
                                    
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: SuE-DVjP-1/2019 
Zagreb, 2. siječnja 2019. 
  
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac dr. 
sc. Branko Brkić saziva 1. sjednicu Vijeća za 9. siječnja 2019. (srijeda) u 10.00 sati i 
predlaže sljedeći  
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 
 1. Ovjera zapisnika 22. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjP-22/2018) održane 19. prosinca 2018. 
 
  

II. 
 
 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela I. B. d. d. sa 
sjedištem u S., koju zastupa J. B., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Revt 306/17-2 od 5. srpnja 2017., istaknute povrede članaka 
5., 14. stavka 2., 18. stavka 1., 29. stavka 1., 48. stavka 1., 49. stavaka 1., 2. i 4. te 50. 
stavka 2. Ustava, parnični postupak radi isplate. 
(U-III-3647/2018) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela I. B. d. d. sa 
sjedištem u S., koju zastupa J. B., odvjetnik u Z. u povodu presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Revt 243/15-4 od 10. lipnja 2018., istaknute povrede članaka 
5., 14. stavka 2., 18. stavka 1., 29. stavka 1., 48. stavka 1., 49. stavaka 1., 2. i 4. te 50. 
stavka 2. Ustava, parnični postupak radi isplate. 
(U-III-3691/2018) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela I. B.d. d. sa 
sjedištem u S., koju zastupa J. B., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Revt 309/14-4 od 10. srpnja 2018., istaknute povrede članaka 
5., 14. stavka 2., 18. stavka 1., 29. stavka 1., 48. stavka 1., 49. stavaka 1., 2. i 4. te 50. 
stavka 2. Ustava, parnični postupak radi isplate. 
(U-III-3692/2018) 
 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela B. L. iz O., koju 
zastupa Zajednički odvjetnički ured T. R. i I. L. u V., u povodu presude Vrhovnog suda 



Republike Hrvatske broj: Rev 1267/11-2 od 8. siječnja 2015., istaknute povrede članaka 
14. stavka 2., 19. stavka 2. (članka 29. stavka 1. iz sadržaja ustavne tužbe) i 35. Ustava, 
parnični postupak radi naknade štete.   
(U-III-1368/2015) 
 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. Z. iz D., kojeg u 
ustavnosudskom postupku zastupa T. F., odvjetnik u O., u povodu presude Županijskog 
suda u Osijeku broj: Gž-3351/2012 od 11. prosinca 2014., istaknute povrede članaka 
14. stavka 2., 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi naknade štete zbog oduzetog 
vozila u prekršajnom postupku. 
(U-III-4692/2017) 
 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. M. iz S., u povodu 
rješenja Trgovačkog suda u Splitu broj: 4.St-698/2016-19 od 8. studenoga 2018., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1., 49. stavka 1. i 50. stavka 1. 
Ustava, stečajni postupak - otvaranje stečajnog postupka. 
(U-IIIB-4553/2018) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. M. iz Š., u povodu 
odluke Državnog sudbenog vijeća broj: IPS-18/17-9 od 17. svibnja 2018., istaknute 
povrede članaka 3., 5., 8., 29. stavka 1., 54. stavka 2. i 121. stavka 2. Ustava i članka 6. 
stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, u postupku 
imenovanja predsjednika Županijskog suda u Splitu.   
(U-III-3148/2018) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. K. iz S. M., kojeg 
zastupa B. I., odvjetnik u V., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-2089/17-2 od 15. svibnja 2018., istaknuta povreda članka 29. 
stavaka 1. i 4. Ustava, upravni postupak i spor radi teže povrede službene dužnosti 
(disciplinski) - prestanak državne službe.  
(U-III-4113/2018) 
 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela R.T.P. - L., iz L., 
koju zastupa J. A., odvjetnica u Odvjetničkom društvu H. i P.d. o. o. u Z., u povodu 
presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-889/16-8 od 25. listopada 
2017., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, upravnosudski 
postupak, u upravnom sporu radi poništenja rješenja o eksproprijaciji jer podnositeljica 
ustavne tužbe nije izgradila objekte radi kojih je zemljište eksproprirano (izgrađeno je 
cca 30% ukupno planiranje izgradnje).  
(U-III-579/2018) 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 
dr. sc. Branko Brkić, v. r. 

 



 
 


