
  
Broj: SuE-DVjP-10/2019 
Zagreb, 15. svibnja 2019.  
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac 
dr. sc. Branko Brkić saziva 10. sjednicu Vijeća za 22. svibnja 2019. (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-9/2018) održane 8. svibnja 2019. 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli H. D. d.o.o. K., 
koje zastupa B. G., odvjetnik u K., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev-x-392/13-2 od 3. veljače 2016., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 50. stavka 1. Ustava,  te članka 6. Konvencije 
za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi utvrđenja prava 
vlasništva zemljišta potrebnog za redovnu uporabu objekata. 
(U-III-2333/2016) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela R. M. iz T., koju 
zastupa Zajednički odvjetnički ured I. Đ. V. & K. B. u S. B., u povodu presude 
Županijskog suda u Osijeku broj: Gž-1796/2016-2 od 10. studenoga 2016., istaknute 
povrede članka 29. stavka 1. Ustava i članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, parnični postupak radi naknade štete (zbog nemogućnosti posjeda 
i obrade poljoprivrednog zemljišta, nemogućnosti "ostvarivanja dohotka" te zbog 
prouzročene štete - izgubljene zarade). 
(U-III-4049/2017) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio N. M. iz Z., kojeg 
zastupa A. K., odvjetnik u Odvjetničkom društvu H., K., Š., B. i p., sa sjedištem u Z., u 
povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gžn-1180/2013-2 od 28. veljače 
2017., istaknute povrede članka 29. stavka 1. Ustava i članka 6. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi naknade štete na 
temelju pravomoćne presude zbog nesavjesnog liječenja. 
(U-III-1815/2017) 
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 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio K. K. iz Z., kojeg 
zastupa B. P., odvjetnica u O., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 9 
Gž R-1007/15-2 od 15. ožujka 2016. i presude Općinskog radnog suda u Zagrebu 
broj: 21 Pr-13323/13-61 od 5. ožujka 2015., istaknute povrede članaka 3., 14. 
stavaka 1. i 2., 18. stavka 1., 26., 29., 48., 54. i 55. Ustava, te članaka 6. stavka 1., 
8., 13. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava, kao i članka 1. Protokola broj 1 i 
članka 1. Protokola broj 12 uz Konvenciju,  parnični postupak radi isplate razlike 
plaće. 
(U-III-1895/2016) 
 
 
 6. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo E. o. d. 
d. Zagreb, koje zastupa S. O., odvjetnik u Odvjetničkom društvu G. i partneri u Z., u 
povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-7120/12-2 od 13. studenoga 
2012., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i sadržajno članka 29. stavka 1. 
Ustava, parnični postupak, regresna isplata (zastara). 
(U-III-3466/2017) 
 
 
 7. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli M. V. i 
J. V., oboje iz V., u povodu rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske 
broj: Ref. 30 Pž-946/2017-2 od 22. veljače 2017., rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Revt 68/17-2 od 14. veljače 2017., rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Revt 307/16-3 od 7. rujna 2016., rješenja Visokog trgovačkog suda 
Republike Hrvatske broj: 42.Pž-506/16-3 od 7. travnja 2016., rješenja Visokog 
trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: 52 Pž-6348/2016-2 od 11. listopada 2016. 
i rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: 34 Pž-6334/2016-2 od 
18. listopada 2016., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 48. 
stavak 1. Ustava, stečajni postupak, obustava stečajnog postupka zbog 
nedostatnosti stečajne mase za pokriće daljnjeg vođenja stečajnog postupka. 
(U-III-1992/2017) 
 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. J. iz Z., kojeg 
zastupa E. H., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Revr-720/12-2 od 1. travnja 2015., istaknute povrede članaka 14. stavak 2., 16. i 
29. stavak 1. Ustava, parnični postupak radi utvrđenja nedopuštenim otkaza ugovora 
o radu i isplate. 
(U-III-799/2016) 
 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. M. iz K., kojeg 
zastupa Odvjetničko društvo V., J., Š., S., J. i J. u R., u povodu presude Prekršajnog 
suda u Rijeci broj: 5.Pp P-1/15 13. listopada 2014., istaknute povrede članaka 3., 14. 
i 29. Ustava,  prekršajni postupak (bez provođenja žurnog postupka), zbog prekršaja 
iz članka 43. stavaka 1. i 2., kažnjivog po članku 43. stavku 3. u vezi s člankom 293. 
stavkom 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 
(U-III-7221/2014) 
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 10. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio V. M. iz Š., 
kojeg zastupa I. Š., odvjetnik u Odvjetničkom društvu S. & Š. d. o. o. u Z., u povodu  
presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: Jž-4714/12. od 18. 
veljače 2016., istaknute povrede članaka 19., 29., 32. i 48. Ustava, prekršajni 
postupak zbog prekršaja iz članka 92. stavka 1. točke 17. Zakona o oružju. 
(U-III-2313/2016) 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio E. Š. iz Z., kojeg 
zastupa K. V., odvjetnik u Z., u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: I Kž-377/14-6 od 28. travnja 2016., istaknute povrede članaka 5. 
stavka 2., 29. stavka 1., 31. stavka 2., 118. stavka 3. i 119. Ustava, kazneni postupak 
(članak 246. stavak 2. KZ-a/11), odgoda ovrhe. 
(U-III-2865/2016) 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. B. iz O., kojeg 
zastupaju odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu T. V., N. R. i T. C. C. u V., u 
povodu presude Županijskog suda u Bjelovaru broj: Kž-148/2017-6 od 22. veljače 
2018., istaknute povrede članaka 26. i 29. stavka 1. Ustava, kazneni postupak - 
kazneno djelo prijevare. 
(U-III-1487/2018) 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. K. iz Š., koju 
zastupa M. J., odvjetnik u Š., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-2790/18-2 od 21. lipnja 2018., istaknuta povreda članka 29. 
stavka 1. Ustava, upravni spor radi utvrđivanja statusa.   
(U-III-4540/2018) 
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela K. K. iz R., koju 
zastupa A. V., odvjetnica u Zajedničkom odvjetničkom uredu A. V. i I. V. u R., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3878/16-2 od 
25. siječnja 2017., istaknute povrede članaka 3., 14., 19., 26., 29. i 48. Ustava, 
upravni spor radi stjecanja statusa. 
(U-III-1901/2017) 
 
 15. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela S. Z. P. iz R., 
koju zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu V., J., Š., S., J. & J. u R., u povodu 
presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-773/14-7 od 21. 
prosinca 2015., istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, 
upravni spor radi priznavanja prava na invalidsku mirovinu. 
(U-III-1308/2016) 
 
 16. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo M. d.o.o. sa sjedištem u Z., zastupano po direktoru M. P., koje zastupa P. Š., 
odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: 
Usž-3225/16-3 od 9. ožujka 2017., istaknuta povreda članka 29. stavak 1. Ustava, 
upravni spor radi predstečajne nagodbe. 
(U-III-3689/2017) 
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 17. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. B. iz Z.,  
parnični postupak radi naknade štete (podnesena na temelju članka 63. Ustavnog 
zakona - razumni rok). 
(U-IIIA-2651/2017) 
 
 18. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio M. S. iz Z., 
istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, ovršni postupak - za zaštitu prava na 
suđenje u razumnom roku. 
(U-IIIA-2231/2018) 
 
 19. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. N. iz D. V., 
istaknuta povreda članak 29. stavak 1. Ustava, ovršni postupak - povreda prava na 
suđenje u razumnom roku - članak 63. Ustavnog zakona. 
(U-IIIA-546/2019) 
 
 20. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela P. P. iz Z., 
parnični i ovršni postupak, ustavna tužba zbog dugotrajnosti postupka koji se vodio 
pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu (parnični) i Općinskim sudom u 
Novom Zagrebu (ovršni). 
(U-IIIA-425/2018) 
 

21. Nacrt rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijele S. K. i K. K., 
obje iz S., zastupane po N. B., odvjetniku u Zajedničkom odvjetničkom uredu M. B. i 
N. B. u S., u povodu presude Županijskog suda u Rijeci broj: Gž-2289/2017-2 od 13. 
ožujka 2019., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 16. stavka 2., 29. stavka 1., 
34. stavka 1. i 35. Ustava, parnični postupak radi iseljenja iz stana na kojem su stekle 
status zaštićenih najmoprimaca i predaje tog stana u posjed vlasniku. 
(U-III-2130/2019) 
 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

dr. sc. Branko Brkić, v. r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


