
  
Broj: SuE-DVjP-8/2022 
Zagreb, 13. travnja 2022.  
 
 Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac dr. 
sc. Branko Brkić saziva 8. sjednicu Vijeća za 20. travnja 2022. (srijeda) u 10.00 sati i 
predlaže sljedeći  

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 7. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjP-7/2022) održane 7. travnja 2022. 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. T. iz N. M., kojeg 
zastupa V. M., odvjetnik u Odvjetničkom društvu M. i partneri j. t. d. u Z., u povodu 
presude i rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: 54 Gž-2908/2019-2 od 22. rujna 
2020., istaknute povrede članaka 3., 5. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava, te članaka 
6. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi 
utvrđenja ništetnosti i nevaljanosti oporuke. 
(U-III-5821/2021) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko društvo T. 
d. o. o. iz S., R. S., koje zastupa I. P., odvjetnik u V., u povodu presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Revt 29/2017-2 od 30. ožujka 2021., istaknute povrede članaka 
14. stavka 2., 29. stavka 1., 48. i 49. Ustava, postupak radi predaje stvari. 
(U-III-3647/2021) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje su podnijeli D. K. i E. K., 
oboje iz Z., u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda broj: Rev-x 1122/12-2 od 6. 
ožujka 2018., presude Županijskog suda u Zadru broj: Gž-1891/12-2 od 12. rujna 2012. i 
presude Općinskog suda u Zadru broj: P-1976/11 od 30. travnja 2012., istaknute 
povrede članaka 18. stavka 1., 26., 29. stavka 1. i 48. Ustava, parnični postupak radi 
prodaje založene nekretnine. 
(U-III-1938/2018, U-III-1939/2018) 
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 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje su podnijeli trgovačko 
društvo I. d. o. o. iz Z., koje zastupaju S. H., predsjednik Uprave i Z. M., prokurist, koje u 
zastupa J. B., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 48 
Gž-1163/18-2 od 24. travnja 2019. i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: 
Rev 4683/2019-2 od 20. travnja 2021., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. 
stavka 1. i 49. stavka 1. Ustava, te članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, parnični postupak radi proglašenja nedopuštenom pljenidbe i 
prijenosa novčane tražbine. 
(U-III-6165/2021, U-III-6166/2021) 
 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli D. R., M. R. i M. R., 
svi iz Z., koje zastupa M. K., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-4139/20-3 od 30. ožujka 2021., donesena u postupku 
nakon odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-579/2017 od 4. listopada 
2017., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19. stavka 1., 29. stavka 1. i 58. stavka 
3. Ustava, te članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
upravni i upravnosudski postupak radi priznavanja statusa članova obitelji smrtno 
stradalog hrvatskog branitelja. 
(U-III-3512/2021) 
 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela L. K. iz P. Š., koju 
zastupa A. F., odvjetnik u Š., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-4199/20-3 od 31. kolovoza 2021. i presude Upravnog suda u Splitu 
broj: UsImio-18/20-4 od 30. lipnja 2020., istaknute povrede članaka 5., 14. stavka 2., 
18., 19. stavka 1. i 29. Ustava, upravni i upravnosudski postupak radi starosne mirovine. 
(U-III-5980/2021) 
 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. P. iz G., kojeg 
zastupa K. J., odvjetnica iz Odvjetničkog društva J. & V. d.o.o. u R., u povodu presude 
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-5123/19-2 od 12. prosinca 2019. i 
presude Upravnog suda u Rijeci broj: UsI-984/19-9 od 10. listopada 2019., istaknute 
povrede članaka 5. stavka 2., 14. stavka 2., 19. stavaka 1. i 2., 22. stavka 2., 28. i 29. 
Ustava, upravni i upravnosudski postupak, disciplinski postupak. 
(U-III-1916/2020) 
 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio G. D. iz Z., kojeg 
zastupa M. B., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-149/19-2 od 31. srpnja 2019., istaknuta povreda članak 29. stavak 1. 
Ustava, upravni i upravnosudski postupak zbog prestanka državne službe. 
(U-III-4451/2019) 
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 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio B. A., kojeg zastupa 
Z. Š., odvjetnica u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske 
broj: Usž-2556/21-3 od 25. siječnja 2022., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. 
stavka 1. i 35. Ustava, te članaka 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, upravni i upravnosudski postupak radi protjerivanja stranca. 
(U-III-1397/2022) 
 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko društvo 
P. K. d. o. o., sa sjedištem u Lj., R. S., zastupano po direktoru M. Š., kojeg zastupa 
Odvjetničko društvo O., V., K. i Š. u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-3023/17-2 od 19. rujna 2019., upravni i upravnosudski 
postupak radi sanacije banke. 
(U-III-4676/2019) 
 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je ponio L. U. iz G. – B., kojeg 
zastupa V. M., odvjetnik u R., kazneni postupak, ustavna tužba podnesena na temelju 
ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske 
(razumni rok). 
(U-III-1252/2022) 
 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. V. iz S., kojeg 
zastupa J. G., odvjetnik u S., kazneni postupak, ustavna tužba podnesena na temelju 
ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske 
(razumni rok). 
(U-III-872/2022) 
 
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je ponio Z. K. iz T., kojeg 
zastupa J. G., odvjetnik u S., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, postupak 
za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku radi trajanja postupka pred Općinskim 
sudom u Splitu pod brojem Povrv-842/2020 (ranijeg broja: Povrv-1011/17). 
(U-III-871/2022) 
 
  
 15. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju su podnijeli J. P., M. Z., J. 
P., M. P. i K. P., svi iz V. G. koje zastupa K. N.l, odvjetnik u Z., postupak za zaštitu prava 
na suđenje u razumnom roku radi trajanja upravnog postupka pred Upravnim odjelom za 
prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zagrebačke županije, Odsjeka za 
imovinskopravne poslove, Ispostava Velika Gorica klasa: UP/I-943-05/20-01/06 i 
Upravnog suda u Zagrebu broj: UsI-1159/2020. 
(U-IIIA-2398/2021) 
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16. Nacrt rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli O. K. i E. K., 

oboje iz Z., koje zastupa N. E., odvjetnica u Odvjetničkom društvu K. i partneri u Z., u 
povodu presude Županijskog suda u Zadru, broj: Gž-798/13-3 od 10. lipnja 2015., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava, te članka 6. stavka 
1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi 
utvrđenja i iseljenja. 
(U-III-2316/2022) 

 
 

 
 
 
 

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

 


