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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

13. SJEDNICE PRVOG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE 

O USTAVNIM TUŽBAMA 

održane 30. lipnja 2021. 

 

 

  

 PRISUTNI: Branko Brkić, predsjednik Vijeća, 
   Andrej Abramović, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, 
   Josip Leko, Goran Selanec, suci   
       

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

   

            
   

    

Sjednici Vijeća predsjedao Branko Brkić, predsjednik Vijeća 

 
 

D N E V N I    R E D 
 

I. 
   

 

 1. Ovjera zapisnika 12. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjP-12/2021) održane 16. lipnja 2021. 
 
ZAKLJUČAK: 

Zapisnik je usvojen. 



2 
 

  

   II.  

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela LJ. B. d. d. Lj., R. 
S., koju zastupa M. P., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Revt 394/2015-2 od 2. travnja 2019. i podredno presude Visokog 
trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-1265/14-3 od 9. lipnja 2015. i 
Trgovačkog suda u Osijeku broj: P-38/13-25 od 27. studenoga 2013., istaknute 
povrede članaka 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, parnični (trgovački) postupak, 
radi utvrđenja osporene tražbine i isplate. 
(U-III-3317/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela I. O. iz Z., koju 
zastupa I. B., odvjetnica u Z., u povodu presude Županijskog suda u Splitu broj: Gž 
Ob-323/2020-2 od 10. lipnja 2020. i presude i rješenja Općinskog građanskog suda u 
Zagrebu broj: 3 P Ob-502/16-160 od 10. travnja 2020., istaknute povrede članaka 29. 
stavka 1. i 35. Ustava, parnični postupak. 
(U-III-3665/2020) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet se povlači s dnevnog reda.  
 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo C.-H. d.d. iz V., 
koje zastupaju D. V. i S. L., odvjetnici Zajedničkog odvjetničkog ureda V. & L. u S., u 
povodu rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: 32 Gž Ovr-4539/16-6 od 5. srpnja 
2017., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, ovršni 
postupak, odbačaj prijedloga za ovrhu - predstečajna nagodba. 
(U-III-3759/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet se povlači s dnevnog reda.  
 
 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje su podnijeli I. M. iz L. 
kojeg zastupa S. Š., odvjetnik u S. i J. B. iz Z., kojeg zastupa V. D. L., odvjetnica u Z., 
u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Kž-163/2014-14 od 22. 
siječnja 2019. i presude Županijskog suda u Splitu broj: K-46/10 od 3. svibnja 2013., 
istaknute povrede članaka 3., 5. stavka 2., 14., 18. i 29. Ustava i članka 6. Konvencije 
za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak ( kazneno djelo iz 
članka 271. stavka 2. KZ-a/97). 
(U-III-1799/2019, U-III-1812/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmeti se povlače s dnevnog reda.  
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 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. M. iz T., kojeg 
zastupa M. C., odvjetnik u V., u povodu presude Županijskog suda u Osijeku broj: 
Kž-403/2020-4 od 1. listopada 2020., istaknute povrede članaka 5. stavka 1. i 29. 
stavka 1. Ustava,  kazneni postupak, nepozivanje okrivljenika i branitelja na sjednicu 
drugostupanjskog vijeća (kazneno djelo iz članka 139. Kaznenog zakona). 
(U-III-5298/2020) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukida se presuda Županijskog suda u Osijeku broj: 
Kž-403/2020-4 od 1. listopada 2020. 
 
III. Predmet se vraća Županijskom sudu u Osijeku na 
ponovni postupak. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela G. R. iz B., koju 
zastupa V. P., odvjetnik u P., u povodu  presude i rješenja Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-1364/18-2 od 16. srpnja 2019., istaknute povrede 
članaka 29. stavka 1. i 117. stavka 3. Ustava,  upravni postupak i spor, poništenje 
javnog natječaja za prodaju zemljišta (prigovor na javni natječaj). 
(U-III-4285/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. B. iz P., kojeg 
zastupa Z. K., odvjetnica u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-3617/17-2 od 30. kolovoza 2018., istaknute povrede članaka 3., 
19. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, upravni postupak i spor, zbog utvrđivanja zastare 
prava na naplatu poreza. 
(U-III-704/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio L. B. iz N., kojeg 
zastupa B. P., odvjetnik u K., parnični postupak, radni spor, ustavna tužba 
podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu 
Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-3918/2020) 
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ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Vrhovni sud Republike Hrvatske dužan je donijeti 
odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod brojem 
Rev-603/2021 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 L. B. iz N., J. K. 11, određuje se primjerena 
naknada zbog povrede prava na suđenje u razumnom 
roku, 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 
11.000,00 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 i uprave Republike Hrvatske za njezinu isplatu. 
 
V. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. N. iz D. V., 
istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, ovršni postupak, ustavna tužba 
podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu 
Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-2278/2021) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet se povlači s dnevnog reda.  
 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela S. D. iz Z., 
parnični postupak, radi utvrđenja prava vlasništva, ustavna tužba podnesena na 
temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike 
Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-2197/2020) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
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II. Županijski sud u Zagrebu dužan je donijeti odluku u 
predmetu koji se vodi pred tim sudom pod brojem Gž-
1879/2021 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), 
podnositeljici ustavne tužbe S. D. iz Z., B. 107, 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 30.400,00 kuna. 
 
IV. Naknada iz točke III. ove izreke bit će isplaćena iz 
državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca od dana 
podnošenja zahtjeva podnositeljice 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 

Nikolina Radonić, v.r.                    dr. sc. Branko Brkić, v.r. 


