
  
Broj: SuE-DVjP-10/2022 
Zagreb, 10. svibnja 2022.  
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac 
dr. sc. Branko Brkić saziva 10. sjednicu Vijeća za 18. svibnja 2022. (srijeda) u 
10.00 sati i predlaže sljedeći  
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 9. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjP-9/2022) održane 4. svibnja 2022. 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. M. iz V. G., kojeg 
zastupa A. Š., odvjetnik u V. G., u povodu presude Županijskog suda u Zadru broj: 
16 Gž-101/2020-2 od 4. studenoga 2020., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 
48. stavka 1. Ustava, parnični postupak, zbog utvrđenja prava vlasništva dosjelošću. 
(U-III-746/2022) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo M. d. o. o. sa 
sjedištem u R., koje zastupa M. M., odvjetnica u Odvjetničkom društvu B. & M. d. o. 
o. u Z., u povodu presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: 64 Pž-
6080/2017-2 od 10. ožujka 2020., istaknute povrede članaka 29. stavka 1., 48. 
stavka 1. i 90. stavka 4. Ustava, postupak radi utvrđenja i uknjižbe prava vlasništva. 
(U-III-313/2022) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo P. d.o.o. iz V., koje zastupa I. P., odvjetnik u V., u povodu presude Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 250/2017-2 od 16. siječnja 2019., istaknute 
povrede članaka 3., 5. stavka 2., 14., 29., 35., 48. i 49. Ustava, parnični postupak, 
radi naknade štete zbog nezakonitog i nepravilnog rada državnih tijela. 
(U-III-1457/2019) 
 
 5. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio R. H. iz 
S., kojeg zastupa V. P., odvjetnica u Z., u povodu rješenja Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Gž Ob-400/17-2 od 10. travnja 2017., istaknute povrede članaka 18. 
stavka 1., 29. stavka 1. i 35. Ustava, te članaka 6. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, parnični postupak. 
(U-III-2436/2017) 
 



 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. S. iz Z., kojeg 
zastupa V. K., odvjetnica u Odvjetničkom društvu K. & partneri d.o.o. u Z., u povodu 
rješenja Županijskog suda u Bjelovaru broj: Gž-1321/2017-3 od 29. studenoga 2018., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak, 
radi proglašenja ovrhe nedopuštenom. 
(U-III-186/2020) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo V. O. d. o. o. sa sjedištem u Š., koje zastupa J. M., odvjetnik u Odvjetničkom 
društvu M. & partneri d. o. o. u Z., u povodu presude Visokog trgovačkog suda 
Republike Hrvatske broj: 34 Pž-6719/2019-2 od 5. svibnja 2021., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 50. stavka 1. Ustava, parnični 
postupak, radi isplate. 
(U-III-629/2022) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli T. S. iz O. i 
trgovačko društvo S. C. d.o.o., sa sjedištem u O., koje zastupa V. S., odvjetnik iz 
Odvjetničkog društva O., R. i S. u O., u povodu presude Visokog prekršajnog suda 
Republike Hrvatske broj: Fpž-3126/2019 od 20. siječnja 2021. i rješenja Ministarstva 
financija Republike Hrvatske, Carinske uprave, Područnog carinskog ureda Osijek, 
Vijeća za prekršaje klasa: 413-01/18-26/1378, urbroj: 513-02-7002/11-19-22 od 11. 
studenoga 2019., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, 
prekršajni postupak, carinski nadzor. 
(U-III-3330/2021) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. S. iz D., koju 
zastupa M. T., odvjetnik u Č., u povodu presude Općinskog suda u Čakovcu, 
Prekršajnog odjela broj: Pp P-65/2020-70 od 15. veljače 2021., istaknute povrede 
članaka 19., 29. i 34. Ustava, prekršajni postupak, zbog prekršaja iz članka 46. 
stavaka 1. i 3. u vezi s člankom 293. stavkom 1. ZSPC-a i prekršaja iz članka 176. 
stavka 2. u vezi sa stavkom 5. ZSPC-a. 
(U-III-1710/2021) 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli L. d.o.o., Z. i I. 
G. iz Z., koje zastupa N. S., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog prekršajnog 
suda Republike Hrvatske broj: Gž-1468/19 od 24. veljače 2021. i presude Općinskog 
prekršajnog suda u Zagrebu broj: Pp G-2107/2018 od 16. rujna 2019., istaknuta 
povreda članak 29. stavak 1. Ustava, prekršajni postupak, inspekcijski nadzor.  
(U-III-5120/2021) 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. H. iz B. i H., 
kojeg zastupa N. H., odvjetnik u Odvjetničkom društvu R. & O. u K., u povodu 
presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: PPž-1050/2021 od 24. 
veljače 2021. i rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Carinske uprave, 
Područnog carinskog ureda Rijeka, Vijeća za prekršaje klasa: 413-01/20-26/1074, 
urbroj: 513-02-6001/3-20-18 od 22. prosinca 2020., istaknute povrede članka 29. 
stavka 1. Ustava i članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
prekršajni postupak, zbog prekršaja iz članka 61. stavka 1. točke 11. Zakona o 
provedbi carinskog zakona EU. 
(U-III-4173/2021) 



 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio H. B. iz R. S., 
kojeg zastupaju D. G. i J. P., odvjetnice u V., u povodu presude Visokog prekršajnog 
suda Republike Hrvatske broj: FPž-3075/2019 od 19. veljače 2020. i rješenja 
Ministarstva financija Republike Hrvatske, Carinske uprave, Područnog carinskog 
ureda Osijek, Vijeća za carinske prekršaje klasa: 413-01/19-26/507, urbroj: 513-02-
7001/1-19-15 od 30. listopada 2019., istaknute povrede članaka 14., 26., 29. stavaka 
1. i 2. alineje 1., 2., 6. i 7. i 31. stavka 1. Ustava, prekršajni postupak, zbog prekršaja 
iz članka 61. stavka 1. točke 11. Zakona o provedbi carinskog zakona EU. 
(U-III-2836/2020) 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio G. V. iz Z., kojeg 
zastupa I. V., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Kž-
416/2020-6 od 7. rujna 2020. i presude Općinskog kaznenog suda u Zagrebu broj: K-
955/2019 od 20. siječnja 2020., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26., 29. 
stavka 1., 31. stavka 2., 140. i 141.c Ustava, kazneni postupak, zbog počinjenja 
kaznenog djela iz članka 272. stavaka 1. i 2. Kaznenog zakona.  
(U-III-5370/2020) 
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio H. V. iz V., kojeg 
zastupa V. C., odvjetnik u V., u povodu presude Županijskog suda u Dubrovniku broj: 
Kž-257/2021 od 9. studenoga 2021., istaknuta povreda članka 29. Ustava, kazneni 
postupak, kazneno djelo klevete. 
(U-III-6853/2021) 
 
 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. O., s 
boravištem u Z., kojeg zastupa Z. B., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog 
upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2902/20-2 od 21. listopada 2020., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 26. Ustava, članka 6. stavka 1. Konvencije 
za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1. Protokola broj 1 uz 
Konvenciju, upravni i upravnosudski postupak, radi odobrenja prava na 
međunarodnu zaštitu (upravni spor riješen bez održavanja rasprave). 
(U-III-6077/2020) 
 
 16. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo V. d.o.o., S., koje zastupa D. V., odvjetnik u K. K., u povodu rješenja Visokog 
upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-631/19-2 od 26. rujna 2019. i rješenja 
Upravnog suda u Splitu broj: UsIpor- 52/2017-8 od 20. srpnja 2018., istaknute 
povrede članaka 14., 19., 26., 29. stavka 1. Ustava i članka 6. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, upravni i upravnosudski postupak, tužba odbačena 
kao nepravovremena. 
(U-III-1228/2020) 
 
 17. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio B. M. iz O. G., 
kojeg zastupa Z. S., odvjetnik u T., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-1797/20-2 od 24. kolovoza 2021., istaknute povrede 
članaka 19., 26. i 29. Ustava, upravni i upravnosudski postupak, radi priznavanja 
prava na invalidsku mirovinu. 
(U-III-6122/2021) 
 



 18. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela F. K. iz R., koju 
zastupa J. H., odvjetnica u R., u povodu presude Visokog upravnog suda RH broj: 
Usž-4099/16-2 od 9. veljače 2017., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19., 20. 
stavka 1., 58. stavka 2., 65. i 118. Ustava, upravni i upravnosudski postupak, radi 
prava iz mirovinskog osiguranja na temelju smanjene radne sposobnosti. 
(U-III-2290/2017) 
 
 19. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio F. B. iz Z., u 
povodu  presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2976/17-2 od 
29. ožujka 2018., presude Upravnog suda u Zagrebu broj: UsI-2061/14-19 od 13. 
lipnja 2017. i rješenja o premještaju od 29. travnja 2014., istaknute povrede članaka 
14., 16., 29., 46. i 55. Ustava, upravni i upravnosudski postupak, radi premještaja. 
(U-III-4176/2018) 
 
 20. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo R. d.o.o. iz Č., 
koje zastupa Zajednički odvjetnički ured M. D., S. G., R. B. i J. D. B. iz Č., u povodu 
rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za 
drugostupanjski upravni postupak klasa: UP/II-471-02/18-01/278, ur. broj: 513-04-21-
25 od 27. listopada 2021. i rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, 
Porezne uprave, Područnog ureda Čakovec klasa: UP/I-471-02/16-01/84, ur. broj: 
513-07-20/18-80 od 6. srpnja 2018., istaknute povrede članaka 19. stavka 2. i 29. 
Ustava, porezni nadzor (odgoda ovrhe). 
(U-IIIB-7167/2021) 
 
 21. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli I. K., A. K., A. I. 
K., mldb. A. B. i A. M. I., svi iz K. G., svi zastupani po J. G., odvjetniku u S., istaknuta 
povreda članak 29. stavak 1. Ustava, ustavna tužba podnesena na temelju 
ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske 
(razumni rok). 
(U-IIIA-4718/2021) 
 
 22. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. I. iz S., kojeg 
zastupa L. H., odvjetnica u Z., istaknuta povreda članak 29. stavak 1. Ustava, 
ustavna tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o 
Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-849/2022) 
 
 23. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela Z. P. iz Z., koju 
zastupa Z. P., odvjetnik u Z., istaknuta povreda članak 29. stavak 1. Ustava, parnični 
postupak, radi isplate, razumni rok.  
(U-IIIA-196/2022) 
 
 24. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. M. iz Z., koju 
zastupa B. I., odvjetnica u Z., istaknute povrede članaka 29. stavka 1., 35. i 48. 
stavka 1. Ustava, ovršni postupak, radi predaje djeteta. 
(U-IIIA-5165/2021) 
 
 
 



 25. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo I. N. d.o.o. sa 
sjedištem u Z., koje zastupa Z. R., odvjetnik u Z., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 118. stavka 3. (115. stavka 3.) Ustava, ovršni 
postupak, ovrha na nekretnini radi namirenja novčane tražbine ovrhovoditelja 
(podnositelj je u ovršnom postupku sudjelovao kao ponuditelj i kupac nekretnine 
ovršenika), razumni rok.  
(U-IIIA-25/2022) 
 
 26. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela S. P. iz N., 
koju zastupa M. K., odvjetnik u S., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, 
postupak za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku radi trajanja postupka pred 
Općinskim sudom u Makarskoj pod brojem P-869/2020 (ranije broj: P-131/01). 
(U-IIIA-975/2022) 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


