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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

10. SJEDNICE PRVOG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE 

O USTAVNIM TUŽBAMA 

održane 21. svibnja 2018. 

 

PRISUTNI: Branko Brkić, predsjednik Vijeća, 
   Andrej Abramović, Mario Jelušić, Lovorka Kušan,  
   Josip Leko, Goran Selanec, suci   
   Davorin Mlakar, sudac, u točkama 18., 19. i 20.  
  

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

   
 

ODSUTAN: Josip Leko, sudac, u točkama 18., 19. i 20. 

 

        

Sjednici Vijeća predsjedao Branko Brkić, 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 10. svibnja 2018.  
        
ZAKLJUČAK: 

Zapisnik je usvojen. 
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II. 
 
 
 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela S. p. H. iz Z., 
koju zastupa D. M., odvjetnik iz Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev 2482/12-2 od 6. studenoga 2013., presude Županijskog suda u 
Zadru broj: Gž-930/12-2 od 28. kolovoza 2012. i presude Općinskog suda u Zadru 
broj: P-1158/05 od 24. veljače 2012., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. 
stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi brisanja zemljišnoknjižnog 
upisa i uknjižbe prava vlasništva. 
(U-III-1983/2014) 
 
- Predsjednik Prvog vijeća sudac dr. sc. Branko Brkić i sudac Josip Leko 
izuzeli su se od raspravljanja i odlučivanja o predmetu. 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 

 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. R. pok. I. iz G., 
kojeg zastupa K. V., odvjetnik iz O., u povodu presude Županijskog suda u Splitu 
broj: Gžst-235/2013 od 25. veljače 2016., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 
48. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi predaje u suposjed nekretnine. 
(U-III-2087/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 4. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio F. S. iz 
S., kojeg zastupa S. V., odvjetnik iz S., u povodu presude Općinskog suda u Splitu 
broj: Po 178/13 od 27. veljače 2015. i presude Županijskog suda u Splitu broj: Gž-
2936/15 od 29. veljače 2016., istaknute povrede članaka 3., 14. stavak 2., 26., 48. 
stavak 1. i 50. Ustava, parnični postupak radi utvrđenja ništavosti ugovora o prodaji 
nacionaliziranog stana. 
(U-III-2239/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijele D. C. U. i K. U., 
obje iz R., koje zastupaju H. I. i I. D. odvjetnici u Odvjetničkom društvu P. i P. iz Z., u 
povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 2555/16-3 od 26. rujna 
2017., presude i rješenja Županijskog suda u Rijeci broj: Gž-5783/13-2 od 15. ožujka 
2016. i presude i rješenja Općinskog suda u Rijeci broj: G/24 P-2793/11 od 21. lipnja 
2013., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, parnični 
postupak radi ispunjenja i isplate, namirenja iz založene nekretnine, te utvrđenja 
ništetnosti ugovora o zajmu, prijedlog za odgodu ovrhe. 
(U-III-1404/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela V. H. M. iz Š., 
koju zastupa T. Č., odvjetnik iz V., u povodu presude Županijskog suda u Varaždinu 
broj: 13 Gžx-13/12-2 od 25. travnja 2012., istaknute povrede članka 29. stavka 1. 
Ustava, parnični postupak radi naknade štete. 
(U-III-3849/2012) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukidaju se: 
 
- presuda Općinskog suda u Varaždinu - Stalne 
službe u Ivancu broj: 21 P-1296/11-39 od 6. listopada 
2011.  
- presuda Županijskog suda u Varaždinu broj: 13 
Gžx-13/12-2 od 25. travnja 2012.  
 
III. Predmet se vraća Općinskom sudu u Varaždinu - 
Stalnoj službi u Ivancu na ponovni postupak. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. K. iz T., kojeg 
zastupa B. Z., odvjetnik iz Z., u povodu presude Županijskog suda u Zadru broj: Gž-
632/15-3 od 8. studenoga 2016., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 
1. i 48. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi uspostave ili naknade štete. 
(U-III-11/2017) 
 
- Predsjednik Prvog vijeća sudac dr. sc. Branko Brkić izuzeo se od 
raspravljanja i odlučivanja o predmetu. 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda.  
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 8. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koje je podnio M. T. iz 
Z., kojeg zastupa M. M., odvjetnik iz Z., u povodu presude Općinskog građanskog 
suda u Zagrebu broj: 58 Pn-1437/16-272 od 28. veljače 2017. i presude i rješenja 
Županijskog suda u Zagrebu broj: 11 Gž-2024/17-4 od 6. lipnja 2017., istaknute 
povrede članaka 14., 26., 29., 34. i 35. Ustava te članka 6. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi isplate naknade štete. 
(U-III-4164/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 
    Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 
  9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijele R. F. iz K., R. S. 
iz K. i N. K. iz S., koje zastupa L. Š., odvjetnik iz Z., u povodu presude i rješenja 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 695/12-2 od 22. prosinca 2015., 
istaknute povrede članaka 15., 21., 29. stavka 1. i 35. Ustava, parnični postupak radi 
naknade štete. 
(U-III-3679/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 
    Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli J. T. i M. T. iz 
S., R. S., koje zastupa L. Š., odvjetnik iz Z., u povodu presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Rev 1917/13-3 od 12. siječnja 2016., istaknute povrede 
članaka 14., 21., 29. stavka 1. i 35. Ustava te članaka 2., 3. i 6. stavka 1. Konvencije 
za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi naknade štete 
zbog smrti bliskog srodnika. 
(U-III-4717/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 
    Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. B. iz B., R. S., 
koga zastupa L. Š., odvjetnik iz Z., u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Rev 1250/13-2 od 20. siječnja 2016., istaknute povrede 
članaka 14., 21., 29. stavka 1. i 35. Ustava te članaka 2. i 6. stavka 1. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi naknade štete zbog 
smrti bliskog srodnika. 
(U-III-4841/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 
    Predmet povučen s dnevnog reda. 
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 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli S. R. i M. R. iz 
S., R. S., koje zastupa S. Č., odvjetnica iz Z., u povodu presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Rev 1669/11-2 od 26. travnja 2016., istaknute povrede 
članaka 21. i 29. stavka 1. Ustava te članaka 2., 3. i 6. stavka 1. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi naknade štete zbog 
smrti bliskog srodnika. 
(U-III-4483/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 
    Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli Lj. M., Z. M. i G. 
M., svi iz V., koje zastupaju J. D., P. M., N. K. i B. D., iz G., u povodu presude 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 1807/11-2 od 13. siječnja 2016., 
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 naknade štete zbog smrti bliskog srodnika. 
(U-III-3931/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 
    Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijele A. Đ. iz V. i M. 
M. iz B., R. S., koje zastupa L. Š., odvjetnik iz Z., u povodu presude i rješenja 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 667/12-3 od 19. siječnja 2016., 
istaknute povrede članaka 14., 21., 29. stavka 1. i 35. Ustava te članaka 2., 3. i 6. 
stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak 
radi naknade štete zbog smrti bliskog srodnika. 
(U-III-4716/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 
    Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 
 
 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela mldb. K. Š. iz K. 
koju zastupa posebna skrbnica M. K. J. iz C. z. p. s., D. j. R., u povodu rješenja 
Županijskog suda u Karlovcu, Stalne službe u Gospiću broj: Gž-1558/2015 od 18. 
studenoga 2015., istaknute povrede članka 29. stavka 1. Ustava, izvanparnični 
postupak. 
(U-III-4917/2015) 
 
ZAKLJUČAK: 

Utvrđuje se da je podnositeljici ustavne tužbe K. Š. bilo 
povrijeđeno pravo na pravično suđenje zajamčeno 
člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske  
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("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 
76/10. i 5/14.) kao i članak 12. Konvencije o pravima 
djeteta (New York, 20. studenoga 1989. - Zakon o 
ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta 
- Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih 
ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju 
notifikacija o sukcesiji, "Narodne novine - Međunarodni 
ugovori" broj 12/93.) i to:  
 
- rješenjem Županijskog suda u Karlovcu, Stalne službe u 
Gospiću broj: Gž-1558/2015 od 18. studenoga 2015. i 
 
- rješenjem Općinskog suda u Gospiću broj: R1 Ob-7/15-6 
od 6. listopada 2015. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 
 

 
 16. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela N. LJ. B. d. 
d., Lj., R. S., zastupana po predsjedniku uprave J. M. i članu uprave B. B., koje 
zastupa I. O., odvjetnica iz U., u povodu presude i rješenja Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Gž-8818/13 od 26. svibnja 2015. i presude Općinskog građanskog 
suda u Zagrebu broj: P-5587/11 od 27. srpnja 2012., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi isplate. 
(U-III-3274/2015) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 
 

 
 17. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela N. LJ. B. d. 
d., Lj., R. S., zastupana po predsjedniku uprave J. M. i članu uprave B. B., koje 
zastupa I. O., odvjetnica iz U., u povodu presude i rješenja Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Gž-8818/13 od 26. svibnja 2015. i presude Općinskog građanskog 
suda u Zagrebu broj: P-5587/11 od 27. srpnja 2012., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi isplate. 
(U-III-3295/2015) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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 18. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. R. iz V. G., 
kojeg zastupa H. J., odvjetnik u Odvjetničkom društvu B. i J. iz Z., u povodu presude 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 1706/16-2 od 28. studenoga 2017., 
presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž R-964/15-2 od 6. rujna 2016. i 
presuda Općinskog radnog suda u Zagrebu broj: Pr-10/11-50 od 20. veljače 2015., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 54. stavaka 1. i 2. Ustava, 
parnični postupak radi utvrđenja (ugovori o djelu). 
(U-III-968/2018) 
 
- Sudac Josip Leko izuzeo se od raspravljanja i odlučivanja o predmetu. 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija.  
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 
 

 
 19. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela I. J. iz Z., koju 
zastupa N. R., odvjetnik iz Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Revr 2309/15-2 od 19. travnja 2017. i presude Županijskog suda u Varaždinu 
broj: Gž-1937/13-2 od 1. srpnja 2015., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. 
stavka 1., 54. stavka 1., 55. stavaka 1. i 2. te 116. stavka 1. (119. stavka 1.) Ustava, 
parnični postupak radi utvrđenja (ugovori o djelu). 
(U-III-3273/2017) 
 
- Sudac Josip Leko izuzeo se od raspravljanja i odlučivanja o predmetu. 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija.  
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 
 

 
 20. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela N. B. iz Z., koju 
zastupa N. R., odvjetnik iz Z., u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Revr-838/14-2 od 18. prosinca 2014., istaknute povrede članaka 3., 
14. stavka 3., 16. stavaka 1. i 2., 26., 29. stavka 1., 55. stavaka 1. i 2., 118. stavka 3. 
i 119. stavka 1. Ustava, te članci 6. stavak 1. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, parnični postupak, radi utvrđenja i isplate. 
(U-III-3674/2015) 
 
- Sudac Josip Leko izuzeo se od raspravljanja i odlučivanja o predmetu. 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija.   
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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 21. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio mldb. V. Č. J., 
kojeg zastupa otac i zakonski zastupnik D. Č. iz R., a kojeg zastupaju odvjetnici iz 
Odvjetničkog društva V., J., Š., S., J. i J. iz R., u povodu presude Visokog upravnog 
suda Republike Hrvatske broj: Usž-1159/15-2 od 23. rujna 2015., istaknute povrede 
članaka 3., 14., 19. stavka 1., 22., 29., 35., 58. i 63. Ustava, upravni spor radi prava 
na osobnu invalidninu. 
(U-III-4784/2015) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 
 22. Referat II o ustavnoj tužbi koju je podnio J. D. iz T., B. i H., kojeg zastupaju 
V. A. i I. A., odvjetnici iz Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-1782/17-2 od 6. srpnja 2017., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 18., 19. stavka 2., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, upravni spor radi 
invalidske mirovine (RVI). 
(U-III-4154/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija.   
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 23. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. Š. iz Z., kojeg 
zastupa Z. G., odvjetnik iz Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-2859/17-2 od 20. rujna 2017., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 18. stavka 1., 19., 26. i 29. stavka 1. Ustava, upravni spor radi utvrđivanja 
pripadnosti djelatnom sastavu Oružanih snaga Republike Hrvatske. 
(U-III-175/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija.   
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 24. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela E. u. E.-O., R. 
d., iz N. M., koju zastupa predsjednica J. Š., u povodu presude Visokog upravnog 
suda Republike Hrvatske broj: Usoz-97/2012-8 od 28. studenoga 2014., istaknute 
povrede članaka 3., 5. i 29. stavka 1. Ustava, upravni spor radi ocjene zakonitosti 
općeg akta. 
(U-III-402/2015) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija.   
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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 25. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela H. J. iz Z., koju 
zastupa B. R., odvjetnik iz Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-751/16-7 od 15. prosinca 2016., istaknute povrede članaka 19. i 
51. Ustava i članka 29. stavka 1. Ustava - proizlazi iz sadržaja ustavne tužbe, upravni 
spor radi poreza na promet nekretnina. 
(U-III-1749/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 
 
 

 

 

         ZAPISNIK VODILA                                 PREDSJEDNIK VIJEĆA   

    Karmen Gospodinović, v.r.             dr. sc. Branko Brkić, v.r. 


