
  
Broj: SuE-DVjD-8/2019 
Zagreb, 18. travnja 2019. 
 
 Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa 
sutkinja Ingrid Antičević Marinović saziva 8. sjednicu Vijeća za 25. travnja 2019. 
(četvrtak) u 10.00 sati i predlaže sljedeći   
 
 
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1 a. Ovjera zapisnika 7. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjD-7/2019) održane 18. travnja 2019. 
 
 1 b. Stavljanje izvan snage zaključka s 20. sjednice Drugog vijeća za 
odlučivanje o ustavnim tužbama (SuE-ZVjD-20/2018) održane 20. prosinca 2018. 
vezanog uz točku 4. (U-III-2309/2018). 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli 
trgovačka društva P. d.d. za usluge sa sjedištem u Z., koje zastupa M. M., odvjetnik u 
Odvjetničkom društvu M. i partneri sa sjedištem u Z., I. d.d. za poslovno savjetovanje 
sa sjedištem u Z., koje zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu B., D. i partneri 
sa sjedištem u Z., te S. z. a. i. f. s j. p. d.d. sa sjedištem u Z., koje zastupa B. A., 
odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 
968/16-2 od 26. listopada 2016., presude i rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev-x 207/17-5 od 11. svibnja 2017., istaknute povrede  članaka 14. 
stavka 2., 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 49. stavaka 2. i 4. Ustava te članka 1. 
Protokola br. 1. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični 
postupak - naknada izmakle koristi zbog nezakonitog rada Ministarstva. 
(U-III-444/2017, U-III-554/2018) 
 
 
 3. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio M. D. iz C. B. te 
S. D. i N. D., oboje iz S. K., R. S., koje zastupa L. Š., odvjetnik u Z., u povodu 
presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 662/13-3 od 11. svibnja 2016., 
istaknute povrede  članaka 14., 21., 29. stavka 1. i 35. Ustava, te članaka 2., 6. 
stavka 1. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda,  parnični 
postupak radi naknade nematerijalne štete (ratna šteta).  
(U-III-3460/2016) 
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 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio B. Š. iz K., kojeg 
zastupa J. C., odvjetnik u S., u povodu presude Županijskog suda u Splitu broj: Gžst-
367/14 od 5. veljače 2015., istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 2., 16. stavka 2., 
29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava te članka 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak, radi iseljenja. 
(U-III-2130/2015) 
 
 
 
 5. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio S. m. H. - I. s. iz 
Z., kojeg zastupa J. Č.-Ž., odvjetnica u Z., u povodu presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Gž 2/2019-4 od 30. siječnja 2019., istaknute povrede 
članaka 16. stavka 2., 43. stavka 1., 60. stavka 1. i 61. stavka 1. Ustava i članka 11. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi 
utvrđenja i zabrane nezakonitog štrajka. 
(U-III-1061/2019) 
 
 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela D. Š. iz R., koju 
zastupa F. M., odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom uredu F. M. i I. B. u R., u 
povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 1306/16-2 od 7. 
veljače 2018., presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž R-824/2016-2 od 31. 
svibnja 2016. i presude Općinskog suda u Rijeci broj: P-191/13-50 od 30. ožujka 
2016., istaknute povrede članaka 16. i 38. Ustava Republike Hrvatske te članka 10. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi 
utvrđenja nedopuštenosti redovitog otkaza ugovora o radu. 
(U-III-2413/2018) 
 
 
 
 7. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. V. iz K., 
koju zastupa S. J., odvjetnik u Odvjetničkom društvu V., J., Š., S., J. i J. sa sjedištem 
u R., u povodu presude Županijskog suda u Rijeci broj: Kž-16/2013-4 od 13. ožujka 
2013., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 31. stavka 1. Ustava, 
kazneni postupak zbog kaznenog djela (članak 339. KZ-a/97). 
(U-III-3555/2013) 
 
 
 
 8. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio V. J., trenutno u 
Z., državljanin Republike L. i R. F., kojeg zastupaju D. P. i Č. P., odvjetnici u Z., u 
povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž-33/2019-4 od 31. 
siječnja 2019. i rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: 13 Kv II-1159/2018-4, Kir-
1376/2017 od 18. prosinca 2018., istaknute povrede članaka 17. stavka 3., 21. 
stavka 1., 23. stavka 1., 25. stavka 1. i 29. stavaka 1., 2. i 3. Ustava i članaka 3. 
stavka 1. i 6. stavka 2. alineje 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, kazneni postupak, izručenje stranca. 
(U-III-1308/2019) 
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 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio R. J., državljanin R. 
S. s boravištem u Z., kojeg zastupa V. R., odvjetnik u Z., u povodu rješenja 
Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave zagrebačke, 
Sektora upravnih i inspekcijskih poslova broj: 511-19-23/1-PB-64072-UP/I-15781/1-
2018 od 12. veljače 2019., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19. stavka 1., 29. 
stavka 1., 35., 62. i 65. Ustava, članaka 6. stavka 1. i 8 Konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, te članka 1. Protokola br. 12. uz Konvenciju, upravni 
postupak radi protjerivanja stranca. 
(U-IIIB-1445/2019) 
 
 
 
 
                                                                                                                                       

PREDSJEDNICA VIJEĆA 

 Ingrid Antičević Marinović, v.r. 


