
  
Broj: SuE-DVjP-13/2019 
Zagreb, 2. lipnja 2019.  
 
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac dr. 
sc. Branko Brkić saziva 13. sjednicu Vijeća za 3. srpnja 2019. (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-12/2019) održane 17. lipnja 2019. 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli D. F. i V. F., oboje iz 
K., koje zastupaju odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu Z. G., T. F.-G. i H. M. u 
B., u povodu presude Županijskog suda u Bjelovaru broj: Gž-365/2016-3 od 1. veljače 
2018 ., istaknuta povreda članaka 14., 18. i 29. Ustava,  parnični postupak - osporavanje 
prava stvarne služnosti  
(U-III-1566/2018) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. G., iz L., kojeg 
zastupa T. V., odvjetnik u Z., u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda broj: Rev-x 
255/16-3 od 9. studenoga 2016., istaknute povrede članaka 3., 16, 26., 29., 48. stavak 
1. i 50. Ustava, parnični postupak radi naknade štete. 
(U-III-1887/2017) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo J. o. d.d. iz Z., koje 
zastupa I. S., odvjetnik Odvjetničkog društva G.&partneri, D., u povodu rješenja 
Vrhovnog suda broj: Rev-x 97/16-3 od 16. studenoga 2016., presude i rješenja 
Županijskog suda u Splitu broj: Gžp-931/09 od 22. prosinca 2011. i presude Općinskog 
suda u Trogiru broj: P-54/08 od 3. ožujka 2009., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. 
i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi isplate naknade nematerijalne i materijalne 
štete. 
(U-III-1370/2017) 
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 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio N. S., kojeg zastupa T. 
K., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Gž 17/18-
2 od 9. kolovoza 2018., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 60. stavka 1. Ustava, 
parnični postupak radi zabrane isključenja s rada. 
(U-III-3330/2018) 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio N. S., kojeg zastupa T. 
K., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Gž 18/18-
2 od 8. kolovoza 2018., istaknute povrede članaka 29. stavak 1. i 60. stavak 1. Ustava, 
parnični postupak radi zabrane isključenja s rada. 
(U-III-3331/2018) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio B. M. iz S., kojeg 
zastupa J. O. J., odvjetnica u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Revr 784/17-2 od 28. veljače 2018., istaknute povrede članaka 3., 14., 26. i 29. 
stavka 1. Ustava, radni spor radi nedopuštenog poslovno uvjetovanog otkaza ugovora o 
radu.  
(U-III-3448/2018) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. J. iz T., R. C. G., 
kojeg zastupa D. P., odvjetnik u Z., u povodu  presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Kž-rz 24/2018-9 od 20. veljače 2019., istaknute povrede članaka 14., 26. i 
29. Ustava,  kazneni postupak. 
(U-III-1429/2019) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. Č. iz V. G., kojeg 
zastupa Z. Ž., odvjetnica iz Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-2056/16-7 od 16. studenoga 2016., istaknute povrede članaka 26. i 
29. stavka 1. Ustava, upravni radi razreza poreza na nekretnine. 
(U-III-1423/2017) 
 
  
 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

dr. sc. Branko Brkić, v. r. 

 

 
 
 
 

 
 

 


