
  
Broj: SuE-DVjD-7/2021 
Zagreb, 8. travnja 2021. 
 
 Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa 
sutkinja Ingrid Antičević Marinović saziva 7. sjednicu Vijeća za 15. travnja. 2021. 
(četvrtak) u 10.00 sati i predlaže sljedeći   

 
D N E V N I   R E D 

 
I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 6. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjD-6/2021) održane 1. travnja 2021. 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. M. iz P., kojeg 
zastupa L. M., odvjetnica u P., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Rev 1331/18 od 12. srpnja 2018., istaknuta povreda članka 14. stavka 2. 
Ustava, parnični postupak, radi utvrđenja ništetnosti i isplate - troškovi postupka. 
(U-III-3401/2018) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela V. A. iz P., koju 
zastupa L. M., odvjetnica u P., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Rev 1329/18 od 12. srpnja 2018., istaknuta povreda članka 14. stavka 2. 
Ustava, parnični postupak, radi utvrđenja ništetnosti i isplate - troškovi postupka. 
(U-III-3400/2018) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo L. C. d.o.o. z. o., z., r., i. c. i c. o., zastupano po predsjedniku uprave P. P., u 
povodu presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revt 61/2016-2 od 6. 
listopada 2020. i Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-3922/13-4 od 
28. rujna 2015., istaknute povrede članaka 3. i 29. stavka 1. Ustava, te članaka 6. 
stavka 1. i 17. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični 
postupak u povodu prigovora protiv platnog naloga - nepodmirene kamate. 
(U-III-6202/2020) 
 
 5. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio I. A. iz R., kojeg 
zastupa K. G., odvjetnik u Ž. , u povodu rješenja Županijskog suda u Osijeku broj: 
Gž-316/2018-2. od 20. ožujka 2019. kojim je ukinuta presuda Općinskog suda u 
Vukovaru, Stalne službe u Županji broj: P-252/17-15 od 26. siječnja 2018., istaknute 
povrede članaka 29. stavka 1., 48., 134. i 141.c stavaka 1. - 4. Ustava,  parnični 
postupak, radi činidbe. 
(U-III-1901/2019) 
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 6. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnim tužbama koje je podnijela B. 
M. iz Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda broj: Rev-5290/2019-3 od 29. siječnja 
2020., rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-3718/2018-4 od 17. siječnja 
2019. i rješenja Općinskog suda u u Zadru broj: broj: R1-382/2016-89 od 16. ožujka 
2018., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26., 29. stavka 1. Ustava i članak 6. 
stavak 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, izvanparnični 
postupak, osnivanje nužnog prolaza. 
(U-III-972/2020, U-III-973/2020) 
 
 7. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli L. T., I. 
T. i T. T., svi iz Z., koje zastupa V. D. L., odvjetnica u Z., istaknute povrede članaka 
21. i 23. Ustava i članaka 2., 3. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, ustavna tužba zbog nedjelotvorne istrage kaznenog djela teškog ubojstva. 
(U-IIIBi-1926/2019) 
 
 8. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. M. iz 
G. K., s boravištem u G., R. A., kojeg zastupa Ines Bojić, odvjetnica u Zagrebu, u 
povodu presude Županijskog suda u Varaždinu broj: Kž-468/2018-4 od 6. veljače 
2019. i presude Općinskog suda u Čakovcu broj: K-268/16-110 od 16. veljače 2018., 
istaknute povrede  članaka 29. stavka 1. i 31. stavka 1. Ustava, te članaka 6. stavka 
1. i 7. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni 
postupak, zbog kaznenog djela iz članka 129. stavka 2. Kaznenog zakona.  
(U-III-1436/2019) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio N. P. iz Z., kojeg 
zastupa M. P., odvjetnica u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda broj: UsII-
318/18-4 od 14. studenoga 2019., istaknute povrede članaka 19., 29. stavka 1. i 49. 
stavaka 1. i 2. Ustava, upravni spor, radi zlouporabe položaja. 
(U-III-224/2020) 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio N. P. iz Z., kojeg 
zastupa M. P., odvjetnica u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda broj: UsII-
192/19-5 od 14. studenoga 2019., istaknute povrede članaka 19. i 29. stavka 1. 
Ustava, upravni spor, radi ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika 
(U-III-227/2020) 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio N. P. iz Z., kojeg 
zastupa M. P., odvjetnica u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda broj: UsII-
280/18-6 od 21. veljače 2019., istaknute povrede članaka 19. i 29. stavka 1. Ustava, 
upravni spor, radi ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika 
(U-III-2317/2019) 
 
 12. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela L. R. iz R., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-4793/18-2 od 
2. svibnja 2019., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29., 44. i 54. stavka 1. 
Ustava, upravni spor, radi imenovanja. 
(U-III-3512/2019) 
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 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela C. J. iz Z., koju 
zastupa M. D., odvjetnik u Z., upravni postupak i spor, radi prava iz zdravstvenog 
osiguranja, ustavna tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog 
zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-5636/2020) 
 
 14. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnim tužbama koje je podnio D. 
M. iz B., K. N., istaknute povrede članaka 19. stavaka 1. i 2., 27., 29. stavaka 1. i 4., 
46., 48. stavka 4., 118. stavka 3., 119. stavka 1. i 122. stavka 2. Ustava (predmet U-
IIIA-4937/2017), članaka 14. stavka 2., 18., 19. stavaka 1. i 2., 27., 29. stavaka 1. i 
4., 48. stavka 4., 116. stavka 1., 118. stavka 3., 119. stavka 1. i 122. stavka 2. 
Ustava, te članaka 4., 6. stavka 1., 13. i 17. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda i Protokol br. 7 uz Konvenciju (predmet: U-IIIA-4546/2018), 
parnični postupak, utvrđivanje prava vlasništva i predaja u posjed, ustavne tužbe 
podnesene na temelju članka 63. Ustavnog zakona zbog nedonošenja odluke u 
razumnom roku i nerazumnog trajanja postupka. 
(U-IIIA-4937/2017, U-IIIA-4546/2018) 
 
 15. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio M. K. iz S., 
ustavna tužba podnesena na temelju članka 62. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu 
Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-III-2390/2020) 
  
 16. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. S. iz R., koju 
zastupa Đ. P., odvjetnik u R., istaknute povrede  članaka 14. stavka 2., 18., 26. i 29. 
stavka 1. Ustava, ustavna tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. 
Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-5613/2020) 
 
 
 
 
 

REDSJEDNICA VIJEĆA 

  Ingrid Antičević Marinović, v.r. 

 

 
 
 
 
 
 


