
  
Broj: SuE-DVjP-7/2019 
Zagreb, 27. ožujka 2019.  
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac 
dr. sc. Branko Brkić saziva 7. sjednicu Vijeća za 3. travnja 2019. (srijeda) u 10.00 
sati i predlaže sljedeći  

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 1. Ovjera zapisnika 6. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjP-6/2018) održane 20. ožujka 2019. 
 

II. 
 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela E. V. iz N. Y.,  S., 
koju zastupa S. B., odvjetnik u Z., u povodu presude i rješenja Općinskog suda u 
Zadru broj: P-1167/08 od 26. siječnja 2009., presude Županijskog suda u Zadru broj: 
Gž-578/09-2 od 4. svibnja 2011. i rješenja Vrhovnog suda broj: Rev-2636/11-2 od 27. 
studenoga 2015., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 48. stavka 
1. Ustava, te članak 6. stavak 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, parnični postupak radi utvrđenja prava vlasništva. 
(U-III-349/2016) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. B. iz Z., kojeg 
zastupa L. Š., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 18 
Gžn-35/13-8 od 5. lipnja 2018., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 16., 28., 29. 
stavka 1., 38. stavaka 1. i 2., 39. i 40. Ustava, te članaka 6., 10. i 14. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak, radi naknade 
neimovinske štete uzrokovane uvredljivim vrijednosnim sudovima iznesenim putem 
novina i objavljenom reagiranju podnositelja. 
(U-III-2944/2018) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. B. iz Z., koju 
zastupa I. P., odvjetnik u Odvjetničkom društvu Š., Š. i G. j. t. d. u Z., u povodu 
presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 77 Gž Ob-976/17-2 od 24. listopada 
2017., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak. 
(U-III-471/2019) 
 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli L. B. i M. B., 
oboje iz S., koje zastupa V. R., odvjetnica u Z., u povodu rješenja Županijskog suda u 
Splitu broj: Gž Ob-393/2018-2 od 31. kolovoza 2018. i rješenja Općinskog 
građanskog suda u Zagrebu broj: 145 R1 Ob-87/18-14 od 8. svibnja 2018., istaknute 
povrede članaka 14. stavak 2., 29. stavka 1. i 35. Ustava, i članaka 6. stavka 1., 8. i 
14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, izvanparnični postupak. 
(U-III-3777/2018) 
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 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. J. iz K., trenutno 
na izdržavanju kazne dugotrajnog zatvora u L.,  istaknute povrede članaka 14., 18. 
stavka 1., 29. i 69. Ustava i članka 13.  Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, uvjeti u Kaznionici, nedonošenje odluke u povodu zahtjeva za 
sudsku zaštitu podnesenog sucu izvršenja na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o 
izvršavanju kazne zatvora. 
(U-IIIBi-3201/2018) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. J. iz O., 
podnesena je zbog neprovođenja djelotvorne istrage od strane nadležnih tijela 
Republike Hrvatske o ubojstvu sina podnositeljice. 
(U-IIIBi-1066/2015) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. Š. iz U., kojeg 
zastupa J. H., odvjetnica u R., u povodu presude i rješenja Županijskog suda u Puli-
Pola broj: Kžzd-8/16 od 19. travnja 2016., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 
28., 29. stavaka 1. i 2. alineje 4. i 6. stavka 4. i 31. Ustava, kazneni postupak zbog 
kaznenog djela iz članka 213. stavka 2. KZ-a/97. 
(U-III-4099/2016) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli M. P. V. i A. V., 
oboje iz Z., koje zastupa A. M. K., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog 
upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1875/17-2 od 6. srpnja 2017., istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2., 26., 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 118. stavka 3. 
Ustava,  upravni postupak i spor, radi određivanja građevinske čestice (tijekom 
postupka otklonjen je kao nerelevantan i nebitan prigovor prava vlasništva dijela 
zemljišne čestice koja je bila predmet postupka određivanja građevinske čestice). 
(U-III-5095/2017) 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. J. iz S. K., 
kojeg zastupa H. Č. odvjetnik u B., podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. 
Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, ovršni postupak, ustavna 
tužba zbog dugotrajnosti ovršnog postupka koji se vodi pred Općinskim sudom u 
Slavonskom Brodu. 
(U-IIIA-653/2019) 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo A. L. d.o.o., 
zastupano po z.z. Z. A. iz Z., podnesena na temelju članka 63. Ustavnog zakona 
(radi povrede prava na suđenje u razumnom roku). 
(U-IIIA-2853/2018) 
 
 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

                             dr. sc. Branko Brkić, v. r. 


