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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

11. SJEDNICE DRUGOG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE 

O USTAVNIM TUŽBAMA 

održane 25. lipnja 2020. 

 

 

 PRISUTNI: Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća,  
   Andrej Abramović, Mato Arlović, Snježana Bagić,  
   Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, suci 
   Josip Leko, sudac, u točki 13.  
    

Nikolina Radonić, samostalna ustavnosudska savjetnica u 
Centru za evidenciju i dokumentaciju 
   

ODSUTAN:         Rajko Mlinarić, sudac, u točki 13. 

 

 

 Sjednici predsjedala Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća 
   

 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
     
 
 1. Ovjera zapisnika 10. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjD-10/2020) održane 10. lipnja 2020. 
 
ZAKLJUČAK: 

Zapisnik je usvojen.  
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II. 
 
 2. Promemorija o ustavnoj tužbi koju je podnio A. J. iz Z., zakonski zastupnik 
trgovačkog društva A. G. d. o. o. Z. do dana otvaranja stečajnog postupka, kojeg 
zastupa M. T., odvjetnica u Z., u povodu rješenja Visokog trgovačkog suda Republike 
Hrvatske broj: Pž-1774/15-4 od 18. ožujka 2015., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 26., 29. stavka 1., 48. i 49. Ustava, trgovački postupak, radi otvaranja 
stečajnog postupka. 
(U-III-2057/2015) 
 

ZAKLJUČAK: 
Predmet povučen s dnevnog reda. 
 

 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. V. iz Š., koju 
zastupaju odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda P., G., V., K. i B. P. iz R., u 
povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Kž-18/17-3 od 23. siječnja 
2017. i rješenja optužnog vijeća Županijskog suda u Puli-Pola broj: Kov-17/16 i Kov-
19/16 od 21. prosinca 2016. kojim je određena privremena mjera osiguranja 
imovinske koristi, istaknute povrede članaka 16. stavka 2., 18., 25., 29. stavaka 1. i 
2., 35. i 48. stavka 1. Ustava, kazneni postupak, radi kaznenog djela iz članka 246. 
stavaka 1. i 2. KZ-a/11. 
(U-III-1159/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje je podnio K. H. iz S. Č., 
kojeg zastupa A. B., odvjetnik u Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda broj: Rev-x 
1141/2017-2 od 12. ožujka 2019., presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-
4562/15-3 od 7. lipnja 2016. i presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: 
P-4415/14-44 od 25. veljače 2015., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26., 29. 
stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava,  parnični postupak, radi utvrđenja prava vlasništva, 
utvrđenja ništavosti ugovora o darovanju, brisanja zemljišnoknjižnog stanja upisanog 
na temelju tog ugovora, te izdavanja tabularne isprave podobne za upis prava 
vlasništva. 
(U-III-3761/2019, U-III-3762/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
Ustavne tužbe odbijaju. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio N. Š. iz Z., kojeg 
zastupa J. B. P., odvjetnik u Z., u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Rev 2246/12-2 od 28. veljače 2018., istaknute povrede 
članaka 14. i 29.  Ustava, parnični postupak, radi naknade štete zbog smrti bliske 
osobe (zastara). 
(U-III-2108/2018) 
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ZAKLJUČAK: 
Predmet povučen s dnevnog reda. 
 

 
 
 6. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. I. iz Č., 
kojeg zastupa L. H., odvjetnica u Z., u povodu presude Županijskog suda u Zadru 
broj: Gž-1242/16-2 od 19. srpnja 2018. i presude Općinskog suda u Varaždinu, 
Stalna služba u Ivancu broj: P-734/13 od 22. srpnja 2016., istaknute povrede članaka 
23. stavka 1., 29. stavka 1. i 35. Ustava, te članaka 3. i 6. stavka 1. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak, radi naknade štete, 
uvjeti u zatvoru. 
(U-III-3643/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
ODLUKA 
 
I.  Ustavna tužba se usvaja u odnosu na 
podnositeljeve prigovore vezane uz osobni prostor koji je 
podnositelj imao na raspolaganju u Kaznioni u Lepoglavi 
od 31. ožujka 2003. do 25. listopada 2012.   
 
II. Ukidaju se: 
 
- presuda Županijskog suda u Zadru broj: Gž-1242/16-2 
od 19. srpnja 2018. i 
- presuda Općinskog suda u Varaždinu, Stalna služba u 
Ivancu broj: P-734/13 od 22. srpnja 2016. 
 
III. Predmet se vraća Općinskom sudu u Varaždinu, 
Stalna služba u Ivancu na ponovni postupak. 
 
i  
 
RJEŠENJE 
 
I.  Ustavna tužba odbacuje se u odnosu na prigovore 
podnositelja vezane uz higijenske, sanitarne i 
prehrambene uvjete te zaštitu zdravlja za vrijeme boravka 
podnositelja u Kaznioni u Lepoglavi od 31. ožujka 2003. 
do 25. listopada 2012.  
 
II.  Ustavna tužba odbacuje se u dijelu koji se odnosi 
na prigovore vezane uz uvjete u Zatvoru u Požegi.  
 
Odluka i rješenje doneseni jednoglasno. 
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 7. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio P. S. iz 
Z., kojeg zastupa Z. N., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev-x 1143/2017-2 od 17. rujna 2019., presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Gž-1506/15-2 od 11. srpnja 2017. i presude Općinskog građanskog 
suda u Zagrebu broj: P-4893/14-153 od 27. studenoga 2014., istaknuta povreda 
članka 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak, radi isplate. 
(U-III-5007/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
Ustavna tužba odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 8. Nacrt odluke s referatom II. 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, parnični postupak, radi utvrđenja 
ništavosti ugovora o kreditu i isplate. 
(U-III-2598/2015) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
I. Ustavna tužba se usvaja te se ukida: 
 
- presuda Županijskog suda u Slavonskom Brodu 
broj: Gž x-8/14-2 od 17. ožujka 2014. 
 
II. Predmet se vraća Županijskom sudu u Slavonskom 
Brodu na ponovni postupak. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela G. G. iz Z., u 
povodu rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-494/14-2 od 20. siječnja 
2015., istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 48. stavka 4. 
Ustava,  ostavinski postupak, radi raspoređivanja naknadno pronađene imovine. 
(U-III-1612/2015) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
Ustavna tužba odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. M. iz Z., u 
povodu rješenja Županijskog suda u Varaždinu broj: Ik I-516/2019-19, 8 Kž I-
122/2019-3 od 11. prosinca 2019. i rješenja sutkinje izvršenja Županijskog suda u 
Varaždinu broj: Ik I-516/2019-15 od 26. studenoga 2019., istaknute povrede članaka 
3., 14. stavka 2. , 29. stavka 1. i 59. Ustava, kazneni postupak - prekid izdržavanja 
kazne zatvora. 
(U-IIIBi-268/2020) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
Ustavna tužba odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. S. iz G. kojeg 
zastupaju odvjetnici iz zajedničkog odvjetničkog ureda J. D., P. M., N. P., B.  D. i A. 
M., odvjetnici u G., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Kž 
Us-44/2019-4 od 8. svibnja 2019. i presude Županijskog suda u Zagrebu broj: K-Us-
1/18 od 26. listopada 2019., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26., 28. i 29. 
stavka 1.Ustava, kazneni postupak (kazneno djelo iz članka 291. stavka 1. KZ/11). 
(U-III-3982/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
Ustavna tužba odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. K. iz G. kojeg 
zastupa I. B. A., odvjetnica u G., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Kž Us-44/2019-4 od 8. svibnja 2019. i presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: K-Us-1/18 od 26. listopada 2018., istaknuta povreda članka 29. 
Ustava, kazneni postupak (kazneno djelo protiv iz članka 337. stavka 1. KZ/97). 
(U-III-3974/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
Ustavna tužba odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio R. E. iz Z., kojeg 
zastupa T. G., odvjetnik u Odvjetničkom društvu G., H., Ž. iz Z., u povodu presude 
Županijskog suda u Zagrebu broj: Kžzd-91/2019-4 od 16. svibnja 2019. i presude 
Općinskog suda u Splitu broj: K-677/16 od 5. veljače 2019., istaknute povrede 
članaka 29. stavka 1. i (iz sadržaja) 31. stavka 1. Ustava, te članaka 6. i 7. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak (kaznena 
djela iz članka 172. stavaka 1. i 2. KZ-a/11). 
(U-III-3215/2019) 
 
- Sudac mr. sc. Rajko Mlinarić izuzeo se od raspravljanja i odlučivanja o 
predmetu. 
 
ZAKLJUČAK: 

 
I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukida se presuda Županijskog suda u Zagrebu broj: 
Kžzd-91/2019-4 od 16. svibnja 2019. te se predmet se 
vraća tom sudu na ponovni postupak. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Ž. Č. iz S., u 
povodu odluka Državnog sudbenog vijeća broj: IPS-7/19-13 od 11. srpnja 2019., 
istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 44. Ustava, DSV - imenovanje predsjednice 
Općinskog suda. 
(U-III-3538/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 
 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. B. iz S. R. Nj., 
kojeg zastupa Z. N., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-3056/18-2 od 4. srpnja 2019., presude Upravnog suda 
u Zagrebu broj: UsI-672/17-12 od 14. svibnja 2018. i rješenja Ministarstva unutarnjih 
poslova broj: 511-01-203-UP/I-1/1521/9-16 od 16. prosinca 2016., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 1., 19. stavka 2., 26., 29. stavka 1. i 35. Ustava, te članka 8. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, upravni postupak i spor, radi 
primitka u hrvatsko državljanstvo. 
(U-III-5234/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
Ustavna tužba odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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 16. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. B. iz P., kojeg 
zastupa N. S., odvjetnik u P., u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-1687/19-2 od 3. travnja 2019., istaknute povrede članaka 5., 14. 
stavka 2., 26., 29. stavka 1., 34. i 117. (115.) Ustava, upravnosudski postupak, tužba 
odbačena kao nepravovremena 
(U-III-3659/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 

17. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. R. iz 
T., kojeg zastupa L. H., odvjetnica u Z., u povodu presude Županijskog suda u 
Slavonskom Brodu, Stalne službe u Požegi broj: Gž-955/2016-2 od 5. srpnja 2017. i 
presude Općinskog suda u Sisku, Stalne službe u Glini broj: 20 Pn-10/15 od 18. 
travnja 2016., istaknute povrede članaka 3., 23. stavka 1., 25. stavka 1., 29. stavka 1. 
i 59. Ustava, te članaka 3., 6. stavaka 1. i 3. točke c) i 13. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak, radi naknade štete (uvjeti u 
zatvoru). 
(U-III-4281/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 
 18. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju su podnijeli R. i S. P. iz Z. 
i M. P. iz O. (iza pok. I. P. iz P.), u povodu  presude Županijskog suda u Zadru broj: 
19 Gž-47/11-2 od 21. rujna 2011., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. 
stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, parnični postupak, radi smetanja posjeda. 
(U-III-3118/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
I. Ustavna tužba se odbija u dijelu u kojem je 
podnesena u povodu rješenja Županijskog suda u Zadru 
broj: 19 Gž-47/11-2 od 21. rujna 2011. 
 
II. Utvrđuje se da je zbog dugotrajnosti postupka 
podnositeljima ustavne tužbe 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 im 
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 i to: 
 
-  R. P. iz Z., Z. L. 4 u iznosu od 9.535,00 kuna; 
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-  M. P. iz O., U. J. 14 u iznosu od 9.535,00 kuna i 
 
-  S. P. iz Z., Z. L. 4 u iznosu od 9.535,00 kuna. 
 
III. Naknade iz točke II. ove izreke bit će isplaćene iz 
Državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca od dana 
podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu pravosuđa 
Republike Hrvatske za njezinu isplatu. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 
 19. Nacrt rješenja o ispravku s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijelo 
Trgovačko društvo D. B. d.o.o. Z., zastupano po direktoru I. Ć., kojeg zastupa I. Š., 
odvjetnik u odvjetničkom društvu Ć. Ć., J. & B. iz Z., u povodu presude Visokog 
upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3086/16-3 od 13. lipnja 2017., istaknute 
povrede članaka 16. stavka 2., 29. stavka 1., 49. stavaka 1. i 2. i 89. stavka 4. 
Ustava, upravnosudski postupak, radi izdavanja prethodnog energetskog odobrenja 
za izgradnju. 
(U-III-4097/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
I. Ispravlja se odluka Ustavnog suda Republike 
Hrvatske, broj: U-lII-4097/2017 od 30. travnja 2020. na 
način da: 

 
 - u točkama 1.1. i 8.1. obrazloženja odluke, umjesto 
"89." treba stajati "90.". 
 
II. Ovaj ispravak obrazloženja upisat će se u izvornik 
odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-lII-
4097/2017 od 30. travnja 2020., u obliku službene 
bilješke. 
 
Rješenje doneseno jednoglasno. 
 

 
 
 20. Nacrt rješenja o ispravku s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijelo 
Trgovačko društvo D. B. d.o.o. Z., zastupano po direktoru I. Ć., kojeg zastupa I. Š. 
odvjetnik u odvjetničkom društvu Ć. Ć., J. & B. iz Z, u povodu presude Visokog 
upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-357/17-3 od 13. lipnja 2017., istaknute 
povrede članaka 16. stavka 2., 29. stavka 1., 49. stavaka 1. i 2. i 89. stavka 4. 
Ustava, upravnosudski postupak, radi izdavanja prethodnog energetskog odobrenja 
za izgradnju. 
(U-III-4098/2017) 
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ZAKLJUČAK: 
 
I. Ispravlja se odluka Ustavnog suda Republike 
Hrvatske, broj: U-lII-4098/2017 od 30. travnja 2020. na 
način da: 
 
- u točkama 1.1. i 8.1. obrazloženja odluke, umjesto "89." 
treba stajati "90.". 
 
II. Ovaj ispravak obrazloženja upisat će se u izvornik 
odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-lII-
4098/2017 od 30. travnja 2020., u obliku službene 
bilješke. 
 
Rješenje doneseno jednoglasno. 
 

 
 
 21. Nacrt rješenja o ispravku s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijelo 
Trgovačko društvo D. B. d.o.o. Z., zastupano po direktoru I. Ć., kojeg zastupa I. Š., 
odvjetnik u odvjetničkom društvu Ć. Ć., J. & B. iz Z., u povodu presude Visokog 
upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2412/16-3 od 10. svibnja 2017., 
istaknute povrede članaka 16. stavka 2., 29. stavka 1., 49. stavaka 1. i 2. i 89. stavka 
4. Ustava, upravnosudski postupak, radi izdavanja prethodnog energetskog 
odobrenja za izgradnju. 
(U-III-3482/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
I. Ispravlja se odluka Ustavnog suda Republike 
Hrvatske, broj: U-lII-3482/2017 od 30. travnja 2020. na 
način da: 
 
 - u točkama 1.1. i 8.1. obrazloženja odluke, umjesto 
"89." treba stajati "90.". 
 
II. Ovaj ispravak obrazloženja upisat će se u izvornik 
odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-lII-
3482/2017 od 30. travnja 2020., u obliku službene 
bilješke. 
 
Rješenje doneseno jednoglasno. 

 
 
 
 22. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo D. F. E. d.o.o. 
Z., koje zastupa F. D., odvjetnik u S., postupak radi sklapanja predstečajne nagodbe, 
ustavna tužba podnesena je na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom 
sudu Republike Hrvatske (radi povrede prava na suđenje u razumnom roku). 
(U-IIIA-4940/2019) 
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ZAKLJUČAK: 

 
I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Upravni sud u Zagrebu dužan je donijeti odluku u 
predmetu koji se vodi pred tim sudom pod brojem Usl-
793/19 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest 
(6) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon 
objave ove odluke u "Narodnim novinama". 
 
III. 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), podnositelju 
ustavne tužbe trgovačkom društvu D. F. E. d.o.o. Z., P. H. 
3, 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 5.700,00 kuna.  
 
IV. Naknada iz točke III. 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. 
 
V.  Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 

 

 

 

 
 

   ZAPISNIK VODILA                                       PREDSJEDNICA VIJEĆA  

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


