
  
Broj: SuE-DVjP-17/2020 
Zagreb, 11. studenoga 2020.  
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac 
dr. sc. Branko Brkić saziva 17. sjednicu Vijeća za 19. studenoga 2020. (četvrtak) u 
10.00 sati i predlaže sljedeći  

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 16. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjP-1562020) održane 4. studenoga 2020. 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Ž. T., kojeg zastupa 
A. Č., odvjetnik u O., u povodu presude Županijskog suda u Osijeku broj: Gž-
3605/2013-2 od 28. prosinca 2015., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. 
stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi utvrđenje prava vlasništva. 
(U-III-909/2018) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela V. G. M. iz R., 
koju zastupa H. T., odvjetnik u R., u povodu presude Županijskog suda u Rijeci broj: 
Gž-5395/13-2 od 21. prosinca 2016. i presude Općinskog suda u Rijeci broj: P-
1133/13 od 18. listopada 2013., istaknute povrede članaka stavka 2. i 29. stavka 1. 
Ustava RH, parnični postupak, radi isplate. 
(U-III-2186/2018) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela V. G. M. iz R., 
koju zastupa H. T., odvjetnik u R. u povodu presude Županijskog suda u Rijeci broj: 
Gž R-511/2018-2 od 18. studenoga 2019. i rješenja Općinskog suda u Rijeci broj: Pr-
102/2018-5 od 25. travnja 2018., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26. i 29. 
stavka 1. Ustava, te prava iz članaka 6. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, parnični postupak, radi utvrđenja. 
(U-III-3176/2020) 
 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio B. Š. iz Z., kojeg 
zastupa S. M., odvjetnica u Z., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 
Gž R-1660/18-2 od 21. svibnja 2019. i presude Općinskog radnog u Zagrebu broj: Pr-
3950/18-58 od 4. listopada 2018., istaknute povrede članaka 14., 29. stavka 1. i 35. 
Ustava, parnični postupak, radi naknade štete uzrokovane povredom prava 
osobnosti. 
(U-III-3053/2019) 
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 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje je podnio Z. Š. iz V., 
kojeg zastupa M. D., odvjetnik u Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev 270/2016-2 od 8. svibnja 2019., presude Županijskog suda u 
Velikoj Gorici broj: Gž-1293/15-2 od 4. studenoga 2015.,  presude Općinskog suda u 
Velikoj Gorici, Stalne službe u Vrbovcu broj: Pn-117/15 od 14. svibnja 2015., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava i članka 6. Konvencije 
za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak, radi naknade štete.  
(U-III-4267/2019, U-III-4268/2019) 
 
 
 7. Nacrt rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela T. M. iz S., u 
povodu presude i rješenja Županijskog suda u Puli - Pola broj: Gž Ob-159/2018-2 od 
24. rujna 2018. te presude i rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: P 
Ob-1335/17-16 od 14. svibnja 2018., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. 
stavka 1., 35., 37., 63. i 64. Ustava, parnični postupak.  
(U-III-4364/2018) 
 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. Š. iz F., S. R. N., 
kojeg zastupa L. H., odvjetnica u Z., istaknute povrede članaka 23. i 25. Ustava RH 
te članka 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, uvjeti u 
istražnom zatvoru, nedonošenje odluke u povodu pritužbe na uvjete u istražnom 
zatvoru. 
(U-IIIBi-864/2020)  
 
 
 9. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je koju je podnio A. M. iz 
D., kojeg zastupa Z. K., odvjetnica u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-4052/16-2 od 9. ožujka 2017., istaknute povrede članka 
29. stavka 1. Ustava, upravni postupak i spor radi utvrđenja poreza na dohodak. 
(U-III-3325/2017) 
 
 
 10. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo 
trgovačko društvo A. M. d.o.o. sa sjedištem u Z., koje zastupa N. B., odvjetnica u 
Odvjetničkom društvu Š. M., M., S. & Partneri sa sjedištem u Z., u povodu rješenja 
Županijskog suda u Osijeku broj: Kv I-Us-11/2020-5 od 8. svibnja 2020., istaknute 
povrede članka 14. stavka 2. članka 16. stavka 2., članka 29. stavka 1. i članka 48. 
stavka 1. Ustava, te članka 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava 
i temeljnih sloboda, kazneni postupak, odbijanje prijedloga za ukidanje privremene 
mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi ostvarene protupravnom radnjom i 
produljenje trajanja navedene mjere. 
(U-III-3188/2020)  
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 11. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. M. iz 
Z., kojeg zastupaju N. M. i I. S., odvjetnici u Odvjetničkom društvu Š. M., M., S. & 
Partneri d.o.o. sa sjedištem u Z., u povodu rješenja Županijskog suda u Osijeku broj: 
Kv I-Us-11/2020-5 od 8. svibnja 2020., istaknute povrede članka 14. stavka 2., 16. 
stavka 2., 29. stavka 1. i članka 48. stavka 1. Ustava, te članka 1. Protokola broj 1 uz 
Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak, 
produljenje trajanja privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi 
ostvarene protupravnom radnjom. 
(U-III-2829/2020)   
 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela Lj. K. iz S., koju 
zastupa I. C., odvjetnik u Odvjetničkom društvu G., G., P. i partneri, sa sjedištem u 
Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1900/18-
2 od 15. studenoga 2018., istaknute povrede 14. stavka 2., 19., 29. stavka 1. i 51. 
stavka 2. Ustava, upravni postupak i spor radi poreza na dohodak.  
(U-III-1197/2019) 
 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo P. d.o.o. iz M., koje zastupa R. P. I., odvjetnica u S., u povodu presude 
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1558/17-5 od 7. lipnja 2018., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, te članka 6. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, upravni postupak i spor, radi 
naplate poreza na dodanu vrijednost.  
(U-III-4159/2018) 
 
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela U. o.  i. B. iz S., 
koju zastupa predsjednik M. K. iz S., parnični postupak radi naknade štete, ustavna 
tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom 
sudu Republike Hrvatske (razumni rok).  
(U-IIIA-2517/2020) 
 
 
 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela U. i. r. S., 
zastupana po predsjedniku M. K. iz S., ustavna tužba podnesena na temelju 
ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske 
(razumni rok). 
(U-IIIA-2453/2020) 
 
 
 16. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela Z. h. b. K. B. sa 
sjedištem u S., koju zastupa upravitelj M. K., parnični radi naknade štete, ustavna 
tužba zbog dugotrajnosti postupka koji se vodi Trgovačkim sudom u Bjelovaru, 
istaknute povrede  članaka 14. stavka 1., 19. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, 
podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu 
Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-4638/2020) 
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 17. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela Z. h. b. K. B. sa 
sjedištem u S., koju zastupa upravitelj M. K., istaknute povrede članaka 14. stavka 1., 
19. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, parnični radi naknade štete, ustavna tužba zbog 
dugotrajnosti postupka koji se vodi Trgovačkim sudom u Bjelovaru, podnesena na 
temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike 
Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-4639/2020) 
 
 
 
 

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

 
 


