
  
Broj: SuE-DVjD-3/2020 
Zagreb, 29. siječnja 2020. 
 
 
 
 Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa 
sutkinja Ingrid Antičević Marinović saziva 3. sjednicu Vijeća za 6. veljače 2020. 
(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-2/2020) održane 23. siječnja 2020. 
 
 

II. 
 
 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela Z. B. d.d. sa 
sjedištem u Z., koju zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu P. i P. j.t.d. sa 
sjedištem u Z., u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: 
Rev 2245/17-2 od 20. ožujka 2018. (prigovori podnositeljice ograničeni samo na dio 
u kojem je presudom meritorno odbijena izvanredna revizija te je samo u tom dijelu 
podnositeljica predložila ukidanje osporenog akta), istaknuta povreda članak 29. 
stavak 1. Ustava, parnični postupak radi utvrđenja ništetnosti odredaba potrošačkog 
ugovora o kreditu o promjenjivoj kamatnoj stopi i povrata naplaćenog bez osnove. 
(U-III-2922/2018) 
 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli R. I. iz R. S., S. 
O. iz Z. i S. I. iz R. S., koje zastupa I. U., odvjetnik u Z., u povodu presude 
Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-5934/18-2 od 27. studenoga 2018. i presude 
Općinskog građanskog suda  Zagrebu broj: P-33/08 od 24. rujna 2009., istaknute 
povrede članaka 14., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, te članka 6. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi proglašenja ovrhe 
nedopuštenom. 
(U-III-1092/2019) 
 
 
 



 4. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio D. K. iz P., kojeg 
zastupa A. P., odvjetnik u Z., u povodu  presude Županijskog suda u Karlovcu, 
Stalna služba u Gospiću broj: Gž-R-6/2016-2 od 5. veljače 2016., presude Općinskog 
suda u Karlovcu broj: Pr-23/2015-45 od 21. listopada 2015., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 26., 29. stavka 1. i 118. Ustava, te članka 6. stavka 1. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda,  parnični postupak radi 
isplate. 
(U-III-1713/2017) 
 
 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela Š. L. iz Z., koju 
zastupa Zorislav Zaninović, odvjetnik u Zagrebu, u povodu presude Županijskog 
suda u Zagrebu broj: Gž-6353/2014-2 od 20. studenoga 2017. i presude Općinskog 
građanskog suda u Zagrebu broj: P-1825/13-178 od 28. svibnja 2014., istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi 
isplate. 
(U-III-5039/2019) 
 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela V. K. iz V., koju 
zastupa K. H., odvjetnik u V., u povodu  presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-185/17-2 od 18. listopada 2017., istaknute povrede članka 29. 
stavka 1. Ustava i članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
upravni spor radi otkupa stana. 
(U-III-524/2018) 
 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela Lj. P. iz Z., koju 
zastupa A. H., odvjetnica u Z., u povodu rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: 
Gž Ob-1212/17-2 od 7. studenoga 2017. i rješenja Općinskog građanskog suda u 
Zagrebu broj: R1 Ob-2094/16-7 od 17. srpnja 2017., istaknute povrede članaka 29. 
stavka 1., 34., 35. i 61. Ustava, članaka 6. stavka 1. i 8. Konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda i članka 3. stavka 1. Konvencije o pravima djeteta, 
izvanparnični postupak.   
(U-III-349/2018) 
 
 
 8. Predreferat o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. z o. l. p. p. sa sjedištem u 
S., koju zastupa N. B., odvjetnik u Z., u povodu rješenja Županijskog suda u Osijeku 
broj: Gž Ovr-706/2019-2 od 27. rujna 2019., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 
48. stavka 1. Ustava,  ovršni postupak, odbačaj prijedloga za ovrhu na novčanoj 
tražbini zbog propusta podnositeljice da prethodno prijavi tražbinu u postupku 
predstečajne nagodbe ovršenika. 
(U-III-5104/2019) 
 
 
 
 
 



 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. A. iz N., sada u 
Zatvoru u S., kojeg zastupa D. M., odvjetnik u S., u povodu presude i rješenja 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Kž-280/16-10 od 24. listopada 2016. i 
presude Županijskog suda u Splitu broj: K-3/16 od 26. veljače 2016., istaknute 
povrede članaka 5., 14., 26., 29. i 118. Ustava, kazneni postupak. 
(U-III-6306/2016) 
 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli F. B., M. B., A. 
B. svi iz S. i J. B. iz Z., koje zastupa L. H., odvjetnica u Z., ustavna tužba podnesena 
na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike 
Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-4317/2019) 
 
 
 11. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio D. M. iz D., 
kojeg zastupa B. H., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-2021/17-2 od 6. travnja 2018., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2. , 26., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, upravni spor radi 
utvrđivanja dohotka. 
(U-III-3366/2018) 
 
 
 12. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio D. M. iz D., 
kojeg zastupa B. H., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-2020/17-2 od 12. rujna 2018., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2. , 26., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, upravni spor radi 
utvrđivanja dohotka. 
(U-III-353/2019) 
 
 
 13. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio D. M. iz D., 
kojeg zastupa B. H., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-2019/17-2 od 6. prosinca 2018., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2. , 26., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, upravni spor radi 
utvrđivanja dohotka. 
(U-III-1970/2019) 
 
 
 14. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio D. M. iz D., 
kojeg zastupa B. H., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-2022/17-2 od 26. travnja 2018., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2. , 26., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, upravni spor radi 
utvrđivanja dohotka. 
(U-III-3367/2018) 
 
 
 
 



 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. T. iz B., kojeg 
zastupa S. M., odvjetnik u Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Rev-940/2019-5 od 14. svibnja 2019., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 
29. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi naknade štete, zahtjev za odgodu ovrhe. 
(U-III-4595/2019) 
 
 
 16. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio V. Š. iz Z., kojeg 
zastupa V. D. L., odvjetnica u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: UsII-396/18-7 od 25. listopada 2018., istaknute povrede 
članka 29. stavka 1. u svezi s člancima 19. stavkom 2., 115. (118.) stavkom 3. i 117. 
(120.) stavkom 2. Ustava, članka 38. stavka 4. u svezi s člankom 16. stavkom 2. 
Ustava, članka 68. (69.) stavka 1. u svezi s člancima 3. i 16. stavkom 2. Ustava te 
članaka 6. stavka 1., 10., 13. i 18. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, upravni spor, pravo na pristup informacijama. 
(U-III-4572/2018) 
 
 
 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 

 Ingrid Antičević Marinović, v.r. 


