USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: SuE-ZVjD-15/2017
Zagreb, 21. rujna 2017.

IZVOD IZ ZAPISNIKA
15. SJEDNICE DRUGOG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE
O USTAVNIM TUŽBAMA
održane 21. rujna 2017.
PRISUTNI:

Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća,
Mato Arlović, Snježana Bagić, Mario Jelušić,
Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, suci
Antun Palarić, sudac, u točki 11.
Karmen Gospodinović, viša ustavnosudska savjetnica
u Centru za evidenciju i dokumentaciju

ODSUTNI:

Miroslav Šumanović, sudac
Mato Arlović, sudac, u točki 11.

Sjednici predsjedala Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća

DNEVNI RED
I.
1a. Ovjera zapisnika 14. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim
tužbama (SuE-ZVjD-14/2017), održane 13. srpnja 2017.
ZAKLJUČAK:
Zapisnik je usvojen.
1b. Stavljanje izvan snage zaključka s 14. sjednice Drugog vijeća (SuEZVjD-14/2017) održane 13. srpnja 201z. vezanog uz točku 5. (U-III-886/2015).
ZAKLJUČAK:
Stavlja se izvan snage zaključak točke 5. - predmet broj:
U-III-886/2015, donesen na 14. sjednici Drugog vijeća za
odlučivanje o ustavnim tužbama (SuE-ZVjD-14/2017)
održanoj 13. srpnja 2017.
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II.
2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio E. D. iz Z., u
povodu presude i rješenja Županijskog suda u Rijeci broj: Gž-95/2013-2 od 20.
travnja 2016. i presude i rješenja Općinskog suda u Crikvenici broj: P-89/2002 od 28.
kolovoza 2012., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18., 29. stavka 1. i 48.
stavka 1. Ustava te članka 1. Protokola 1 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i
temeljnih sloboda, parnični postupak radi utvrđenja prava vlasništva dosjelošću
(tužbeni zahtjev) i predaje vlasništva.
(U-III-6034/2016)
ZAKLJUČAK:
Ustavna tužba se odbija.
Odluka donesena jednoglasno.
3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. B. iz S. B., u
povodu presude Županijskog suda u Slavonskom Brodu broj: Gž-707/15-2 od 27.
travnja 2015. i presude Općinskog suda u Slavonskom Brodu broj: P-657/14-10 od
20. siječnja 2015., istaknute povrede članaka 34. stavka 1., 29. stavka 1. i 115.
stavka 3. Ustava, parnični postupak radi iseljenja i predaje u posjed.
(U-III-2404/2015)
ZAKLJUČAK:
Ustavna tužba se odbija.
Odluka donesena jednoglasno.
4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli Z. S., M. S., S. H.
i T. H., svi iz P., koje zastupa R. S., odvjetnik iz P., u povodu rješenja Vrhovnog suda
Republike Hrvatske broj: Rev-x 486/13-2 od 3. srpnja 2013., presude Županijskog
suda u Puli-Pola broj: Gž-3262/11-2 od 26. studenoga 2012. i presude Općinskog
suda u Puli-Pola broj: P-1344/07-62 od 21. travnja 2011., istaknute povrede članaka
3., 4. stavka 2., 5., 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi
predaje u posjed i isplate - ulaganje u stan dobiven na privremeno korištenje.
(U-III-6019/2013)
ZAKLJUČAK:
ODLUKA
Ustavna tužba podnositelja Z. S., M. S. i S. H. se odbija.
i
RJEŠENJE
Ustavna tužba podnositeljice T. H. se odbacuje.
Odluka i rješenje doneseni jednoglasno.
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5. Nacrt rješenja i nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela F.
A. iz Z., koju zastupa I. G., odvjetnik iz Z., u povodu rješenja Županijskog suda u
Zadru broj: Gž-3425/13-2 od 2. travnja 2014. i rješenja o ovrsi Općinskog suda u
Zadru broj: Ovr-1751/12-2 od 6. prosinca 2012., istaknute povrede članaka 29.
stavka 1. i 34. stavka 1. Ustava, te članaka 6. stavka 1. i 8. Konvencije za zaštitu
ljudskih prava i temeljnih sloboda, ovršni postupak radi ispražnjenja i predaje u
posjed nekretnine/stana.
(U-III-2337/2014)
ZAKLJUČAK:
I.
Privremeno se odgađa izvršenje rješenja o ovrsi
Općinskog suda u Zadru broj: Ovr-1751/12-2 od 6.
prosinca 2012., potvrđenog rješenjem Županijskog suda u
Zadru broj: Gž-3425/13-2 od 2. travnja 2014.
II.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
privremena odgoda izvršenja rješenja iz točke I. ove izreke
ostaje na snazi do okončanja postupka pred Ustavnim
sudom Republike Hrvatske.
Rješenje doneseno jednoglasno.
6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio P. B. iz R., kojeg
zastupaju N. K., V. K. i A. K., odvjetnici iz R., u povodu presude Županijskog suda u
Karlovcu broj: Gž-1438/07-3 od 19. siječnja 2011. i rješenja Vrhovnog suda
Republike Hrvatske broj: Rev 1150/11-2 od 11. prosinca 2013., istaknute povrede
članaka 14. stavka 2. i 35. Ustava, parnični postupak radi naknade nematerijalne
štete zbog pretrpljenog straha i povrede prava osobnosti.
(U-III-1095/2014)
ZAKLJUČAK:
I.

Ustavna tužba se usvaja.

II.

Ukidaju se:

- presuda Županijskog suda u Karlovcu broj: Gž-1438/07-3
od 19. siječnja 2011. i
- rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev
1150/11-2 od 11. prosinca 2013.
III.
Predmet se vraća Županijskom sudu u Karlovcu na
ponovno suđenje.
IV.

Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Odluka donesena jednoglasno.
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7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. V. iz Z., u
povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr-837/13-2 od 17.
prosinca 2013. i presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gžr-724/13-2 od 7.
svibnja 2013., istaknute povrede članaka 3., 5. stavka 2., 14. stavka 2., 18. stavka 1.,
29. stavka 1., 23. stavka 1., 26., 34. stavka 1., 35., 36. stavka 1., 38. stavaka 1., 2., 3.
i 4., 46., 54. stavaka 1. i 2., 61. stavka 1., 64. stavka 1., 69. stavaka 1., 2. i 3. i 115.
stavka 3. Ustava, te članaka 6., 13. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i
temeljnih sloboda, parnični postupak radi isplate.
(U-III-894/2014)
ZAKLJUČAK:
ODLUKA
I.
Ustavna tužba odbija se u odnosu na presudu
Županijskog suda u Zagrebu broj: Gžr-724/13-2 od 7.
svibnja 2013.
II.
Utvrđuje se da je zbog dugotrajnosti sudskog
postupka podnositelju J. V. iz Z., T., povrijeđeno ustavno
pravo na pravično suđenje 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 mu
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 u iznosu od 8.800,00 kn.
III.
Naknada iz točke II. 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.
i
RJEŠENJE
Ustavna tužba odbacuje se u odnosu na rješenje
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr-837/13-2 od
17. prosinca 2013.
Odluka i rješenje doneseni jednoglasno.
8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. B. iz Č., kojeg
zastupa I. B., odvjetnik iz D., u povodu presude Županijskog suda u Karlovcu broj:
Gž-475/2017-2 od 24. travnja 2017., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26. i
29. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi naplate novčane tražbine.
(U-III-2479/2017)
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ZAKLJUČAK:
I.

Ustavna tužba se usvaja.

II.

Ukidaju se:

presuda Županijskog suda u Karlovcu broj: Gž475/2017-2 od 24. travnja 2017. i
presuda Općinskog suda u Dubrovniku broj: Povrv446/15 od 21. veljače 2017.
III.
Predmet se vraća Općinskom sudu u Dubrovniku
na ponovni postupak.
Odluka donesena jednoglasno.
9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo O. i l. d.o.o. Z.,
zastupano po direktoru E. D., kojeg zastupa A. K., odvjetnik u Odvjetničkom društvu
K. i p. iz Z., u povodu presude Županijskog suda u Osijeku broj: Gž-519/2017-3 od
19. travnja 2017., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak
radi naplate novčane tražbine.
(U-III-2522/2017)
ZAKLJUČAK:
Ustavna tužba se odbija.
Odluka donesena jednoglasno.
10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. d.d., u
povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revt 143/13-2 od 8.
siječnja 2014., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava te
članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1.
Protokola br. 1 uz Konvenciju, postupak radi utvrđenja osporene tražbine.
(U-III-2180/2014)
ZAKLJUČAK:
Ustavna tužba se odbija.
Odluka donesena jednoglasno.
11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio V. Š. iz O., u
povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 480/13-2 od 28.
kolovoza 2013., istaknute povrede članaka 14., 38. stavaka 1. i 2., 29. stavka 1. i 54.
stavaka 1. i 2. Ustava i članka 10. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i
temeljnih sloboda, radni spor (izvanredni otkaz ugovora o radu).
(U-III-5639/2013)
Sudac dr. sc. Mato Arlović izuzeo se od raspravljanja i odlučivanja o
predmetu.
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ZAKLJUČAK:
Ustavna tužba se odbija.
Odluka donesena jednoglasno.
12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. Č. P. iz Š.,
koju zastupa S. A., odvjetnik iz Z., u povodu rješenja Županijskog suda u Velikoj
Gorici broj: Gž-297/14 od 19. veljače 2014., istaknute povrede članaka 14. stavka 2.,
26. i 29. stavka 1. Ustava, izvanparnični postupak.
(U-III-1965/2014)
ZAKLJUČAK:
Ustavna tužba se odbija.
Odluka donesena jednoglasno.
13. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio R. V. iz P.,
kojeg zastupaju E. K. i A. K., odvjetnici iz P., u povodu presude Županijskog suda u
Puli - Pola broj: Kž-74/14-6 od 8. travnja 2014. i presude Općinskog suda u Puli Pola broj: K-130/12 od 8. studenog 2013., istaknuta povreda članka 29. stavka 1.
Ustava, kazneni postupak zbog kaznenog djela nesavjesnog liječenja iz članka 181.
stavaka 1., 4. i 8. KZ-a/11.
(U-III-2974/2015)
ZAKLJUČAK:
Ustavna tužba se odbija.
Odluka donesena jednoglasno.
14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. O. iz O., u
povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Kž-597/12-7 od 4. veljače
2015. i presude Županijskog suda u Osijeku broj: K-36/06-41 od 15. lipnja 2011.,
istaknute povrede članaka 14., 18. stavka 1., 26. i 29. stavka 1. Ustava, a
povrijeđenim smatra i članak 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih
sloboda, kazneni postupak.
(U-III-3023/2015)
ZAKLJUČAK:
Ustavna tužba se odbija.
Odluka donesena jednoglasno.
15. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. T. iz S.
F. J., kojeg zastupa B. Z., odvjetnik iz Z., u povodu presude Vrhovnog suda
Republike Hrvatske broj: I Kž 208/16-7 od 30. svibnja 2016., istaknuta povreda
članka 29. stavka 1. Ustava, kazneni postupak zbog kaznenih djela protiv života i
tijela.
(U-III-3445/2016)
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ZAKLJUČAK:
ODLUKA
Ustavna tužba se odbija.
i
RJEŠENJE
Dopuna ustavne tužbe od 28. srpnja 2017. se odbacuje.
Odluka i rješenje doneseni jednoglasno.
16. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. T. iz M. V., u
povodu presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Kž-550/15-7 od
20. listopada 2015. i presude Županijskog suda u Zagrebu broj: K-36/14 od 15.
srpnja 2015., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 22., 28. i 29. stavaka 1. i 2.
alineje 6. Ustava, a povrijeđenim smatra i članak 6. stavke 1., 2. i 3. Konvencije za
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak zbog kaznenog djela
protiv imovine.
(U-III-4716/2015)
ZAKLJUČAK:
Ustavna tužba se odbija.
Odluka donesena jednoglasno.
17. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio F. I. iz Z., u
povodu presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Kž-550/15-7 od
20. listopada 2015. i presude Županijskog suda u Zagrebu broj: K-36/14 od 15.
srpnja 2015., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 28. i 29. stavka 1. Ustava, a
povrijeđenim smatra i članak 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih
sloboda, kazneni postupak zbog kaznenih djela protiv imovine.
(U-III-4717/2015)
ZAKLJUČAK:
Ustavna tužba se odbija.
Odluka donesena jednoglasno.
18. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. R. iz O., kojeg
zastupa L. B., odvjetnica iz R., u povodu presude Županijskog suda u Rijeci broj: Kž109/2015 od 18. studenoga 2015., istaknute povrede članaka 3. i 29. stavka 2.
alineje 7. i stavka 4. Ustava, kazneni postupak zbog kaznenog djela iz članka 223.
stavaka 2. i 3. KZ-a/97.
(U-III-3672/2016)
ZAKLJUČAK:
Predmet povučen s dnevnog reda.

8

19. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela J. C. iz Đ., koju
zastupa Z. K., odvjetnik iz K., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske
broj: I Kž 177/15-4 od 6. svibnja 2015., istaknuta povreda članka 29. stavka 1.
Ustava, kazneni postupak, zbog kaznenih djela iz članka 246. stavka 2. KZ-a/11.
(U-III-3572/2015)
ZAKLJUČAK:
Ustavna tužba se odbija.
Odluka donesena jednoglasno.
20. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio T. K. iz Z., kojeg
zastupa O. K., odvjetnik iz B., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske
broj: I Kž-664/14-4 od 28. siječnja 2015. i presude Županijskog suda u Bjelovaru broj:
Kv-1-2013-15 od 13. listopada 2014., istaknuta povreda članka 29. Ustava, postupak
povodom revizije nasljednika radi poništenja kaznene osude prednika (članak 570.
ZKP-a).
(U-III-3272/2015)
ZAKLJUČAK:
Ustavna tužba se odbija.
Odluka donesena jednoglasno.
21. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. S. iz B. A.,
kojeg zastupa I. F., odvjetnik iz Odvjetničkog društva F. i Š. iz Z., u povodu presude
Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: FPž-264/14 od 16. prosinca
2015. i rješenja o prekršaju Financijskog inspektorata, Ministarstva financija
Republike Hrvatske, Službe za prekršajni postupak, Vijeća za prekršajni postupak
klasa: 440-08/11-03/23/05, ur. broj: 513-08-01-03/14-39 od 21. veljače 2014.,
istaknute povrede članaka 16. stavka 2., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava te
članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1.
stavaka 1. i 2. Protokola br. 1 uz Konvenciju, prekršajni postupak zbog prekršaja iz
članka 69. stavka 1. Zakona o deviznom poslovanju.
(U-III-2147/2016)
ZAKLJUČAK:
Predmet povučen s dnevnog reda.
22. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. B. iz V., kojeg
zastupa N. S., odvjetnik iz P., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike
Hrvatske broj: Usž-372/14-5 od 27. svibnja 2015., istaknute povrede članaka 3., 5.,
14. stavka 2., 26., 29. stavaka 1. i 8., 34., 90. i 117. Ustava, upravni spor radi
razrješenja ravnatelja.
(U-III-3536/2015)
ZAKLJUČAK:
Ustavna tužba se odbija.
Odluka donesena jednoglasno.
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23. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio P. V. iz S., kojeg
zastupaju V. Lj. i Ž. V., odvjetnici u Odvjetničkom društvu iz S., u povodu presude i
rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-287/16-2 od 25.
svibnja 2016., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 54. Ustava te
članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, upravni spor radi
razrješenja ravnatelja.
(U-III-4396/2016)
ZAKLJUČAK:
Ustavna tužba se odbija.
Odluka donesena jednoglasno.
24. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela N. Z. iz Z., koju
zastupa I. J., odvjetnik u Odvjetničkom društvu J. i p. j.t.d. iz Z., u povodu presude
Upravnog suda u Zagrebu broj: UsI-2665/12-12 od 12. prosinca 2013., istaknute
povrede članaka 14. i 35. Ustava, upravni spor radi izdavanja nove isprave.
(U-III-361/2014)
ZAKLJUČAK:
Predmet povučen s dnevnog reda.
25. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo K. d.o.o. iz J.,
koje zastupa R. B., odvjetnik iz J., u povodu presude Visokog upravnog suda
Republike Hrvatske broj: Us-9550/2011-6 od 9. siječnja 2014., istaknute povrede
članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, upravni spor radi izdavanja lokacijske
dozvole.
(U-III-1723/2014)
ZAKLJUČAK:
I.

Ustavna tužba se usvaja.

II.
Ukida se presuda Visokog upravnog suda
Republike Hrvatske broj: Us-9550/2011-6 od 9. siječnja
2014.
III.
Predmet se vraća Visokom upravnom
Republike Hrvatske na ponovni postupak.

sudu

Odluka donesena jednoglasno.
26. Nacrt odluke i rješenja s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela I. K.
iz N. G., koju zastupa D. K., odvjetnik iz O., u povodu presude Upravnog suda u
Osijeku broj: 2 UsI-662/14-7 od 16. rujna 2014., upravni spor radi priznavanja statusa
člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
(U-III-6948/2014)
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ZAKLJUČAK:
Predmet povučen s dnevnog reda.
27. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli Z. R., J. R., S.
R., S. R. i R. R., svi iz V., koje zastupa J. B., odvjetnik u Odvjetničkom društvu G. i
partneri j.t.d., Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev2468/12-3 od 28. kolovoza 2013., presude Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: 11
Gž-125/12-2 od 22. kolovoza 2012. i presude Općinskog suda u Vrbovcu broj: 5 P443/08-24 od 10. listopada 2011. uz prijedlog za odgodu ovrhe, istaknute povrede
članaka 14. stavka 2., 26., 29. stavka 1., 34. stavka 1., 48. stavka 1., 89. stavaka 4. i
5. i 117. stavka 3. Ustava, parnični postupak radi iseljenja i predaje u posjed.
(U-III-738/2014)
ZAKLJUČAK:
I.

Ustavna tužba se usvaja.

II.

Ukidaju se:

- rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev2468/12-3 od 28. kolovoza 2013.,
- presuda Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: 11 Gž125/12-2 od 22. kolovoza 2012. i
- presuda Općinskog suda u Vrbovcu broj: 5 P-443/08-24
od 10. listopada 2011.
III.
Predmet se vraća Općinskom sudu u Vrbovcu na
ponovni postupak.
Odluka donesena jednoglasno.
28. Nacrt odluke s referatom IV. o ustavnoj tužbi koju je podnio D. L. iz Z., u
povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Kž-1230/13-3 od 28. siječnja
2014., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava,
kazneni postupak.
(U-III-1425/2014)
ZAKLJUČAK:
Predmet povučen s dnevnog reda.
29. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijelo F. d.o.o. B.,
koje zastupa direktor Z. L., u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda Republike
Hrvatske broj: Revt 111/15-2 od 30. studenoga 2016., istaknute povrede članaka 29.
stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava te članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih
prava i temeljnih sloboda i članka 1. stavka 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju,
parnični postupak radi isplate i naknade štete.
(U-III-886/2015)

11

ZAKLJUČAK:
I.

Ustavna tužba se usvaja.

II.
Ukidaju se točka 2. izreke presude i točka 3. izreke
rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revt
111/15-2 od 30. studenoga 2016. godine.
III.
Ukidaju se u cijelosti točke I., točka V.4. i V.7. te dio
točke VI. izreke (u dijelu u kojem je odbijen zahtjev
tuženika za naknadu sastava odgovora na žalbe) presude
Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž6497/14-6 od 9. prosinca 2014. godine.
IV.
Predmet se vraća Visokom trgovačkom sudu
Republike Hrvatske na ponovni postupak.
V.
Danom donošenja ove odluke prestaje važiti
rješenje Ustavnog suda broj: U-III-886/2015 od 5. ožujka
2015.
Odluka donesena jednoglasno.

ZAPISNIK VODILA
Karmen Gospodinović, v.r.

PREDSJEDNICA VIJEĆA
Ingrid Antičević Marinović, v.r.

