
                           
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE  
Broj: SuE-ZVjP-12/2020 
Zagreb, 9. rujna 2020. 
 
 
 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

12. SJEDNICE PRVOG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE 

O USTAVNIM TUŽBAMA 

održane 9. rujna 2020. 

 

 PRISUTNI: Branko Brkić, predsjednik Vijeća, 
   Andrej Abramović, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, 
   Josip Leko, Goran Selanec, suci   
   Rajko Mlinarić, sudac, u točki 11.  
            

Karmen Gospodinović, voditeljica Centra za evidenciju i 
dokumentaciju 
 
  

 ODSUTAN: Branko Brkić, predsjednik Vijeća, u točki 11. 
 

  
Sjednici Vijeća predsjedao Branko Brkić, predsjednik Vijeća, osim točke 11. 

u kojoj je predsjedao Josip Leko, zamjenik predsjednika Vijeća 

 

 

 

D N E V N I    R E D 
 

I. 
 
 
  1. Ovjera zapisnika 11. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjP-11/2020), održane 15. srpnja 2020.  
        
ZAKLJUČAK: 

Zapisnik je usvojen. 
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II. 
 

 2. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela I. P. iz 
Z., koju zastupa K. N., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu 
broj: Gž R-202/15-3 od 8. rujna 2015. i presude Općinskog radnog suda u Zagrebu 
broj: Pr-2473/12-35 od 17. listopada 2014., istaknute povrede članaka 14., 19. stavka 
1., 26., 29. stavka 1. i 54. stavka 1. Ustava,  parnični postupak, radi naknade štete 
uzrokovane povredom prava osobnosti. 
(U-III-3217/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 

ODLUKA 
 
Ustavna tužba podnesena u povodu presude Županijskog 
suda u Zagrebu broj: Gž R-202/15-3 od 8. rujna 2015. i 
presude Općinskog radnog suda u Zagrebu broj: Pr-
2473/12-35 od 17. listopada 2014. se odbija. 
 
i 
 
RJEŠENJE 
 
Ustavna tužba podnesena u povodu rješenja Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske broj: Revr 589/16-7 od 8. 
studenoga 2017. se odbacuje. 
 
Odluka i rješenje doneseni jednoglasno. 

  
 3. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnim tužbama koje je podnio D. K. 
iz G. S., trenutno na izdržavanju kazne zatvora u Zatvoru u G., kojeg zastupa V. D. 
L., odvjetnica u Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 
356/14-2 od 3. svibnja 2018., presude Županijskog suda u Varaždinu, Stalna služba 
u Koprivnici broj: Gž-374/13-3 od 3. rujna 2013., te presude Općinskog suda u 
Varaždinu, Stalna služba u Ivancu broj: P-1658/11-45 od 19. listopada 2012., 
istaknute povrede članaka 14., 22., 25. i 29. Ustava, parnični postupak, radi naknade 
štete zbog uvjeta u zatvoru. 
(U-III-4307/2018, U-III-4308/2018) 
 
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 u 
razdoblju od 23. srpnja 2009. do 9. veljače 2011. 
 
II. Ukidaju se: 
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- presuda Županijskog suda u Varaždinu, Stalna 
služba u Koprivnici broj: Gž-374/13-3 od 3. rujna 2013. i 
- presuda Općinskog suda u Varaždinu, Stalna 
služba u Ivancu broj: P-1658/11-45 od 19. listopada 2012. 
 
III. Predmet se vraća Općinskom sudu u Varaždinu, 
Stalna služba u Ivancu na ponovni postupak. 
 
i 
 
RJEŠENJE 
 
U ostalom dijelu ustavna tužba se odbacuje. 
 
Odluka i rješenje doneseni jednoglasno. 
 
 

 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. M. iz R., kojeg 
zastupa R. S., odvjetnik u P., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Rev-x 1116/2011-5 od 15. svibnja 2019., istaknute povrede članaka 14. stavka 
2., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, parnični postupak, radi naplate novčanih 
tražbina na ime povrata zajma. 
(U-III-4248/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

I.   Ustavna tužba se usvaja. 
 
II.  Ukida se presuda Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev-x 1116/2011-5 od 15. svibnja 2019.  
 
III.  Predmet se vraća Vrhovnom sudu Republike 
Hrvatske na ponovni postupak. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. G. iz K., u 
povodu  presude Županijskog suda u Varaždinu broj: Gž-741/17-2 od 22. studenoga 
2018., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava, parnični 
postupak (u postupku nastavljenom kao povodom prigovora protiv platnog naloga), 
radi plateža. 
(U-III-355/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 
    Predmet povučen s dnevnog reda. 
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 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. B. iz S., u 
povodu  presude i rješenja Županijskog suda u Splitu broj: Gž Ob-191/2019-3 od 9. 
svibnja 2019. i presude i rješenja Općinskog suda u Splitu broj: P Ob-231/17 od 30. 
siječnja 2019. , istaknute povrede članaka 29. stavka 1., 35., 46., 56. stavka 1. i 64. 
Ustava, članaka 6. i 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i 
članaka 3. i 12. Konvencije o pravima djeteta, parnični postupak. 
(U-III-3115/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio T. K. iz Z., u 
povodu presude Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu broj: PpP-4516/2019 od 24. 
rujna 2019., istaknute povrede članaka 14., 16. stavka 2., 18. stavka 1., 29. stavka 1. 
i stavka 2. alineje 6. Ustava, prekršajni postupak, zbog počinjenja prekršaja 
propisanih člankom 43. stavkom 3. u vezi s člankom 293. stavkom 1. i člankom 176. 
stavkom 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 
(U-III-4661/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela mlt. A. B. iz C., 
koju zastupa majka i zakonska zastupnica D. C., koju u ustavnosudskom postupku 
zastupa B. L., odvjetnik u Dubrovniku, u povodu rješenja Općinskog suda u 
Dubrovniku broj: 4 Km-5/19 od 13. lipnja 2019. i rješenja Županijskog suda u 
Dubrovniku broj: 6 Kžm-2/2019-3 od 19. kolovoza 2019., istaknuta povreda članka 
29. Ustava, kazneni postupak prema maloljetniku, zbog kaznenog djela iz članka 
191. stavaka 1. i 2. KZ-a/11. 
(U-III-4226/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. C. iz D. S., kojeg 
zastupa M. U., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Kž 377/2018-8 od 12. rujna 2018., istaknute povreda članka 29. stavaka 1. i 2. 
alineje 6. Ustava, kazneni postupak, zbog počinjenja teškog kaznenog djela iz stavka 
1. točke 3. i stavka 2. članka 154. u vezi s člankom 152. stavkom 1. i člankom 153. 
stavkom 1. Kaznenog zakona. 
(U-III-4261/2018) 
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ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. C. iz D. S., 
kojeg zastupa M. U., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Kž 259/2017-4 od 12. rujna 2018., istaknute povreda članka 29. 
stavaka 1. i 2. alineje 6. Ustava, kazneni postupak, zbog počinjenja teškog kaznenog 
djela iz stavka 1. točke 3. i stavka 2. članka 154. u vezi s člankom 152. stavkom 1. i 
člankom 153. stavkom 1. Kaznenog zakona. 
(U-III-4151/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. B. iz M., kojeg 
zastupa Lj. D., odvjetnik u R., u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Kž 501/2015-12 od 4. srpnja 2017., i presude Županijskog suda u Puli 
- Pola broj: K-31/08-1019 od 11. lipnja 2015., istaknute povrede članaka 18., 28., 29. 
stavaka 1. i 2. alineja 2., 4. i 6. Ustava, te članka 6. stavaka 1., 2. i 3. točaka b), c) i d) 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak, zbog 
krivičnog djela iz članka 34. stavka 2. točke 4. Krivičnog zakona Republike Hrvatske. 
(U-III-4128/2017) 
 
- Sudac dr. sc. Branko Brkić izuzeo se od raspravljanja i odlučivanja o 
predmetu. 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 12. Referat III. o ustavnoj tužbi koju je podnio J. M. iz Z., u povodu presude 
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1436/19-2 od 6. lipnja 2019., 
istaknute povrede  članaka 18., 19., 26., 29. stavka 1. i 4. Ustava, te članaka 6. 
stavka 1., 13. stavka 1. i 14. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, upravni i upravnosudski postupak, radi izbora kandidata u smislu interno 
objavljenog oglasa (šutnja uprave). 
(U-III-4973/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 
    Predmet povučen s dnevnog reda.  
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 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela Z. h. b. K. B. iz 
S., koju zastupa zakonski zastupnik upravitelj M. K., istaknuta povreda članaka 14. 
stavka 1., 19. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak, radi naknade štete, 
ustavna tužba zbog dugotrajnosti postupka koji se vodi pred Općinskim sudom u 
Virovitici, podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o 
Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-2461/2020) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. M. iz Z., kojeg 
zastupa L. H., odvjetnica u Z., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, 
ustavna tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o 
Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-1038/2020) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Općinski radni sud u Zagrebu dužan je donijeti 
odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod brojem 
Pr-1907/2019 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 S. M. iz Z., F. T. 4, određuje se primjerena 
naknada zbog povrede ustavnog prava na razumnu 
duljinu postupka zajamčenog člankom 29. stavkom 1. 
Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 
135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.) u iznosu od 
17.600,00 kuna. 
 
IV. Naknada iz točke III. ove izreke bit će isplaćena iz 
državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca od dana 
podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu pravosuđa i 
uprave Republike Hrvatske za njezinu isplatu. 
 
V.  Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 

         ZAPISNIK VODILA                                 PREDSJEDNIK VIJEĆA   

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


