
   
Broj: SuE-DVjD-8/2021 
Zagreb, 22. travnja 2021. 
 
 Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa sutkinja 
Ingrid Antičević Marinović saziva 8. sjednicu Vijeća za 29. travnja. 2021. (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-7/2021) održane 15. travnja 2021. 
 
  

  

II. 
 

 2. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. Š. iz Z., u 
povodu presude Županijskog suda u Šibeniku broj: Gž-574/2019-2 od 7. listopada 
2019., istaknute povrede članaka 29. i 48. stavka 1. Ustava RH, članaka 6. stavka 1. i 
13. Konvencije, parnični postupak, radi naknade štete (nepravilan rad državnog tijela). 
(U-III-5933/2020) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela V. Lj. iz V., koju 
zastupa I. B., odvjetnica u K., u povodu presude Županijskog suda u Karlovcu broj: Gž-
1150/2018-3 od 6. ožujka 2019., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26., 29. 
stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava RH te članka 6. stavaka 1. i 2. Konvencije, parnični 
postupak, radi utvrđivanja bračne stečevine (kao dijela ostavine) i nasljeđivanja. 
(U-III-1834/2019) 
 
 4. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio K. K. iz V., 
kojeg zastupaju A. K., odvjetnik u Odvjetničkom društvu K. & partneri u Z. i V. D. L., 
odvjetnica u Z., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Kž-631/2018-7 od 
16. listopada 2018. i presuda Općinskog suda u Zadru broj: K-439/14-50 od 14. ožujka 
2018., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava RH, kazneni 
postupak, zbog kaznenog djela iz članka 212. Kaznenog zakona. 
(U-III-5/2019) 
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5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. C. iz S., koju 
zastupa I. B., odvjetnica u Z., u povodu presude Visokog prekršajnog suda Republike 
Hrvatske broj: Jž-234/2017 od 21. ožujka 2018. i presude Prekršajnog suda u Velikoj 
Gorici, Stalne službe u Ivanić-Gradu broj: Pp J-826/15-72 od 2. siječnja 2017., istaknute 
povrede članaka 29. i 31. Ustava RH te članka 6. Konvencije, prekršajni postupak, 
prekršaj iz članka 20. stavka 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. 
(U-III-3132/2018) 
 
 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli trgovačko društvo D. 
t. n. d. iz B., R. S., i M. T. iz Z., koje zastupa M. Š., odvjetnik u Z., u povodu presude 
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1622/20-2 od 9. rujna 2020.; 
presude Upravnog suda u Zagrebu broj: Usl-304/19-8 od 21. siječnja 2020; rješenja 
Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak klasa: 
UP/II-471-01/18-01/72, ur.broj: 513-04-19-3 od 8. siječnja 2019.; rješenja Ministarstva 
financija, Carinske uprave, Područnog ureda Zagreb klasa: UP/I-415-02/15-18/2077, 
ur.broj: 513-02-3005/33-17-9 od 20. prosinca 2017., istaknute povrede članaka 3., 14., 
19. stavka 2., 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 49. stavka 1. Ustava, članaka 6., 13. i 14. 
Konvencije, članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju, porezno-upravni (kaznena 
trošarina), upravni spor. 
(U-III-5565/2020) 
 
 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli društvo D. t. n. d. iz 
B., R. S., i M. T. iz Z., koje zastupa M. Š., odvjetnik u Z., u povodu rješenja Visokog 
prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: FPž-687/2020 od 28. travnja 2020. i rješenja 
Ministarstva financija, Carinske uprave, Područnog carinskog ureda Zagreb, Vijeća za 
prekršaje broj: 03-P-506/15 od 27. siječnja 2020., istaknute povrede članaka 3., 14., 19. 
stavka 2., 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 49. stavka 1. Ustava, članaka 6., 13. i 14. 
Konvencije i članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju, carinsko-prekršajni postupak. 
(U-III-3821/2020) 
 
 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. F. iz T., R. G., kojeg 
zastupa S. M., odvjetnica u Zajedničkom odvjetničkom uredu dr. sc. M., G. & G. u Z., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2087/17-3 od 14. 
studenoga 2019., istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 2., 19. stavka 2., 29. stavka 
1., 31. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, članaka 6. i 7. te članka 1. Protokola broj 1 uz 
Konvenciju, upravni, radi naplate carine i poreza. 
(U-III-789/2020) 
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 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. Š. iz Z., koju u 
zastupa T. K. S., odvjetnica u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-649/18-2 od 29. kolovoza 2018., presude Upravnog suda u Zagrebu 
broj: Usl-381/15-18 od 2. studenoga 2017., rješenje Ministarstva graditeljstva i 
prostornog uređenja Republike Hrvatske klasa: UP/II-361-05/14-26/1763, ur. broj: 531-
05-2-2-14-2 od 19. prosinca 2014. i rješenja o izvedenom stanju Grada Zagreba, 
Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne 
poslove i promet, Odjel za graditeljstvo, Prvog područnog odsjeka za graditeljstvo, klasa: 
UP/I-350-05/2012-07/484, ur. broj: 251-13-22/214-14-14 od 25. rujna 2014., istaknute 
povrede članaka 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, upravni spor, radi izdavanja 
rješenja o izvedenom stanju.  
(U-III-4624/2018) 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. B. iz B., koju 
zastupa M. Š., odvjetnik u Odvjatničkom društvu F. & Š. u Z., u povodu presude Visokog 
upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3813/17-3 od 20. lipnja 2018., istaknute 
povrede članaka 3. i 29. stavka 1. Ustava RH, upravni spor, radi izdavanja rješenja o 
uvjetima građenja. 
(U-III-4397/2018) 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio odvjetnik Z. N. iz Z., u 
povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2330/20-3 od 16. 
srpnja 2020., istaknute povrede članaka 19. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske - 
pristup sudu, upravni spor (odbacivanje tužbe u upravnom sporu iz razloga što se ne 
radi o upravnoj stvari). 
(U-III-5111/2020) 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. M. iz P., kojeg 
zastupa T. T. K., odvjetnica u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-679/18-2 od 8. ožujka 2018., istaknute povrede članaka 14., 19., 26., 
29. i 35. Ustava RH, upravni, radi priznanja prava na invalidsku mirovinu. 
(U-III-2556/2018) 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko društvo 
E. O. d.d. sa sjedištem u Z., koje zastupa S. O., odvjetnik u Odvjetničkom društvu G. i 
p., u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: UsII-
252/20-6 od 9. rujna 2020. i rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne 
nabave KLASA: UP/II-034-02/20-01/396, URBROJ: 354-01/20-7 od 3. srpnja 2020., 
istaknute povrede članci 18. stavak 1., 29. stavak 1. i 48. stavak 1. Ustava RH te članak 
1. Protokola br. 1 uz Konvenciju, postupak javne nabave - nezakonitost uvjeta za 
osiguranje imovine određenih dokumentacijom o nabavi (tehničkim specifikacijama) 
javnog naručitelja. 
(U-III-4840/2020) 
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 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko društvo 
L. C. d.o.o. sa sjedištem u G., zastupano po predsjedniku uprave Pavlu Paveliću, 
ustavna tužba na temelju članka 63. Ustavnog zakona - postupanje samog ovršnog 
suda i sljedeći pojedinačni akti - rješenje o ovrsi Općinskog suda u Gospiću broj: Ovr-
314/2018-6 od 7. rujna 2018. i rješenje Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž Ovr-
3606/18-3 od 5. veljače 2019. (o odbijanju žalbe protiv rješenja o ovrsi), rješenje 
Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž Ovr-3606/18-4 od 5. veljače 2019. o odbijanju 
prijedloga za odgodu ovrhe, rješenje Općinskog suda u Gospiću broj: Ovr-314/2018-39 
od 3. lipnja 2020. o upućivanju podnositelja na parnicu te zaključak Općinskog suda u 
Gospiću broj: Ovr-314/2018-47 od 19. veljače 2021. o provedbi ovrhe, istaknute povrede 
članci 3., 18. i 29. stavak 1. Ustava, članci 6. stavak 1. i 13. Konvencije, ovrha na 
novčanim sredstvima (računima) podnositelja na temelju presude kao ovršne isprave - 
isplata naknade neimovinske štete zbog smrti. 
(U-IIIB-1695/2021) 
 
 
 
 

PREDSJEDNICA VIJEĆA 

  Ingrid Antičević Marinović, v.r. 

 
 


