
  
Broj: SuE-DVjP-2/2023 
Zagreb, 18. siječnja 2023.  
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac 
dr. sc. Branko Brkić saziva 2. sjednicu Vijeća za 25. siječnja 2022. (srijeda) u 
10.00 sati i predlaže sljedeći  
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 1. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjP-1/2023) održane 11. siječnja 2023. 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje je podnijela M. H. iz O. 
D., koju zastupa Z. D., odvjetnik u T., u povodu presude i rješenja Županijskog suda 
u Šibeniku broj: Gž-60/2021-2 od 5. srpnja 2021. i rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Revd 4362/2021-2 od 30. studenoga 2021., istaknute povrede članaka 
14. stavka 2., 18. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak, iseljenje. 
(U-III-1549/2022, U-III-1702/2022) 
 
 3. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnim tužbama koje je podnio D. P. 
iz S. I. Z., kojeg zastupa L. H., odvjetnica u Z., u povodu presude Općinskog 
građanskog suda u Zagrebu broj: Pn-4149/12-29 od 29. rujna 2017., presude 
Županijskog suda u Splitu broj: Gž-3337/2017-2 od 13. prosinca 2018. i rješenja 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 1253/19-3 od 3. veljače 2021., 
istaknute povrede članaka 23. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava, te članaka 3. i 6. 
stavka 1. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični 
postupak, radi naknade (neimovinske) štete - neadekvatni smještajni uvjeti u zatvoru. 
(U-III-3232/2021, U-III-3485/2021) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje su podnijeli L. P. i M. P., 
oboje iz R., koje zastupa B. L., odvjetnik u R., u povodu  presude i rješenja 
Županijskog suda u Rijeci, broj: Gž-1686/13-3 od 23. ožujka 2016. i rješenja 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske, broj: Rev-2005/16-2 od 26. svibnja 2020., 
istaknute povrede članaka 3., 14., 29. stavka 1., 48., 50., 63. i 65. Ustava i članka 1. 
Protokola 1. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični 
postupak, utvrđenje ništetnosti i isplata. 
(U-III-4095/2020, U-III-4096/2020) 
 
 



2 
 

 5. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju su podnijeli A. B. iz D. koju 
zastupa S. B. J., odvjetnica u Odvjetničkom društvu J. & partneri j. t. d. u Z.,  (I. 
podnositeljica), te maloljetni B. B. i C. B. (II. i III. podnositelji) zastupani po posebnoj 
skrbnici F. F., 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 o ustavnoj tužbi koju je podnijela Z. K. iz O., koju 
zastupa J. B., odvjetnica u O., u povodu rješenja Županijskog suda u Osijeku broj: R-
I-10/2013-8 od 3. srpnja 2013. i rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: 7. Gž-
5007/13-2 od 19. srpnja 2013., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 16. stavka 
2., 23. stavka 1., 29. stavka 1. i 35. Ustava, te članaka 3., 5. stavka 1., 6. stavka 1. i 
8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, izvanparnični postupak. 
(U-III-4484/2013) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. I. iz S., u povodu 
presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr-799/15-2 od 12. travnja 
2017., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 54. stavka 1. Ustava, parnični 
postupak, prestanak radnog odnosa. 
(U-III-4708/2017) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje je podnijela M. G. iz Z., 
koju zastupa B. K., odvjetnik u Z., u povodu rješenja zemljišnoknjižnog odjela 
Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: Z-27358/2011 od 25. listopada 2011., 
rješenja Županijskog suda u Osijeku broj: Gž-2943/2013-2 od 29. listopada 2013. i 
rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 240/14-2 od 10. srpnja 2018., 
istaknute povrede članaka 26., 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 117. stavka 3. Ustava, 
zemljišnoknjižni postupak, radi opravdanja predbilježbe prava vlasništva.  
(U-III-4658/2018, U-III-4659/2018) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio F. L. iz P., kojeg 
zastupa V. D. L., odvjetnica u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske, broj: Kž-Us 15/2021-7 od 7. lipnja 2022., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 16., 18., 29., 21. Ustava, članaka 6. i 7. Konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, te članka 2. Protokola broj 7 uz Konvenciju, kazneni 
postupak, kazneno djelo iz članka 294. KZ. 
(U-III-5255/2022) 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. K. iz Z., koju 
zastupa Z. R., odvjetnik u Z., u povodu rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: Kv 
II-221/2021-3, Kir-2387/2020 od 16. prosinca 2021., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 29. stavka 1. i 118. stavka 3. Ustava, kazneni postupak, nedjelotvorna 
istraga. 
(U-IIIBi-376/2022) 
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 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje je podnio R. K. iz K., 
istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, upravni i upravnosudski postupak, 
rješenje o rasporedu, razumni rok. 
(U-III-6015/2021, U-III-6174/2021) 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo P. M. d.o.o. sa sjedištem u R., koje zastupa A. P., odvjetnik u P., u povodu 
presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-4067/20-2 od 16. 
prosinca 2020., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18. stavka 1., 26. i 29. 
stavka 1. Ustava, upravni i upravnosudski postupak, radi ispravnosti obračunavanja i 
uplaćivanja poreza na dobit, poreza na dohodak od kapitala i poreza na dohodak od 
nesamostalnog rada. 
(U-III-1180/2021) 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela R. S. iz K., koju 
zastupa M. K., odvjetnica u O., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-89/20-2 od 5. veljače 2020., istaknute povrede članaka 3., 14., 18. 
stavka 1., 19., 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 118. stavka 1. (115. stavka 1.) Ustava, te 
članaka 6., 8., 13. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
upravni i upravnosudski postupak, obnova upravnog postupka nakon što je nadležni 
sud drugačije riješio prethodno pitanje. 
(U-III-2798/2020) 
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo M. S. d.o.o. sa sjedištem u Z., koje zastupa A. Ž., odvjetnik u Odvjetničkom 
društvu Ž. & Partneri d.o.o. sa sjedištem u Z., u povodu  rješenja Visokog upravnog 
suda Republike Hrvatske broj: Usž-3253/20-2 od 23. rujna 2020. i rješenja Upravnog 
suda u Zagrebu broj: Usl-1416/20-2 od 9. srpnja 2020., istaknute povrede članaka 3., 
4. stavka 2., 18. stavka 1., 19. stavka 2., 29. stavka 1. i 115. stavka 3. Ustava, 
upravni i upravnosudski postupak, radi osporavanja odluke o izboru najboljeg 
ponuditelja u postupku jednostavne javne nabave (pitanje postojanja sudske zaštite 
protiv postupaka javnopravnog tijela). 
(U-III-214/2021) 
 
 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela V. K. iz L., koju 
zastupaju D. K. i J. P., odvjetnice u R., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-4001/17-3 od 9. travnja 2019., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 19., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava Republike, članka 6. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1. Protokola broj 1 uz 
Konvenciju, upravni i upravnosudski postupak, radi proglašenja ništavim rješenja. 
(U-III-3656/2019) 
 
 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

dr. sc. Branko Brkić, v. r. 

 
 
 
 


