
  
Broj: SuE-DVjP-11/2019 
Zagreb, 21. svibnja 2019.  
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac 
dr. sc. Branko Brkić saziva 11. sjednicu Vijeća za 29. svibnja 2019. (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-10/2018) održane 22. svibnja 2019. 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. Č. iz O., koju u 
ustavnosudskom postupku zastupa S. M., odvjetnica u Odvjetničkom društvu M. i J. 
sa sjedištem u O, u povodu presude Županijskog suda u Osijeku broj: Gž-4788/2013 
od 20. studenoga 2014., istaknute povrede članaka 14. stavak 2., 26., 48. stavak 1. i 
50. stavak 1. Ustava, parnični postupak radi naknade štete (zbog nemogućnosti 
izgradnje kuće). 
(U-III-788/2018) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. T. iz Ž., kojeg 
zastupa K. G., odvjetnik u Ž.i, u povodu  presude Županijskog suda u Slavonskom 
Brodu broj: Gž-35/2018-2 od 27. studenoga 2018., istaknute povrede članaka 28. i 
29. stavka 1. Ustava,  parnični postupak radi naknade štete. 
(U-III-199/2019) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. K. iz S. K., kojeg 
zastupa M. K., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 24 
Gž R-395/2017-5 od 10. srpnja 2018., istaknute povrede članka 14. stavaka 1. i 2., 
29. stavka 1.i 54. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi diskriminacije i povrede 
prava osobnosti. 
(U-III-3490/2018) 
 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo C. o. d. d. Z., 
koje zastupa punomoćnica K. I., u povodu  presude Županijskog suda u Puli - Pola 
broj: Gž-130/09-2 od 18. travnja 2011., istaknute povrede članka 14. stavka 2. i 
sadržajno članka 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak, regresna isplata (zastara). 
(U-III-1762/2018) 
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 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. G. iz V., kojeg 
zastupa A. P., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u Splitu broj: Gž-
R-1003/2017-2 od 30. srpnja 2018., istaknute povrede članaka14. stavka 2., 26., 29. 
stavka 1. i 115. Ustava, parnični postupak radi isplate, spor male vrijednosti (troškovi 
prijevoza). 
(U-III-3728/2018) 
 
 
 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 presude i rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Rev-x 153/2018-8 od 2. listopada 2018. te podredno 
presude i rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-1026/15-3 od 26. rujna 
2017., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18. stavka 1., 29. stavka 1., 115. 
stavka 3., 141.c i 141.d Ustava, parnični postupak radi isplate (stara devizna 
štednja). 
(U-III-970/2019) 
 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela N. LJ. B. d. d. Lj., 
R. S., koju zastupa I. O., odvjetnica u U., S. P., odvjetnik u Z., T. B., odvjetnik u Z. i 
K. G., odvjetnik u Z., u povodu presude i rješenja  Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev-x 153/2018-8 od 2. listopada 2018., presude i rješenja 
Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-1026/15-3 od 26. rujna 2017. i presude 
Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj:broj: P-4681/11-59 od 12. srpnja 2012., 
istaknute povrede članaka 3. stavka 2., 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. 
Ustava,  parnični postupak radi isplate (stara devizna štednja). 
(U-III-925/2019) 
 
 
 9. 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 presude i rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Rev- 2540/2018-3 od 8. siječnja 2019., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 18. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi 
isplate (stara devizna štednja). 
(U-III-1206/2019) 
 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela N. LJ. B. d. d. 
Lj., R. S., koju zastupa I. O., odvjetnica u U., S. P., odvjetnik u Z., T. B., odvjetnik u Z. 
i K. G., odvjetnik u Z., u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev- 2540/2018-3 od 8. siječnja 2019. te podredno presude i rješenja 
Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-766/16-4 od 10. travnja 2018. i presude i 
rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: P-4833/13 od 11. prosinca 
2015., istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 48. Ustava,  
parnični postupak radi isplate (stara devizna štednja). 
(U-III-1251/2019) 
 
 
 



3 
 

 11. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli B. V. 
iz K. i M. A. iz R., koje zastupa V. A., odvjetnik u R., u povodu rješenja Županijskog 
suda u Rijeci broj: Gž-1403/2015-2 od 28. prosinca 2016., istaknute povrede članaka 
14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava i članka 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, ovršni postupak radi ovrhe na nekretnini (dužnik je na ovršenika 
prenio fiducijarno vlasništvo nekretnine nakon što je u zemljišnim knjigama upisana 
zabilježba privremene mjere zabranom raspolaganja i opterećivanja nekretnine). 
(U-III-3473/2017) 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. L. iz D., kojeg 
zastupa B. M., odvjetnik u Š., u povodu rješenja Županijskog suda u Puli-Pola broj: 
Gž Ovr-735/2017-2 od 23. siječnja 2018., istaknuta povreda  članka 29. stavka 1. 
Ustava, ovršni postupak. 
(U-III-949/2018) 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela R. G. iz S., koju 
zastupaju odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda I. R. i V. G. K. iz S., u povodu 
rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 1059/16-2 od 13. prosinca 
2017., istaknute povrede članaka 14.,  29. stavka 1. i 54. Ustava, parnični postupak 
radi sklapanja ugovora o radu. 
(U-III-1164/2018) 
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. B. iz P., 
trenutno na izdržavanju kazne zatvora u Kaznionici u L.i, u povodu presude 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž-281/2018-4 od 2. listopada 2018., 
istaknuta povreda članka 29. stavka 2. alineje 4. i 5. Ustava, kazneni postupak zbog 
kaznenog djela iz članka 111. točke 1. Kaznenog zakona. 
(U-III-4504/2018) 
 
 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. S. iz P., koju 
zastupa I. M., odvjetnik u U., u povodu presuda Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-1703/18-2 od 17. svibnja 2018., istaknute povrede članaka 18. 
stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava, upravni postupak i upravni spor, radi produljenja 
odobrenja privremenog boravka i rada stranca u Republici Hrvatskoj. 
(U-III-4066/2018) 
 
 16. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. S. iz P., kojeg 
zastupa I. M., odvjetnik u U., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-1955/18-2 od 17. svibnja 2018., istaknute povrede članaka 18. 
stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava, upravni postupak i upravni spor, radi produljenja 
odobrenja privremenog boravka i rada stranca u Republici Hrvatskoj. 
(U-III-4257/2018) 
 
 17. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. B. iz S. F.  
J., koju zastupa J. S., odvjetnica u B. M., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-1074/17-2 od 8. lipnja 2017., istaknute povrede članaka 
14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, upravni spor radi poreza na promet nekretnina. 
(U-III-804/2018) 
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 18. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. P. iz V., kojeg 
zastupa M. K., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-565/17-4 od 4. svibnja 2017., istaknuta povreda članak 29. stavak 
1. Ustava, upravni spor radi teže povrede službene dužnosti. 
(U-III-4073/2017) 
 
 
 19. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. P. iz Z., koju 
zastupa K. Š., odvjetnica u Z., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, 
zemljišnoknjižni postupak pojedinačni ispravni postupak, razumni rok. 
(U-IIIA-454/2018) 
 
 
 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

                          dr. sc. Branko Brkić, v. r. 


