
                                 
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE  
Broj: SuE-ZVjP-15/2017 
Zagreb, 13. rujna 2017. 
 
 
 
 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

15. SJEDNICE PRVOG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE 
O USTAVNIM TUŽBAMA 
održane 13. rujna 2017. 

 
 

   
 PRISUTNI: Antun Palarić, predsjednik Vijeća, 

   Andrej Abramović, Ingrid Antičević Marinović, Branko Brkić, 
   Mario Jelušić, Josip Leko, suci  
   Rajko Mlinarić, sudac, u točki 12. 
             

   Karmen Gospodinović, viša ustavnosudska savjetnica u   
   Centru za evidenciju i dokumentaciju  
         

 ODSUTNI: Lovorka Kušan, sutkinja 
   Branko Brkić, sudac, u točki 12. 

          

   
Sjednici Vijeća predsjedao Antun Palarić, predsjednik Vijeća  

 
 

     D N E V N I    R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 14. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjP-14/2017), održane 11. srpnja 2017.  
 
ZAKLJUČAK: 

Zapisnik je usvojen. 
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II. 
  
      2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela D. J. iz V., koju 
zastupa M. N., odvjetnik iz Z., u povodu presude Županijskog suda u Velikoj Gorici 
broj: 7 Gž-1265/15-2 od 10. veljače 2016., istaknute povrede članaka 18. stavak 1., 
29. stavak 1. i 48. stavci 1. i 4. Ustava, parnični postupak radi utvrđenja prava 
vlasništva i ništavosti nasljedničke izjave. 
(U-III-1792/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 

 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio L. K. iz K., u 
povodu presude Županijskog suda u Šibeniku broj: Gž-183/2015-2 od 23. veljače 
2015. i presude Općinskog suda u Kninu broj: 2P-117/14 od 13. studenoga 2014., 
istaknute povrede članaka 16., 22., 24., 25., 26., 29. stavka 1. Ustava, parnični 
postupak radi naknade štete. 
(U-III-1724/2015) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 

Odluka donesena jednoglasno.  

  
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli N. s. s. a. o. o. 
H., S. z. z. l. H., S. r. a. Z. i S. r. o. Z. l. Z., svi sa sjedištem u Z., koje zastupaju S. P. i 
I. M., odvjetnici iz V. G., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: 
Gž-32/13-2 od 16. prosinca 2013., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18., 29. 
stavka 1. i 60. stavka 1. Ustava, kao i članaka 6. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, parnični postupak, radi zabrane organiziranja i 
poduzimanja nezakonitog štrajka. 
(U-III-367/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 

Odluka donesena jednoglasno.  

 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela J. M. iz B., koju 
zastupa A. M., odvjetnica iz S., u povodu presude i rješenja Županijskog suda u 
Splitu broj: Gž Ob-621/2016 od 16. studenoga 2016., istaknuta povreda članka 29. 
stavka 1. Ustava i članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, parnični postupak. 
(U-III-356/2017) 
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ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 

Odluka donesena jednoglasno.  

 
 6. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela Ž. D. iz 
S., koju zastupaju E. K.-B. i M. B.-P., odvjetnice iz S., u povodu presude Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske broj: Revr 854/07-2 od 22. siječnja 2013., istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2., 26., 29. stavka 1., 54. i 55. Ustava, radni spor, radi 
poništenja odluka poslodavca i vraćanja na radno mjesto. 
(U-III-1530/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

ODLUKA 
 
Ustavna tužba se odbija. 
 
i 
 
RJEŠENJE 
 
Ustavna tužba se odbacuje u dijelu koji se odnosi na 
povredu prava na razumnu duljinu sudskog postupka 
zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava. 

 
Odluka i rješenje doneseni jednoglasno.  

 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. K. iz O., kojeg 
zastupa V. B., odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom uredu M. i V. B. iz O., u povodu 
presude Županijskog suda u Osijeku broj: Gž-1566/2014-2 od 10. srpnja 2014., 
istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, parnični postupak, 
radi proglašenja ovrhe nedopuštenom. 
(U-III-5065/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukida se presuda Županijskog suda u Osijeku broj: 
Gž-1566/2014-2 od 10. srpnja 2014. u dijelu pod točkom I/ 
b)  i II/ izreke. 
 
III. Predmet se vraća u tom dijelu na ponovni postupak 
Županijskom sudu u Osijeku. 
 
Odluka donesena jednoglasno.  
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 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo K. I. d. o. o.  iz V. 
G., koju zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu S.-R. i partneri iz Z., u povodu 
presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revt 390/15-3 od 8. lipnja 2016., 
istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak, radi isplate.  
(U-III-5037/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 

Odluka donesena jednoglasno. 

 9. Nacrt rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela K. P. iz V., u 
povodu odluke Državnog sudbenog vijeća broj: IS-7/16-17 od 2. lipnja 2017. o 
imenovanju dvoje sudaca Županijskog suda u Bjelovaru, istaknute povrede članaka 
14., 18. stavka 1., 19., 29. stavka 1., 35., 44., 54. i 121. stavka 2. Ustava, članka 6. 
stavka 1. i članka 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
postupak imenovanja sudaca. 
(U-III-3238/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 

 10. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela L. R. iz S. i 
M. S. P. R. iz B., koje zastupa I. M., odvjetnik iz S., u povodu rješenja Županijskog 
suda u Splitu broj: Gžzk-434/2011 od 24. rujna 2013., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 50. stavka 1. Ustava, zemljišnoknjižni 
postupak, radi upisa pomorskog dobra i brisanja prava vlasništva 
(U-III-6036/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 

Odluka donesena jednoglasno.  

 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koji je podnio A. G. iz Z., kojeg 
zastupa I. M., odvjetnik iz Z., u povodu presude i rješenja Županijskog suda u V. G. 
broj: 5 Kž-273/13-6 od 26. svibnja 2014. i presude Općinskog suda u Samoboru broj: 
K-11/11 od 14. svibnja 2013., istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 2., 29. stavka 
1. i članka 115. stavka 3. Ustava, kazneni postupak.  
(U-III-3999/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 

Odluka donesena jednoglasno.  
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 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio V. Š., trenutno u 
Zatvoru u Z., u povodu presude Vrhovnog suda RH broj: I Kž-416/15-9 od 24. rujna 
2015., istaknute povrede članaka 3., 5. st. 2., 14. st. 2., 16., 22., 29. st. 1. i 2. al. 2 i 
st. 4. i 118. st. 3. Ustava, te čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, kazneni postupak.  
(U-III-4576/2015) 
 
- Sudac dr. sc. Branko Brkić izuzeo se od raspravljanja i odlučivanja o 

predmetu. 

ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 

Odluka donesena jednoglasno.  

 
 13. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio S. H. iz K., 
kojeg zastupa Č. P., odvjetnik iz Z., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu 
broj: 5 Kž-Us-3/16-3 od 30. kolovoza 2016., istaknute povrede članka 29. stavaka 1. i 
2. točka 6. Ustava, te članka 6. stavaka 1. i 3. točke d) Konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak. 
(U-III-583/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 

Odluka donesena jednoglasno.  

 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. K. iz K., kojeg 
zastupa J. P., odvjetnik iz B., u povodu presude Županijskog suda u Varaždinu broj: 
Kž.414/13-5 od 25. rujna 2013. i presude Općinskog suda u Koprivnici broj: 
K.293/12-26 od 25. veljače 2013., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26. i 29. 
Ustava, kazneni postupak. 
(U-III-6287/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 

Odluka donesena jednoglasno.  

 
 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. B. iz R., kojeg 
zastupa R. D. D., odvjetnica iz K., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-4172/16-3 od 25. siječnja 2017., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 58. Ustava, upravni spor, radi priznanja prava 
na razmjerni dio invalidske mirovine.  
(U-III-2067/2017) 
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ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 

 
 16. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio J. B. iz Z., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1475/15-2 od 
26. studenoga 2015., istaknute povrede članaka 3., 29. stavak 1., 44. i 55. stavak 2. 
Ustava, upravni spor, radi premještaja na drugo radno mjesto. 
(U-III-1078/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 

Odluka donesena jednoglasno.  

 
 17. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. B. iz R., kojeg 
zastupa A. I., odvjetnik Zajedničkog odvjetničkog ureda I. i N. iz R., u povodu  
presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 325/16-3 od 29. studenoga 
2016., istaknute povrede članaka 18. stavka 1., 29. stavka 1., 48. stavak 1. i 55. 
stavka 1. Ustava, radni spor, isplata naknade plaće nakon nezakonitog otkaza. 
(U-III-2705/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 

Odluka donesena jednoglasno.  

 
 18. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela K. A. iz S., koju 
zastupa G. B., odvjetnica iz S., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Uzz-26/12-4 od 14. svibnja 2014., istaknute povrede  članaka 14., 16., 
26., 29. stavak 1., 35., 48. i 49. stavci 1. i 4. Ustava, upravni spor, izdavanje 
lokacijske dozvole - primjena prostornih planova.  
(U-III-4588/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 

II. Ukida se presuda Vrhovnog suda Republike 

Hrvatske broj: Uzz-26/12-4 od 14. svibnja 2014. 

III. Predmet se vraća Vrhovnom sudu Republike 

Hrvatske na ponovni postupak. 

Odluka donesena jednoglasno.  
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 19. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio S. D. iz P., R. 
F., kojeg zastupa T. K., odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom uredu A. Z., V. Z. i T. 
K. iz P., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-
2808/16-2 od 5. listopada 2016., istaknute povrede članaka 14. i 29. stavka 1. 
Ustava, upravni spor, radi naplate uvoznog carinskog duga. 
(U-III-232/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 

 
 20. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. M. iz O., kojeg 
zastupa D. O., odvjetnik iz O., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-2199/16-2 od 21. rujna 2016., istaknuta povreda članka 29. stavka 
1. Ustava, upravni spor, zahtjev za povrat plaćenog komunalnog doprinosa.  
(U-III-1104/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 

Odluka donesena jednoglasno.  

 21. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela A., t. a. d. o. o., 
S. P. M. u povodu presude Visokog upravnog suda RH broj: Usž-1872/16 od 9. lipnja 
2016., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 51. stavka 2. Ustava, upravni spor, 
radi poreza na promet nekretnina. 
(U-III-4587/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 

Odluka donesena jednoglasno. 

 
 22. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijele N. G., M. G. i 
G. G., sve iz Z., koje zastupa odvjetničko društvo G. i p. iz Z., u povodu presude 
Visokog upravnog suda RH broj: Usž-462/2014 od 24. listopada 2014., istaknute 
povrede članaka 19. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, upravni spor, radi promjene u 
katastarskom operatu. 
(U-III-8006/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 

Odluka donesena jednoglasno.  
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 23. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. M. iz B., R. S., 
zbog neprovođenja djelotvorne istrage od strane nadležnih tijela R. H.  
(U-IIIBi-2615/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 

Odluka donesena jednoglasno.  

 
24. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. H. iz S. Đ., 

kojeg zastupa H. K., odvjetnik iz B., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-1138/16-2 od 28. travnja 2016., istaknute povrede 
članaka 14. stavak 2., 19. stavak 2. i 29. stavak 1. Ustava, upravni spor, pravo iz 
mirovinskog osiguranja. 
(U-III-3551/2016) 
 

ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 

 
 

 

 

        ZAPISNIK VODILA                              PREDSJEDNIK VIJEĆA   

   Karmen Gospodinović, v.r.                           Antun Palarić, v.r. 


