
  
Broj: SuE-DVjD-4/2020 
Zagreb, 13. veljače 2020. 
 
 
 
 Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa 
sutkinja Ingrid Antičević Marinović saziva 4. sjednicu Vijeća za 20. veljače 2020. 
(četvrtak) u 10.00 sati i predlaže sljedeći   
 
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 3. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjD-3/2020) održane 6. veljače 2020. 
 
 

II. 
 
 
 
 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. J. iz Z., 
zastupan po I. I., odvjetniku u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev-x-1087/2017-2 od 21. svibnja 2019., istaknute povrede članaka 
21. i 29. Ustava, parnični postupak radi naknade štete. 
(U-III-3875/2019) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio T. P. iz W., S. R. 
Nj., kojeg zastupa B. B., odvjetnik u S., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev 2657/2019-2 od 29. kolovoza 2019., istaknute povrede članaka 
14. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi utvrđenja ništetnosti - 
odbačaj revizije. 
(U-III-4567/2019) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio N. B. iz S., kojeg 
zastupa I. B., odvjetnica u Zajedničkom odvjetničkom uredu I. B. i P. B. iz S., u 
povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 1203/2013-2 od 3. 
listopada 2018., istaknute povrede članaka 14. stavak 2., 26. i 29. stavak 1. Ustava, 
parnični postupak radi davanja stana na korištenje/alternativno isplate. 
(U-III-158/2019) 
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 5. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. U. iz 
D., u povodu rješenja Županijskog suda u Osijeku broj: Gž Ovr-922/2019-2 od 28. 
lipnja 2019. i rješenja Županijskog suda u Dubrovniku broj: Gž Ovr-56/15 od 16. rujna 
2015., istaknute povrede članaka 14., 18. i 29. stavka 1. Ustava, ovršni postupak, 
pitanje dopuštenosti žalbe nakon isteka roka i zahtjev za odgodu ovrhe. 
(U-III-3489/2019) 
 
 6. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo društvo 
P. P. d.o.o. sa sjedištem u R. i G. M. iz R., koje zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom 
društvu M. & Partneri d.o.o. sa sjedištem u R., u povodu rješenja Visokog trgovačkog 
suda broj: Pž-8424/2016-3 od 24. siječnja 2017., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 18. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava, stečajni postupak, odbačaj 
nepravodobne žalbe.  
(U-III-1332/2017) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela B. S. iz S., koju 
zastupa D. Đ., odvjetnik u K., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Revr 1553/14-2 od 16. lipnja 2015., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19. 
i 29. stavka 1. Ustava, radni spor radi nedopuštenosti otkaza ugovora o radu i 
vraćanje na rad.  
(U-III-1135/2016) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio K. A. B. iz S. Nj., u 
povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Kž-987/16-3 od 22. studenoga 
2016. i presude Općinskog suda u Dubrovniku broj: K-161/12 od 12. studenoga 
2015., istaknute povrede članka 29. stavaka 1. i  2. alineje 4. i 5. Ustava, kazneni 
postupak (protupravna gradnja na zaštićenom obalnom području mora). 
(U-III-1312/2017) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli I. A., M. L. i I. C., 
svi iz Z., koje zastupaju odvjetnici iz Odvjetničkog društva F. K., A. V. & partneri d. o. 
o. sa sjedištem u Z., u povodu rješenja Upravnog suda u Splitu broj: 6 Usl-2677/12-3 
od 29. prosinca 2014., istaknute povrede članaka 16. stavka 2., 19. stavka 2. i 29. 
stavka 1. Ustava, upravni postupak (odbačaj tužbe - nije upravni akt). 
(U-III-626/2015) 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. Ž. iz D., kojeg 
zastupa H. K., odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom uredu H. K. i D. K. sa sjedištem 
u Z., u povodu presude Županijskog suda u Karlovcu broj: Gž-722/2011-5 od 25. 
studenoga 2015., istaknute povrede članaka 19. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava, 
upravni postupak i spor, radi isplate (stjecanje bez osnove). 
(U-III-308/2016) 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela R. S. iz Z., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-416/16-2 od 
17. veljače 2016., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19., 29. stavka 1. i 51. 
stavka 2. Ustava, upravni postupak i spor radi utvrđivanja predujma poreza na 
dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava - odbačaj žalbe kao 
nepravovremene. 
(U-III-2209/2016) 
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 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela D. H. iz Z., koju 
zastupa S. M., odvjetnica u Zajedničkom odvjetničkom uredu dr. sc. S. M. i S. G. u 
Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 1564/2015-2 od 
2. listopada 2018. i presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž R-1575/2013-2 od 
12. svibnja 2015., istaknute povrede članaka 29. stavka 1., 35., 48. stavka 1., 54. i 
55. Ustava, te članaka 6. i 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
parnični postupak radi utvrđenja nedopuštenosti odluke o otkazu ugovora o radu i 
isplate. 
(U-III-2705/2019) 
 

13. 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.  
(U-III-2922/2018) 
 
 14. Nacrt rješenja s referatom o ustavnim tužbama koje je podnio B. A. iz Z., 
kojeg zastupa M. R., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog trgovačkog suda 
Republike Hrvatske broj: Pž-3361/2016-6 od 14. veljače 2017., rješenja Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske broj: Revt 302/17-3 od 7. veljače 2018., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 26. i 29. Ustava Republike Hrvatske, članka 6. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi isplate nagrade.  
(U-III-1629/2018, U-III-1630/2018) 
 
 
 
 
 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 

                                                                  Ingrid Antičević Marinović, v.r. 


