
  
Broj: SuE-DVjD-5/2022 
Zagreb, 9. ožujka 2022. 
 
 Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa 
sutkinja Ingrid Antičević Marinović saziva 5. sjednicu Vijeća za 17. ožujka 2022. 
(četvrtak) u 10.00 sati i predlaže sljedeći   
 
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 4. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjD-4/2022) održane 3. ožujka 2022. 
 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela L. B., odvjetnica 
u R., u povodu presude Vrhovnog suda broj: Rev 498/2015-3 od 24. rujna 2019., 
istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, te članaka 6. 
stavka 1. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični 
postupak, radi isplate. 
(U-III-3259/2020) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. R. iz V. G., kojeg 
zastupa A. Š., odvjetnik u V. G., u povodu presude Županijskog suda u Velikoj Gorici 
broj: Gž-329/2019-2 od 16. listopada 2019., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 
48. stavaka 1. i 4 Ustava, članka 6. stavak 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda i članak 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju,  parnični postupak, radi 
prigovora u ostavinskom postupku. 
(U-III-3288/2020) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Ž. K. iz Z., kojeg 
zastupa V. R., odvjetnica u Z., u povodu presude Županijskog suda u Puli - Pola broj: 
Kž-145/2019-14 od 26. svibnja 2020. i presude Općinskog kaznenog suda u Zagrebu 
broj: K-1773/17-48 od 25. siječnja 2019., istaknute povrede članka 29. Ustava, te 
članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni 
postupak, zbog kaznenog djela iz članka 218. stavka 1., u vezi sa člankom 33. 
stavkom 1. KZ-a/97. 
(U-III-3575/2020) 
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 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela R. B. iz P., R. K., 
u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-4150/19-2 
od 24. listopada 2019., istaknuta povreda članka 55. stavka 1. Ustava, upravni i 
upravnosudski postupak, radi razmjernog dijela starosne mirovine. 
(U-III-3839/2020) 
 
 6. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo T. d.d. sa sjedištem u Z., koje po punomoći direktora R. M., zastupa M. K., 
odvjetnik u Odvjetničkom društvu P. i partneri j.t.d. sa sjedištem u R., u povodu 
presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3137/19-3 od 17. 
ožujka 2021. i Upravnog suda u Splitu broj: UsIpor-70/17-14 od 6. svibnja 2019., 
istaknute povrede članaka 3., 18., 19., 26., 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 51. stavka 1. 
Ustava, članaka 6. stavak 1. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda i članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju, upravni i upravnosudski postupak, 
porezna ovrha nakon raskida neispunjene predstečajne nagodbe. 
(U-III-4006/2021) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo P. b. d.o.o. (pravni sljednik L. F. iz U., koje zastupa M. T., član uprave, u 
povodu rješenja Visokog upravnog suda broj: Usž-1853/18-2 od 3. svibnja 2018. i 
rješenja Upravnog suda u Rijeci broj: 6 UsI-2008/15-8 od 28. prosinca 2017., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 16., 18. stavka 1., 26., 29. stavka 1., 48. 
stavka 1., 49. stavaka 1., 2. i 4., 50. i 52. stavka 2. Ustava, te i članaka 6. i 13. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, upravni i upravnosudski 
postupak, (odbacivanje tužbe u upravnom sporu iz razloga što se ne radi o upravnoj 
stvari - odluka o povratu sredstava). 
(U-III-4317/2018) 
 
 
 
 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 

  Ingrid Antičević Marinović, v.r. 

 


