
  
Broj: SuE-DVjP-4/2020 
Zagreb, 19. veljače 2020.  
 
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac 
dr. sc. Branko Brkić saziva 4. sjednicu Vijeća za 26. veljače 2020. (srijeda) u 10.00 
sati i predlaže sljedeći  
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 3. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjP-3/2020) održane 12. veljače 2020. 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju su podnijeli Z. B., J. B. i I. 
B., svi iz V., koje zastupa H. Ž., odvjetnik iz Zajedničkog odvjetničkog ureda H. Ž. i R. 
Ž. u V., u povodu presude Općinskog suda u Varaždinu broj: P-362/16-3 od 14. 
veljače 2017. i presude Županijskog suda u Karlovcu broj: Gž-418/2017-2 od 8. 
studenoga 2017., istaknute povrede članaka 29. stavka 1., 34. stavka 1. i 48. stavka 
1. Ustava i članka 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični 
postupak radi priznanja prava služnosti, prestanka uznemiravanja i predaje u posjed. 
(U-III-597/2018) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela I. K. iz Z., koju 
zastupa S. B., odvjetnik u Z., u povodu  presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 
Gž-3881/15-3 od 3. siječnja 2017. i presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu 
broj: P-15270/10-26 od 22. prosinca 2014., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 
19., 26. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi naknade štete uslijed 
nezakonitog odnosno nepravilnog rada državnog tijela.  
(U-III-955/2017) 
 
 4. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. M. iz S., 
kojeg zastupa T. Š., odvjetnik u Odvjetničkom društvu Š. i partneri u S., u povodu 
rješenje Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-5309/18-2 od 15. siječnja 2019., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 35. Ustava, parnični postupak 
radi naknade štete (odbačena tužba jer podnositelj nije u predstečajnom postupku 
prijavio tražbinu). 
(U-III-2767/2019) 
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 5. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnim tužbama koje je podnijela V. 
G. iz O., koju zastupa K. R., odvjetnik u O., u povodu presude Županijskog suda u 
Osijeku broj: Gž-1449/2014-2 od 20. ožujka 2015. i rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Rev 1800/15-2 od 10. svibnja 2018., istaknute povrede 
članka 29. stavka 1. i članka 38. stavaka 1. i 2. Ustava, parnični postupak radi 
povrede prava osobnosti. 
(U-III-2669/2018, U-III-2670/2018) 
 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. Š. Č. iz M., u 
povodu rješenja Županijskog suda u Puli-Pola broj: Gž-18/18-2 od 9. travnja 2018., 
istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak u povodu prigovora 
protiv platnog naloga (žalba odbačena, pravo na pristup sudu). 
(U-III-1993/2018) 
 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela T. K. B., u 
povodu rješenja Županijskog suda u Osijeku broj: Gž Ovr-840/2019-4 od 18. rujna 
2019. i rješenja Općinskog suda u Splitu broj: Ovr-24/2019 od 14. ožujka 2019., 
istaknute povrede članaka 14., 18. i 29. stavka 1. Ustava, ovršni postupak radi 
sudske prodaje nekretnine. 
(U-III-4823/2019) 
 
 
 8. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnim tužbama koje je podnijela Lj. Z., iz 
Z., koju zastupa G. B., odvjetnica u R., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Revt 243/16-2 od 30. siječnja 2018. i presude Visokog trgovačkog 
suda Republike Hrvatske broj: Pž-3143/12-5 od 10. veljače 2016., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi isplate. 
(U-III-1049/2018, U-III-1305/2018) 
 
 
 9. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. B. iz R., 
kojeg zastupaju odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu K. & S. u R., u povodu 
presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3641/18-2 od 14. 
veljače 2019., istaknute povrede  članaka 18. stavka 1., 19. stavka 2., 26., 29. stavka 
1. i 54. stavaka 1. i 2. Ustava, upravni i upravno sudski postupak radi raspoređivanja 
na radno mjesto i utvrđivanja plaće. 
(U-III-2843/2019) 
 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. P. iz D., kojeg 
zastupaju odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu J. D., P. M., N. P., B. D. i A. 
M. u G., u povodu presude Općinskog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Pakracu 
broj: 43 Pp P-284/2019-24 od 30. kolovoza 2019., istaknute povrede članaka 18., 26. 
i 29. Ustava, prekršajni postupak zbog prekršaja iz članka 51. stavka 1. i članka 199. 
stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 
(U-III-3966/2019) 
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 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Ž. G. iz N., kojeg 
zastupa I. J., odvjetnik iz Odvjetničkog društva J. & partneri j.t.d. u Z., u povodu 
presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 1 Kž-835/2018-2 od 18. rujna 2018. i 
presude Općinskog suda u Sisku broj: K-373/2016-30 od 6. lipnja 2018., istaknute 
povrede članaka 29. stavka 1. i 38. stavaka 1. i 2. Ustava, kazneni postupak - 
privatna tužba zbog kaznenog djela uvrede. 
(U-III-4045/2018) 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli Lj. Š. i Ž. Š., 
oboje iz N., koje zastupa D. H., odvjetnica u Z., u povodu presude Visokog upravnog 
suda Republike Hrvatske broj: Usž-1273/18-2 od 6. ožujka 2019., istaknute povrede 
članaka 5. stavka 2., 14. stavka 2., 18. stavka 2., 26., 29. stavaka 1., 2. i 4. i 118. 
stavka 3. Ustava, upravni i upravno sudski postupak. 
(U-III-2976/2019) 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli D. P., S. M. i N. 
P. svi iz R., u povodu presude Visokog upravnog suda RH broj: Usž-1206/17-2 od 6. 
rujna 2017., istaknute povrede članaka 29. stavka 1., 14. stavka 2. i 48. stavka 1. 
Ustava, te članak 6. stavak 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 
upravno sudski postupak radi promjene u katastarskom operatu. 
(U-III-357/2018) 
 
 14. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio R. N. iz Z., 
kojeg zastupa Ž. K., odvjetnik u Z., postupak za zaštitu prava na suđenje u 
razumnom roku zbog duljine parničnog postupka koji se vodio pred Općinskim 
radnim sudom u Zagrebu, Županijskim sudom u Zagrebu i pred Vrhovnim sudom 
Republike Hrvatske - radni spor. 
(U-IIIA-3256/2018) 
 
 15. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo P. - T. d.o.o. iz Z., kojeg zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu B. i 
partneri u Z., postupak za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku zbog duljine 
parničnog postupka koji se vodio pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu, 
Županijskim sudom u Zagrebu i pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske. 
(U-IIIA-1872/2017) 
 

16. Nacrt odluke i rješenja s referatom II. o ustavnoj tužbi koju su podnijeli D. 
P. iz Z., D. M. iz Z. i D. P., iz O. L., S., koje zastupa punomoćnik D. P., istaknuta 
povreda članka 29. stavka 1. Ustava, postupak za zaštitu prava na suđenje u 
razumnom roku radi trajanja postupka pred (sada) Općinskim sudom u Sesvetama, 
Stalnom službom u Vrbovcu pod brojem: P-179/2010. 
(U-IIIA-3542/2019) 
 
 
  

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

dr. sc. Branko Brkić, v. r. 

 


