
  
Broj: SuE-DVjP-22/2021 
Zagreb, 24. studenoga 2021.  
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac 
dr. sc. Branko Brkić saziva 22. sjednicu Vijeća za 1. prosinca 2021. (srijeda) u 
10.00 sati i predlaže sljedeći  
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 21.  sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjP-21/2021) održane 17. studenoga 2021. 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela N. P. iz R., koju 
zastupa N. K., odvjetnik u K., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Revd 2375/2021-2 od 9. lipnja 2021., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. 
Ustava i članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
parnični postupak, radi utvrđenja prava vlasništva. 
(U-III-4983/2021) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom 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) 
 
 4. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijele mldb. 
A. B.-B. i mldb. A. B.-C., obje zastupane po majci i zakonskoj zastupnici I. L. i I. L. iz 
Z., koje zastupa S. B. J., odvjetnica u Odvjetničkom društvu J. & p. j. t. d. u Z., u 
povodu rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: 76 Gž Ob-452/2020-12 od 14. 
srpnja 2021. i rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: 97 R1 Ob-
1130/20-4 od 1. srpnja 2020., istaknute povrede članaka 3., 14., 23., 29. stavka 1. i 
35. Ustava, te članaka 3., 6. stavka 1., 8., 13. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, izvanparnični postupak. 
(U-III-4985/2021) 
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 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. W. G. iz R. M., 
kojeg zastupa Ž. R., odvjetnica u Zajedničkom odvjetničkom uredu D. D., Ž. R. i S. M. 
u Z., u povodu rješenja (pogrešno nazvano presuda) Županijskog suda u Zagrebu 
broj: Gž Ob-618/2021-2 od 1. lipnja 2021. i rješenja Općinskog građanskog suda u 
Zagrebu broj: R1 Ob-1111/18-59 od 24. ožujka 2021., istaknute povrede članka 29. 
Ustava i članaka 6., 8., 14. i 17. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, izvanparnični postupak. 
(U-III-4005/2021) 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio V. B. iz R., kojeg 
zastupa N. V., odvjetnik u R., u povodu rješenja Županijskog suda u Velikoj Gorici 
broj: Gž Zk-106/2019-2 od 29. listopada 2019., istaknute povrede članaka 3., 14. 
stavka 2., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, te članka 6. stavka 1. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, zemljišnoknjižni postupak, radi ishođenja 
uknjižbe prava vlasništva stečenog odlukom suda. 
(U-III-5022/2019) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio T. Š. iz Z., kojeg 
zastupa J. K., odvjetnica u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj:  Usž-3967/19-2 od 27. studenoga 2019., istaknute povrede članaka 3., 
14. stavka 2., 19., 26., 29. stavka 1. i 115. stavka 3. Ustava, upravni i upravnosudski 
postupak, radi priznanja povrede na radu zadobivene ozljedom u obavljanju poslova 
kod poslodavca. 
(U-III-1183/2020) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela Z. h. b. K. B. sa 
sjedištem u S., zastupana po M. K., upravitelju, u povodu rješenja predsjednika 
Županijskog suda u Bjelovaru broj: Su-Gžzp I-8/2020-2 od 20. ožujka 2020., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 1., 19. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava, parnični 
postupak. 
(U-III-2459/2020) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. K. iz S., kojeg 
zastupa J. G., odvjetnik u S., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, parnični 
postupak, radi plateža (platni nalog), razumni rok. 
(U-IIIA-4770/2021) 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. K. iz S., kojeg 
zastupa J. G., odvjetnik u S., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, parnični 
postupak, radi plateža (platni nalog), razumni rok. 
(U-IIIA-4963/2021) 
 
 11. Nacrt odluke i rješenja s referatom II. o ustavnoj tužbi koju su podnijeli D. 
M. iz O., S. R. iz V., S. R. iz V., S. R.-P. iz V., G. P. iz V., R. S., T. T. iz Z., R. S. i M. 
D. iz Z., R. S., koje zastupa D. M., odvjetnik u O., istaknuta povreda članka 29. 
stavka 1. Ustava, parnični postupak, radi naknade štete uzrokovane počinjenjem 
kaznenog djela. 
(U-IIIA-4403/2021) 
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 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi o ustavnoj tužbi koju je podnio B. 
D. iz S., kojeg zastupa I. M., odvjetnik u S., ustavna tužba podnesena na temelju 
ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske 
(razumni rok). 
(U-IIIA-5471/2020) 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


