
  
Broj: SuE-DVjP-13/2022 
Zagreb, 21. lipnja 2022.  
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac dr. 
sc. Branko Brkić saziva 13. sjednicu Vijeća za 29. lipnja 2022. (srijeda) u 10.00 sati i 
predlaže sljedeći  
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 12. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjP-12/2022) održane 15. lipnja 2022. 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela s. m. iza T.-M. d.o.o. 
u stečaju iz M., koju zastupa D. Đ., odvjetnik u B., u povodu presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Rev-x 617/2017-2 od 10. veljače 2021., istaknute povrede  
članaka 3., 5., 26. i 29. stavka 1. Ustava, te članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični, radi naknade štete zbog nezakonitog rada 
poreznih tijela. 
(U-III-2122/2021) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje su podnijeli I. P., B. G., T. 
G., L. G. i A. G. iz M., koje zastupa A. M., odvjetnik u M. i Odvjetničko društvo Lj. & V. i 
partneri u S., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 
2555/2017-3 od 10. studenoga 2021. i presude Županijskog suda u Splitu broj: Gž-
815/16 od 16. ožujka 2017., istaknute povrede članaka 3., 5., 14. stavka 2., 16., 26., 29. 
stavka 1. alineja 1. i 48. stavak 1. Ustava, parnični postupak radi utvrđenja.  
(U-III-1045/2022, U-III-1580/2022) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. S. iz S., u 
povodu rješenja Općinskog suda u Splitu broj: P-706/2022 od 24. veljače 2022., 
istaknute povrede članaka 29. stavka 1., 35. i 48. stavaka 1. i 4. Ustav, parnični, radi 
utvrđenja. 
(U-IIIB-1995/2022) 
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 5. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio T. P. iz S., 
kojeg zastupa S. F., odvjetnica u S., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Revr 2013/2015-2 od 21. siječnja 2020., te presude i rješenja Županijskog 
suda u Sisku broj: Gž x-132/14 od 23. travnja 2015., istaknuta povreda  članka 29. 
stavka 1. Ustava, te članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda,  parnični, radni spor radi isplate plaće i razlike plaće i pripadajućih zateznih 
kamata.  
(U-III-3380/2020) 
 
 
 6. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio J. J. iz Z., kojeg 
zastupa D. J., odvjetnica u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Revr 255/2017-2 od 8. siječnja 2019. i presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 
37. Gž R-1108/15-3 od 14. lipnja 2016., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18., 
29. i 48. stavka 1. Ustava, radni spor - utvrđenje nedopuštenom odluke o otkazu, 
vraćanje na posao, isplata plaća i naknada štete. 
(U-III-2178/2019) 
 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela J. F. iz Z., koju 
zastupaju M. S., I. Š., M. S., J. H. i T. N., odvjetnici u Odvjetničkom društvu S. i partneri 
d.o.o. sa sjedištem u Z., u povodu rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž Ovr-
1745/2021-4 od 4. siječnja 2022., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, ovršni, 
radi prisilne naplate pravomoćnom presudom dosuđenog novčanog iznosa.  
(U-III-1534/2022) 
 
 
 8. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio O.-k. d.d. sa 
sjedištem u O., kojeg zastupa M. O., odvjetnik u Odvjetničkom društvu O. i partneri u Z., 
u povodu rješenja Općinskog suda u Osijeku broj: Ovr-4834/15-4 od 30. studenoga 
2015., rješenja vijeća Općinskog suda u Osijeku broj: OV-66/2015-5 od 15. prosinca 
2015.i rješenja Županijskog suda u Šibeniku broj: Gž Ovr-80/2016-2 od 21. listopada 
2016., istaknute povrede članaka 18. i 29. Ustava, ovršni - radi naplate tražbine 
ovrhovoditelja temeljem ovršne isprave. 
(U-III-2320/2021) 
 
 
 9. Nacrt odluke s referatom III. o ustavnoj tužbi koju je podnio D. M. iz Z., kojeg 
zastupa J. G., odvjetnik u Odvjetničkom društvu G., G., P. i Partneri d.o.o. u Z., u 
povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Kž-371/2021-7 od 31. svibnja 2021., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18. stavka 1., 29. stavka 1. i 31. stavka 2. 
Ustava i prava zajamčena člankom 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda i člankom 4. Protokola broj 7 uz Konvenciju, kazneni - zbog kaznenog djela 
protiv života i tijela.  
(U-III-4375/2021) 
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 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio N. P. iz Z., kojeg 
zastupa D. J., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-1402/21-2 od 25. svibnja 2021., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, upravni spor - radi naknade plaće za vrijeme 
privremene nesposobnosti za rad. 
(U-III-5102/2021) 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio G. J. iz Z., kojeg 
zastupa T. C. G., odvjetnica u Odvjetničkom društvu C. G. & E. d. o. o. u Z., u povodu 
presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1002/20-2 od 7. listopada 
2020., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 16. stavka 2., 18., 19. stavka 2., 26., 29. 
stavka 1., 55. stavka 1. i 56. stavka 1. Ustava, upravni spor, radi teške povrede službene 
dužnosti. 
(U-III-5867/2020) 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. B. iz Z., u povodu 
presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-4855/20-2 od 3. veljače 
2021., istaknute povrede članaka 3., 5., 20., 23. stavkom 2., 29. stavkom 1., 46. i 55. 
Ustava, upravni, radi osporavanja rješenja u disciplinskom postupku. 
(U-III-2255/2021) 
 
 13. Nacrt odluke s referatom II.  o ustavnoj tužbi koju su podnijeli Z. B. i G. B., 
oba iz S., koje zastupa A. J., odvjetnica u S., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-1810/20-4 od 16. veljače 2021., obnova upravnog 
postupka. 
(U-III-2730/2021) 
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju jer podnijelo trgovačko društvo 
Z. d. o. o. iz K., zastupano po direktoru J. D., kojeg zastupa D. Š., odvjetnik u Z., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-4491/21-2 od 12. 
siječnja 2022., istaknute povrede članaka 3., 5. stavka 2., 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 
49. stavka 2. Ustava, upravni spor - radi otpisa kamata. 
(U-III-1467/2022) 
 
 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. K. iz V., ustavna 
tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom 
sudu Republike Hrvatske (razumni rok).  
(U-IIIA-2753/2022) 
 
 16. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio  B. D. iz S., kojeg 
zastupa I. M., odvjetnik u S., ustavna tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 
63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-5471/2020) 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

dr. sc. Branko Brkić, v. r. 


