
  
Broj: SuE-DVjD-9/2022 
Zagreb, 4. svibnja 2022. 
 
 Predsjednica Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospođa 
sutkinja Ingrid Antičević Marinović saziva 9. sjednicu Vijeća za 12. svibnja 2022. 
(četvrtak) u 10.00 sati i predlaže sljedeći   
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 8. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjD-8/2022) održane 28. travnja 2022. 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela Z. U. iz S., koju 
zastupa A. U., odvjetnik u S., u povodu presude Županijskog suda u Splitu broj: Gž-
2272/2019-2 od 5. prosinca 2019. i presude Općinskog suda u Splitu broj: Pn-
103/17-60 od 22. svibnja 2019., istaknute povrede članaka 14. i 29. stavka 1. Ustava, 
te članaka 6. stavka 1. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
parnični postupak radi naknade štete zbog liječničke greške i povrede prava na 
informirani pristanak.  
(U-III-2837/2021) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. J. iz Z., sada 
pokojni, postupak nastavio D. K., sin podnositelja, u povodu  presude Županijskog 
suda u Zagrebu broj: Gž-369/2021-2 od 16. veljače 2021., istaknute povrede članaka 
21. i 29. Ustava, parnični postupak naknada štete zbog napada na život u pokušaju 
(materijalni aspekt prava na život), pitanje visine zadovoljštine. 
(U-III-6244/2021) 
 
 4. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli V. C., 
D. C. i M. C., sve iz J. i T. C. iz Z., koje zastupa B. M., odvjetnica u Z., u povodu 
presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 369/14-2 od 10. 
srpnja 2018., presude Županijskog suda u Bjelovaru broj: Gž-2105/12-2 od 12. rujna 
2013. i presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: LX-Pn-6639/06-81 od 
16. ožujka 2012., istaknute povrede članaka 21. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava, 
parnični postupak radi naknade štete, liječnička greška. 
(U-III-3708/2018) 
 
 
 



 5. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio V. B. iz V., kojeg 
zastupa Z. K., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u Bjelovaru broj: 
Gž-1865/14-2 od 4. prosinca 2015., presude Općinskog suda u Slatini broj: P-
358/2011-19 od 2. listopada 2013. i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: 
Revr 659/16-2 od 15. ožujka 2017., istaknute povrede članaka 14. stavaka 1. i 2., 29. 
stavka 1., 48. stavka 1., 51. i 115. stavka 3. Ustava, parnični postupak radi naknade 
štete. 
(U-III-2451/2017) 
 
 6. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnim tužbama koje je podnio D. O. 
iz Z., kojeg zastupa Z. P., odvjetnik u Z., u povodu  rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Rev-x 771/2017-2 od 10. studenoga 2021. i presude 
Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-934/17-2 od 18. travnja 2017., istaknute 
povrede članaka 14., 16., 18., 29. i 34. Ustava, te članaka 6. stavka 1., 13. i 8. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi 
iseljenja i predaje u posjed. 
(U-III-330/2022, U-III-331/2022) 
 
 7. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli D. P. i 
J. S. P., oboje iz O., koje zastupa R. Z., odvjetnik u O., u povodu presude Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske broj: Rev 3303/2019-3 od 3. ožujka 2021. i presude 
Županijskog suda u Slavonskom Brodu broj: Gž-1063/2018-2 od 13. svibnja 2019., 
istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, članka 6. stavka 1 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, te članka 1. Protokola broj 1. 
uz Konvenciju, parnični postupak radi utvrđenja ostavinske mase. 
(U-III-3421/2021) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli J. M. iz B. i K. Š. 
d.o.o., Z., zastupan po J. M., direktoru, u povodu rješenja Visokog trgovačkog suda 
Republike Hrvatske broj: 24 Pž-3358/2018-2 od 7. lipnja 2018. i rješenja Trgovačkog 
suda u Zagrebu broj: Tt-17/47591-24 od 16. travnja 2018., ispravljeno rješenjem broj: 
Tt-17/47591-25 od 16. travnja 2018., istaknuta povreda članak 29. stavka 1. Ustava, 
registarski postupak, upis promjene u sudski registar. 
(U-III-2885/2018) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli J. E. i J. E., oboje 
iz Z., u povodu presude Županijskog suda u Sisku broj: Kž-58/17-9 od 15. travnja 
2021., istaknute povrede članaka 21. stavka 1., 29. stavka 1. i 58. Ustava, te članaka 
2. stavka 1., 6. stavka 1. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, kazneni postupak radi kaznenog djela nesavjesnog liječenja - pitanje 
(opsega) prava na žalbu oštećenika. 
(U-III-3422/2021) 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela S. S. iz Ž., koju 
zastupa S. B. J., odvjetnica u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-1138/17-2 od 4. svibnja 2017., istaknute povrede 
članaka 14., 29. stavka 1. i 35. Ustava, upravni i upravnosudski postupak priznavanje 
statusa žrtve. 
(U-III-3298/2017) 
 



 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo U. d.o.o., V., koje zastupa Ž. B., odvjetnica u odvjetničkom društvu B. i 
partneri j.t.d. u V., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske 
broj: Usž-4088/17-2 od 13. lipnja 2018. i presude Upravnog suda u Zagrebu broj: Usl-
3192/14-27 od 12. lipnja 2017., istaknute povrede članaka 19. i 29. stavka 1. Ustava, 
te članaka 6. stavak 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
upravni i upravnosudski postupak radi korekcije poticajne cijene. 
(U-III-4173/2018) 
  

 12. Nacrt odluke i rješenja s referatom II. 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/97. 
(U-III-7274/2021) 
 
 
 

 
 PREDSJEDNICA VIJEĆA 

                                                                     Ingrid Antičević Marinović, v.r. 


