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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

 16. SJEDNICE PRVOG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE  
O USTAVNIM TUŽBAMA 

  održane 2. listopada 2013.  
 

   

 PRISUTNI: Antun Palarić, predsjednik Vijeća, 
   Mato Arlović, Marko Babić, Slavica Banić, 
   Mario Jelušić, Aldo Radolović, suci 
         
   Karmen Gospodinović, viša ustavnosudska savjetnica  
   u Centru za evidenciju i dokumentaciju  

  
      

Sjednici Vijeća predsjedao Antun Palarić, predsjednik Vijeća  
 

D N E V N I    R E D 
 

I. 
 

            1. Ovjera zapisnika 15. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o 
ustavnim tužbama (SuE-ZVjP-15/2013),  održane 18. rujna 2013.   
             
ZAKLJUČAK: 

Zapisnik je usvojen.  
 

II. 
 

          2. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio D. R. 
iz Z., kojeg zastupa V. K., odvjetnik u Z., protiv rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev-x-1272/11-2 od 13. ožujka 2012. godine, istaknute povrede 
članaka 5., 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 6. stavka 
1. Europske konvencije, parnični, radi smetanja posjeda. 
(U-III-3859/2012) 
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ZAKLJUČAK: 
Predmet povučen s dnevnog reda. 

 
 
  3. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je podnio B. 
M. iz D. V., kojeg zastupa P. K., odvjetnik u S. B., protiv presude Županijskog suda u 
Slavonskom Brodu broj: Gž-1948/09-2 od 15. listopada 2010. godine, istaknute 
povrede članaka 19. stavka 1., 26. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, 
parnični - radi naknade štete.  
(U-III-6242/2010) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukida se presuda Županijskog suda u Slavonskom 
Brodu, broj: Gž-1948/09-2 od 15. listopada 2010. 
 
III. Predmet se vraća Županijskom sudu u Slavonskom 
Brodu na ponovno odlučivanje. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
  4. Nacrt odluke i rješenja s referatom u povodu ustavne tužbe koju je 
podnijela A. S. iz Z,, protiv presude Županijskog suda u Zagrebu, Stalne službe u 
Zlataru, broj: Gž-4249/2011-2 od 8. lipnja 2011. godine, istaknute povrede 
članaka14. stavka 2., 19. stavka 2., 29. stavka 1., 44. i 54. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, parnični, radi utvrđenja i naknade štete - raskid ugovora o 
rasporedu ugovornog diplomata na određeno vrijeme. 
(U-III-4439/2011) 
 
ZAKLJUČAK: 

ODLUKA 
 
Ustavna tužba se odbija u odnosu na presudu i rješenje 
Županijskog suda u Zagrebu, Stalna služba u Zlataru  broj: 
Gž-4249/1011-2 od 8. lipnja 2011. 
 
i 
 
RJEŠENJE 
 
Ustavna tužba se odbacuje u odnosu na rješenje 
Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: P-9408/09 
od 26. studenoga 2010. 
 
Odluka i rješenje doneseni jednoglasno. 
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  5. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio Z. V. 
iz G. S., kojeg zastupa odvjetnik Z. K. iz Z., protiv presude Županijskog suda u 
Karlovcu broj: Gž-2084/2011-2 od 21. rujna 2011. godine, istaknute povrede članaka 
14. stavka 2., 29. stavka 1., 54. stavaka 1. i 2. i 115. stavka 3. Ustava Republike 
Hrvatske, parnični, radi utvrđenja i isplate plaće u MUP-u nakon prestanka državne 
službe.  
(U-III-5419/2011) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
  6. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela S. 
G. iz Z., koju zastupa D. P., odvjetnik iz Z., protiv presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: 11. Gž2-464/12-2 od 5. ožujka 2013. godine, istaknute povrede 
članaka 14., 26., 29. stavka 1., 35. i 62. Ustava Republike Hrvatske, radi donošenja 
odluke s kojim će roditeljem živjeti dijete, susretima i druženjima s drugim roditeljem, 
te uzdržavanja.  
(U-III-2814/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
  7. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio I. K. 
iz J., kojeg zastupa V. P., odvjetnica iz Z., protiv presude i rješenja Županijskog suda 
u Velikoj Gorici broj: 5 Gž-202/13-2 od 6. ožujka 2013. godine, istaknute povrede 
članaka 14., 26. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, radi donošenja odluke s 
kojim će roditeljem živjeti dijete, susretima i druženjima s drugim roditeljem, te 
uzdržavanja.  
(U-III-2568/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
  8. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio T. S. 
iz V., kojeg zastupa T. M., odvjetnica u N. G., protiv rješenja Županijskog suda u 
Slavonskom Brodu, broj: Gž-863/13-2 od 6. svibnja 2013. godine, istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, izvanparnični - radi 
donošenja odluke o roditeljskoj skrbi.  
(U-III-3522/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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  9. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio P. T. 
d.o.o. iz Zagreba, kojeg zastupa J. B., odvjetnik iz Z., protiv presude Visokog 
trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: IV Pž-3774/06-3 od 18. lipnja 2008. 
godine, istaknute povrede članaka 48. stavka 1., 49. stavka 4. i 50. stavka 2. Ustava 
Republike Hrvatske. 
(U-III-4429/2008) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
  10. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
P. s. d.o.o, V. G., protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: 
XLIV Pž-7704/06-3 od 6. svibnja 2009. godine, istaknute povrede članaka 48. stavka 
1., 49. stavka 4. i 50. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske.  
(U-III-3497/2009) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
  11. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
Đ. G. iz Z., koju zastupa M. J. J. odvjetnica iz Z., protiv rješenja Županijskog suda u 
Zagrebu broj: 59 Gž-10643/11-2 od 4. rujna 2012. godine i rješenja Općinskog suda 
u Zagrebu broj: ZS-9640/96 od 20. rujna 2005. godine, istaknute povrede članaka 5. 
stavka 2., 14. stavka 2., 18., 26., 29. stavka 1. i 34. Ustava Republike Hrvatske, upis 
prava vlasništva.  
(U-III-1629/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 
  12. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
S. S. d.o.o. S., koju zastupa V. P., odvjetnik iz Z., protiv rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Revt-261/10-2 d 20. studenoga 2012. godine, istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, trgovački - 
isplata, odbačaj revizije (vrijednost predmeta spora - denominacija).  
(U-III-2778/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
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  13. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
M. B. iz D., koju zastupaju I. C., odvjetnik iz Z. i B. S.-R., odvjetnica iz D., protiv 
presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 754/12-2 od 23. siječnja 
2013. godine, istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, poništenje odluke o otkazu ugovora o radu i vraćanje na radno 
mjesto.  
(U-III-3292/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukida se presuda Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Revr 754/12-2 od 23. siječnja 2013. 
 
III. Predmet se vraća Vrhovnom sudu Republike 
Hrvatske na ponovno odlučivanje. 

 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
  14. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio S. 
Š. iz Z., kojeg zastupa odvjetnica M. Đ. iz Z., protiv presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Kž-598/12-7 od 5. veljače 2013. godine i presude  
Županijskog suda u Zagrebu broj: K-167/11 od 1. lipnja 2012. godine, istaknute 
povrede članaka 14. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, kazneni, zbog 
kaznenog djela ubojstva iz članka 90. Kaznenog zakona. 
(U-III-1679/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
  15. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio B. 
S. iz Z., kojeg zastupa B. J. V., odvjetnica u Z., protiv presude Visokog upravnog 
suda Republike Hrvatske broj: Us-12721/2010-6 od 23. siječnja 2013. godine, 
istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, upravni, radi 
primitka u hrvatsko državljanstvo. 
(U-III-1896/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
  16. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. 
T., sada u K. u L. (na temelju članka 63. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom 
sudu Republike Hrvatske - gruba povreda ustavnih prava), istaknuta povreda članka 
29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi naknade štete. 
(U-IIIB-4434/2013) 
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ZAKLJUČAK: 
Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
  17. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio Z. 
B. iz Z. (na temelju članka 63. Ustavnog zakona - razumni rok), parnični - radi 
naknade štete. 
(U-IIIA-134/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Općinski sud u Zadru dužan je donijeti odluku u 
predmetu koji se vodi pred tim sudom pod poslovnim 
brojem: P-1650/13 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, Z. B. iz Z., K. 4, određuje se primjerena 
naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. 
stavka 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" 
broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01. i 76/10.) u iznosu od 
19.000,00 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 Republike Hrvatske za njezinu isplatu. 
 
V. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
  18. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio S. 
C. iz K. (na temelju članka 63. Ustavnog zakona - razumni rok), upravni, radi 
uklanjanja građevine. 
(U-IIIA-405/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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  19. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli 
D. G. iz B. i M. Š. iz B., koje zastupaju J. D., M. B., P. M. i H. Č., odvjetnici u 
Zajedničkom odvjetničkom uredu u G. (na temelju članka 63. Ustavnog zakona - 
razumni rok), parnični - radi naknade štete. 
(U-IIIA-4932/2011) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. 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 ustavnog prava iz članka 29. 
stavka 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" 
broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01. i 76/10.) i to: 
 
- D. G. iz B., B. J. 88, u iznosu od 15.200,00 kuna, 
 
- M. Š. iz B., B. J. 88, u iznosu od 15.200,00 kuna. 
 
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. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 
 
       ZAPISNIČARKA                           PREDSJEDNIK VIJEĆA 

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

 
 
 
 
 
 

 
 


