
  
Broj: SuE-DVjP-23/2021 
Zagreb, 8. prosinca 2021.  
 
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac 
dr. sc. Branko Brkić saziva 23. sjednicu Vijeća za 15. prosinca 2021. (srijeda) u 
10.00 sati i predlaže sljedeći  
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 22. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjP-22/2021) održane 1. prosinca 2021. 
 

 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo Š. r. d. Z. iz Z., 
koje zastupa I. G., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev-161/14-2 od 28. veljače 2018., istaknute povrede članaka 29. 
stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, parnični postupak, radi brisanja upisa prava 
vlasništva. 
(U-III-4549/2018) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo A. o. d. d. sa 
sjedištem u Z., kojeg zastupa B. N., odvjetnik u Odvjetničkom društvu G. & Partneri 
d. o. o. u O., u povodu presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: 39 
Pž-1891/2020-2 od 9. lipnja 2020., istaknute povrede članka 29. stavka 1. Ustava, tr 
članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak, 
radi naplate iznosa od 2.811.163,54 kuna. 
(U-III-5493/2021) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo V.-T. d.o.o. sa sjedištem u Z., zastupano po zakonskom zastupniku direktoru 
I. B., kojeg zastupa S. M., odvjetnica u Odvjetničkom društvu S., D. i M. u Z., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3319/19-2 od 
17. listopada 2019., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19., 29. stavka 1., 48. 
stavka 1., 49. stavka 1., 115. stavka 3., 134. i 141.c Ustava, te članka 6. stavka 1. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1. Protokola br. 1 uz 
Konvenciju, upravni i upravnosudski postupak, radi naplate uvoznog duga - primjena 
prakse Suda Europske unije. 
(U-III-501/2020) 
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 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo V.-T. d.o.o. sa sjedištem u Z., zastupano po zakonskom zastupniku direktoru 
I. B., kojeg zastupa S. M., odvjetnica u Odvjetničkom društvu S., D. i M. u Z., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3602/19-2 od 
27. studenoga 2019., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19., 29. stavka 1., 48. 
stavka 1., 49. stavka 1., 115. stavka 3., 134. i 141.c Ustava, te članka 6. stavka 1. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1. Protokola br. 1 uz 
Konvenciju,  upravni i upravnosudski postupak, radi naplate uvoznog duga - primjena 
prakse Suda Europske unije. 
(U-III-703/2020) 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo V.-T. d.o.o. sa sjedištem u Z., zastupano po zakonskom zastupniku direktoru 
I. B., kojeg zastupa S. M., odvjetnica u Odvjetničkom društvu S., D. i M. u Z., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3354/19-2 od 
17. listopada 2019., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19., 29. stavka 1., 48. 
stavka 1., 49. stavka 1., 115. stavka 3., 134. i 141.c Ustava, te članka 6. stavka 1. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1. Protokola br. 1 uz 
Konvenciju, upravni i upravnosudski postupak, radi naplate uvoznog duga - primjena 
prakse Suda Europske unije. 
(U-III-578/2020) 
 
 7. Nacrt odluke i rješenja s referatom II. o ustavnoj tužbi koju su podnijeli M. Š. 
i I. Š., oboje iz S. I. Z., u povodu presude i rješenja Visokog trgovačkog suda 
Republike Hrvatske broj: 17 Pž-3553/2015-3 od 6. lipnja 2018. i rješenja Trgovačkog 
suda u Rijeci broj: 9 P-1208/12-2 od 13. srpnja 2012., istaknute povrede članaka 29. 
stavka 1. i 49. stavka 4. Ustava, trgovački postupak, radi prisilnog ostvarenja prava iz 
članka 49. ZPDD-a (preuzimanje trgovačkog društva). 
(U-III-2989/2018) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela J. D. iz Z., u 
povodu odluke Državnog sudbenog vijeća broj: IS-19/20-17 od 14. siječnja 2021., 
istaknute povrede članaka 14., 29. stavka 1., 35. i 54. stavka 2. Ustava, postupak 
imenovanja sudaca općinskog suda.  
(U-III-1467/2021) 
 
 9. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela E. Đ. iz 
R. S., V. R., koju zastupa S. Č., odvjetnica u Z., istaknute povrede članaka 21., 29. 
stavka 1. i 48. Ustava, članaka 2., 3., 6., 13. i 14 Konvencije za zaštitu ljudskih prava 
i temeljnih sloboda i članka 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju, kazneni postupak. 
(U-IIIBi-1968/2020) 
 
 10. Nacrt odluke s referatom IV. o ustavnoj tužbi koju je podnio D. M. iz P., 
kojeg zastupa I. B., odvjetnik u P., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-4163/17-2 od 10. travnja 2019., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, upravni i upravnosudski postupak, radi 
priznanja posljedične dijagnoze uzrokovane ozljedom na radu. 
(U-III-3392/2019) 
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 11. Nacrt odluke s referatom III. o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. B. iz P., 
koju zastupa T. M. P., odvjetnica u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-3253/18-4 od 18. srpnja 2019., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, upravni i upravnosudski postupak, radi 
priznanja prava na invalidsku mirovinu. 
(U-III-4080/2019) 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. G. iz O., kojeg 
zastupaju V. F. i I. M., odvjetnici u Odvjetničkom društvu F. & M. d. o. o. u S., u 
povodu odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usoz-7/20-9 od 22. 
veljače 2021., istaknute povrede članaka 14., 19., 26., 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 
50. Ustava, ocjena zakonitosti Odluke o nerazvrstanim cestama u G. O. od 30. lipnja 
2015. i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u G. O.  
(U-III-2622/2021) 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. G. iz O., kojeg 
zastupaju V. F. i I. M., odvjetnici u Odvjetničkom društvu F. & M. d. o. o. u S., u 
povodu odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usoz-12/20-8 od 22. 
veljače 2021., istaknute povrede članaka 14., 19., 26., 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 
50. Ustava, ocjena zakonitosti Odluke o komunalnoj infrastrukturi G. O. i njezinom 
pravnom statusu. 
(U-III-2623/2021) 
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. G. iz T., B. i H., 
kojeg zastupaju S. R. i R. K., odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda u P., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-4498/20-2 od 
22. siječnja 2021., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18., 19. stavka 2., 26., 
29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, upravni i upravnosudski postupak, radi rušenja 
bespravno sagrađenog objekta. 
(U-III-2409/2021) 
 
 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo C. R. d. d., zastupano po direktoru Ž. B., kojeg zastupa I. S., odvjetnik u Z., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-4551/19-4 od 
21. travnja 2021., istaknute povrede članaka 19., 29. stavka 1., 48. stavka 1., 49 
stavka 4. i 68. Ustava, upravni i upravnoosudski postupak, radi utvrđenja imovine 
neprocijenjene u postupku pretvorbe i privatizacije. 
(U-III-4780/2021) 
 
 16. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio K. M. iz S., kojeg 
zastupa M. V., odvjetnik u S., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-1057/17-2 od 19. listopada 2017., istaknute povrede  članaka 14. 
stavka 2., 18. stavka 1., 26. i 29. stavka 1. Ustava i članka 6. stavka 1. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, upravni i upravnosudski postupak, radi 
poreza na promet nekretnina (pravo vlasništva stečeno nasljeđivanjem). 
(U-III-865/2018) 
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 17. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. S. iz 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-III-5164/2021) 
 
 18. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. K. iz S., kojeg 
zastupa J. G., odvjetnik u S., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, parnični 
postupak, radi plateža (platni nalog), razumni rok. 
(U-IIIA-4962/2021) 
 
 19. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnim tužbama koje je podnijela M. R. iz 
Z., koju zastupaju odvjetnici Odvjetničkog društva O. i H. d.o.o. u Z., u povodu 
presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 782/17-6 od 24. lipnja 2020. i 
rješenja Vrhovnog suda broj: Su-Gzp I-28/20-4 od 3. lipnja 2020., istaknute povrede 
članaka 14. stavaka 1. i 2., 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 54. stavka 1. Ustava, radni 
spor, radi utvrđenja nedopuštenosti poslovno uvjetovanog otkaza ugovora o radu. 
(U-IIIA-3419/2020, U-III-4365/2020) 
 
 20. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo I. P. d.o.o., Z., 
koje zastupa direktorica K. A., 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-5302/2021) 
 
 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

dr. sc. Branko Brkić, v. r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


