
   
Broj: SuE-DVjD-7/2018 
Zagreb, 12. travnja 2018. 
 
 
 
 Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa 
sutkinja Ingrid Antičević Marinović saziva 7. sjednicu Vijeća za 19. travnja 2018. 
(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-6/2018) održane 29. ožujka 2018. 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio mldb. L. A. iz Z., 
zastupan po roditeljima N. B. i M. A., koje zastupa N. B., odvjetnik iz Z., u povodu 
presude Županijskog suda u Zagrebu  broj: Gžn-1817/13-2 od 9. lipnja 2015. i 
presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: Pn-6239/10-23 od 19. ožujka 
2013., istaknuta povreda članaka 14. stavci 1. i 2., 16., 26., 29. stavak 1. i 35. 
Ustava, članaka 6. stavaka 1., 8., 13. i 14. Konvencije te članak 1. Protokola broj 12 
uz Konvenciju kao i odredbe Povelje Europske unije o temeljnim pravima 2007/C 
303/01, parnični postupak radi naknade štete. 
(U-III-3418/2015) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. P. iz I., kojeg 
zastupa H. Z., odvjetnik iz Z., u povodu presude presuda Županijskog suda u 
Varaždinu, Stalna služba u Koprivnici broj: Gž-3203/15-2 od 17. studenoga 2016. i 
presude Općinskog suda u Varaždinu, Stalna služba u Ivancu broj: P-576/14-31 od 
5. studenoga 2015., istaknute povrede članaka 23. stavka 1., 25. stavka 1. i 29. 
stavka 1. Ustava te članaka 6. stavka 1. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, parnični postupak radi naknade štete zbog uvjeta u zatvoru za 
vrijeme odsluženja kazne zatvora. 
(U-III-181/2017) 
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 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli P. D. i P. D., 
oboje iz U., koje zastupa B. Š. M., odvjetnica iz Z., u povodu presude Županijskog 
suda u Varaždinu, Stalne službe u Koprivnici broj: Gž-3042/15-3 od 25. siječnja 
2016., presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj:  P-3634/14-11 od 16. 
siječnja 2015., istaknuta povreda članaka 14. stavka 2., 26., 29. stavka 1. i 48. stavka 
1. Ustava, parnični postupak radi isplate obiteljske mirovine nakon smrti oca. 
(U-III-1880/2016) 
 
 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio L. T. iz B., kojeg 
zastupa Ž. Š., odvjetnik iz K., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Revr 1575/11-2 od 21. prosinca 2016., presude Županijskog suda u Karlovcu 
broj: Gž-1984/2011-2 od 7. rujna 2011. i presude Općinskog suda u Karlovcu broj: P-
112/11-19 od 29. lipnja 2011., istaknute povrede članaka 3., 5. stavka 2., 54. stavaka 
1. i 2., 55. stavka 1. i 115. stavka 3. Ustava, parnični postupak radi isplate naknade 
plaće. 
(U-III-4056/2017) 
 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. R. iz O., kojeg 
zastupa G. V., odvjetnik iz Z., u povodu rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: 
Gž Ob-843/16-2 od 28. lipnja 2016., istaknute povrede članaka 26. i 29.  Ustava, 
izvanparnični postupak. 
(U-III-4539/2016) 
 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Đ. F. iz Z., kojeg 
zastupaju odvjetnici Odvjetničkog društva K. i p. iz Z., u povodu rješenja Županijskog 
suda u Zadru broj: Gž-2422/12-2 od 6. prosinca 2012., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 26., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, zemljišnoknjižni, radi zabilježbe 
privremene mjere upisom zabrane otuđenja ili opterećenja imovine do pravomoćnog 
okončanja kaznenog postupka i provedbe u zemljišnoj knjizi. 
(U-III-421/2013) 
 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo P. G. d. o. o. iz 
K., koje zastupa N. S.-R. i N. S.-R., odvjetnici iz Z., u povodu presude Visokog 
upravnog suda Republike Hrvatske broj: UsII-60/16-2 od 19. siječnja 2017., istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2., 19. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, upravni spor radi 
zaštite tržišnog natjecanja. 
(U-III-952/2017) 
 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo E. C. P. d.o.o., 
koje zastupa M. B., odvjetnica u Odvjetničkom društvu B. i p. d.o.o. iz Z., u povodu 
rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usoz-306/2013-5 od 27. 
rujna 2013. i rješenja Upravnog suda u Zagrebu broj: Usl-2089/12-2 od 29. lipnja 
2012., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 49. stavka 1. Ustava, upravni spor 
radi ocjene zakonitosti općeg akta. 
(U-III-5406/2013) 
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 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo E. C. P. d.o.o., 
koje zastupa M. B., odvjetnica u Odvjetničkom društvu B. i p. d.o.o. iz Z., u povodu 
rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usoz-195/2012-8 od 27. 
rujna 2013. i rješenja Upravnog suda u Zagrebu broj: Usl-2089/12-2 od 29. lipnja 
2012., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 49. stavka 1. Ustava, upravni spor 
radi ocjene zakonitosti općeg akta. 
(U-III-5407/2013) 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. M. iz Z., 
istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, postupak za zaštitu prava na suđenje 
u razumnom roku radi trajanja postupka pred Županijskim sudom u Rijeci pod brojem 
Gž-221/2016. 
(U-IIIA-507/2017) 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio G. B. iz Z., 
upravni spor, ustavna tužba zbog dugotrajnosti postupka koji se vodi pred Upravnim 
sudom u Zagrebu, podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o 
Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-5230/2017) 
 

13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. I. iz Z., kojeg 
zastupa A. G., odvjetnik iz odvjetničkog društva G. i G., iz Z., u povodu presude 
Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-1971/11-2 od 10. prosinca 2013., istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi 
isplate naknade za troškove pričuve. 
(U-III-518/2014) 
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo A. d.o.o. iz R. 
koje zastupa G. B., odvjetnik iz P., u povodu presude i rješenje Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Revt 68/11-2 od 19. veljače 2013., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi isplate. 
(U-III-2810/2013) 
 
 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. P. iz Z., koju 
zastupa A. P., odvjetnik iz Z., u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Us-1125/2011-6 od 6. studenoga 2013., istaknute povrede članka 14. 
stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, upravni spor zbog šutnje uprave. 
(U-III-472/2014) 
 
 16. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio B. L. iz R., kojeg 
zastupaju odvjetnici Odvjetničkog društva V., J., Š., S., J. i J. d.o.o., iz R., u povodu 
presude Upravnog suda u Rijeci broj: UsI-1786/12-13 od 17. listopada 2014., 
istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 2., 28. stavka 1., 29. stavka 1., 49. i 51. 
stavka 2. Ustava, upravni spor radi prisilne naplate poreza. 
(U-III-7469/2014) 
 
 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 

                          Ingrid Antičević Marinović, v. r. 


