
  
Broj: SuE-DVjP-1/2020 
Zagreb, 7. siječnja 2020.  
 
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac 
dr. sc. Branko Brkić saziva 1. sjednicu Vijeća za 15. siječnja 2020. (srijeda) u 
10.00 sati i predlaže sljedeći  
 
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 23. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjP-23/2019) održane 18. prosinca 2019. 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela P. S. iz Z., koju 
zastupa D. G.-Ć., odvjetnica u Odvjetničkom društvu G. & partneri u Z., u povodu 
presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-8418/2015-2 od 18. 
travnja 2017., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. 
Ustava i članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, trgovački 
spor radi isplate. 
(U-III-2734/2017) 
 
 3. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnim tužbama koje su podnijele L. 
P. i S. P., obje iz N., koje zastupa B. P., odvjetnik u K., u povodu presude i rješenja 
Županijskog suda u Varaždinu broj: 10 Gž-851/16-4 od 6. ožujka 2017. i presude i 
rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 720/2017-3 od 5. veljače 
2019., istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. 
Ustava, članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i 
članka 1. Protokola br. 3 uz Konvenciju, parnični postupak radi naknada štete. 
(U-III-2255/2019, U-III-2256/2019) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. Č. iz G., kojeg 
zastupa T. F., odvjetnik u O., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-2174/18-2 od 17. svibnja 2018., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2. i 29. stavaka 1. i 3. Ustava, upravni spor radi naplate trošarine. 
(U-III-3794/2018) 
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 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. G. iz B., R. B. H., 
kojeg zastupa M. K., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-4550/18-2 od 30. studenoga 2018., istaknute povrede 
članaka 19., 26. i 29. stavka 1. Ustava, te članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, upravni spor radi priznanja prava na invalidsku mirovinu. 
(U-III-2077/2019) 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koju je podnijela Lj. Z., z. u. iz 
Z., koju zastupa G. B., odvjetnica u R., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Revt 243/16-2 od 30. siječnja 2018. i presude Visokog trgovačkog 
suda Republike Hrvatske broj: Pž-3143/12-5 od 10. veljače 2016., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi isplate. 
(U-III-1049/2018, U-III-1305/2018) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio B. Š. iz B., u 
povodu rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: 75 Pž-
1912/2018-3 od 5. srpnja 2018., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 
1. i 115. stavka 3. Ustava, trgovački spor radi isplate. 
(U-III-3675/2018) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. M. iz P. D., kojeg 
zastupa Č. P., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u Puli - Pola broj: 
Gž-1544/2018-2 od 11. ožujka 2019., istaknute povrede članaka 29. i 35. Ustava, te 
članka 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak 
radi naknade štete (povreda prava osobnosti). 
(U-III-2157/2019) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. P. iz S. (sada 
C., R. I.), koju zastupa D. K., odvjetnica u S., u povodu rješenja Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Gž Ob-589/2019-2 od 28. svibnja 2019., istaknute povrede članaka 3., 
10., 14., 28., 29. stavka 1., 31., 35., 54., 62., 63. i 115. Ustava, izvanparnični 
postupak. 
(U-III-3242/2019) 
 
 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

dr. sc. Branko Brkić, v. r. 

 
 
 
 


