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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

 12. SJEDNICE DRUGOG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE  

O USTAVNIM TUŽBAMA 

  održane 17. lipnja 2014.  

 

 PRISUTNI: Snježana Bagić, predsjednica Vijeća, 
   Mario Jelušić, Davor Krapac, Ivan Matija, 
   Duška Šarin, Miroslav Šeparović, suci   
             
   Sanja Trgovac, voditeljica Centra  za evidenciju i dokumentaciju 
      
ODSUTAN: Mato Arlović, sudac 
    

Sjednici predsjedala Snježana Bagić, predsjednica Vijeća 
 
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

  1. Ovjera zapisnika 11. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o 
ustavnim tužbama (SuE-ZVjD-11/2014), održane 6. lipnja 2014. 
 
ZAKLJUČAK: 

Zapisnik je usvojen. 

 
II. 

  
  2. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli Ž. 
M. i I.-G. d. o. o., iz S. B., koje zastupa J. J., odvjetnik u S. B., protiv presude 
Županijskog suda u Slavonskom Brodu broj: Gžx-52/11-2 od 17. lipnja 2011., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 115. stavka 3. Ustava 
Republike Hrvatske, parnični, radi utvrđenja ništavosti ugovora o kreditu. 
(U-III-4323/2011) 
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ZAKLJUČAK: 
Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
    3. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela S. 
R. iz P. koju zastupaju R. B. i R. B., odvjetnici iz P., protiv rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Rev-253/13-2 od 12. ožujka 2013., istaknuta povreda 
članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, tužba zbog naknade štete 
uslijed povrede prava osobnosti objavom informacija u medijima - pristup sudu. 
(U-III-4057/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda.  
 
 
  4. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli N. 
F. i S. F. iz Z., koje zastupa I. S., odvjetnik iz Z., protiv presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: 1 Gžn-550/11-3 od 5. travnja 2011., istaknute povrede članaka 3., 14. 
stavka 2., 26., 29. stavka 1. i 117. (115.) stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, sudski 
postupak, parnica, radi naknade štete. 
(U-III-5654/2012) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
    5. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela E. 
G. iz Z., protiv presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-6580/07 od 8. prosinca 
2009. i presude Općinskog suda u Zagrebu broj: P-2424/03 od 16. ožujka 2007., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 26. Ustava Republike Hrvatske, parnični, 
radi isplate (na ime zakonske zatezne kamate na iznos razlike mirovine). 
(U-III-3694/2010) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
   6. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela T. 
l. S. d. d. iz S., koju zastupa M. Š., odvjetnik u Splitu, protiv presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Revr-898/10-2 od 3. studenoga 2010., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 18. stavka 1., 26., 29. stavka 1. i 49. stavka 2. Ustava 
Republike Hrvatske, parnični, radi utvrđenja nedopuštenosti odluke o otkazu ugovora 
o radu i isplate. 
(U-III-1507/2011) 
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ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 
 

  7. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela S. 
M. iz P., koju zastupaju B. Š. i N. T., odvjetnici u P., protiv presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Revr 382/06-2 od 29. prosinca 2010., istaknute povrede 
članaka 5. stavka 2., 14. stavka 2., 19. stavka 1., 26. i 54. stavka 1. Ustava Republike 
Hrvatske, parnični, radni spor radi utvrđenja nedopuštenim otkaza radnog odnosa, 
povrata na rad i isplate naknade plaće. 
(U-III-657/2011) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
  8. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli S. 
S. iz B. te mldb. A. S. i mldb. Z. S., oboje iz B., zastupani po majci i zakonskoj 
zastupnici S. S., protiv rješenja Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: Gž-431/14-2 
od 12. ožujka 2014., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 35. Ustava Republike 
Hrvatske te članaka 6. stavka 1., 8. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, privremena mjera, radi izricanja mjere obiteljskopravne zaštite 
oduzimanja roditeljima prava da žive s mldb. djecom i odgajaju ih te povjeravanja 
djece na čuvanje i odgoj. 
(U-III-2182/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukidaju se: 
 
- rješenje Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: Gž-
431/14-2 od 12. ožujka 2014., i 
- rješenje Općinskog suda u Zaprešiću broj: P-
897/09-272 od 17. prosinca 2013. 
 
III. Predmet se vraća Općinskom sudu u Zaprešiću na 
ponovni postupak. 
 
IV. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 



4 
 

  9. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio A. K. 
iz B., kojeg zastupa M. M. M., odvjetnica u Z., protiv rješenja Županijskog suda u 
Velikoj Gorici broj: Gž-707/13-2 od 1. listopada 2013. i rješenja Općinskog suda u 
Zaprešiću broj: R1-112/12-23 od 12. prosinca 2012., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, izvanparnični, radi izmjene 
odluke o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti - odgoda ovrhe. 
(U-III-1278/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
  10. Nacrt odluke i rješenja s referatom u povodu ustavne tužbe koju je 
podnio V. Ć. iz S., kojeg zastupa J. F., odvjetnik u S., protiv presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Kž-Us-51/11-7 od 23. studenoga 2011., istaknute povrede 
članaka 22. stavka 2., 24. stavka 3. i 29. stavaka 1. i 2. alineje 1. Ustava Republike 
Hrvatske te članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, kazneni - zlouporaba opojnih droga. 
(U-III-352/2012) 
 
ZAKLJUČAK: 

ODLUKA 
 
Ustavna tužba od 16. siječnja 2012. se odbija. 
 
i 
 
RJEŠENJE 
 
Dopuna ustavne tužbe od 1. ožujka 2012. se odbacuje. 
 
Odluka i rješenje doneseni jednoglasno. 

 
 
  11. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio E. 
V. iz S., kojeg zastupa J. F., odvjetnik u S., protiv presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Kž-Us 51/11-7 od 23. studenoga 2011., istaknute povrede članaka 22. 
stavka 2., 24. stavka 3. i 29. stavaka 1. i 2. alineje 1. Ustava Republike Hrvatske te 
članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni - 
zlouporaba opojnih droga. 
(U-III-353/2012) 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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  12. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
R. T. iz R. P., koju zastupa J. G., odvjetnik u Odvjetničkom društvu H. i p. iz Z., protiv 
presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž 507/11-7 od 28. rujna 2011., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, 
kao i članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
sudski postupak, kazneni, ubojstvo u prekoračenju nužne obrane. 
(U-III-45/2012) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
  13. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio A. 
I. iz N., kojeg zastupaju odvjetnici Zajedničkog odvjetničkog ureda Ž. D., Ž. R., S. M. i 
D. D. u Z., protiv presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: FPž-
1182/13 od 4. prosinca 2013., istaknute povrede članaka 3., 5., 14. stavka 2., 26., 29. 
stavka 2. alineja 1. i 3. i 48. Ustava Republike Hrvatske, kao i članak 5. stavka 2. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, prekršajni - prekršaj iz 
članka 69. stavka 1. Zakona o deviznom poslovanju. 
(U-III-1088/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
  14. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio T. 
J. iz S., kojeg zastupa J. C., odvjetnik u S., protiv presude Upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Us-2077/2010-5 od 18. studenoga 2010., istaknute povrede članaka 
3., 5., 14. stavka 2., 19. stavka 2. i 26. Ustava Republike Hrvatske, upravni - radi 
razrješenja ravnatelja škole. 
(U-III-1797/2011) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
  15. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. 
Đ. iz S., kojeg zastupa I. S., odvjetnik u  odvjetničkom društvu G i p. iz Z, protiv 
presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-4258/2009-5 od 21. travnja 
2011., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 58. Ustava Republike Hrvatske te 
članaka 6. stavka 1. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
upravni, radi upućivanja na liječenje u inozemstvo. 
(U-III-4753/2011) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda.  
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  16. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavnih tužbi koje su podnijeli 
P. B. iz Š., kojeg zastupa M. R., odvjetnik iz Z., V. P. iz Z., D. R. iz Z. i D. K. iz S., 
kojeg zastupa M. R., odvjetnik iz Z., protiv presude i rješenja Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Us-4243/2010-14 od 22. kolovoza 2013., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 18., 19., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava Republike 
Hrvatske, upravni spor, radi utvrđivanja obveze objavljivanja ponude za preuzimanje 
društva. 
(U-III-5116/2013, U-III-5150/2013, U-III-5151/2013, U-III-5344/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavne tužbe se odbijaju. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
  17. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je 
podnijela P., t. p. Z. d. o. o. iz Z., kojeg zastupa M. T., odvjetnica u Z., protiv presude 
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-2228/2011-4 od 11. prosinca 
2013., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 16., 26., 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 
49. Ustava Republike Hrvatske, upravni spor, radi prisilne naplate poreza. 
(U-III-1328/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Privremeno se odgađa ovrha pravomoćnog rješenja 
Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne 
uprave, Područnog ureda Zagreb, Ispostave Zagreb klasa: 
UP/I-415-02/2010-001/00011, ur.broj: 513-007-01-
71/2010-01 od 6. veljače 2010. 
 
II. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
odgoda ostaje na snazi do donošenja odluke o ustavnoj 
tužbi P., t. p. Z. d. o. o. iz Z., protiv presude Visokog 
upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-2228/2011 od 
11. prosinca 2013.  
 
Rješenje doneseno jednoglasno. 

 
  18. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio S. 
B., kojeg zastupa M. B., odvjetnica u S. (na temelju članka 63. Ustavnog zakona - 
razumni rok), radi isplate. 
(U-IIIA-938/2012) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
Predmet povučen s dnevnog reda. 

 
 

 
       ZAPISNIK VODILA                           PREDSJEDNICA VIJEĆA  

        Sanja Trgovac, v.r.                            dr. sc.Snježana Bagić, v.r. 


