
  
Broj: SuE-DVjP-2/2022 
Zagreb, 19. siječnja 2022.  
 
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac 
dr. sc. Branko Brkić saziva 2. sjednicu Vijeća za 26. 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-1/2022) održane 12. siječnja 2022. 
 

 

II. 
 

 2. Nacrt odluke i rješenja s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio A. G. iz 
Z., kojeg zastupa Ž. R., odvjetnica u Odvjetničkom društvu D., R. i M. u Z., u povodu 
presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-7153/12-5 od 23. lipnja 2015. 
ispravljene rješenjem broj: Gž-7153/12-7 od 15. siječnja 2016. i rješenja Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske broj: Rev 1126/2016-4 od 29. svibnja 2019., istaknute 
povrede članaka 3., 5., 14., 26., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, članaka 6. 
stavka 1. i 17. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, te 
članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju, parnični postupak, radi utvrđenja ništavosti 
ugovora i brisanja uknjižbe. 
(U-III-3167/2019) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje je podnio O. Z. iz Z., 
kojeg zastupa M. K., odvjetnik u Odvjetničkom društvu P. i partneri d.o.o. iz Z., u 
povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revd-2406/2020-2 od 14. 
listopada 2020. i presude Županijskog suda u Rijeci broj: Gž R-150/2018-4 od 31. 
ožujka 2020., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, parnični 
postupak, radni - radi isplate. 
(U-III-406/2021, U-III-407/2021) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijele S. P., Lj. P., obje 
iz D., M. G. iz B., S. K. iz D., koje zastupa T. M., odvjetnik u O., u povodu presude i 
rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 896/10-3 od 21. travnja 2015., 
istaknute povrede članaka 19. stavka 2., 29. stavka 1., 54. stavka 1. i 55., Ustava, 
parnični postupak, radni, radi povratka na rad. 
(U-III-5114/2019) 
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 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. M. iz D., R. S., u 
povodu  presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: Jž-1389/2016 
od 5. srpnja 2018., istaknute povrede članaka 26., 29., 31., 134. (u ustavnoj tužbi 
označen kao članak 140.) Ustava, prekršajni postupak, radi prekršajnog djela - 
zapošljavanje radnika stranca bez odobrenja za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada 
na području Republike Hrvatske iz članka 73. stavka 1. u vezi s člankom 226. 
stavkom 1. točkom 1. Zakona o strancima. 
(U-III-4251/2018) 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. L. iz Z., kojeg 
zastupa D. M., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 
Kžzd-194/17-4 od 27. studenoga 2017. i presude Općinskog kaznenog suda u 
Zagrebu broj: KZD-162/2016 od 23. veljače 2017., istaknute povrede  članaka 3., 5., 
14., 19. i 29. stavka 1. Ustava, kazneni postupak, zbog kaznenog djela iz članka 158. 
stavku 2. Kaznenog zakona. 
(U-III-495/2018) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio G. L. iz S., R. I., 
kojeg zastupa I. S., odvjetnik iz Odvjetničkog društva V., J., Š., S., J. & J. u R., u 
povodu odluke Županijskog suda u Slavonskom Brodu broj: Kž-13/2020-11 od 5. 
lipnja 2020., istaknute povrede članka 29. Ustava, te članka 6. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak, kazneno djelo protuzakonitog 
ulaženja, kretanja i boravka u RH. 
(U-III-3536/2020) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio E. A. iz D. D., kojeg 
zastupa B. K., odvjetnik u V., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Kž 3/2019-11 od 20. veljače 2020., istaknute povrede članka 29. Ustava, te 
članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak, 
kazneno djelo teškog ubojstva. 
(U-III-1979/2020) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje su podnijeli B. B. iz Z. i 
T. B. iz Z., oboje zastupani po punomoćniku I. P., odvjetniku u V., u povodu presude 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske, broj: Kž-472/2017-7 od 7. prosinca 2020., 
istaknute povrede članaka 18., 29., 48. i 49. Ustava, kazneni postupak, kaznena 
djela zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. Kaznenog 
zakona/2011, kaznena djela iz članka 256. Kaznenog zakona/2011 i kaznena djela iz 
članka 248. Kaznenog zakona/2011. 
(U-III-4721/2021, U-III-4722/2021) 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. K. iz B., kojeg 
zastupa G. M., odvjetnik iz  Odvjetničkog ureda G. M. i L. P. u R., u povodu presude 
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3085/18-2 od 26. rujna 2018. i 
presude Upravnog suda u Rijeci broj: UsI-235/16-9 od 14. ožujka 2018., istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2., 26., 29. stavka 2. točaka 4. i 6. Ustava, upravni i 
upravnosudski postupak, (disciplinski). 
(U-III-370/2019) 
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 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje su podnijeli M. M. iz S., 
kojeg zastupa C. R., odvjetnik u D. i N. M. iz D., kojeg zastupa V. K., odvjetnica u D., 
u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3437/17-2 
od 5. travnja 2018., presude Upravnog suda u Splitu broj: UsInoi-124/14-19 od 15. 
veljače 2017. , rješenja Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za 
građansko, trgovačko i upravno pravo klasa: UP/II-942-01/10-01/837, urbroj: 514-
04/01-14-02 od 17. siječnja 2014. i djelomičnog rješenja Ureda državne uprave u 
Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Službe za imovinsko pravne poslove iz 
Dubrovnika klasa: UP/I-943-01/97-01/1930, urbroj: 2117-04/2-10-15 od 29. lipnja 
2010., istaknute povrede  članaka 14. stavka 2., 19., 29. stavka 1. i 48. stavaka 1. i 4. 
Ustava, upravni i upravnosudski postupak, radi naknade za oduzete nekretnine.  
(U-III-2405/2018, U-III-4338/2018) 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. P. iz Z., 
istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, ustavna tužba podnesena na temelju 
ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske 
(razumni rok). 
(U-IIIA-5237/2021) 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. L. iz Z., kojeg 
zastupa S. M., odvjetnica u Z., upravni postupak, ustavna tužba podnesena na 
temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike 
Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-2380/2019) 
 
 
 
 

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

 
 


