
  
Broj: SuE-DVjP-7/2021 
Zagreb, 31. ožujka 2021.  
 
 
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac 
dr. sc. Branko Brkić saziva 7. sjednicu Vijeća za 8. travnja 2021. (četvrtak) 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-6/2021) održane 24. ožujka 2021. 
 

 

II. 
 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio K. S. iz J., kojeg 
zastupa A. B., odvjetnik u Odvjetničkom društvu B. i partneri d.o.o. u R., u povodu 
presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 329/2018-2 od 5. studenoga 
2019., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava, parnični 
postupak, radi utvrđenja udjela u imovini zadruge i isplate. 
(U-III-660/2020) 
 
 3. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnim tužbama koje je podnijela Lj. 
S. iz M., koju zastupaju odvjetnici iz Odvjetničkog društva V., J., Š., S., J. & J. u R., u 
povodu presude Županijskog suda u Rijeci broj: Gž-1823/16-2 od 23. studenoga 
2016., presude Općinskog suda u Rijeci broj: P-1443/2014 od 25. svibnja 2016. 
(ustavna tužba broj: U-III-3251/2019) i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Rev-704/2017-3 od 16. travnja 2019. (ustavna tužba broj: U-III-3252/2019), 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava, parnični 
postupak, radi isplate. 
(U-III-3251/2019, U-III-3252/2019) 
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 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio T. S. iz M., kojeg 
zastupa V. Š., odvjetnica u V., u povodu rješenja Općinskog suda u Vinkovcima broj: 
5 R1 Ob-256/20-38 od 29. siječnja 2021., istaknute povrede članaka 29. i 35. Ustava, 
te članaka 6, 8., 10. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
izvanparnični postupak. 
(U-IIIB-809/2021) 
 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela N. O. iz K. S., 
koju zastupa M. G., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u Osijeku 
broj: Gž R-253/2018-2 od 11. srpnja 2018., istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 
2., 26. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak, radi isplate jubilarne nagrade u 
(različita praksa istog županijskog suda i različita praksa drugih županijskih sudova u 
predmetima istovjetne činjenične i pravne naravi). 
(U-III-3469/2018) 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio K. Ž. K. iz Z., kojeg 
zastupa S. M., odvjetnica u Z., u povodu  presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev-x 539/2015-10 od 13. ožujka 2019., istaknute povrede članaka 
18., 21., 26., 29. stavka 1., 35. i 48. stavka 1. Ustava, te članaka 6. i 13. Konvencije 
za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju, 
parnični postupak, utvrđenje ništavosti odredbi izvansudske nagodbe i isplate. 
(U-III-2019/2019) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. P. iz Z., koju 
zastupa N. K., odvjetnica u Z., u povodu presude Općinskog prekršajnog suda u 
Zagrebu broj: 40. Pp-2185/2020 od 2. srpnja 2020., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 29. stavka 1. i 48. Ustava, žurni prekršajni postupak, radi prekršaja iz 
članka  82. stavka 1. točke 10. i stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 
(U-III-3459/2020) 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela J. S. iz Z., koju 
zastupa S. M., odvjetnica u Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Kž-Us-41/2019-10 od 22. siječnja 2020., istaknute povrede članaka 3., 27., 29. 
stavka 1. i 38. Ustava, te članka 6. stavka 1. i članka 10. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak, izricanje kazne odvjetniku. 
(U-III-993/2020) 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela Lj. G. iz N. G. R. 
B. i H., u povodu  presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-
2957/20-2 od 25. kolovoza 2020., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26., 29. 
stavka 1. i 35. Ustava, članaka 6., 8. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda i članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju, upravni spor, radi 
konvalidacije mirovinskog staža. 
(U-III-5105/2020) 
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 10. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela S. M. 
iz K., koju zastupa L. B., odvjetnica u R., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-3639/18-2 od 24. siječnja 2019. i podredno presude 
Upravnog suda u Rijeci broj: 2 Usl-675/16-14 od 9. svibnja 2018., istaknute povrede 
članaka 3., 14. stavka 2., 19. i 54. Ustava, upravni spor, radi stavljanja na 
raspolaganje. 
(U-III-2745/2019) 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. B. iz Z., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2575/20-2 od 
9. srpnja 2020., istaknute povrede članaka 5., 19. stavka 1., 23., 29. stavka 1. i 55. 
Ustava, upravni spor, radi osporavanja rješenja o odbijanju zahtjeva za stavljanje na 
raspolaganje. 
(U-III-5756/2020) 
 
 12. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. B. iz 
Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1854/19-
2 od 3. srpnja 2019., istaknute povrede članaka 3., 5., 16. stavka 2., 19. stavka 1., 
29. stavka 1., 46. i 54. Ustava, upravni spor, radi osporavanja rješenja o 
privremenom udaljenju iz službe. 
(U-III-5157/2019) 
 
 13. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. B. iz 
Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-111/20-2 
od 11. ožujka 2020., istaknute povrede članaka 5., 19. stavka 1., 23., 29. stavka 1. i 
54. Ustava, upravni spor, radi osporavanja rješenja o rasporedu na radno mjesto. 
(U-III-4436/2020) 
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela J. L. iz R., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1840/18-2 od 
17. siječnja 2019. , presude Upravnog suda u Rijeci broj: UsI-1166/17-6 od 6. veljače 
2018. i rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za 
drugostupanjski upravni postupak klasa: UP/II-410-20/16-01/02, ur. broj: 513-04/17-3 
od 27. lipnja 2017., istaknute povrede članaka 3., 5. stavka 3., 14. stavaka 1. i 2. i 19. 
stavka 1. Ustava, upravni postupak i spor, radi poreza na promet nekretnina. 
(U-III-3478/2019) 
 
 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio T. V. iz K. L., 
kojeg zastupa D. V., odvjetnik u K. K., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-4806/19-2 od 22. siječnja 2020., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 1., 19. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava, upravni spor, radi 
oslobođenja od poreza na promet kupnje prve nekretnine. 
(U-III-4083/2020) 
 
 16. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. O. iz D., u 
povodu presude Visokog upravnog suda u Republike Hrvatske broj: Usž-843/19-2 od 
18. srpnja 2019., istaknute povrede članaka 3., 18., 22., 28., 29. stavka 1., 35. i 48. 
stavka 1. Ustava, upravni postupak i spor, radi zahtjeva za produženje važenja 
oružnog lista. 
(U-III-715/2020) 
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 17. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela P. P. iz K., 
ustavna tužba podnesena je na temelju članka 63. Ustavnog zakona (radi povrede 
prava na suđenje u razumnom roku) predmet spora je odluka o zahtjevu za tuđu 
pomoć i njegu podnositeljice. 
(U-IIIA-3335/2020) 
 
 

18. Nacrt rješenja o odgodi ovrhe u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli A. 
P., M. P. i S. P. Š., svi iz D. S., koje zastupa M. C. T., odvjetnica u L., u povodu 
presude Županijskog suda u Osijeku broj: Gž-2534/2019-2 od 19. studenoga 2020. i 
presude Općinskog suda u Sesvetama broj: P-146/2019 od 9. svibnja 2019., 
istaknute povrede članaka 14., 26., 29., 34., 35., 48., 56., 63., 134. i 141. c. Ustava, 
parnični posutpak, radi utvrđenja ništetnosti ugovora o kreditu. 
(U-III-772/2021) 
 
 
 

    PREDSJEDNIK VIJEĆA 

dr. sc. Branko Brkić, v. r. 


