
  
Broj: SuE-DVjP-5/2020 
Zagreb, 4. ožujka 2020.  
 
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac 
dr. sc. Branko Brkić saziva 5. sjednicu Vijeća za 11. ožujka 2020. (srijeda) u 10.00 
sati i predlaže sljedeći  
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 4. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjP-4/2020) održane 26. veljače 2020. 
 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje su podnijeli M., A. i J. K. 
iz R., u povodu rješenja Županijskog suda u Karlovcu broj: Gž-667/2018-3 od 19. 
kolovoza 2019., istaknute povrede članaka 19. stavak 2., 29. stavak 1. i 48. stavak 1. 
Ustava, ostavinski postupak (odbačaj žalbe kao nepravodobne). 
(U-III-4392/2019, U-III-4551/2019) 
 
 
 3. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela S. K. iz O., 
koju zastupa J. Č.-D., odvjetnica u O., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Revr-1577/13-2 od 7. listopada 2014., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi utvrđenja postojanja radnog 
odnosa i priznavanja prava iz radnog odnosa. 
(U-III-2070/2015) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela T. P. iz B. J., koju 
zastupa I. V., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Revr 1470/2015-2 od 21. kolovoza 2019., istaknute povrede članaka 3., 18., 26., 
29. stavka 1., 35., 54. (pogrešno navodi 55.) Ustava, te članaka 3., 6. stavka 1. i 13. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak, radi 
utvrđenja nedopuštenosti odluke o otkazu ugovora o radu i dr. 
(U-III-4577/2019) 
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 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela N. M. iz Z., koju 
zastupa M. S., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Revr 1425/16-2 od 28. veljače 2017., istaknute povrede članaka 14. stavaka 1. i 
2., 29. stavka 1. i 54. stavka 1. Ustava, parnični postupak, radni spor - radi utvrđenja 
nedopuštenosti poslovno uvjetovanog otkaza ugovora o radu i dr.  
(U-III-3300/2017) 
 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio O. Š. iz P., kojeg u 
ustavnosudskom postupku zastupa S. B., odvjetnica u P., u povodu rješenja 
Županijskog suda u Puli-Pola broj: Gž Ob-192/2019-3 od 23. listopada 2019., 
istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 35. Ustava, izvanparnični postupak. 
(U-III-5017/2019) 
 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. B. iz V., kojeg 
zastupa I. S., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Kž-
708/2018-3 od 18. rujna 2018., istaknute povrede članka 29. stavaka 1. i 2. alineje 5. 
u vezi s alinejom 4. Ustava, kazneni postupak zbog počinjenja kaznenog djela iz 
članka 139. stavka 1. Kaznenog zakona. 
(U-III-3976/2018) 
 
 
 8. Nacrt odluke s referatom II. 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) 
 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela K. A. iz Z., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-174/16-2 od 
5. svibnja 2017., presude Upravnog suda u Zagrebu broj: UsI-5474/13-13 od 29. 
rujna 2015., rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe 
od 19. veljače 2014. i rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne 
službe u Zagrebu od 26. rujna 2013., istaknute povrede članaka 14., 19. stavka 2. i 
29. stavka 1. Ustava, upravni spor, radi priznavanja prava iz mirovinskog osiguranja 
na temelju invalidnosti. 
(U-III-3055/2017) 
 
 
 10. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio B. V. iz 
O., u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3732/17-
2 od 29. studenoga 2017., istaknute povrede članaka 19. stavak 2. i 29. stavak 1. 
Ustava, upravno sudski postupak radi starosne mirovine - odbačaj tužbe zbog 
nepravodobnosti (pravila o osobnoj dostavi - članak 85. ZUP-a). 
(U-III-852/2018) 
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 11. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela B. Č. 
iz Z. D., koju zastupa F. B., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-2396/18-2 od 30. svibnja 2018., istaknute povrede 
članaka 29. stavka 1. i 14. stavka 2. Ustava, upravnosudski postupak radi 
nepripadne isplate obiteljske mirovine (stjecanje bez osnove). 
(U-III-4250/2018) 
 

12. Nacrt rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio V. M. iz Z., kojeg 
zastupa S. A., odvjetnica u Z., u povodu presude Županijski sud u Zadru broj: 20 Gž-
329/18-3 od 21. studenoga 2019., presude Općinskog suda u Novom Zagrebu broj: 
P-2993/2015 od 25. siječnja 2018., rješenja o ovrsi Općinskog građanskog suda u 
Zagrebu broj: Ovr-435/20 od 12. veljače 2020., istaknute povrede članaka 29. stavka 
1., 34., 35., 48. stavka 1. i 49. Ustava , članaka 6. i 8. Konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, te članka 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju, parnični 
postupak radi utvrđenja prava vlasništva. 
(U-III-567/2020) 

 
 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

dr. sc. Branko Brkić, v. r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


