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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

10. SJEDNICE PRVOG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE 
O USTAVNIM TUŽBAMA 
održane 17. svibnja 2017. 

 
 
 

   

 PRISUTNI: Antun Palarić, predsjednik Vijeća, 
   Andrej Abramović, Branko Brkić, Lovorka Kušan, Josip Leko, 
   Miroslav Šumanović, suci  
       

   Karmen Gospodinović, viša ustavnosudska savjetnica u   
   Centru za evidenciju i dokumentaciju  
   
          

  
  

Sjednici Vijeća predsjedao Antun Palarić, predsjednik Vijeća  
 
 
 

     D N E V N I    R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 9. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjP-9/2017), održane 4. svibnja 2017.  
 
ZAKLJUČAK: 

Zapisnik je usvojen. 
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II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. B. iz Z., kojeg 
zastupa Z. Z., odvjetnik iz Z., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 
Gž-1106/09-2 od 25. listopada 2011., istaknute povrede članaka 14., 26., 29. i 48. 
Ustava, parnični postupak, radi činidbe. 
(U-III-3634/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda.  

 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela Z. R. iz Z., u 
povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr-226/16-2 od 9. 
veljače 2016., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 54. stavka 1. Ustava, 
parnični postupak radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza ugovora o radu (poslovno 
uvjetovani otkaz). 
(U-III-3388/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno.  

 
 4. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je podnio R. D. iz 
Z., kojeg zastupa V. K., odvjetnik u Odvjetničkom društvu Š. i p. j. t. d., sa sjedištem u 
Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 1264/11-2 od 
22. veljače 2012., istaknute povrede članaka 29. stavka 1., 48. stavka 1., 54. stavka 
1., 55. stavka 1. i 56. stavka 1. Ustava te članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi utvrđenja postojanja radnog 
odnosa i isplate plaće. 
(U-III-6402/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda.  

 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio G. K. iz O., kojeg 
zastupa B. P., odvjetnica iz O., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Rev-x-1120/14-2 od 10. ožujka 2015., istaknute povrede članaka 3., 14., 18., 
26., 29. i 48. Ustava te članaka 6. stavka 1., 13. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, članka 1. Protokola br. 1 i članka 1. Protokola br. 12 uz 
Konvenciju, parnični postupak, radi poništenja ugovora o darovanju, revizija 
odbačena zbog nedostatne visine vrijednosti predmeta spora. 
(U-III-2124/2015) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda.  
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 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio C. H. d. d. V., kojeg 
zastupaju D. V. i S. L., odvjetnici Zajedničkog odvjetničkog ureda V. i L. iz S., u 
povodu rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: 34 Pž-765/16-4 
od 23. veljače 2016. i rješenja Trgovačkog suda u Splitu broj: Stpn-36/14 od 11. 
prosinca 2015., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava, 
izvanparnični postupak radi odobravanja sklapanja predstečajne nagodbe. 
(U-III-1616/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda.  

 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. M. iz S., kojeg 
zastupa L. V., odvjetnica iz M., u povodu presude Visokog trgovačkog suda 
Republike Hrvatske broj: Pž-7059/11-4 od 18. ožujka 2014., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, postupak radi utvrđenja ništavosti 
odluke Nadzornog odbora. 
(U-III-5692/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno.  

 
 8. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio O. d. o. o. O., 
koje zastupa Ž. Š., odvjetnik iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Ž. Š. i V. Š. B. iz O., 
u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revt-89/11-3 od 12. 
studenoga 2013.,  presude i rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske 
broj: Pž-411/06-6 od 18. svibnja 2010. i presude i rješenja Trgovačkog suda u Rijeci 
broj: P-574/2002-43 od 5. srpnja 2005., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. 
stavka 1., 48. stavka 1. i 49. stavka 2. Ustava, parnični postupak radi pobijanja 
dužnikovih pravnih radnji. 
(U-III-876/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno.  

 
 9. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio A. Dž. iz Ž., 
kojeg zastupa D. Š., odvjetnik iz Ž., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: I Kž-680/14-6 od 16. ožujka 2016. i presude Županijskog suda u 
Vukovaru broj: K-41/11 od 11. srpnja 2014., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 
21. stavka 1., 28., 29. stavaka 1. i 2. alineje 6. i 31. stavka 1. Ustava te članka 13. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak zbog 
kaznenog djela iz članka 246. stavaka 1. i 2. Kaznenog zakona/11. 
(U-III-2678/2016) 
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ZAKLJUČAK: 
Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno.  

 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. K. iz S., kojeg 
zastupa M. Š., odvjetnik u odvjetničkom društvu F. i Š. iz Z., u povodu rješenja 
Prekršajnog suda u Gospiću broj: Pp-2-J-205/15 od 8. studenoga 2016., istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, prekršajni postupak, prigovor 
odbačen kao nepravodoban. 
(U-III-846/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno.  

 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela D. M. iz K., koju 
zastupa B. Z., odvjetnik iz Š., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-2999/16-2 od 19. listopada 2016., istaknute povrede članaka 16., 
29. stavka 1., 30. i 55. Ustava, upravni spor, zbog prestanka državne službe. 
(U-III-1192/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno.  

 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. K. iz Z., kojeg 
zastupa M. B., odvjetnica u Odvjetničkom društvu B. M. iz Z., u povodu presude 
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-197/2014-5 od 25. rujna 2014., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, upravni spor, radi 
oslobođenja od poreza na promet nekretnina (kupnja prve nekretnine). 
(U-III-7311/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda.  

 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio B. Š. iz U., kojeg 
zastupa I. M., odvjetnik iz U., u povodu presude Upravnog suda u Rijeci broj: UsI-
713/13-5 od 18. rujna 2014., istaknute povrede članaka 18. stavka 1. i 48. stavka 1. 
Ustava, upravni spor, radi poreza na promet nekretnina. 
(U-III-7021/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
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II. Ukida se presuda Upravnog suda u Rijeci broj: 5 
UsI-713/13-5 od 18. rujna 2014. 
 
III. Predmet se vraća Upravnom sudu u Rijeci na 
ponovni postupak. 
 
Odluka donesena jednoglasno.  

 
 14. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijelo J. o. d. d. Z., 
koje zastupaju odvjetnici iz Odvjetničkog društva G. i p. iz Z., u povodu rješenja 
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-10908/2011-5 od 24. travnja 
2014., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, upravni spor 
radi odobrenja za obavljanje tehničkih pregleda vozila. 
(U-III-2890/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda.  

 
15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. - I. d.o.o. iz Z., 

koje zastupaju D. V. i S. L., odvjetnici Zajedničkog odvjetničkog ureda V. i L. iz S., u 
povodu rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: 34 Pž-765/16-4 
od 23. veljače 2016. i rješenja Trgovačkog suda u Splitu broj: Stpn-36/14 od 11. 
prosinca 2015., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava, 
izvanparnični postupak radi odobravanja sklapanja predstečajne nagodbe. 
(U-III-1617/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda.  

 

 
 

         ZAPISNIK VODILA                              PREDSJEDNIK VIJEĆA   

   Karmen Gospodinović, v.r.                           Antun Palarić, v.r. 


