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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

15. SJEDNICE PRVOG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE 

O USTAVNIM TUŽBAMA 

održane 19. rujna 2018. 

 

 

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

Karmen Gospodinović, viša ustavnosudska savjetnica - 
mentorica 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 14. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjP-14/2017), održane 5. rujna 2018.  
        
ZAKLJUČAK: 

Zapisnik je usvojen. 
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II. 
 

 
2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. J. iz Z., koju 

zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu K. i p. d.o.o. u Z., u povodu presude 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 1973/14-3 od 12. travnja 2016.,  
presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-7071/10-3 od 4. lipnja 2013. i presude 
Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: P-7648/08-20 od 29. lipnja 2010., 
istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 48. Ustava, parnični postupak radi predaje 
u posjed i isplate. 
(U-III-5723/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. L. iz P., kojeg 
zastupa V. N. odvjetnik u P., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Rev 1049/14-2 od 31. svibnja 2016., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 
48. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi predaje u posjed nekretnine ili isplate - 
zaposjednuto zemljište na kojem je tužena (O. M.) izgradila prometnicu. 
(U-III-5115/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 4. Nacrt odluke s referatom III. o ustavnoj tužbi koju je podnijela Lj. V. iz B., R. 
S., koju zastupa L. Š., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev 1432/13-3 od 9. veljače 2016., istaknute povrede članaka 14., 21., 
29. stavka 1. i 35. Ustava, te članaka 2., 6. stavka 1. i 14. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi naknade štete zbog smrti 
bliskog srodnika. 
(U-III-4843/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli B. Dž., S. Dž. i O. 
Dž., svi iz B., R. S., koje zastupa L. Š., odvjetnik u Z., u povodu presude i rješenja 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 1015/15-2 od 9. ožujka 2016., 
istaknute povrede članaka 14., 15., 21., 29. i 35. Ustava te članak 14. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi naknade štete zbog 
smrti bliskog srodnika. 
(U-III-2816/2017) 
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ZAKLJUČAK: 
Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje je podnio D. O. iz A., 
kojeg zastupa D. M., odvjetnik u O., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev 574/18-2 od 11. travnja 2018. i presude Županijskog suda u Zadru 
broj: 10 Gž-819/17-3 od 5. siječnja 2018., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 
29. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi naknade štete zbog smrti bliske osobe. 
(U-III-2209/2018, U-III-2210/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavne tužbe se odbijaju. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. G. iz T., koju 
zastupa Z. M., odvjetnik u S., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Rev-x 746/17-2 od 31. siječnja 2018., istaknute povrede članaka 14. stavka 2.,  
26. i  29. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi naknade štete. 
(U-III-1348/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio V. H. iz T., kojeg 
zastupa T. Č., odvjetnik u V., u povodu presude Županijskog suda u Varaždinu broj: 
11 Gž-1220/12-3 od 16. listopada 2012., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. 
Ustava, parnični postupak radi naknade materijalne štete.  
(U-III-302/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. H. iz G. K., kojeg 
zastupa T. Č., odvjetnik u V. u povodu presude Županijskog suda u Varaždinu broj: 
11 Gž-1220/12-2 od 16. listopada 2012., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. 
Ustava, parnični postupak radi naknade materijalne štete.  
(U-III-355/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
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 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. W. C. A. G. sa 
sjedištem u B., kojeg zastupa D. Z., odvjetnica u Z., u povodu rješenja Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske broj: Revt 81/11-2 od 2. prosinca 2015., istaknute povrede  
članaka 14., 26. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak procesno pitanje 
ugovorene nadležnosti inozemnog suda. 
(U-III-1250/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo A. N. d.o.o., Z., 
zastupano po P. F., odvjetniku iz Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Revt 26/15-2 od 23. rujna 2015., istaknuta povreda članka 29. stavka 
1. Ustava, ovršni postupak. 
(U-III-4302/2015) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 12. Nacrt odluke i rješenja s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela A.-
M. B. iz Z., osobno i po D. B., odvjetniku u Odvjetničkom društvu B. i p. d.o.o. u V. G., 
u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-1609/14-2 od 8. 
srpnja 2014. i rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: 7. Gž-7347/13-2 od 7. 
studenoga 2013., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, izvanparnični 
postupak, odbačaj revizije. 
(U-III-3216/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli B. G. iz P. i mlt. 
G. P. G. iz P., kojeg zastupa majka i zakonska zastupnica B. G., koju zastupa Lj. M.-
V., odvjetnica u Z., u povodu rješenja Županijskog suda u Zadru broj: 20 Gž Ob-6/17-
10 od 23. listopada 2017. i rješenja Općinskog suda u Zadru broj: Ovr Ob-52/2017. 
od 5. prosinca 2017., istaknute povrede članaka 29. i 35. Ustava, te članaka 6. i 8. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, izvanparnični postupak.    
(U-III-1319/2018) 
 
ZAKLJUČAK:  

Zaključak je stavljen izvan snage na 18. sjednici Prvog 
vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama održanoj 7. 
studenoga 2018.  
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 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio mW d.o.o. iz Z., 
kojeg zastupa T. V., odvjetnik u Z., u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Revr 556/17-2 od 16. siječnja 2018.,  istaknute povrede 
članak 29. stavka 1. i 49. stavka 1. Ustava, parnični postupak zbog utvrđenja otkaza 
nedopuštenim. 
(U-III-1917/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Š. K. iz Đ. kojeg 
zastupa Z. G., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Kž 623/15-8 od 1. veljače 2016., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 25. 
stavaka 1. i 3., 26. i 29. stavka 1. Ustava, kazneni postupak kazneno djelo opisano u 
članku 153. stavku 1. KZ-a/11. 
(U-III-1310/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 16. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio K. R. iz V., kojeg 
zastupa T. F., odvjetnik u O., u povodu presude Županijskog suda u Slavonskom 
Brodu, Stalna služba u Požegi broj: Kž-57/2015-2 od 9. lipnja 2015., istaknuta 
povreda članka 29. stavka, 1. Ustava, kazneni postupak zbog povrede službene 
dužnosti. 
(U-III-3244/2015) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 
 17. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio P. S. iz S. G., 
kojeg zastupaju odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu N. M., I. G., D. S. sa 
sjedištem u N. G., u povodu presude Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalna 
služba u Požegi broj: Kž-57/2015-2 od 9. lipnja 2015., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 29. stavaka 1. i 2. alineje 6. Ustava, kazneni postupak djelo protiv 
vjerodostojnosti isprava. 
(U-III-3450/2015) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
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 18. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio B. A. iz S., kojeg 
zastupaju K. K. i Z. K., odvjetnici u K., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: I Kž 92/17-4 od 4. travnja 2017. i presude Županijskog suda u 
Varaždinu broj: K-14/16 od 15. studenoga 2016., istaknute povrede članaka 29. 
stavka 1. i 31. stavka 1. Ustava, kazneni postupak zbog kaznenog djela iz članka 90. 
u vezi s člankom 33. KZ-a. 
(U-III-2282/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 
 19. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio B. G. iz S. L., 
kojeg zastupa T. G., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske, broj: Kr 65/2017-6 od 26. rujna 2017., istaknuta povreda članka 29. stavka 
1. Ustava, kazneni postupak zbog izazivanja prometne nesreće.  
(U-III-4946/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 
 20. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. B. iz H., kojeg 
zastupa B. P., odvjetnik u K., u povodu presude Županijskog suda u Osijeku broj: Kž-
207/2017-4 od 6. srpnja 2017., kojom je odbijena podnositeljeva žalba i potvrđena 
presuda Općinskog suda u Sisku broj: K-170/2015-46 od 14. studenoga 2016., 
istaknute povrede članaka 29. i 31. stavka 2. Ustava, te članka 6. stavak 1. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 4. Protokola br. 7 uz 
Konvenciju, kazneni postupak kazneno iz članka 311. stavaka 1. i 2. KZ-a/97. 
(U-III-3794/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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 21. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio O. D. iz C., kojeg 
zastupa G. M., odvjetnik u R., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: I Kž 373/16-6 od 8. studenoga 2016., istaknute povrede članaka 14. i  29. 
stavaka 1. i 2. alineje 6. Ustava, kazneni postupak - zlouporaba droga. 
(U-III-265/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 22. Nacrt odluke s izvješćem o ustavnoj tužbi koju su podnijele H. c. d.o.o. sa 
sjedištem u Z., zastupane po direktoru J. Š., u povodu presude Visokog upravnog 
suda Republike Hrvatske broj: Usž-2246/16 od 19. listopada 2016. i presude 
Upravnog suda u Rijeci broj: UsI-644/15 od 12. svibnja 2016., istaknute povrede 
članaka 14. i 29. Ustava, upravni spor radi komunalnog doprinosa. 
(U-III-826/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 23. Nacrt odluke s izvješćem o ustavnoj tužbi koju su podnijele H. c. d.o.o. sa 
sjedištem u Z., zastupane po direktoru J. Š., u povodu presude Visokog upravnog 
suda Republike Hrvatske broj: Usž-2720/16-2 od 23. studenoga 2016. i presude 
Upravnog suda u Osijeku broj: 4 UsI-824/16-7 od 20. lipnja 2016., istaknute povrede 
članaka 14. i 29. Ustava, upravni spor radi komunalnog doprinosa. 
(U-III-883/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 24. Nacrt odluke s izvješćem o ustavnoj tužbi koju su podnijele H. c. d.o.o. sa 
sjedištem u Z., zastupane po direktoru J. Š., u povodu presude Visokog upravnog 
suda Republike Hrvatske broj: Usž-2245/16 od 12. listopada 2016. i presude 
Upravnog suda u Rijeci broj: 3 UsI-616/15-10 od 6. svibnja 2016., istaknute povrede 
članaka 14. i 29. Ustava, upravni spor radi komunalnog doprinosa. 
(U-III-432/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 25. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio T. K. iz Z., kojeg 
zastupaju V. A., odvjetnica u Z. i I. F., odvjetnik u Odvjetničkom društvu F. & Š., sa 
sjedištem u Z., u povodu odluke Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa broj: 
711-I-1008-P-163/16-36-1 od 15. lipnja 2016., istaknute povrede članaka 3., 16. 
stavka 1., 19., 29. stavka 1. i 38. stavaka 1. i 2. Ustava, članka 6. stavka 1., članka 
10. stavka 2. i članka 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
upravni i upravnosudski postupak radi sprječavanja sukoba interesa. 
(U-III-673/2018) 
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ZAKLJUČAK: 
Predmet povučen s dnevnog reda. 

 
 26. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. K. iz S. L., kojeg 
zastupa J. M., odvjetnica u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-1371/18-2 od 28. ožujka 2018. i presude Upravnog suda u 
Zagrebu broj: 25. UsI-3092/17-16 od 6. veljače 2018., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 19. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, te članka 6. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, upravni spor, radi napuštanja Europskog 
gospodarskog prostora. 
(U-III-2132/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 27. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. R. iz R., kojeg 
zastupa skrbnica M. R., istaknute povrede članak 29. stavak 1. Ustava, parnični 
postupak radi naknade štete, ustavna tužba podnesena na temelju članka 63. 
Ustavnog zakona (razumni rok). 
(U-IIIA-6346/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 

28. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. M. iz S. N., 
kojeg zastupa L. H., odvjetnica u Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Kž-eun 20/14-6 od 15. travnja 2014., istaknute povrede članaka 9. 
stavka 2., 14. stavka 2., 22. stavka 2., 29. stavka 1. i 31. stavka 1. Ustava, te članaka 
3. i 5. stavka 2. Ustava, u postupku predaja tražene osobe (državljana R. H.) državi 
članici Europske unije na temelju Europskog uhidbenog naloga. 
(U-III-2489/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
29. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. K. iz B., 

koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa H. Z., odvjetnica u Z., u povodu 
rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-5208/2017-2 od 5. 
rujna 2017. i rješenja Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj: P-97/2016-22 od 12. 
lipnja 2017., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak 
(Trgovački sud u R.), radi isplate (nepravovremenost žalbe).   
(U-III-4613/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja.  
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II. Ukidaju se: 
 
- rješenje Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj: P-
97/2016-22 od 12. lipnja 2017. i 
 
- rješenja Visokog trgovačkog suda Republike 
Hrvatske broj: Pž-5208/2017-2 od 5. rujna 2017. 
 
III. Predmet se vraća Trgovačkom sudu u Rijeci na 
nadležno postupanje. 
 
Odluka donesena jednoglasno.   

 
 30. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela B. T.-M. iz Z., 
koju zastupa Z. Z.-B., odvjetnica u Z., u povodu presude Županijskog suda u Zadru 
broj: 19 Gž-737/16-3 od 26. veljače 2018. i presude Općinskog građanskog suda u 
Zagrebu broj: 2-P-6075/13-40 od 25. ožujka 2016., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 26. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi utvrđenja 
pravne valjanosti oporuke. 
(U-III-1532/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 31. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio M. T. iz Z., 
trenutno na izdržavanju kazne zatvora  u K. u G., a kojeg zastupa V. D., odvjetnik u 
Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž-375/2017-8 od 4. 
listopada 2017. i presude Županijskog suda u Zagrebu broj: K-46/15 od 28. veljače 
2017., istaknute povrede članaka 26. i 29. Ustava, kao i pravo zajamčeno člankom 6. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak zbog 
kaznenog djela protiv života i tijela, ubojstva iz članka 110. KZ-a/11.   
(U-III-7/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 

 

 

         ZAPISNIK VODILA                                 PREDSJEDNIK VIJEĆA   

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


