
      
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE  

Broj: SuE-ZVjD-16/2015 

Zagreb, 17. rujna 2015. 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

16. SJEDNICE DRUGOG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE 

O USTAVNIM TUŽBAMA 

održane 17. rujna 2015. 

 
 

PRISUTNI: Snježana Bagić, predsjednica Vijeća, 
   Mato Arlović, Davor Krapac, Ivan Matija,  
   Duška Šarin, Miroslav Šeparović, suci 
        
   Sanja Trgovac, viša ustavnosudska savjetnica - mentorica, 

   voditeljica Centra za evidenciju i dokumentaciju 
   

Sjednici predsjedala Snježana Bagić, predsjednica Vijeća 
 
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
     
  1. Ovjera zapisnika 14. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o 
ustavnim tužbama (SuE-ZSVjD-14/2015), održane 9. srpnja 2015. i   zapisnika 15. 
sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama (SuE-ZSVjD-
15/2015), održane 30. srpnja 2015.  
 
ZAKLJUČAK: 

Zapisnici su usvojeni. 
 

II. 
 
 

                    2. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli M. 
Č. i F. Č. iz Z., koje zastupa M. O. B., odvjetnica iz Z., protiv presude Županijskog 
suda u Zagrebu broj: Gž-3615/09-2 od 16. studenoga 2010., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, sudski 
postupak, parnica, radi sklapanja ugovora o prodaji stana.  
(U-III-6021/2013) 
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ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 
    3. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio R.o 
V. iz Ž., kojeg zastupaju E. K. i A. K., odvjetnici iz zajedničkog odvjetničkog ureda u 
P., protiv presude Županijskog suda u Puli-Pola broj: Gž-2482/10-2 od 10. rujna 
2012. i presude Općinskog suda u Puli-Pola broj: P-2322/05-49 od 29. siječnja 2010., 
istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 48. stavka 1. kao i članka 50. stavka 1. 
Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi zaključenja ugovora o otkupu. 
(U-III-42/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
  4. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela E. 
V. iz S., koju zastupaju V. Lj., Ž. V. i I. M., odvjetnici u zajedničkom odvjetničkom 
uredu u S., protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revt 26/09-2 od 
12. veljače 2014., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, te članka 6. stavka 1. Konvencije, parnični, radi naknade štete 
uzrokovane povredom autorskog prava. 
(U-III-2064/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
    5. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio I. D. 
iz Z., zastupan po majci J. D., koju zastupaju odvjetnici Zajedničkog odvjetničkog 
ureda T. T. i I. U. iz Z., protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 
1003/12-2 od 15. siječnja 2013., presude i rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: 
Gžn-3799/11-2 od 28. veljače 2012. i presude Općinskog građanskog suda u 
Zagrebu broj: Pn-6179/93-144 od 30. rujna 2011., istaknute povrede članaka 29. 
stavka 1., 63. i 64. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi naknade 
štete. 
(U-III-3497/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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  6. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio D. 
S. iz Z. kojeg zastupa N. D., odvjetnik u Z., protiv presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: broj: Rev-1103/10-2 od 7. rujna 2011., istaknute povrede članka 29. 
stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 6. stavka 1.  Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični radi poništenja rješenja tuženika - 
naknada za eksproprirane nekretnine. 
(U-III-593/2012) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
  7. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela V. 
Š. iz Z., koju zastupa B. T., odvjetnica u odvjetničkom društvu P. i p. iz Z., protiv 
rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 245/13-2 od 28. svibnja 
2013., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava Republike 
Hrvatske, parnični, radi utvrđenja ništavim ugovora o darovanju sklopljenog na štetu 
vjerovnika. 
(U-III-5239/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 
  8. Nacrt odluke i rješenja s referatom u povodu ustavne tužbe koju je 
podnio M. G. iz K., koga zastupa M. B., odvjetnik iz P., protiv rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Rev-x-299/14-2 od 9. srpnja 2014., istaknute povrede 
članaka 3., 5., 14., 26., 29. stavka 1., 48. stavka 1., 49., 54. i 55. Ustava Republike 
Hrvatske, parnični, radi naknade štete (odbačaj nedopuštene revizije - likvidacija 
pravne osobe). 
(U-III-2268/2015) 
 
ZAKLJUČAK: 

ODLUKA 
 
Ustavna tužba podnesena povodom rješenja Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske broj: Rev-x-299/14-2 od 9. 
srpnja 2014. se odbija.  
 

i 
 
RJEŠENJE 
 
Ustavna tužba se odbacuje u odnosu na presudu 
Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-5609/09-2 od 29. 
siječnja 2013. 
 
Odluka i rješenje doneseni jednoglasno. 
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  9. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio S. J. 
iz V., protiv rješenja Županijskog suda u Varaždinu broj: Gž-5129/14-2 od 8. svibnja 
2015., istaknute povrede članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, ovršni, 
radi ovrhe na temelju ovršne isprave na nekretnini podnositelja. 
(U-III-2775/2015) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
  10. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju su 
podnijeli D. P., iz B., R. S. i R. K., iz P., F., koje zastupa A. K., odvjetnik iz  D., protiv 
presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: Jž-1772/2013 od 17. 
travnja 2013. godine i presude Prekršajnog suda u Dubrovniku broj: VI-1412/13 od 
22. ožujka 2013., istaknute povrede članaka 26., 29., 32. i 33. Ustava Republike 
Hrvatske, prekršajni, (članak 224. stavak 1. točka 1. u vezi s člankom 73. stavkom 1. 
Zakona o strancima). 
(U-III-3377/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se odbija. 
 
II. Danom donošenja ove odluke prestaje važiti 
rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-
3377/2013 od 4. srpnja 2013. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
  11. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. 
P. iz Z., kojeg zastupa M. G., odvjetnik iz Z., protiv presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: 3-Kž-1/10 od 13. srpnja 2010. i presude Općinskog kaznenog suda u 
Zagrebu broj: KO-266/02 od 15. lipnja 2009., istaknute povrede članaka 14. stavka 
2., 29. stavka 1., stavka 2. alineja 1. i stavka 4. te 31. stavka 1. kao i članaka 5. i 14. 
stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, kazneni, zbog kaznenog djela iz članka 292. 
stavka 2. u vezi sa stavkom 1. alinejom 2 KZ-a. 
(U-III-3553/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
  12. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio D. 
T. iz S., kojeg zastupa I. Ž., odvjetnik u S. B., protiv presude Općinskog kaznenog 
suda u Zagrebu broj: KS-96/11 od 24. siječnja 2012., presude Županijskog suda u 
Osijeku broj: Kž-632/2012-2 od 16. studenoga 2012. te presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: III Kr-9/13-4 od 27. veljače 2013., istaknute povrede 
članaka 29. stavka 1. i 31. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, kazneni, zbog 
kaznenog djela iz članka 272. stavaka 1. i 3. KZ-a. 
(U-III-3858/2013) 
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ZAKLJUČAK: 
Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
  13. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio D. 
B. iz T., kojeg zastupa Đ. M., odvjetnik u Š., protiv presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: I Kž 46/13-6 od 10. travnja 2014., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 28. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, kazneni - zbog kaznenog 
djela iz članka 166. stavka 1. KZ/11. 
(U-III-3119/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
  14. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je podnio 
N. A. iz B. M., protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-
3544/2009-4 od 2. lipnja 2011., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19. stavaka 
1. i 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, upravni - radi konvalidacije 
mirovinskog staža. 
(U-III-3923/2011) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 

 
  15. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
mlt. L. Č., koju zastupa zakonska zastupnica majka M. Č. iz Z., a koje zastupaju J. C. 
i I. V., odvjetnice u Zajedničkom odvjetničkom uredu u Z., protiv presude Visokog 
upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-1545/2010-5 od 23. siječnja 2013., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 1., 29. stavka 1., 57. stavka 2. i 65. (64.) stavka 
1. Ustava Republike Hrvatske, upravni - pravo na osobnu invalidninu. 
(U-III-2396/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
  16. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. 
R. iz Z., kojeg zastupa Č. P., odvjetnik u Z., protiv presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: 80 Gž-7737/12-2 od 11. ožujka 2014. i presude Općinskog građanskog 
suda u Zagrebu broj: 77 Ps-421/11-65 od 30. ožujka 2012., istaknute povrede članka 
29. Ustava Republike Hrvatske, upravni, radi poništenja odluke o davanju stana na 
korištenje. 
(U-III-2388/2014) 
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ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
  17. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli 
S. B. i K. B., oboje iz S. i P. D. iz D. R., koje zastupa M. B., odvjetnica u S. (temeljem 
članka 63. Ustavnog zakona - razumni rok), parnični, radi utvrđenja ništavim odluke o 
pretvorbi i rješenja o davanju suglasnosti na provedbu pretvorbe, utvrđenja ništavim 
upisa promjene vlasnika/osnivača u sudski registar, radi utvrđenja da je tuženo 
trgovačko društvo nastalo u postupku pretvorbe njegovih prednika, te radi isplate 
plaće. 
(U-IIIA-527/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske dužan je 
donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom 
pod poslovnim brojem Pž-4427/15 u najkraćem mogućem 
roku, ali ne duljem od dvanaest (12) 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), 
podnositeljima ustavne tužbe određuje se primjerena 
naknada zbog povrede prava zajamčenog člankom 29. 
stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" 
broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.), i to: 
 
S. B. iz S., M. 109, u iznosu od 17.100,00 kn; 
P. D. iz D. R., G. bb, u iznosu od 17.100,00 kn; 
K. B. iz S., U. S. 16, u iznosu od 17.100,00 kn. 
 
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 Republike Hrvatske za njezinu isplatu.  
 
V. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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  18. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju su podnijele 
V. V. iz S. i C. A. iz Ž., koje zastupa M. B., odvjetnica u S. (temeljem članka 63. 
Ustavnog zakona - razumni rok), parnični, radi utvrđenja ništavim odluke o pretvorbi i 
rješenja o davanju suglasnosti na provedbu pretvorbe, utvrđenja ništavim upisa 
promjene vlasnika/osnivača u sudski registar, radi utvrđenja da je tuženo trgovačko 
društvo nastalo u postupku pretvorbe njegovih prednika, te radi isplate plaće. 
(U-IIIA-528/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske dužan je 
donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom 
pod poslovnim brojem Pž-4427/15 u najkraćem mogućem 
roku, ali ne duljem od dvanaest (12) 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), 
podnositeljicama ustavne tužbe određuje se primjerena 
naknada zbog povrede prava zajamčenog člankom 29. 
stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" 
broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.), i to: 
 
V. V. iz S., S. N. 63, u iznosu od 17.100,00 kn; 

C. A. iz Ž., H. v. 67, u iznosu od 17.100,00 kn; 

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 Republike Hrvatske za njezinu isplatu.  
 
V. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
 
 

  ZAPISNIK VODILA                           PREDSJEDNICA VIJEĆA  

  Sanja Trgovac, v.r.                           dr. sc. Snježana Bagić, v.r. 


