
  
Broj: SuE-DVjP-11/2020 
Zagreb, 7. srpnja 2020.  
 
 
 
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac dr. 
sc. Branko Brkić saziva 11. sjednicu Vijeća za 15. srpnja 2020. (srijeda) u 10.00 sati i 
predlaže sljedeći  
 
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 10. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjP-10/2020) održane 1. srpnja 2020. 
 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli S. H. P. i Ž. P. iz O., 
koje zastupa M. R. G., odvjetnica u O., u povodu presude i rješenje Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Gž-837/17-2 od 10. travnja 2018. i presude i rješenja Općinskog suda u 
Rijeci broj: P-7147/15 od 29. prosinca 2016., istaknute povrede članaka 3., 5., 14., 18., 
26., 29. stavkom 1., 48. stavak 1. i 118. Ustava, te članka 1. Protokola broj 1 uz 
Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični, radi predaje u posjed. 
(U-III-2312/2018) 
  
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M.-A. d.o.o. sa 
sjedištem u Z., koje zastupa Lj. M.-P., odvjetnica u Z., u povodu presude Visokog 
trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-7959/16-2 od 3. siječnja 2019., istaknute 
povrede članaka 3., 14., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, članaka 6. stavka 1., 13. i 
14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, članka 1. Protokola broj 1 uz 
Konvenciju i članka 1. Protokola broj 12 uz Konvenciju, parnični - isplata, naknada štete. 
(U-III-3260/2019) 
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 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. M. I. iz Z., koju 
zastupa L. H., odvjetnica u Z., u povodu presude i rješenja Županijskog suda u 
Varaždinu broj: Gž-2902/15-2 od 26. kolovoza 2016. i presude i rješenja Općinskog 
građanskog suda u Zagrebu broj: Pn-4252/12-40 od 24. kolovoza 2015., istaknute 
povrede članaka 23. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava, te članaka 3., 6. stavaka 1. i 3. i 
članka 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični, radi 
naknade štete (uvjeti u zatvoru). 
(U-III-4656/2016) 
 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio T. R. iz S., kojeg 
zastupaju odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda M. N. T. i M. B. iz S., u povodu 
rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž Ob-1232/19-2 od 19. studenoga 2019. i 
rješenja Općinskog suda u Sisku broj: R1 Ob-268/2019-12 od 9. listopada 2019., 
istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 2., 21., 26., 29. stavka 1. i 35. Ustava, 
izvanparnični postupak. 
(U-III-34/2020) 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli Lj. D. i M. D., oboje 
iz G. B. P., koje zastupa S. Č., odvjetnica u Z., u povodu presude Županijskog suda u 
Zadru broj: Gž-839/16-3 od 27. lipnja 2018., istaknute povrede članak 29. stavak 1., 
članak 34. i članak 48. stavak 1. Ustava  te članci 6. i 8. Konvencije i članak 1. Protokola 
br. 1 uz Konvenciju, parnični - radi brisanja zemljišnoknjižnog stanja (brisovna tužba). 
(U-III-4019/2018) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. D. iz R., trenutno u 
kaznionici u L., kojeg zastupa S. M.-Č., odvjetnica u R., u povodu rješenja Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske broj: I Kž 374/16-4 od 18. svibnja 2017., istaknute povrede 
članaka 29. stavka 1., 118. stavka 3., 141. Ustava Republike Hrvatske, članka 6. stavka 
1. i 3.c i članka 46. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, zahtjev za 
obnovu kaznenog postupka u povodu konačne presude ESLJP-a. 
(U-III-4802/2017) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. S. iz Z., kojeg 
zastupa M. T., odvjetnica u Z., u povodu  presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Revr-1631/14-2 od 24. listopada 2018., istaknute povrede članaka 29. stavka 1., 
48. stavka 1. i 55. stavka 1. (54. stavka 1.) Ustava Republike Hrvatske, članka 6. stavka 
1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1. Protokola 1. uz 
Konvenciju, parnični - radno (utvrđenje o nedopuštenom odluke o otkazu, sudski raskid 
ugovora o radu). 
(U-III-1344/2019) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. B. iz S., kojeg 
zastupa H. - N. C., odvjetnik u Z., u povodu  presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Revr 384/17-2 od 9. svibnja 2017., istaknute povrede članaka 14. stavaka 
1. i 2., 29. stavka 1. i 54. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi utvrđenja 
nedopuštenosti otkaza. 
(U-III-119/2018) 
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 10. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio I. J. iz P., u povodu 
rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1642/18-2 od 5. travnja 
2018., istaknute povrede članaka 18. stavka 1., 19. stavaka 1. i 2., 29. stavka 1., 90. 
stavaka 4. i 5. Ustava, upravni. 
(U-III-2910/2018) 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio K. P. d.o.o. sa 
sjedištem u V., koje zastupa V. P., odvjetnik u O., u povodu  rješenja Visokog upravnog 
suda Republike Hrvatske broj: Usž-157/18-2 od 18. srpnja 2018., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1., 49. stavaka 1., 2. i 3. i 51. stavka 2. Ustava, upravni 
- natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora. 
(U-III-4030/2018) 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. B. iz R., kojeg 
zastupaju odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu K. & S. u R., u povodu presude 
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3641/18-2 od 14. veljače 2019., 
istaknute povrede članaka 18. stavka 1., 19. stavka 2., 26., 29. stavka 1. i 54. stavaka 1. 
i 2. Ustava, upravni - radi raspoređivanja na radno mjesto i utvrđivanja plaće. 
(U-III-2843/2019) 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio B. B. iz S. t., ustavna 
tužba podnesena je na temelju članka 63. Ustavnog zakona (radi povrede prava na 
suđenje u razumnom roku). 
(U-III-337/2020) 
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. K. iz D. S., kojeg 
zastupa K. A., odvjetnica u Z., u povodu presude Županijskog suda u Splitu broj: Gž-
2219/16-2 od 22. siječnja 2018., istaknute povrede članaka 23., 25. i 29. stavka 1. 
Ustava, kao i članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, parnični, radi naknade (neimovinske) štete - uvjeti u zatvoru. 
(U-III-1281/2018) 
 
 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela V. K. M. iz I. G., 
istaknuta povreda  članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske - povreda prava na 
suđenje u razumnom roku, upravni i upravno sudski, radi upućivanja na ocjenu 
sposobnosti za obavljanje poslova ovlaštene službene osobe. 
(U-IIIA-3578/2019) 
 

16. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela G. C. iz Z., ustavna 
tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom 
sudu Republike Hrvatske (razumni rok).  
(U-IIIA-3582/2019) 
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17. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio G. G. H. m. iz K., 
kojeg zastupa A. V., odvjetnica u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Revt 113/2015-3 od 11. prosinca 2018., istaknute povrede članaka 3., 29. 
stavka 1. i 116. Ustava, te članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, parnični - radi utvrđenja da su bez učinka prema stečajnoj masi pobijane 
dužnikove pravne radnje i isplate iznosa od 3.485.069,25 kn. 
(U-III-1522/2019 
 

18. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela N. D. iz R., ustavna 
tužba podnesena je na temelju članka 63. Ustavnog zakona (radi povrede prava na 
suđenje u razumnom roku) 
(U-III-1964/2017) 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 


