
  
Broj: SuE-DVjP-14/2019 
Zagreb, 4. srpnja 2019.  
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac dr. 
sc. Branko Brkić saziva 14. sjednicu Vijeća za 10. srpnja 2019. (srijeda) u 10.00 sati i 
predlaže sljedeći  
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 13. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjP-13/2019) održane 3. srpnja 2019. 
 

II. 
 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio P. B. iz Z., kojeg 
zastupa Z. V., odvjetnik u B., u povodu presude Županijskog suda u Šibeniku broj: Gž-
1235/2014-2 od 16. siječnja 2017., istaknuta povreda članka  29. stavka 1. Ustava, 
parnični postupak radi utvrđenja prava vlasništva nasljednika na nekretninama koje nisu 
utvrđene ostavinom njihova prednika i radi utvrđenja prava vlasništva nasljednika na 
nekretninama koje su utvrđene ostavinom njihova prednika, ali su u zemljišnim knjigama 
treće osobe upisane kao vlasnici istih. 
(U-III-2554/2017) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli T. B. i T. B. iz K., 
koje zastupa I. T., odvjetnik iz Z. i F. I. Ž., odvjetnik iz S., u povodu presude Visokog 
upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-79/17-2 od 4. svibnja 2017., istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2., 18., 19., 29. stavka 1., 48. stavaka 1. i 4. i 5. Ustava, 
upravni spor radi naknade za oduzetu imovinu na temelju Zakona o naknadi za imovinu 
oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. 
(U-III-3789/2017) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela N. N. iz S., u povodu 
odluke Državnog sudbenog vijeća broj: IS-8/18-9 od 21. veljače 2019., istaknute 
povrede članaka 14., 18., 19. stavka 2., 26., 29. stavka 1., 35., 44., 55. stavka 2. (54. 
stavka 2.) Ustava, postupak imenovanja suca. 
(U-III-1492/2019) 
 
 



2 
 

 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje je podnio V. M. iz Z., kojeg 
zastupa D. M., odvjetnik u Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Revr 1014/16-2 od 31. siječnja 2018. i presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 
Gž R-1781/15-2 od 26. siječnja 2016., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19., 29. 
stavka 1. i 55. Ustava, parnični postupak radi utvrđenja nedopuštenosti odluke o 
razrješenju.  
(U-III-1803/2018, U-III-1804/2018) 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio K. R. iz Z., kojeg 
zastupa H. J., odvjetnik u Odvjetničkom društvu B. & J. u Z., u povodu presude 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr-760/15-3 od 10. travnja 2018., presude 
Županijskog suda u Zagrebu broj: Gžr-2222/14-2 od 3. veljače 2015. i presude 
Općinskog radnog suda u Zagrebu broj: Pr-17/11-18 od 1. listopada 2014., parnični 
postupak radi utvrđenja radnog odnosa, nedopuštenosti otkaza i isplate. 
(U-III-2841/2018) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. O. iz R., u povodu 
rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-3075/2018-2 od 13. 
srpnja 2018., istaknute povrede članaka 14. stavak 2., 23., 28., 29. stavak 1., 35., 38. 
stavak 1., 46., 48. i 122. Ustava, postupak radi utvrđenja osnovanosti tražbine (odluka 
suda o izricanju novčane kazne zbog vrijeđanja suda).  
(U-III-3373/2018) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje su podnijeli Z. P. iz B., kojeg 
zastupa V. M., odvjetnik u Z., i V. P., iz B., koju zastupa D. C., odvjetnik u Z., u povodu 
presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Kž 375/2015-8 od 30. siječnja 2019. i 
Županijskog suda u Bjelovaru broj: K-5/2010-175 od 22. siječnja 2015., istaknute 
povrede članaka 3., 5. stavak 2., 26., 29. stavak 1. i 4. Ustava, članaka 6. i 13. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, te članka 1. Protokola br. 1. uz 
Konvenciju, kazneni postupak radi kaznenog djela iz članka 246. stavka 2. Kaznenog 
zakona i kaznenog djela iz članka 256. stavka 1. i 3. KZ-a/11. 
(U-III-1421/2019, U-III-1422/2019) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. T. H. iz K., R. M., 
kojeg zastupaju dr. sc. L. V. i A.-M. G., odvjetnice u Z., u povodu rješenja Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske broj: I Kž-Us-95/2018-11 od 7. ožujka 2019., podnesena na 
temelju: članaka 63. stavka 1. (drugi dio rečenice) i 67. stavka 2. Ustavnog zakona o 
Ustavnom sudu Republike Hrvatske, kazneni postupak zbog kaznenog djela iz članka 
347. stavka 1. i dr. KZ-a/97., prijedlog za odgodu ovrhe. 
(U-IIIB-1955/2019) 
 
 10. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio B. Ž. iz Z., kojeg 
zastupa I. K., odvjetnik iz Z., istaknute povrede članka 29. stavka 1. Ustava (na temelju 
članka 63. Ustavnog zakona - razumni rok), sporna je i visina naknade, ovršni postupak. 
(U-III-6248/2016) 
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 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio N. V. iz R., kojeg 
zastupa L. B., odvjetnica u R., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-3859/17-2 od 15. ožujka 2018., istaknute povrede članaka 3., 26., 31. 
i 54. Ustava, upravni spor radi prestanka državne službe. 
(U-III-3426/2018) 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. Š. iz Z., koju 
zastupa V. D., odvjetnik u N., u povodu  presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-3563/16-2 od 9. studenoga 2016., istaknute povrede članaka 29. i 
14. Ustava, upravni postupak i spor radi poreza na promet nekretnina. 
(U-III-1233/2017) 
 
 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

dr. sc. Branko Brkić, v. r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


