
  
Broj: SuE-DVjD-8/2022 
Zagreb, 21. travnja 2022. 
 
 
 Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa 
sutkinja Ingrid Antičević Marinović saziva 8. sjednicu Vijeća za 28. travnja 2022. 
(četvrtak) u 10.00 sati i predlaže sljedeći   
 
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 7. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjD-7/2022) održane 13. travnja 2022. 
 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo 2. s. d. o .o. iz Z., koje zastupa H. L., odvjetnik iz Z., u povodu presude 
Županijskog suda u Sisku broj: Gž-462/2017-3 od 7. veljače 2019., istaknute povrede 
članaka 14. i 29. stavka 1. Ustava, te članka 1. Protokola br. 12 uz Konvenciju za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi naknade štete 
počinjene objavom informacije. 
(U-III-2837/2021) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli V. K. i M. K., 
obojica iz G., koje zastupa K. G., odvjetnik u Ž., u povodu rješenja Županijskog suda 
u Dubrovniku broj: Gž-496/2019-2 od 8. srpnja 2020., istaknute povrede članaka 29. 
stavka 1., 48., 134. i 141.c stavaka 1. - 4. Ustava i članka 1. Protokola broj 1 uz 
Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi 
činidbe. 
(U-III-4014/2020) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela R. K. iz G., 
koju zastupa K. G., odvjetnik u Ž., u povodu rješenja Županijskog suda u Slavonskom 
Brodu, Stalne službe u Požegi broj: Gž-979/2019-2 od 31. srpnja 2020. i rješenja 
Općinskog suda u Vinkovcima, Stalne službe u Županji broj: P-790/2019-15 od 15. 
listopada 2019., istaknute povrede članaka 29. stavka 1., 34. stavka 1., 48. stavka 1., 
134. i 141.c stavaka 1. - 4. Ustava i članka 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi činidbe. 
(U-III-4635/2020) 
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 5. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio M. B. iz R., kojeg 
zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu V. i partneri d. o. o. u R., u povodu 
presude Županijskog suda u Osijeku broj: Gž-1128/2021-2 od 16. rujna 2021., 
istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 1. i 29. Ustava, parnični postupak radi 
naknade štete.  
(U-III-5926/2021) 
 
 
 6. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. T. iz 
M., kojeg zastupa N. K., odvjetnik u K., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev 2612/2016-2 od 15. listopada 2019., istaknute povrede članaka 
5., 14. stavka 2., 19. stavka 1., 29. stavka 1. i 140. Ustava, parnični postupak radi 
ispunjenja ugovora, utvrđenja ništetnosti ugovora i utvrđenja ništetnosti uknjižbe 
(istaknuta i povreda prava na suđenje u razumnom roku). 
(U-III-4788/2019) 
 
 
 7. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. S. iz Z., 
kojeg zastupaju Č. P. i J. S., odvjetnici u Z., u povodu presude i rješenja Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske broj: Kž-Us-76/2020-15 od 7. srpnja 2021. i presude 
Županijskog suda u Zagrebu broj: K-Us-50/14 od 27. prosinca 2019., istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2., 16. stavka 2., 18. stavka 1., 22., 24. stavka 3., 28. i 
29. Ustava, kazneni postupak kazneno djelo iz članka 347. stavka 1. KZ/11. 
(U-III-7274/2021) 
 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela Z. ž., koju 
zastupa S. K, a koje zastupa D. B., odvjetnik iz Odvjetničkog društva B. i P. j.t.d. iz 
Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usoz-79/20-
13 od 27. rujna 2021., istaknute povrede članaka 29. stavak 1., 129.a i 129.b Ustava, 
postupak za ocjenu zakonitosti akta tijela područne (regionalne) samouprave. 
(U-III-6132/2021) 
 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. K. U. iz O., N., 
kojeg zastupa M. S., odvjetnik u Odvjetničkom društvu S. i Š. d.o.o. sa sjedištem u 
Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3037/19-
7 od 24. kolovoza 2021., presude Upravnog suda u Zagrebu broj: UsI-475/19-10 od 
12. travnja 2019. i rješenja I. Povjerenstva za žalbe klasa: UP/II-217/02/18-06/99, 
urbroj: 317-18-2 od 20. prosinca 2018. o odbijanju podnositeljeve žalbe protiv 
rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave 
zagrebačke broj: 511-19-23/1-PB-68454-UP/I-9442/2-2017 od 12. lipnja 2018., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18., 19. i 29. stavka 1. Ustava, te članka 6. 
stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, upravni i 
upravnosudski postupak, prestanak boravka u svrhu spajanja s obitelji i protjerivanje 
iz razloga nacionalne sigurnosti. 
(U-III-5734/2021) 
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 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela B. Z. iz Z., koju 
zastupa N. C., odvjetnica u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: UsII-302/2021-5 od 15. listopada 2021., istaknute povrede članaka 3., 
14., 19. i 29. stavka 1. Ustava, upravni i upravnosudski postupak, dopuna (brisanje) 
informacije, ustavna tužba podnesena i na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog 
zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-III-6078/2021) 
 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio E. B. iz Š. – B., 
kojeg zastupa V. B., odvjetnik u V. G., ustavna tužba podnesena na temelju 
ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske 
(razumni rok). 
(U-IIIA-5044/2020) 
 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio B. S. iz O., kojeg 
zastupa H. K., odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom uredu H. K. i D. K. sa sjedištem 
u K., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, ustavna tužba podnesena na 
temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike 
Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-1731/2021) 
 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio L. S. iz Z. kojeg 
zastupa B. I., odvjetnica u Z., radni spor, ustavna tužba zbog dugotrajnosti postupka 
koji se vodio pred Općinskim radnim sudom u Zagrebu, podnesena na temelju 
ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske 
(razumni rok). 
(U-IIIA-2050/2020) 
 
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Đ. B. iz Z., kojeg 
zastupa Z. R., odvjetnik u Z., ustavna tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz 
članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-1043/2022) 
 
 
 15. Nacrt rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. Z. iz Z., kojeg 
zastupa N. B., odvjetnik u Z., u povodu rješenja I. Povjerenstva za žalbe klasa: UP/II-
217-02/20-06/132, urbroj: 317-20-2 od 30. srpnja 2021. i rješenja Ministarstva 
unutarnjih poslova, Policijske uprave zagrebačke, Sektora za imigraciju, 
državljanstvo i upravne poslove broj: 511-19-23/1-PB-52499-UP/I-2896/1-2018 od 7. 
srpnja 2020., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19., 29. stavka 1. i 35. 
Ustava,te članak 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, upravni i 
upravnosudski postupak, odbijanje produljenja boravka u svrhu spajanja s obitelji i 
protjerivanje zbog opasnosti za javni poredak (pravomoćna kaznena osuda). 
(U-IIIB-5954/2021) 
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16. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio V. D. iz S. P., 

kojeg zastupa A. B., odvjetnik u B., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev 2594/2018-8 od 15. svibnja 2019. i presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Gž R-712/18-2 od 10. srpnja 2017., istaknute povrede članaka 3., 14., 
29. stavka 1., 44. i 55. Ustava, parnični postupak radi isplate. 
(U-III-2650/2019) 
 
 
 
 

 
PREDSJEDNICA VIJEĆA 

Ingrid Antičević Marinović, v. r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


