
  
Broj: SuE-DVjP-11/2021 
Zagreb, 25. svibnja 2021.  
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac 
dr. sc. Branko Brkić saziva 11. sjednicu Vijeća za 2. lipnja 2021. (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-10/2021) održane 19. svibnja 2021. 

 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje je podnio M. V. iz S., 
kojeg zastupa S. J., odvjetnica u S., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev 2542/13-2 od 20. studenoga 2017., presude Županijskog suda u 
Splitu broj: Gžo-259/13 od 29. svibnja 2013. i presude Općinskog suda u Splitu broj: 
P-2354/06 od 25. siječnja 2013., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 
1., 34. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, parnični postupak, radi donošenja presude 
koja zamjenjuje ugovor o kupoprodaji stana prema Zakonu o prodaji stanova 
namijenjenih za nadstojnika zgrade.  
(U-III-601/2018, U-III-602/2018) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. J. iz S., kojeg 
zastupa A. K., odvjetnik u S., u povodu presude Županijskog suda u Splitu broj: Gž-
1751/2015 od 10. studenoga 2016. i presude Općinskog suda u Splitu broj: Pst-
998/2013 od 22. siječnja 2015., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 
1. i 34. Ustava, te članaka 6. stavka 1. i 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, parnični postupak, radi donošenja ugovora o najmu stana sa 
zaštićenom najamninom (prijedlog za odgodu ovrhe). 
(U-III-399/2021) 
 
 4. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnim tužbama koje su podnijeli M. 
S. iz K., R. S. i M. S. iz K., oboje zastupani po odvjetnicima iz Odvjetničkog društva 
R. & O. u K., u povodu presude Županijskog suda u Karlovcu broj: Gž-1306/2016-2 
od 8. studenoga 2017. i rješenja Vrhovnog suda RH broj: Rev-x 310/18-2 od 21. 
ožujka 2018., istaknute povrede članaka 18. stavka 1., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. 
Ustava, članaka 6. stavka 1. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, te članka 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju, parnični postupak, radi 
utvrđenja ništavosti, prava vlasništva i tabularne isprave. 
(U-III-2347/2018, U-III-2348/2018) 



2 
 

 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje je podnijela S. p. H., Z., 
koju zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu M. i partneri j. t. d. sa sjedištem u 
Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 1872/13-2 od 10. 
listopada 2017., rješenja Županijskog suda u Zadru broj: Gž-1353/13-2 od 27. svibnja 
2013. i rješenja Općinskog suda u Zadru broj: Z-10660/2012 od 22. ožujka 2013., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18. stavka 1., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. 
Ustava, zemljišnoknjižni postupak, radi uknjižbe prava vlasništva. 
(U-III-257/2018, U-III-258/2018) 
 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje su podnijeli M. Ž. i I. Ž., 
oboje iz R. S., koje zastupa B. J., odvjetnik u Z., u povodu  presude Županijskog 
suda u Zagrebu, broj: Gž-5445/16-2 od 3. srpnja 2017. i rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske, broj: Rev-x 958/17-2 od 12. rujna 2018., istaknute povrede 
članka 29. stavka 1. i 115. stavka 3. Ustava, parnični postupak, radi naknade štete. 
(U-III-4049/2018, U-III-4358/2018) 
 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio B. M. iz L., R. S., 
kojeg zastupa M. M., odvjetnik iz Odvjetničkog društva M. i Partneri u R., u povodu 
presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 210/16-2 od 10. siječnja 
2018., istaknute povrede članaka 3., 26., 29. stavaka 1. i 4. i 118. stavka 3. Ustava, 
parnični postupak, radi naknade štete. 
(U-III-2317/2018) 
 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela S. K. iz Z., koju 
zastupa V. B., odvjetnik u V. G., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev 2024/2017-2 od 6. listopada 2020., istaknuta povreda članka 29. 
stavka 1. Ustava, parnični postupak, radi naknade štete, (razumni rok). 
(U-III-134/2021) 
 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Ž. V. iz R., kojeg 
zastupa H. B., odvjetnik u V., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Revr-328/2018-2 od 2. rujna 2020., istaknuta povreda članak 29. stavak 1. 
Ustava, parnični postupak, radi naknade štete - odbačaj revizije zbog VPS-a. 
(U-III-6166/2020) 
 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli M. B. i D. B. iz 
R. i M. B. iz R., koje zastupa S. M.-Č., odvjetnica u R., u povodu presude 
Županijskog suda u Splitu broj: Gž-918/2017-2 od 31. listopada 2019. i podredno 
presude Općinskog suda u Vukovaru, Stalne službe u Vinkovcima, broj: 15 P-461/16-
9 od 2. prosinca 2016., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1., 34. 
stavka 1., 48. stavka 1. i 55. stavka 1. Ustava, parnični postupak, radi utvrđenja 
prava na obnovu i izvršenja obnove. 
(U-III-300/2019) 
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 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. L. iz Lj., kojeg 
zastupaju odvjetnici iz Odvjetničkog društva M.-L.-B.-T. u Z., u povodu presude 
Županijskog suda u Zagrebu broj: 25 Gž Ob-1328/18-2 od 22. siječnja 2019. i 
podredno presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: 130-P Ob-413/15-44 
od 22. listopada 2018., istaknute povrede članaka 26., 29. stavka 1. i članka 63. 
stavka 1. Ustava, parnični postupak.  
(U-III-4505/2019) 
 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela I. R. iz S., u 
povodu rješenja Županijskog suda u Osijeku broj: Gž-2567/2019-4 od 30. siječnja 
2020. i rješenja Županijskog suda u Osijeku broj: Gž-2567/2019-5 od 30. siječnja 
2020., istaknute povrede članaka 16., 29. stavka 1. i 38. stavka 1. Ustava, parnični 
postupak, izricanje kazne odvjetniku zbog vrijeđanja suda u podnesku (žalbi). 
(U-III-1181/2020) 
 
 
 13. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela I. Š. iz G., 
koju zastupa L. R., odvjetnica u G., u povodu rješenja Županijskog suda u Splitu broj: 
Gž Ob-94/2019-2 od 28. veljače 2019. i podredno rješenja Općinskog suda u 
Gospiću broj: R1 Ob-45/2018-21 od 31. prosinca 2018., istaknute povrede članaka 
14. stavka 1., 16. stavka 2., 29. stavka 1. i 35. Ustava, članka 8. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, članka 23. Konvencije o pravima osoba sa 
invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, 
izvanparnični postupak. 
(U-III-2461/2019) 
 
 
 14. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela G. C. 
iz Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-3024/2018-2 
od 16. rujna 2020., istaknute povrede članaka 14. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava, 
parnični postupak, radni spor (radi zaštite od diskrimnacije i naknade štete). 
(U-III-5326/2020) 
 
 
 15. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnim tužbama koje je podnio B. 
B. iz V., postupak radi trajanja postupaka pred Županijskim i Vrhovnim sudom. 
(U-III-4886/2019, U-III-1082/2021, U-III-1967/2021) 
 
 
 16. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio T. H. iz 
Z., kojeg zastupa B. B., odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom uredu B. B., F. B. i I. 
B. S. sa sjedištem u Š., u povodu presude Županijskog suda u Zadru broj: Kž-
180/19-9 od 11. rujna 2019. kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Šibeniku 
broj: K-140/2018-74 od 13. ožujka 2019., istaknute povrede članaka 29. i 31. stavka 
1. Ustava,  kazneni postupak (kazneno djelo iz članka 272. stavaka 3. i 1. KZ-a/97). 
(U-III-122/2020) 
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 17. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. R. iz Z., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3932/18-4 od 
8. svibnja 2019., istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 2., 19. stavka 2., 29. 
stavka 1., 44., 54. i 141. c stavaka 1., 3. i 4. Ustava, članka 6. stavka 1. Konvencije 
za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, te članaka 41. stavka 1. i 47. stavka 2. 
Povelje Europske unije o temeljnim pravima, upravni spor, zbog prestanka državne 
službe na određeno vrijeme.  
(U-III-3961/2019) 
 
 18. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo V. S. 
d.o.o. sa sjedištem u V., u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-776/20-2 od 27. veljače 2020., rješenja Upravnog suda u Rijeci 
broj: Uszp-16/2020-2 od 20. siječnja 2020. i rješenja Upravnog suda u Rijeci broj: 
Uszp-16/2020-7 od 29. svibnja 2020., istaknute povrede članaka 29. stavka 1., 49. 
stavka 2. i 141.c stavka 3. Ustava, upravni spor, tužba radi šutnje uprave - 
postavljanje prinudnog upravitelja. 
(U-III-2494/2020) 
 
 19. Nacrt odluke i rješenja s referatom II. o ustavnim tužbama koje je podnio 
D. G. iz Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: UsII-
214/18-4 od 13. rujna 2018. (ustavna tužba broj: U-III-3648/2019) i presude Visokog 
upravnog suda Republike Hrvatske broj: UsII-459/19-7 od 26. rujna 2019. (ustavna 
tužba broj: U-III-4397/2019), istaknute povrede članaka 29. i 38. stavka 4. Ustava, 
upravni spor, radi prava na pristup informacijama. 
(U-III-3648/2019, U-III-4397/2019) 
 
 20. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Ž. M. iz V., kojeg 
zastupa I. B., odvjetnik u V., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-778/18-3 od 28. ožujka 2019., istaknute povrede članaka 19. 
stavka 2., 29. stavka 2., 30. i 54. stavka 1. Ustava, pravni spor, radi prestanka 
državne službe. 
(U-III-3194/2019) 
 
 21. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Zoran Vlahović, iz 
Splita, u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usoz-
79/18-8 0d 28. svibnja 2019., istaknute povrede članaka 14. i 29. stavka 1. Ustava, 
upravni spor, postupak ocjene zakonitosti općeg akta. 
(U-III-2908/2019) 
 
 22. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela H. I. iz S., koju 
zastupa M. R., odvjetnica u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-5023/18-2 od 3. srpnja 2019., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, te članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, porezni i upravnosudski postupak, radi utvrđenja nastupa 
zastare i otpisa poreznog duga (osiguranog založnim pravom na nekretnini). 
(U-III-4874/2019) 
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 23. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela I. K. iz C. Š., 
koju zastupa Ž. F. M., odvjetnica u O., u povodu  presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-1844/19-2 od 29. svibnja 2019., istaknute povrede 
članak 14. stavak 2. i članak 29. stavak 1. Ustava, upravni postupak i spor, radi 
priznavanja statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja i prava na 
obiteljsku invalidninu. 
(U-III-4198/2019) 
 
 
 24. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio R. P. iz 
Z., kojeg zastupa B. T., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-2401/19-2 od 12. studenoga 2020. i presude Upravnog 
suda u Zagrebu broj: UsI-2898/17 od 14. veljače 2019., istaknute povrede članaka 
29. stavka 1. i 34. Ustava, i članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda,  upravni i upravnosudski postupak, radi priznanja stanarskog prava. 
(U-III-723/2021) 
 
 
 25. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio B. S. iz D., kojeg 
zastupa N. B., odvjetnik u N. M., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, 
parnični i ovršni, radni spor radi utvrđenja nedopuštenom odluke o otkazu ugovora o 
radu, povrata na rad i naknade plaće, ovrha radi povrata podnositelja na rad, razumi 
rok. 
(U-IIIA-682/2021) 
 
 
 26. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. K. iz Z. 
koju zastupa Z. R., odvjetnik u Z., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske - razumni rok, ovršni postupak, radi ostvarenja obveze na radnju 
koju može obaviti samo ovršenik. 
(U-IIIA-5515/2020) 
 
 
 27. 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,  
radni spor radi utvrđenja nedopuštenom odluke o otkazu ugovora o radu, povrata na 
rad i naknade plaće, razumni rok. 
(U-IIIA-1964/2021) 
 
 
 28. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. M. iz Z., 
koju zastupa B. I., odvjetnica u Z., ustavna tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz 
članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-1755/2021) 
 
 
 29. Nacrt odluke s referatom III. o ustavnoj tužbi koju je podnio B. B. iz V., 
ustavna tužba podnesena na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu 
Republike Hrvatske, razumni rok, radi trajanja postupka pred Vrhovnim sudom. 
(U-IIIA-2846/2020) 
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30. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. R. iz V., 

trenutno u Zatvoru u P., kojeg zastupaju odvjetnici u odvjetničkom društvu Č. i 
partneri d.o.o. iz P., u povodu rješenja Vrhovnog suda broj: I Kž-604/2020 od 23. 
listopada 2020. i rješenja Županijskog suda u Puli broj: Ik I-327/2020 od 6. listopada 
2020., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, postupak odlučivanja o 
uvjetnom otpustu.  
(U-IIIBi-5701/2020) 
 
 
 
 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

dr. sc. Branko Brkić, v. r. 

 


