
  
Broj: SuE-DVjD-3/2021 
Zagreb, 9. veljače 2021. 
 
 
 Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa 
sutkinja Ingrid Antičević Marinović saziva 3. sjednicu Vijeća za 18. veljače 2021. 
(četvrtak) u 10.00 sati i predlaže sljedeći   
 
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 2. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjD-2/2021) održane 4. veljače 2021. 
 

  

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela J. A. M. iz Z., 
koju zastupa I. P., odvjetnik u Odvjetničkom društvu P. i Partneri j.t.d. sa sjedištem u 
Z., u povodu presude i rješenja Županijskog suda u Varaždinu, Stalne službe u 
Koprivnici broj: Gž-2108/18-2 od 2. siječnja 2019., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak, radi isplate. 
(U-III-1076/2019) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela R. K. iz G., koju 
zastupa K. G., odvjetnik u Ž., u povodu rješenja Županijskog suda u Slavonskom 
Brodu, Stalne službe u Požegi broj: Gž-979/2019-2 od 31. srpnja 2020., istaknute 
povrede članaka 29. stavka 1., 34. stavka 1., 48. stavka 1., 134. i 141.c Ustava, 
parnični postupak, radi utvrđenja prava na obnovu na temelju Zakona o saniranju 
posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije ("Narodne novine" 
broj 77/14.). 
(U-III-4635/2020) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje je podnio J. B. iz Đ., 
kojeg zastupa Z. N., odvjetnik u Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev 2166/2014-2 od 30. listopada 2018., presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Gž-2946/13-2 od 18. veljače 2014. i presude Općinskog građanskog 
suda u Zagrebu broj: P-11873/07-43 od 25. veljače 2013., istaknute povrede članaka 
14. stavka 2., 26., 29. stavka 1. i 48. Ustava,  parnični postupak, radi utvrđenja. 
(U-III-580/2019, U-III-581/2019) 
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 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. M. iz Z., kojeg 
zastupaju odvjetnici iz odvjetničkog društva V. i Partneri iz Z., u povodu rješenja 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 4977/2019-2 od 4. prosinca 2019., 
istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava - konzistentnost sudske prakse, 
parnični postupak, radi isplate - zastara. 
(U-III-333/2020) 
 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijele Z. J. i M. K., obje 
iz D. M. i obje zastupane po D. Š., odvjetniku u Zajedničkom odvjetničkom uredu D. 
Š., I. K., I. K. R. i I. J. iz O., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Rev-x 454/15-2 od 10. listopada 2018., istaknute povrede članaka 26. i 29. 
stavka 1. Ustava, parnični postupak, radi utvrđenja bračne stečevine. 
(U-III-4491/2018) 
 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. J. N. iz K., 
koju zastupa D. L., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Revr 579/2018-2 od 18. prosinca 2018., Županijskog suda u Zagrebu 
broj: Gž R-218/18-2 od 6. ožujka 2018. i Općinskog suda u Koprivnici broj: Pr-
30/2017-11 od 8. siječnja 2018., istaknute povrede članaka 16. stavka 2., 48. stavka 
1., 50., 55. (56.) stavka 1. Ustava, te članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak, troškovi specijalizacije. 
(U-III-1005/2019) 
 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. M. iz S., kojeg 
zastupa I. K., odvjetnik u S., u povodu presude Županijskog suda u Splitu broj: Gž R-
12/2017 od 23. ožujka 2017. i Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 
795/2017-3 od 21. studenoga 2018., istaknute povrede članaka 18., 29. stavak 1. i 
48. stavak 1. Ustava, članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda i članak 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju, parnični postupak, 
troškovi specijalizacije. 
(U-III-1178/2019) 
 
 
 9. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. V. iz Z., 
koju zastupa M. S., odvjetnik u Z., u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Revr 444/2017-2 od 22. listopada 2019., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava,  radni spor, radi nedopuštenosti otkaza. 
(U-III-64/2020) 
 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. p. v. H. iz Z., 
kojeg zastupa A. H., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Gž 26/17-2 od 20. prosinca 2017., istaknute povrede članka 61. stavka 
1. Ustava i članka 11. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
parnični postupak, radi utvrđenja štrajka nezakonitim i zabrane provođenja štrajka.  
(U-III-723/2018) 
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 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. D. iz S. R. Nj., 
kojeg zastupa V. A., odvjetnica u Z., u povodu  rješenja Županijskog suda u Zagrebu 
broj: 10 Gž Ob-36/20-2 od 15. siječnja 2020. i rješenja Općinskog građanskog suda u 
Zagrebu broj: 145-R1 Ob-2080/19-19 od 15. studenoga 2019., istaknute povrede 
članaka 29. stavka 1., 35., 61. i 62. Ustava, članka 8. Konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, te članaka 3., 7., 8. i 11. Konvencije o pravima djeteta, 
izvanparnični postupak. 
(U-III-4062/2020) 
 
 12. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. M. iz 
N. M., u povodu presude Županijskog suda u Karlovcu broj: Kž-117/2019-3 od 10. 
srpnja 2019. i presude Općinskog suda u Varaždinu broj: K-358/2016-38 od 14. 
veljače 2019., istaknuta povreda članka 29. stavaka 1. i 3. Ustava, kazneni postupak 
(kazneno djelo iz članka 270. stavka 1. KZ-a/11 i kazneno djelo iz članka 304. stavka 
1. KZ-a/11). 
(U-III-3769/2019) 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. T. iz K., kojeg 
zastupa I. S., odvjetnik u Z., u povodu presude Općinskog suda u Zadru broj: Pp P-
96/2019 od 9. svibnja 2018. (ispravno: 2019.), istaknute povrede članaka 14. stavka 
2., 26. i 29. Ustava, te članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, prekršajni postupak, zbog prekršaja iz članka 51. stavka 1. Zakona o 
sigurnosti prometa na cestama. 
(U-III-2786/2019) 
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. K. iz Z., kojeg 
zastupa F. K., odvjetnik u Z., u povodu presude Općinskog suda u Sesvetama, 
Prekršajnog odjela broj: 22. Pp P-11/2019 od 28. svibnja 2019., istaknute povrede 
članaka 14., 26., 29. stavaka 1., 2. i 4. Ustava, prekršajni postupak, zbog prekršaja iz 
članka 199. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 
(U-III-2967/2019) 
 
 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. L. iz M., kojeg 
zastupa H. P., odvjetnik u V., u povodu  presude Visokog upravnog suda broj: Usž-
3665/18-3 od 10. travnja 2019., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, 
upravni spor, radi starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika (staž osiguranja u 
dvostrukom trajanju hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata). 
(U-III-2821/2019) 
 
 16. Nacrt odluke i rješenje s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio F. D. 
iz Z., kojeg zastupa V. M., odvjetnik u Odvjetničkom društvu M. i partneri j.t.d. sa 
sjedištem u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: 
Usž-3393/18-2 od 3. srpnja 2019. i Upravnog suda u Splitu broj: UsInoi-77/17-27 od 
26. travnja 2018. te nižestupanjska rješenja, istaknute povrede članaka  3., 5. stavka 
2., 18., 19., 26., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, članaka 6. stavka 1. i 13. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, te članak 1. Protokola br. 1 
uz Konvenciju, upravni postupak i spor, radi povrata u naravi konfisciranih nekretnina 
(članak 54. Zakona o naknadi). 
(U-III-4533/2019) 
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 17. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo B. b. s. o. d.o.o. S., koje zastupa A. R., odvjetnica u Z., u povodu presude 
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3327/18-2 od 19. lipnja 2019., 
istaknute povrede  članaka 19. stavka 2., 29. stavka 1., 48., 49., 51. stavka 2. i 54. 
stavaka 1. i 2. Ustava, upravni postupak i spor, radi poreznog nadzora (porez na 
isplaćene otpremnine). 
(U-III-4358/2019) 
 
 18. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela N. R. 
T. iz P., koju zastupa R. M., odvjetnik u Odvjetničkom društvu J., L., M. j.t.d. u Z., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-5065/18-2 od 
27. lipnja 2019., istaknute povrede članaka 19. stavka 2., 29. stavaka 1. i 2. i 54. 
stavaka 1. i 2. Ustava, upravni postupak i spor, radi teške povrede službene dužnosti. 
(U-III-4653/2019) 
 
 19. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio V. A.  iz R., 
kojeg zastupa Vlado Vladika, odvjetnik u Rijeci, istaknuta povreda članka 29. stavka 
1. Ustava, postupak za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku. 
(U-IIIA-4431/2019) 
 

20. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela R. O. iz L. O., 
koju zastupa Lj. P., odvjetnica u R., u povodu rješenja Županijskog suda u Zagrebu 
broj: 27 Gž Ob-378/2020-2 od 28. travnja 2020. i rješenja Općinskog suda u Gospiću 
broj: 13 R1 Ob-29/2020-6 od 13. ožujka 2020., istaknute povrede članaka 3., 14. 
stavka 2., 29. stavka 1., 35. i 64. stavka 1. Ustava, te članaka 8. stavka 1. i 9. stavka 
1. Konvencije o pravima djeteta, izvanparnični postupak. 
(U-III-2901/2020) 
 
 
  

PREDSJEDNICA VIJEĆA 
  Ingrid Antičević Marinović, v.r. 


