
  
Broj: SuE-DVjP-14/2022 
Zagreb, 6. srpnja 2022.  
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac 
dr. sc. Branko Brkić saziva 14. sjednicu Vijeća za 13. srpnja 2022. (srijeda) u 
10.00 sati i predlaže sljedeći  

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 13. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjP-13/2022) održane 29. lipnja 2022. 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje su podnijeli J. R., M. R. i 
R. R., svi iz Z., koje zastupa Z. N., odvjetnik u Z., u povodu presude i rješenja 
Županijskog suda u Gospiću broj: Gž-314/08-2 od 18. siječnja 2010. i rješenja 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 722/10-2 od 2. ožujka 2011., istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2., 26., 29. stavke 1., 48. i 50. stavka 1. Ustava, parnični 
postupak, radi iseljenja, predaje u posjed i isplate (revizija odbačena - VPS). 
(U-III-809/2020, U-III-810/2020) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje je podnijelo U. P. d.o.o. 
sa sjedištem u P., koju zastupa Odvjetničko društvo V., J., Š., S., J. i J. sa sjedištem 
u R., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revt-264/2015 od 
17. listopada 2018. i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revd-
406/2020-2 od 3. lipnja 2020., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18. stavka 1. 
i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak, radi isplate. 
(U-III-26/2019, U-III-4127/2020) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom III. o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. L., vlasnik o. 
A. iz L., kojeg zastupa T. K., odvjetnik u V., u povodu presude Visokog trgovačkog 
suda Republike Hrvatske broj: Pž-1042/2018-3 od 13. veljače 2020., istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak, radi isplate. 
(U-III-2018/2020) 
 
 5. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. B. iz 
S. P., u povodu rješenje Županijskog suda u Rijeci broj: Gž Ovr-929/2016-3 od 14. 
listopada 2016., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19. i 29. stavka 1. Ustava, 
ovršni postupak, radi naplate novčane tražbine. 
(U-III-6024/2016) 
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 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijele D. M. iz D., koju 
zastupa S. B. J., odvjetnica iz Odvjetničkog društva J. & partneri u Z., te maloljetne Y. 
X. i X. X. iz A., koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa posebni skrbnik R. R., 
odvjetnik u A., u povodu presude Županijskog suda u Splitu broj: Gž Ob-443/2020-2 
od 25. lipnja 2020., istaknute povrede članaka 14., 23., 29. stavka 1. i 35. Ustava, te 
članaka 3., 6. stavka 1., 8. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, parnični postupak, radi razvoda braka.  
(U-III-4447/2020) 
 
 
 7. 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 rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revt 130/2015-2 od 29. 
siječnja 2020., istaknute povrede  članaka 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, 
parnični (trgovački) postupak, radi isplate. 
(U-III-1252/2020) 
 
 
 8. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio V. Š. iz 
Z., kojeg zastupa D. I., odvjetnik u Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev 67/2019-2 od 9. travnja 2019., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, revizijski postupak, odbačaj revizije.  
(U-III-2515/2019) 
 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. Č. iz R., kojeg 
zastupa J. H., odvjetnica iz R., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Rev 1091/2019-5 od 1. lipnja 2021., presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 
Gž R-1254/18-3 od 6. studenoga 2018. i presude Općinskog suda u Rijeci broj: Pr-
171/2018-9 od 29. lipnja 2018., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. (u vezi s 
člankom 115. i 116. Ustava RH) i 54. stavka 1. (55.) Ustava, radni spor (radi 
utvrđenja nedopuštenom odluke o otkazu ugovora o radu), povreda prava na suđenje 
u razumnom roku. 
(U-III-4880/2021) 
 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio G. B. iz Z., u 
povodu odluke Državnog sudbenog vijeća broj: IS-6/21-21 od 17. veljače 2022., 
istaknute povrede članaka 14., 29. stavka 1., 35., 44. i 55. stavka 2. Ustava, te 
članaka 6. stavka 1., 8. i 13. Konvencije, DSV - imenovanje suca Općinskog suda. 
(U-III-1912/2022) 
 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela D. A. iz R., u 
povodu presude Županijskog suda u Varaždinu broj: 19 Kž-429/2020-3 od 1. 
prosinca 2020. i presude Općinskog suda u Rijeci broj: 1 K-954/2015-32 od 17. 
srpnja 2020., istaknute povrede članaka 18. i 29. stavka 1. Ustava, kazneni 
postupak, radi kaznenog djela uvrede. 
(U-III-2681/2021) 
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 12. Nacrt odluke s referatom II. 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) 
 
 13. Nacrt rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio G. U. iz Lj., R. 
S., trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u P., kojeg zastupa R. B., odvjetnik u P., u 
povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž-12/2022-4 od 7. lipnja 
2022. i rješenja Županijskog suda u Puli-Pola broj: Kv I-317/2021 od 28. ožujka 
2022., istaknute povrede članaka 16., 17. stavka 3., 22. stavaka 1. i 2. i 29. stavka 1. 
Ustava, te članka 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
postupak radi izručenja radi vođenja kaznenog postupka.  
(U-III-3941/2022) 
 
 13 a. Nacrt rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio G. F. iz P., R. 
S., trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u Z., kojeg zastupa M. M., odvjetnik u P., u 
povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž-12/2022-4 od 7. lipnja 
2022. i rješenja Županijskog suda u Puli-Pola broj: Kv I-317/2021 od 28. ožujka 
2022., istaknute povrede članaka 16., 17. stavka 3., 22. stavaka 1. i 2. i 29. stavka 1. 
Ustava, te članka 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
postupak radi izručenja radi vođenja kaznenog postupka. 
(U-III-3770/2022) 
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio T. I. iz Z., kojeg 
zastupa I. A., odvjetnik iz Zajedničkog odvjetničkog ureda V. A. & I. A. u Z., u povodu 
rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3663/19-2 od 12. rujna 
2019., istaknute povrede članaka 18. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava, upravni i 
upravnosudski postupak,(oduzimanje statusa HRVI - sporno je pitanje osobne 
dostave rješenja). 
(U-III-712/2020) 
 
 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Š. S. iz R., kojeg 
zastupa S. V., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-4481/20-2 od 26. siječnja 2021., istaknute povrede članaka 19., 
26., 28. i 29. Ustava, upravni i upravnosudski postupak, (radi prava iz obveznog 
zdravstvenog osiguranja). 
(U-III-2526/2021) 
 
 16. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo B. S. d.o.o. sa 
sjedištem u S. N., kojeg zastupa D. J., odvjetnik iz Odvjetničkog društva J., V. & H. u 
Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Usž-344/19-
2 od 13. veljače 2020., istaknute povrede članka 48. stavka 1. Ustava i članka 1. 
Protokola 1. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, upravni i 
upravnosudski postupak, radi donošenja dopunskog rješenja. 
(U-III-1889/2020) 
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 17. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. S. iz U., koju 
zastupa I. M., odvjetnik u U., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-4925/20-2 od 20. siječnja 2021. i presude Upravnog suda u Rijeci 
broj: 10 UsI-853/2020-8 od 28. rujna 2020., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. 
Ustava, upravni i upravnosudski postupak, radi poreza na promet nekretnina (ugovor 
o dosmrtnom uzdržavanju). 
(U-III-3398/2021) 
 
 18. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo M. u. d.o.o. iz K. G., koje zastupaju odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog 
ureda D. G. i J. P. u V., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-2759/19-2 od 11. prosinca 2019. i presude Upravnog suda u 
Splitu broj: 8 Uslpn-30/18-9 od 11. ožujka 2019., istaknute povrede članaka 29. 
stavka 1., 48. stavka 1., 49. stavaka 1. i 2. i 51. stavaka 1. i 2. Ustava, upravni i 
upravnosudski postupak, radi poreznog nadzora. 
(U-III-2845/2020) 
 

19. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo E. d. o. o., sa sjedištem u Z., zastupano po direktoru S. R., kojeg zastupa D. 
T., odvjetnik u Odvjetničkom društvu H. & partneri d. o. o. u Z., u povodu presude i 
rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: UsII-250/20-8 od 4. rujna 
2020., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19. stavaka 1. i 2., 26., 29. stavka 1. i 
48. stavka 1. Ustava, upravni i upravnosudski postupak, radi javne nabave. 
(U-III-4857/2020) 
 
 20. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli K. d.o.o. i A. z. 
d.o.o. iz Z., koje zastupa J. B., odvjetnik u Z., u povodu presude  Visokog upravnog 
suda Republike Hrvatske broj: Usž-3418/19-2 od 5. rujna 2019., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 19. stavka 2., 29. stavka 1., 48. stavka 1., 49. stavka 2. i 50. 
Ustava, upravni i upravnosudski postupak, povodom postupka nadzora trošarinskog 
postupanja. 
(U-III-926/2020) 
 
 21. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. Š. iz C., kojeg 
zastupa Z. R., odvjetnik u Z., u povodu rješenja MUP PU Koprivničko-križevačke broj: 
511-06-07/4-UP/I-12/8-2022 od 20. travnja 2022., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 29. stavka 1. i 118. stavka 3. Ustava, upravni i upravnosudski postupak, 
oduzimanje vozačke dozvole (ustavna tužba podnesena na temelju članka 63. stavka 
Ustavnog zakona). 
(U-IIIB-3350/2022) 
 
 22. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela N. S., N. B., R. 
S., ustavna tužba podnesena je na temelju članka 63. Ustavnog zakona (radi 
povrede prava na suđenje u razumnom roku) predmet spora su prava iz mirovinskog 
osiguranja. 
(U-III-799/2021) 
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 23. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela S. I. iz Z., koju 
zastupa L. H., odvjetnica u Z., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, 
ustavna tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o 
Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-2655/2022) 
 
 24. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. G. iz Z., kojeg 
zastupa Z. P., odvjetnik u Z., istaknute povrede  članaka 18. stavka 1., 29. stavka 1. i 
48. stavka 1. Ustava, članaka 6., 13. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, te članka 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju, ovršni postupak, 
ovrha na novčanim sredstvima na bankovnim računima ovršenika, razumni rok. 
(U-IIIA-1221/2022) 
 
 25. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. L. iz K. K., 
koju zastupa J. G., odvjetnik u S., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, 
parnični postupak, radni spor radi utvrđenja nedopuštenom odluke o otkazu ugovora 
o radu i isplate materijalnih prava iz radnog odnosa, razumni rok. 
(U-IIIA-3004/2022) 
 
 26. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio F. Ć. iz Z., kojeg 
zastupa Z. R., odvjetnik u Z., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, 
postupak za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku radi trajanja postupka pred 
Općinskim sudom u Rijeci pod brojem Ovr-3780/2018. 
(U-IIIA-2658/2022) 
 
 27. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje je podnio F. Ć. iz Z., 
kojeg zastupa Z. R., odvjetnik u Z., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, 
postupak za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku radi trajanja postupka pred 
Općinskim građanskim sudom u Zagrebu pod brojem: Ovr-509/2012.   
(U-IIIA-2913/2020, U-IIIA-3354/2022) 
 
 
 
 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

dr. sc. Branko Brkić, v. r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


