
  
Broj: SuE-DVjP-2/2021 
Zagreb, 21. siječnja 2021.  
 
 
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac 
dr. sc. Branko Brkić saziva 2. sjednicu Vijeća za 27. siječnja 2021. (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-1/2021) održane 13. siječnja 2021. 

 
 

II. 
 

 2. Nacrt rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. G. iz S., koju 
zastupa P. P., odvjetnik u Z., u povodu rješenja Županijskog suda u Varaždinu broj: 
27 Gž Ovr-154/2019-4 od 27. kolovoza 2020., istaknute povrede članaka 29. stavka 
1. i 34. stavka 1. Ustava, ovršni postupak, radi iseljenja. 
(U-III-4701/2020) 
 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela N. V. iz Z., koju 
zastupa M. K., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u Karlovcu broj: 
Gž-545/2017-2 od 6. rujna 2017., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 48. 
stavka 1. Ustava, parnični postupak, radi utvrđenja i izdavanja tabularne isprave. 
(U-III-3354/2018) 
 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. J. iz Z., u povodu 
presude Županijskog suda u Puli-Pola broj: Gž-1512/2016-2 od 27. studenoga 2017. 
i presude Općinskog suda u Puli-Pola, Stalne službe u Poreču-Parenzo broj: P-
3259/2015-45 od 13. lipnja 2016., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava,  
parnični postupak, radi utvrđenja i predaje u posjed. 
(U-III-557/2018) 
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 5. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio I. R. iz K., kojeg 
zastupa Z. Ž., odvjetnik u K., u povodu presude Županijskog suda u Karlovcu broj: 
Gž-1055/2010-5 od 16. svibnja 2012., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26. i 
29. stavka 1. Ustava, parnični postupak, radi isplate. 
(U-III-1043/2017) 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. g. n. d., kojeg 
zastupa D. J., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Rev-2155/11-2 od 16. rujna 2015., istaknute povrede članaka 14. stavak 2., 18., 
29. i 48. Ustava, članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i 
članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju, parnični postupak, radi brisanja uknjižbe. 
(U-III-231/2016) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. M. iz R., kojeg u 
zastupa V. M., odvjetnik u R., u povodu presude Općinskog suda u Rijeci, Prekršajni 
odjel broj: Pp P-4072/2019 od 16. travnja 2019., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, te članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, prekršajni postupak (bez provođenja žurnog postupka), zbog 
prekršaja iz članka 49. stavka 2., kažnjivog po članku 49. stavku 4. Zakona o 
sigurnosti prometa na cestama. 
(U-III-3075/2019) 
 
 8. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnim tužbama koje se podnijeli  M. 
A. iz T., kojeg zastupa D. B., odvjetnik u O. (U-III-2516/2017); S. P. iz T., kojeg 
zastupa M. K., odvjetnik u O. (U-III-2517/2017); S. S. iz T., kojeg zastupa Lj. D., 
odvjetnik u R. (U-III-2574/2016); M. K. iz T., kojeg zastupa D. M., odvjetnik u O. (U-
III-2575/2016); Ž. V. iz T., kojeg zastupa T. F., odvjetnik u O. (U-III-2663/2016);  Z. G. 
iz T., kojeg zastupa D. R., odvjetnik u O. (U-III-2685/2016); Z. R. iz T., kojeg zastupa 
B. M., odvjetnica u O. (U-III-2711/2016);  Đ. S. iz T., kojeg zastupa R. I., odvjetnik u 
O. (U-III-2734/2016); M. P. iz T., kojeg zastupa T. F., odvjetnik u O. (U-III-2736/2016) 
i J. M. iz T., kojeg zastupa R. K., odvjetnik u O. (U-III-2739/2016), u povodu presude 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž-272/15-7 od 31. ožujka 2016., kojom su 
odbijene žalbe podnositelja te je potvrđena presuda Županijskog suda u Osijeku broj: 
4 K-Rz-4/2014-221 od 19. prosinca 2014., istaknute povrede članka 29. stavaka 1. i 
2. alineja 6. Ustava i članak 6. stavak 1. i 3.(d) Konvencije, pitanje primjene blažeg 
zakona zajamčeno člankom 31. stavkom 1. Ustava i člankom 7. Konvencije, te 
pitanje zakonitosti istražnog zatvora zajamčeno člankom 22. Ustava i člankom 5. 
stavkom 1.(a) Konvencije, kazneni postupak (kazneno djelo iz članka 120. stavka 1. i 
članka 122. stavka 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske). 
(U-III-2574/2016, U-III-2575/2016, U-III-2663/2016, U-III-2685/2016, U-III-2711/2016, 
U-III-2734/2016, U-III-2736/2016, U-III-2739/2016, U-III-2516/2017, U-III-2517/2017) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo N. N. d.o.o. Đ., koju zastupa I. K., odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom 
uredu D. Š., I. K. i I. K. iz O., u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-1118/17-2 od 19. travnja 2018. i rješenja Upravnog suda u 
Zagrebu broj: Usl-251/17-2 od 8. veljače 2017., istaknute povrede članaka 14. stavka 
2., 19. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava, upravni spor, nije upravni akt - odbačaj 
tužbe - Odluka o odobrenju potpore za ulaganja u poljoprivredi. 
(U-III-3292/2018) 
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 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo O. G. d.o.o. S., koju zastupa I. K., odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom 
uredu D. Š., I. K. i I. K. iz O., u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-1076/18-2 od 7. ožujka 2018. i rješenja Upravnog suda u Osijeku 
broj: Usl-57/17-19 od 4. siječnja 2018., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19. 
stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava, upravni spor, nije upravni akt - odbačaj tužbe - 
Odluka o odobrenju potpore za ulaganja u poljoprivredi. 
(U-III-2429/2018) 
 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. B. iz Z., kojeg 
zastupa Z. I., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-4655/18-2 od 21. ožujka 2019., istaknute povrede  članaka 29. 
stavka 1. i 31. stavka 2. Ustava, upravni spor, radi naplate trošarine na duhanske 
proizvode. 
(U-III-3436/2019) 
 
 
 12. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio O. S., kojeg 
zastupa majka J. S. T. iz P., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-3017/18-2 od 11. listopada 2018., istaknute povrede članaka 3., 
19. stavka 1., 29. stavka 1. i 57. (58.) stavka 2. Ustava, upravni spor, radi priznanja 
prava na status njegovatelja. 
(U-III-786/2019) 
 
 
 13. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio mr. sc. I. Š. iz 
Z., u povodu dopisa (pisanog očitovanja) Visokog upravnog suda Republike Hrvatske 
broj: Usoz-10/19-5 od 29. travnja 2019., istaknute povrede članaka 14., 26. i 29. 
stavka 1. Ustava, upravni spor, u povodu inicijative za ocjenu zakonitosti članka 4. 
Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova 
dostave informacije. 
(U-III-2352/2019) 
  

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

 
 


