ustava, članka 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
te članka 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju,  parnični postupak, radi naknade štete. 
(U-III-5635/2020) 
 
 
 4. Predreferat o ustavnoj tužbi koju su podnijeli J. P. iz Nj., A. G. iz Z., L. Ž. iz 
B., trgovačko društvo L. R. d.d. sa sjedištem u Z., B. V. iz Z. i M. S., zastupani po S. 
M., odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu dr. sc. M., G. i G. u Z., u povodu 
presude Visokog trgovačkog suda broj: Pž-2085/2016-6 od 17. listopada 2018. i 
presude Visokog trgovačkog suda Pž-1977/2016-11 od 18. rujna 2019., istaknute 
povrede članaka 18. stavka 1., 48. stavka 1. 49. stavaka 1. i 2. i 50. stavka 2. Ustava, 
članka 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, te članka 1. 
Protokola broj 1. uz Konvenciju, postupak radi utvrđenja ništetnosti/pobijanja odluke 
glavne skupštine. 
(U-III-5710/2020) 
 
 
 5. Nacrt odluke s referatom III. o ustavnoj tužbi koju su podnijele A. K. iz D. i A. 
L. iz L., koje zastupa C. R., odvjetnik u D., u povodu presude i rješenja Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske broj: Revt-59/14-2 od 25. travnja 2018., presude i rješenja 
Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-4967/09-8 od 31. listopada 
2013., te presude i rješenja Trgovačkog suda u Dubrovniku broj: P-281/04 od 17. 
lipnja 2005., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 48. Ustava, 
parnični postupak, radi utvrđenja prava vlasništva i predaje u posjed. 
(U-III-2309/2018) 
 
 
 6. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio T. P. iz 
V., kojeg zastupa L. H., odvjetnica u Z., u povodu presude Županijskog suda u 
Varaždinu, Stalne službe u Koprivnici broj: Gž-1038/16-2 od 7. studenoga 2017., 
istaknute povrede članaka 23. stavka 1., 25. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava, te 
članaka 3., 6. stavaka 1. i 3.c) i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, parnični postupak, radi naknade štete zbog uvjeta u zatvoru. 
(U-III-325/2018) 
 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo M. R. d.o.o., koje zastupa A. I., odvjetnik u R., u povodu presude Visokog 
trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: 76 Pž-195/2016-2 od 8. svibnja 2019. i 
presude Trgovačkog suda u Zagrebu broj: 76. P-907/2015 od 24. studenoga 2015., 
istaknute povrede članaka 18. stavka 1., 29. stavka 1. i 49. stavka 1. Ustava, parnični 
postupak, radi zabrane uporabe tvrtke i upisa promjene tvrtke. 
(U-III-4275/2019) 
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 8. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela S. K. iz Z., 
koju zastupa D. B., odvjetnik u Odvjetničkom društvu B. & M. u Z., u povodu rješenja 
Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž Ob-1469/2017-2 od 1. veljače 2018. i rješenja 
Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: R1 Ob-1445/16-31 od 1. rujna 2017., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18. stavka 1., 19. stavka 1., 29. stavka 1., 
62., 63. stavka 2. i 65. stavka 1. (64. stavka 1.) Ustava te članaka 6. i 13. Konvencije 
za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, izvanparnični postupak. 
(U-III-1174/2018) 
 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli B. P. iz S. kojeg 
zastupa N. B., odvjetnik u Z. i I. I. n. d.d. Z. - R. n. S., koje zastupa G. M., odvjetnik u 
Z., u povodu presude Županijskog suda u Sisku broj: Kž-114/16-8 od 28. ožujka 
2019. i presude Općinskog suda u Sisku broj: K-481/15 od 15. ožujka 2016., 
istaknute povrede članka 29. Ustava i članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, kazneni postupak (kazneno djelo iz članka 250. stavka 1. KZ/97). 
(U-III-2151/2019) 
 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. H. iz Z., koju 
zastupa I. M., odvjetnica u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-894/15-2 od 4. veljače 2016., istaknute povrede članaka 29. 
stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, upravni i upravnosudski postupak, pretvorba 
društvenog poduzeća. 
(U-III-2474/2016) 
 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio B. P. iz G., kojeg 
zastupaju odvjetnici Zajedničkog odvjetničkog ureda J. i B. u Z., u povodu rješenja 
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2142/18-2 od 4. listopada 
2018., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, upravni 
postupak i spor, radi razrješenja dužnosti predsjednika upravnog vijeća. 
(U-III-769/2019) 
 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo A. d.o.o. iz S., koje zastupa B. B., odvjetnik iz S., u povodu presude Visokog 
upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-520/18-2 od 19. travnja 2018., istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2., 19. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava,  upravni postupak 
i spor, radi poreznog nadzora. 
(U-III-3961/2018) 
 
 
 13. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio M. J. iz I., kojeg 
zastupa M. B., odvjetnik u Odvjetničkom društvu P. i Š. u V., u povodu presude 
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3902/17-2 od 25. listopada 
2018., istaknuta povreda  članka 54. stavka 1. Ustava, upravni postupak i spor, radi 
razrješenja udaljenja iz službe sindikalnog povjerenika. 
(U-III-564/2019) 
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14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela S. B. iz S., koju 

zastupa M. K., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-3057/18-4 od 11. rujna 2019., presude Upravnog suda u Zagrebu 
broj: UsI-3525/16 od 16. ožujka 2018. i rješenja Ministarstva unutarnjih poslova 
Republike Hrvatske broj: 511-01-203-UP/I-1/2208/6-15 od 6. lipnja 2016., istaknute 
povrede članaka 3., 14. stavka 2., 19. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava i članka 6. 
stavak 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, upravni postupak i 
spor, radi primitka u hrvatsko državljanstvo. 
(U-III-4851/2019) 
 
 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 
  Ingrid Antičević Marinović, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


