
  
Broj: SuE-DVjP-12/2020 
Zagreb, 2. rujna 2020.  
 
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac 
dr. sc. Branko Brkić saziva 12. sjednicu Vijeća za 9. rujna 2020. (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-11/2020) održane 15. srpnja 2020. 
 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela I. P. iz 
Z., koju zastupa K. N., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu 
broj: Gž R-202/15-3 od 8. rujna 2015. i presude Općinskog radnog suda u Zagrebu 
broj: Pr-2473/12-35 od 17. listopada 2014., istaknute povrede članaka 14., 19. stavka 
1., 26., 29. stavka 1. i 54. stavka 1. Ustava,  parnični postupak, radi naknade štete 
uzrokovane povredom prava osobnosti. 
(U-III-3217/2018) 
  
 3. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnim tužbama koje je podnio D. K. 
iz G. S., trenutno na izdržavanju kazne zatvora u Zatvoru u G., kojeg zastupa V. D. 
L., odvjetnica u Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 
356/14-2 od 3. svibnja 2018., presude Županijskog suda u Varaždinu, Stalna služba 
u Koprivnici broj: Gž-374/13-3 od 3. rujna 2013., te presude Općinskog suda u 
Varaždinu, Stalna služba u Ivancu broj: P-1658/11-45 od 19. listopada 2012., 
istaknute povrede članaka 14., 22., 25. i 29. Ustava, parnični postupak, radi naknade 
štete zbog uvjeta u zatvoru. 
(U-III-4307/2018, U-III-4308/2018) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. M. iz R., kojeg 
zastupa R. S., odvjetnik u P., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Rev-x 1116/2011-5 od 15. svibnja 2019., istaknute povrede članaka 14. stavka 
2., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, parnični postupak, radi naplate novčanih 
tražbina na ime povrata zajma. 
(U-III-4248/2019) 
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 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. G. iz K., u 
povodu  presude Županijskog suda u Varaždinu broj: Gž-741/17-2 od 22. studenoga 
2018., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava, parnični 
postupak (u postupku nastavljenom kao povodom prigovora protiv platnog naloga), 
radi plateža. 
(U-III-355/2019) 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. B. iz S., u 
povodu  presude i rješenja Županijskog suda u Splitu broj: Gž Ob-191/2019-3 od 9. 
svibnja 2019. i presude i rješenja Općinskog suda u Splitu broj: P Ob-231/17 od 30. 
siječnja 2019. , istaknute povrede članaka 29. stavka 1., 35., 46., 56. stavka 1. i 64. 
Ustava, članaka 6. i 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i 
članaka 3. i 12. Konvencije o pravima djeteta, parnični postupak. 
(U-III-3115/2019) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio T. K. iz Z., u 
povodu presude Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu broj: PpP-4516/2019 od 24. 
rujna 2019., istaknute povrede članaka 14., 16. stavka 2., 18. stavka 1., 29. stavka 1. 
i stavka 2. alineje 6. Ustava, prekršajni postupak, zbog počinjenja prekršaja 
propisanih člankom 43. stavkom 3. u vezi s člankom 293. stavkom 1. i člankom 176. 
stavkom 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 
(U-III-4661/2019) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela mlt. A. B. iz C., 
koju zastupa majka i zakonska zastupnica D. C., koju u ustavnosudskom postupku 
zastupa B. L., odvjetnik u Dubrovniku, u povodu rješenja Općinskog suda u 
Dubrovniku broj: 4 Km-5/19 od 13. lipnja 2019. i rješenja Županijskog suda u 
Dubrovniku broj: 6 Kžm-2/2019-3 od 19. kolovoza 2019., istaknuta povreda članka 
29. Ustava, kazneni postupak prema maloljetniku, zbog kaznenog djela iz članka 
191. stavaka 1. i 2. KZ-a/11. 
(U-III-4226/2019) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. C. iz D. S., kojeg 
zastupa M. U., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Kž 377/2018-8 od 12. rujna 2018., istaknute povreda članka 29. stavaka 1. i 2. 
alineje 6. Ustava, kazneni postupak, zbog počinjenja teškog kaznenog djela iz stavka 
1. točke 3. i stavka 2. članka 154. u vezi s člankom 152. stavkom 1. i člankom 153. 
stavkom 1. Kaznenog zakona. 
(U-III-4261/2018) 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. C. iz D. S., 
kojeg zastupa M. U., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Kž 259/2017-4 od 12. rujna 2018., istaknute povreda članka 29. 
stavaka 1. i 2. alineje 6. Ustava, kazneni postupak, zbog počinjenja teškog kaznenog 
djela iz stavka 1. točke 3. i stavka 2. članka 154. u vezi s člankom 152. stavkom 1. i 
člankom 153. stavkom 1. Kaznenog zakona. 
(U-III-4151/2018) 
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 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. B. iz M., kojeg 
zastupa Lj. D., odvjetnik u R., u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Kž 501/2015-12 od 4. srpnja 2017., i presude Županijskog suda u Puli 
- Pola broj: K-31/08-1019 od 11. lipnja 2015., istaknute povrede članaka 18., 28., 29. 
stavaka 1. i 2. alineja 2., 4. i 6. Ustava, te članka 6. stavaka 1., 2. i 3. točaka b), c) i d) 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak, zbog 
krivičnog djela iz članka 34. stavka 2. točke 4. Krivičnog zakona Republike Hrvatske. 
(U-III-4128/2017) 
 
 12. Referat III. o ustavnoj tužbi koju je podnio J. M. iz Z., u povodu presude 
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1436/19-2 od 6. lipnja 2019., 
istaknute povrede  članaka 18., 19., 26., 29. stavka 1. i 4. Ustava, te članaka 6. 
stavka 1., 13. stavka 1. i 14. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, upravni i upravnosudski postupak, radi izbora kandidata u smislu interno 
objavljenog oglasa (šutnja uprave). 
(U-III-4973/2019) 
  
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela Z. h. b. K. B. iz 
S., koju zastupa zakonski zastupnik upravitelj M. K., istaknuta povreda članaka 14. 
stavka 1., 19. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak, radi naknade štete, 
ustavna tužba zbog dugotrajnosti postupka koji se vodi pred Općinskim sudom u 
Virovitici, podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o 
Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-2461/2020) 
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. M. iz Z., kojeg 
zastupa L. H., odvjetnica u Z., 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-1038/2020) 
 

 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

dr. sc. Branko Brkić, v. r. 

  

 
 
 
 
 


