
  
Broj: SuE-DVjP-20/2021 
Zagreb, 27. listopada 2021.  
 
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac 
dr. sc. Branko Brkić saziva 20. sjednicu Vijeća za 4. studenoga 2021. (četvrtak) u 
10.00 sati i predlaže sljedeći  
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 
 1. Ovjera zapisnika 19.  sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjP-19/2021) održane 20. listopada 2021. 
 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. F. iz S., kojeg 
zastupa T. K., odvjetnik u Odvjetničkom društvu K. i K. d.o.o. u S. i M. B., odvjetnik u 
S., u povodu presude Vrhovnog suda broj: Rev-x 1002/2017-3 od 17. listopada 
2018., presude Županijskog suda u Splitu broj: Gž-3147/2016 od 1. lipnja 2017. i 
presude Općinskog suda u Splitu broj: P-1225/2016 od 24. svibnja 2016., istaknute 
povrede članaka 3., 5., 14. stavka 2., 26., 29. stavka 1., 48. i 115. stavka 3. Ustava, 
parnični postupak, radi utvrđenja ništavosti i brisanja zemljišnoknjižnog upisa. 
(U-III-53/2019) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijele B. J. iz B. i M. K. 
iz S., koje zastupa I. U., odvjetnik u Z., u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Rev x-756/18-2 od 22. kolovoza 2018., istaknute povrede 
članaka 29. stavka 1., 35. i 48. stavka 1. Ustava, te članaka 6. stavka 1. i 8. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak, radi 
naknade štete. 
(U-III-3969/2018) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli Š. B. iz S., F. B. 
iz S., M. B. iz S., A. B. iz S. te J. B. iz Z., koje zastupa L. H., odvjetnica u Z., u 
povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-1507/18-2 od 16. travnja 
2019., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 35. Ustava, te članaka 6. i 8. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak, naknada 
štete. 
(U-III-2526/2019) 
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 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli I. Ć. i Lj. Ć., 
oboje iz Z., koje zastupa D. R., odvjetnik u Z., u povodu presude i rješenja 
Županijskog suda u Bjelovaru broj: Gž-763/2020-3 od 10. rujna 2020., istaknute 
povrede članaka 3., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, članka 6. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju, 
parnični postupak, radi isplate. 
(U-III-3602/2021) 
 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje je podnio M. J. iz S. D., 
kojeg zastupa M. K., odvjetnik u Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev 1479/15-2 od 8. svibnja 2019. i presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Gž-1955/2014-2 od 9. rujna 2014., istaknute povrede članaka 14., 29. 
stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, te članka 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju, parnični 
postupak, radi isplate. 
(U-III-3253/2019, U-III-3254/2019) 
 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. R. iz S., kojeg 
zastupa S. Š., odvjetnik u S., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Revr 823/2017-2 od 27. kolovoza 2019., te podredno presude i rješenja 
Županijskog suda u Splitu broj: Gž R-144/15-2 od 18. kolovoza 2016. i presude i 
rješenja Općinskog suda u Splitu broj: Pr-507/13-34 od 27. travnja 2015., istaknute 
povrede članaka 3., 4., 5., 18. stavka 1. i 29. stavka 1. i 54. stavka 1. Ustava, te 
članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, radni spor, radi 
odluke o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu uslijed poslovno uvjetovanih 
razloga. 
(U-III-4382/2019) 
 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio K. D. iz S., kojeg 
zastupa P. D. K., odvjetnica u S., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Revr-988/2016-2 od 16. travnja 2019., istaknute povrede članaka 14., 
22., 29., 23., 35. i 115. stavaka 1. i 3. Ustava, parnični postupak - radni (radi zaštite 
od diskriminacije i naknade štete). 
(U-III-2829/2019) 
 
 
 9. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. M. iz 
Z., kojeg zastupa N. M., odvjetnik iz Odvjetničkog društva Š., M., M., S. i Partneri 
d.o.o. u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž-Us 
24/2019-37 od 3. ožujka 2021., kojom je potvrđena presuda Županijskog suda u 
Osijeku broj: K-Us-10/2016-189 od 6. lipnja 2018., istaknute povrede članaka 18. i 
29. Ustava, kazneni postupak (radi kaznenog djela iz članka 294. KZ-a/11, te 
kaznenog djela iz članka 246. KZ-a/11). 
(U-III-2235/2021) 
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 10. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. M. iz 
Z., kojeg zastupaju V. M., odvjetnik Odvjetničkog društva M. i partneri j.t.d. u Z., S. 
M., odvjetnica u Z. i L. H., odvjetnica u Z., u povodu presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: I Kž-Us 24/2019-37 od 3. ožujka 2021., kojom je potvrđena 
presuda Županijskog suda u Osijeku broj: K-Us-10/2016-189 od 6. lipnja 2018., 
istaknute povrede članaka 18. i 29. Ustava, kazneni postupak, (dva kaznena djela iz 
članka 246. stavaka 1. i 2. KZ-a/11). 
(U-III-2088/2021) 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela V. K. iz Z., koju 
zastupa M. M. B., odvjetnica u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-3886/17-3 od 12. rujna 2018. i presude Upravnog suda 
u Zagrebu broj: UsI-2834/16-7 od 4. rujna 2017., istaknute povrede članaka 19. i 29. 
stavka 1. Ustava, upravni i upravnosudski postupak, radi poreza na promet 
nekretnina. 
(U-III-164/2019) 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. P. iz M. L., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Usž-4519/18-2 od 
12. prosinca 2018., istaknute povrede članaka 16., 19., 22., 29., 31., 35., 49. i 68. 
Ustava, upravni i upravnosudski postupak, radi poreznog duga.  
(U-III-1545/2019) 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. P. iz D., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Usž-1952/18-2 od 
18. srpnja 2019., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, upravni i 
upravnosudski postupak, rješavanje spora između korisnika i operatera. 
(U-III-4547/2019) 
 
 14. 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-3204/2020 (ranije broj: P-
3916/2014). 
(U-IIIA-3405/2020) 
 
 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. F. iz Z., kojeg 
zastupa Z. R., odvjetniku u Z., istaknuta povreda članak 29. stavak 1. Ustava, 
ustavna tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o 
Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-202/2021) 
 
 16. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. G. H. iz Z., 
koju zastupa Z. R., odvjetnik u Z., istaknuta povreda članaka 29. stavka 1. i 48. 
stavka 1. Ustava, parnični postupak, radi utvrđenja prava vlasništva, ustavna tužba 
zbog dugotrajnosti postupka koji se vodi pred Općinskim sudom u Zadru, ustavna 
tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom 
sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-9/2021) 
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 17. Nacrt rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. A. iz B. kojeg 
zastupa S. K., odvjetnik u S., u povodu rješenja Županijskog suda u Šibeniku broj: Gž 
Ovr-278/2021-6 od 30. kolovoza 2021., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18., 
29., 34., 35., 48. i 50. Ustava, članaka 6., 8. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava 
i temeljnih sloboda te članka 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju, ovršni postupak, radi 
ovrhe na nekretnini, naplata novčane tražbine s naslova ugovora o kreditu (CHF), 
traži se odgoda ovrhe rješenja o ovrsi Općinskog suda u Zadru broj: Ovr-584/2017 od 
3. travnja 2017. 
(U-III-5764/2021) 
 
 
 
 
 

 PREDSJEDNIK VIJEĆA 

                  dr. sc. Branko Brkić, v. r. 


