
  
Broj: SuE-DVjP-16/2022 
Zagreb, 13. rujna 2022.  
 
 
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac 
dr. sc. Branko Brkić saziva 16. sjednicu Vijeća za 21. rujna 2022. (srijeda) u 10.00 
sati i predlaže sljedeći  
 
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 15. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjP-15/2022) održane 7. rujna 2022. 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli S. J., E. B., N. P., 
N. P., S. B., A. M. S., A. B. i P. Z.,, koje zastupa S. B. J., odvjetnica u Odvjetničkom 
društvu J. & partneri j.t.d. u Z., u povodu presude Županijskog suda u Velikoj Gorici 
broj: Gž-844/11-2 od 31. kolovoza 2011. i presude Općinskog građanskog suda u 
Zagrebu broj: Pn-4590/12 od 15. siječnja 2016., istaknute povrede članaka 14., 29. 
stavka 1., 23. stavka 1., 35. i 42. Ustava, članaka 3., 6. stavka 1., 8., 11. i 14. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1. Protokola br. 12. 
uz Konvenciju, parnični postupak, radi utvrđenja diskriminacije i naknade štete 
(tužena R. H.). 
(U-III-2864/2018) 
 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli J. M., M. M. i B. 
M., svi iz B. (R. S.), koje zastupa S. Č., odvjetnica u Z., u povodu presude Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 375/2017-3 od 3. srpnja 2019., presude 
Županijskog suda u Zagrebu broj: 45 Gžn-2640/12-3 od 6. listopada 2015. i presude 
Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: Pn-3904/06-70 od 30. ožujka 2012., 
istaknute povrede  članaka 21. i 29. Ustava i članaka 2., 3. i 6. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak, radi naknade nematerijalne 
štete zbog smrti uslijed ratnih djelovanja. 
(U-III-782/2020) 
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 4. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnim tužbama koje su podnijeli J. R., M. 
R. i R. R., svi iz Z., koje zastupa Z. N., odvjetnik u Z., u povodu presude i rješenja 
Županijskog suda u Gospiću broj: Gž-314/08-2 od 18. siječnja 2010. i rješenja 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 722/10-2 od 2. ožujka 2011., istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2., 26., 29. stavke 1., 48. i 50. stavka 1. Ustava, parnični 
postupak, radi iseljenja, predaje u posjed i isplate (revizija odbačena - VPS). 
(U-III-809/2020, U-III-810/2020) 
 
 
 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela S. T. iz D. S., 
koju zastupa S. B. J., odvjetnica u Odvjetničkom društvu J. & partneri j. t. d. u Z., u 
povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 4 Gž Ob -1068/2021-10 od 1. 
ožujka 2022. i broj: 4 Gž Ob-1068/2021-11 od 1. ožujka 2022., istaknute povrede 
članaka 14., 29. stavka 1. i 35. Ustava, te članaka 3., 6. stavka 1., 8., 13. i 14. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak. 
(U-III-2700/2022) 
 
 
 
 6. Nacrt odluke s referatom III. o ustavnoj tužbi koju je podnio G. V. iz Z., kojeg 
zastupa I. V., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Kž-
416/2020-6 od 7. rujna 2020. i presude Općinskog kaznenog suda u Zagrebu broj: K-
955/2019 od 20. siječnja 2020., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26., 29. 
stavka 1., 31. stavka 2., 140. i 141.c Ustava, kazneni postupak, zbog počinjenja 
kaznenog djela iz članka 272. stavaka 1. i 2. Kaznenog zakona.  
(U-III-5370/2020) 
 
 
 
 7. Nacrt odluke s referatom  o ustavnoj tužbi koju je podnio Ž. P. iz D., kojeg 
zastupa N. M., odvjetnica u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: III Kr22/2020-6 od 5. listopada 2020., presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 
Kžzd-181/2019 od 17. prosinca 2019. i presude Općinskog suda u Čakovcu broj: 
Kzd-4/17 od 15. ožujka 2019., istaknute povrede članaka 14., 22., 26., 28., 29. 
stavka 1. stavka 2. alineje 6. i članka 115. Ustava, članka 6. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 2. stavka 1. Protokola 7 uz Konvenciju, 
kazneni postupak, zbog počinjenja kaznenog djela iz članka 193. stavaka 1. i 2. u 
svezi s člankom 61. Kaznenog zakona. 
(U-III-6117/2020) 
 
 
 
 8. Nacrt odluke s referatom  o ustavnoj tužbi koju je podnio F. Ć. iz Z., kojeg 
zastupa Z. R., odvjetnik u Z., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, 
postupak za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku radi trajanja postupka pred 
Općinskim građanskim sudom u Zagrebu pod brojem: P-61/19 (ranije broj: P-
1043/13). 
(U-IIIA-1253/2020) 
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 9. Nacrt odluke s referatom  o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo A. U. d. o. o. sa sjedištem u S., zastupano po direktoru A. S., kojeg zastupa I. 
T. M., odvjetnica u Odvjetničkom društvu T. M. i Partneri u Z., ustavna tužba 
podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu 
Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-3979/2022) 
 
 
 10. Nacrt odluke s referatom  o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. K. H. iz Z., 
upravni i upravnosudski postupak, raspored državnog službenika na radno mjesto, 
ustavna tužba podnesena na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu 
Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-III-3778/2021) 
 
 
 11. Nacrt odluke s referatom  o ustavnoj tužbi koju je podnijela B. V. iz S., u 
povodu rješenja Vrhovnog suda broj: Gžzp II-56/2021-3 od 25. studenoga 2021., 
istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, izvanparnični postupak - po prijedlogu 
za smjenu upravitelja.  
(U-III-7443/2021) 
 
 
 12. Nacrt odluke s referatom  o ustavnoj tužbi koju je podnio D. S. iz Z., kojeg 
zastupa Odvjetničko društvo M. & P. d.o.o. iz Z., istaknuta povreda članka 29. stavka 
1. Ustava, postupak za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku radi trajanja 
postupka pred Županijskim sudom u Rijeci pod brojem Gž-2585/2020. 
(U-IIIA-3774/2022) 
 
 
 13. Nacrt odluke s referatom  o ustavnim tužbama koje su podnijeli A. M., A. 
M., I. M. i A. M. rođ. M., svi iz K. G., parnični postupak, radi naknade štete, ustavne 
tužbe podnesene na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom 
sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-502/2022, U-IIIA-503/2022 , U-IIIA-504/2022, U-IIIA-505/2022) 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 


