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 Sjednici predsjedala Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća 
   

 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
     
 
 1. Ovjera zapisnika 9. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjD-9/2020) održane 28. svibnja 2020. 
 
ZAKLJUČAK: 

Zapisnik je usvojen.  
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II. 
 

 2. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio O. K. iz 
V., zastupan po ocu N. K. iz V., u povodu presuda Županijskog suda u Splitu broj: 
Gžst-17/13 od 6. lipnja 2016. i Općinskog suda u Splitu broj: Pst-508/12 od 15. 
listopada 2012, istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, parnični - odbijen tužbeni zahtjev vlasnika za iseljenje 
zaštićenog najmoprimca. 
(U-III-3841/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 

ODLUKA 
 
Ustavna tužba se odbija. 
 
i 
 
RJEŠENJE 

 
I. Ustavna tužba odbacuje se u dijelu koji se odnosi 
na povredu prava na suđenje u razumnom roku, 
zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike 
Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 
28/01., 76/10. i 5/14.). 
 
II. Odbacuju se dopune ustavne tužbe od 10. 
listopada 2017., 5. travnja 2019., 19. travnja 2019. i 7. 
listopada 2019. 
 
Odluka i rješenje doneseni jednoglasno. 

 
 3. Nacrt odluke i rješenja referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. T. iz D., 
kojeg zastupa S. R., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu 
broj: 12 Gž-2925/19-2 od 6. kolovoza 2019. i presude Općinskog građanskog suda u 
Zagrebu broj: Pn-1039/16-35 od 13. ožujka 2019., istaknute povrede članaka 25. 
stavka 1., 29. stavka 1. i 35. Ustava Republike Hrvatske i članaka 3. i 6. Konvencije 
za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi naknade štete, 
uvjeti u zatvoru. 
(U-III-5140/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda.  
 
 4. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela J. O. iz 
S. B., koju zastupa J. J., odvjetnik u S. B., u povodu presude i rješenja Županijskog 
suda u Slavonskom Brodu broj: Gž x-8/14-2 od 17. ožujka 2014., istaknute povrede 
članaka 48. i 117. stavka 3. (115. stavak 3.) Ustava Republike Hrvatske, parnični 
postupak radi utvrđenja ništavosti ugovora o kreditu i isplate. 
(U-III-2598/2015) 
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ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda.  
 
 

 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela T. S. iz Z., koju 
zastupaju odvjetnici Zajedničkog odvjetničkog ureda M. K., R. M. B. i L. M., sa 
sjedištem u P., u povodu  presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 
738/12-2 od 21. svibnja 2014., istaknuta povreda članka 14. stavka 2. Ustava 
Republike Hrvatske, parnični postupak radi isplate (troškovi specijalizacije). 
(U-III-87/2015) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
Ustavna tužba odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 
 6. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo 
trgovačko društvo R. B. A. d.o.o. iz Z., u povodu presude Visokog trgovačkog suda 
Republike Hrvatske broj: Pž-1327/2017-4 od 8. kolovoza 2019., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (plus razumni 
rok), parnični postupak radi naknade štete. 
(U-III-4287/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
ODLUKA  
 
I. Utvrđuje se da je zbog dugotrajnosti parničnog 
postupka podnositelju ustavne tužbe trgovačkom društvu 
R. B. d.o.o. povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom 
roku zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike 
Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 
28/01., 76/10. i 5/14.) te mu se na temelju članka 63. 
stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike 
Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - 
pročišćeni tekst) određuje primjerena naknada u iznosu od 
7.600,00 kuna. 
 
II. Naknada iz točke I. ove izreke bit će isplaćena iz 
državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca od dana 
podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu pravosuđa 
Republike Hrvatske za njezinu isplatu. 
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i  
 
RJEŠENJE 
 
Odbacuje se ustavna tužba u dijelu u kojem je podnesena 
u povodu presude Visokog trgovačkog suda Republike 
Hrvatske, broj: Pž-1327/2017-4 od 8. kolovoza 2019. 
 
Odluka i rješenje doneseni jednoglasno. 
 

 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela P. T. iz S., u 
povodu presude Županijskog suda u Rijeci broj: Gž R-268/2019-2 od 3. srpnja 2019. 
i presude Općinskog suda u Dubrovniku, Stalne službe u Korčuli broj: Pr-120/18 od 
5. travnja 2019., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske 
i 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, u vezi s 
člancima 14. stavkom 2. i 35. Ustava Republike Hrvatske, radni spor radi zaštite zbog 
uznemiravanja i naknade štete 
(U-III-3925/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda.  
 
 
 8. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. B. iz N., 
koju zastupa B. B., odvjetnik u Odvjetničkom društvu B. & partneri iz V., u povodu 
rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1008/19-4 od 5. 
travnja 2019. i rješenja Upravnog suda u Zagrebu broj: 18 Usi-16/18-8 od 3. siječnja 
2019., istaknute povrede članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 6. 
stavka 1. Konvencije, postupak - za izvršenje presude Upravnog suda u Zagrebu 
broj: UsI-4122/14-47 od 19. travnja 2018. 
(U-III-2738/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukidaju se: 
 
-  rješenje Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-1008/19-4 od 5. travnja 2019.; 
-  rješenje Upravnog suda u Zagrebu broj: 18 Usi-
16/18-8 od 3. siječnja 2019. 
 
III. Predmet se vraća Upravnom sudu u Zagrebu na 
ponovni postupak. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela P. T. iz S., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1132/19-2 od 
11. travnja 2019. i presude i rješenja Upravnog suda u Splitu broj: UsIrs-6/18-11 od 
7. rujna 2018., istaknute povrede članaka 19. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske te članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, upravni postupak i spor, radi obavljanja poslova u nepunom 
radnom vremenu 
(U-III-3550/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda.  
 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. B. iz S. B., 
kojeg zastupa D. S., odvjetnik u O., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-92/18-2 od 23. svibnja 2018. i presude Upravnog suda 
u Osijeku broj: UsI-7/17-9 od 31. listopada 2017., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 19., 26. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, upravnosudski 
postupak radi prestanka službe. 
(U-III-3902/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda.  
 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio K. Ć. iz P., B. i H., 
kojeg zastupa A. B., odvjetnik u Z., istaknute povrede: članka 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske (pravo na suđenje u razumnom roku), upravni, radi priznanja 
prava na invalidsku mirovinu. 
(U-IIIA-2199/2020) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Područna 
služba u Zagrebu, dužan je donijeti odluku u predmetu koji 
se vodi pred tim tijelom pod oznakom klasa:  UP/I-140-02-
19-03/01241422740 u najkraćem mogućem roku, ali ne 
duljem od trideset (30) dana računajući od prvog idućeg 
dana nakon objave ove odluke u "Narodnim novinama". 
 
III. Na temelju članka 31. stavka 5. Ustavnog zakona o 
Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" 
broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst) nalaže se 
Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Područnoj 
službi u Zagrebu, da odluku u tom predmetu donese u 
skladu sa stajalištem izraženim u odlukama Ustavnog 
suda broj: U-III-2646/2011 od 11. travnja 2013. i broj: U-III-
4403/2018 od 11. rujna 2019. (www.usud.hr). 
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IV. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o 
Ustavnom sudu Republike Hrvatske podnositelju ustavne 
tužbe K. Ć. određuje se primjerena naknada zbog povrede 
ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike 
Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 
28/01., 76/10. i 5/14.) u iznosu od 30.000,00 kuna.  
 
V. Naknada iz točke IV. izreke ove odluke bit će 
isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca 
od dana podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu 
pravosuđa Republike Hrvatske za njezinu isplatu. 
 
VI. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo R. A. d.d. sa 

sjedištem u Z., koje zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu G. i G. sa sjedištem 
u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 3142/2018-2 
od 19. ožujka 2019., Županijskog suda u Varaždinu, Stalne službe u Koprivnici broj: 
Gž-2152/17-2 od 6. srpnja 2018. i Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: P-
5534/15-21 od 13. rujna 2017., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 
1. Ustava, parnični postupak, radi utvrđenja ništetnosti odredaba potrošačkog 
ugovora o kreditu o promjenjivoj kamatnoj stopi i povrata naplaćenog bez osnove. 
(U-III-2233/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
Ustavna tužba odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. D. iz D. R., 
koju zastupa M. P., odvjetnica u S., u povodu  presude Županijskog suda u Bjelovaru 
broj: Gž-540/2018-2 od 11. lipnja 2019., istaknute povrede članaka 3., 14., 16., 29. 
stavka 1., 38., 43. i 58. Ustava, parnični postupak, radi naknade neimovinske štete 
zbog povrede prava osobnosti. 
(U-III-3422/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukidaju se: 
 
- presuda Županijskog suda u Bjelovaru broj: Gž-
540/2018-2 od 11. lipnja 2019. i 
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- presuda Općinskog suda u Splitu broj: Pn-503/16 
od 25. srpnja 2018. 
 
III. Predmet se vraća Općinskom sudu u Splitu na 
ponovni postupak. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 14. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju su podnijeli V. S. A., Ž. 
S., oboje iz Z., J. S., R. S. L., A. S.-U., A. W., T. S., svi iz S., M. M. i G. T., obje iz K., 
koje zastupa N. J., odvjetnik iz S., ustavna tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz 
članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-351/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o 
Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" 
broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst), 
podnositeljima ustavne tužbe određuje se primjerena 
naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. 
stavka 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" 
broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.), i to: 
 
- V. S. A. u iznosu od 25.600,00 kuna, 
- Ž. S. u iznosu od 25.600,00 kuna,  
- J. S. u iznosu od 13.666,00 kuna,   
- R. S. L. u iznosu od 13.666,00 kuna,   
- A. S.-U. u iznosu od 13.666,00 kuna,  
- A. W. u iznosu od 19.900,00 kuna,   
- T. S. u iznosu od 16.100,00 kuna,   
- M. M. u iznosu od 19.900,00 kuna i    
- G. T. u iznosu od 25.600,00 kuna.  
 
III. Naknada iz točke II. izreke ove odluke bit će 
isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca 
od dana podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu 
pravosuđa Republike Hrvatske za njezinu isplatu. 
 
IV. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 

   ZAPISNIK VODILA                                       PREDSJEDNICA VIJEĆA  

 Nikolina Radonić, v.r.                          Ingrid Antičević Marinović, v.r. 


