
  
Broj: SuE-DVjP-12/2022 
Zagreb, 8. lipnja 2022.  
 
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac dr. 
sc. Branko Brkić saziva 12. sjednicu Vijeća za 15. lipnja 2022. (srijeda) u 10,00 sati i 
predlaže sljedeći  
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 
  
 1. Ovjera zapisnika 11. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjP-11/2022) održane 6. lipnja 2022. 
 

II. 
 
 
 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. S. iz Z., koju 
zastupa D. R., odvjetnik u Odvjetničkom društvu R. & p. u O., u povodu presude 
Županijskog suda u Osijeku broj: Gž-4779/2012-2 od 3. listopada 2013., istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2. i 48. Ustava, parnični - radi utvrđenja prava vlasništva i 
izdavanja tabularne isprave.  
(U-III-4638/2019) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. K. iz D., kojeg 
zastupa A. M., odvjetnik u O., u povodu presude Županijskog suda u Splitu broj: Gž-
209/2020-2 od 23. prosinca 2020., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, 
parnični - radi ispunjenja ugovorne obveze. 
(U-III-1426/2022) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. P. iz S., koju 
zastupa D. M.. odvjetnik u S., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Rev 1342/2019-2 od 8. siječnja 2020., istaknute povrede članaka14. stavka 2., 29. 
stavka 1. i 49. stavaka 1. i 2. Ustava, parnični, radi isplate naknade štete. 
(U-III-3570/2020) 
 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela R. A. iz Š., M. K. iz 
D. i M. T. iz Š., koje zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu V., J., Š., S., J. & J. u 
R., u povodu presude Županijskog suda u Rijeci broj: Gž-2485/2015-2 od 18. svibnja 



2018. i presude Općinskog suda u Rijeci broj: P-3028/09 od 20. ožujka 2015., istaknute 
povrede članaka 3., 5. stavka 2., 14. stavka 2., 16., 19., 29., 48. stavka 1. i 50. stavka 1. 
Ustava, parnični - radi isplate. 
(U-III-2686/2018) 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. Š. iz Z., kojega 
zastupa M. R., odvjetnik u Odvjetničkom društvu R. i p. d.o.o. u Z., u povodu presude 
Županijskog suda u Zagrebu broj: 14 Gž R-1617/19-2 od 28. siječnja 2020., istaknute 
povrede članaka 3., 5. i 14. stavka 2. Ustava, parnični, radi utvrđenja nedopuštenosti 
odluke i isplate. 
(U-III-4263/2021) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko društvo H. 
- Z. d. d., zastupano po članu Uprave T. P., kojeg zastupa R. R., odvjetnica u Z., u 
povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 768/2020-2 od 31. ožujka 
2021., istaknute povrede članaka14. stavka 2., 18., 29. i 48. stavka 1. Ustava, parnični, 
radi utvrđenja nedopuštenosti odluke i isplate. 
(U-III-4548/2021) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. p. d.o.o. sa 
sjedištem u V., kojeg zastupa T. K., odvjetnik u V., u povodu pravorijeka Stalnog 
arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori broj: AS-P-2019/25 od 31. 
kolovoza 2020., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18., 26. i 29. stavka 1. Ustava, 
te članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, arbitražni, 
radi isplate povećane naknade za obavljeni rad po ugovoru o djelu.  
(U-III-4702/2020) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio V. D. iz M., kojeg 
zastupa M. Z., odvjetnik u Odvjetničkom društvu Z. i dr. u Z., u povodu  presude 
Županijskog suda u Zagrebu broj: Kž-1062/2021-5 od 30. studenoga 2021., istaknute 
povrede članaka 3., 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 35. Ustava, te članaka 6. stavak 1. i 8. 
Konvencije,  kazneni, kazneno djelo tjelesne ozljede. 
(U-III-47/2022) 
 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. M. iz Ž., kojeg 
zastupa D. M., odvjetnik u S., u povodu rješenja Županijskog suda u Velikoj Gorici, broj: 
Kž-181/2020-3 od 3. studenoga 2021., istaknute povrede članaka 3., 5., 14., 18., 19., 
26., 29. i 115. Ustava i članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
kazneni - kazneno djelo uvrede (odbačaj nepravovremene žalbe). 
(U-III-7212/2021) 
 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. M. iz Z., kojeg 
zastupaju V. M., odvjetnik u Odvjetničkom društvu M. i p. u Z., te S. M., odvjetnica u 
Zajedničkom odvjetničkom uredu M., G. i G. u Z., u povodu presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Kž-52/2020-4 od 15. lipnja 2021. i presude Županijskog suda u 



Osijeku broj: K-15/2018-4 od 14. studenoga 2019., istaknute povrede članaka 3., 5. 
stavka 2., 14. stavka 2., 18., 26., 28., 29. i 48. stavka 1. Ustava, kao i prava iz članaka 6. 
i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, te članka 1. Protokola broj 
1 uz Konvenciju, kazneni - zbog kaznenog djela protiv gospodarstva - zlouporabom 
povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavaka 1. i 2. Kaznenog zakona 
(KZ-a/11). 
(U-III-4734/2021) 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio V. M. iz R., kojeg 
zastupa K. V., odvjetnik u Z., u povodu  presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-1818/18-4 od 6. rujna 2018., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. 
Ustava, upravni, radi prestanka djelatne službe zbog počinjenih stegovnih prijestupa. 
(U-III-335/2019) 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli M. T. i K. T., oboje 
iz S., koje zastupa S. J., odvjetnik iz Odvjetničkog društva V., J., Š., S., J., J., iz R., 
ustavna tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o 
Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-III-3447/2021) 
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. Š. iz S., kojeg 
zastupa T. B., odvjetnik u U., ustavna tužba podnesena je radi povrede prava na 
suđenje u razumnom roku - ostavinski postupak. 
(U-IIIA-1714/2021) 
 
 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. P. iz O., kojeg 
zastupa V. V., odvjetnik u R., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava - razumni 
rok, parnični, radi naknade štete uzrokovane uvjetima u zatvoru za vrijeme izdržavanja 
kazne zatvora. 
(U-IIIA-2656/2022) 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


