
  
Broj: SuE-DVjP-13/2021 
Zagreb, 23. lipnja 2021.  
 
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac 
dr. sc. Branko Brkić saziva 13. sjednicu Vijeća za 30. lipnja 2021. (srijeda) u 10.00 
sati i predlaže sljedeći  
 
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 
 1. Ovjera zapisnika 12.  sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjP-12/2021) održane 16. lipnja 2021. 

 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela LJ. B. d. d. Lj., R. 
S., koju zastupa M. P., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Revt 394/2015-2 od 2. travnja 2019. i podredno presude Visokog 
trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-1265/14-3 od 9. lipnja 2015. i 
Trgovačkog suda u Osijeku broj: P-38/13-25 od 27. studenoga 2013., istaknute 
povrede članaka 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, parnični (trgovački) postupak, 
radi utvrđenja osporene tražbine i isplate. 
(U-III-3317/2019) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela I. O. iz Z., koju 
zastupa I. B., odvjetnica u Z., u povodu presude Županijskog suda u Splitu broj: Gž 
Ob-323/2020-2 od 10. lipnja 2020. i presude i rješenja Općinskog građanskog suda u 
Zagrebu broj: 3 P Ob-502/16-160 od 10. travnja 2020., istaknute povrede članaka 29. 
stavka 1. i 35. Ustava, parnični postupak. 
(U-III-3665/2020) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo C.-H. d.d. iz V., 
koje zastupaju D. V. i S. L., odvjetnici Zajedničkog odvjetničkog ureda V. & L. u S., u 
povodu rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: 32 Gž Ovr-4539/16-6 od 5. srpnja 
2017., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, ovršni 
postupak, odbačaj prijedloga za ovrhu - predstečajna nagodba. 
(U-III-3759/2017) 
 



2 
 

 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje su podnijeli I. M. iz L. 
kojeg zastupa S. Š., odvjetnik u S. i J. B. iz Z., kojeg zastupa V. D. L., odvjetnica u Z., 
u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Kž-163/2014-14 od 22. 
siječnja 2019. i presude Županijskog suda u Splitu broj: K-46/10 od 3. svibnja 2013., 
istaknute povrede članaka 3., 5. stavka 2., 14., 18. i 29. Ustava i članka 6. Konvencije 
za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak ( kazneno djelo iz 
članka 271. stavka 2. KZ-a/97). 
(U-III-1799/2019, U-III-1812/2019) 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. M. iz T., kojeg 
zastupa M. C., odvjetnik u V., u povodu presude Županijskog suda u Osijeku broj: 
Kž-403/2020-4 od 1. listopada 2020., istaknute povrede članaka 5. stavka 1. i 29. 
stavka 1. Ustava,  kazneni postupak, nepozivanje okrivljenika i branitelja na sjednicu 
drugostupanjskog vijeća (kazneno djelo iz članka 139. Kaznenog zakona). 
(U-III-5298/2020) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela G. R. iz B., koju 
zastupa V. P., odvjetnik u P., u povodu  presude i rješenja Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-1364/18-2 od 16. srpnja 2019., istaknute povrede 
članaka 29. stavka 1. i 117. stavka 3. Ustava,  upravni postupak i spor, poništenje 
javnog natječaja za prodaju zemljišta (prigovor na javni natječaj). 
(U-III-4285/2019) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. B. iz P., kojeg 
zastupa Z. K., odvjetnica u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-3617/17-2 od 30. kolovoza 2018., istaknute povrede članaka 3., 
19. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, upravni postupak i spor, zbog utvrđivanja zastare 
prava na naplatu poreza. 
(U-III-704/2019) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio L. B. iz N., kojeg 
zastupa B. P., odvjetnik u K., parnični postupak, radni spor, ustavna tužba 
podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu 
Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-3918/2020) 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. N. iz D. V., 
istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, ovršni postupak, ustavna tužba 
podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu 
Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-2278/2021) 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela S. D. iz Z., 
parnični postupak, radi utvrđenja prava vlasništva, ustavna tužba podnesena na 
temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike 
Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-2197/2020) 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

                          dr. sc. Branko Brkić, v. r. 


