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Sjednici Vijeća predsjedao Branko Brkić, 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-15/2020), održane 21. listopada 2020.  
        
ZAKLJUČAK: 

Zapisnik je usvojen. 
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II. 
 
 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli Z. L. V. i V. V., 
oboje iz O., zastupani po A. J., odvjetniku u O., u povodu presude i rješenja 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 397/11-2 od 7. prosinca 2016., 
istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 2., 26., 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 49. 
Ustava, parnični postupak radi naknade štete.  
(U-III-1676/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 3. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli C. D. iz 
D. S., te maloljetni A. B. i B. B. po zakonskom zastupniku C. D., istaknute povrede 
članaka 14., 16., 18., 26. i 29. stavka 1., 63. Ustava, članaka 6. stavka 1., 8., 13. i 14. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, članka 1. Protokola broj 12 
uz Konvenciju, članka 9. Konvencije o pravima djeteta, parnični postupak.  
(U-IIIA-182/2017 i dr.) 
 
ZAKLJUČAK: 
    Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. B. iz Z., kojeg 
zastupa V. N., odvjetnica u Z., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 
Gž-8578/13-2 od 1. srpnja 2014., istaknute povrede članaka 14., stavka 2., 19. 
stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak, radi utvrđenja sljedništva 
profesionalnih sportskih klubova. 
(U-III-4182/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 
    Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela B. K. iz Z., koju 
zastupa D. Z. S., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u Puli-Pola broj: 
Gž-660/2019-3 od 30. rujna 2019., istaknute povrede članaka članka 29. stavaka 1. i 
4. Ustava, parnični postupak, radi utvrđenja statusa zaštićenog najmoprimca i 
nadomještanja sudskom presudom ugovora o otkupu stana. 
(U-III-4820/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. F. iz Z., kojeg 
zastupa L. P., odvjetnica u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Revr 901/17-2 od 20. veljače 2018., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 
29. stavka 1. Ustava, parnični postupak, radni spor radi utvrđenja nedopuštenom 
odluke o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu, naknade štete i naknade 
plaće. 
(U-III-2110/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 

I.  Ustavna tužba se usvaja. 
 
II.  Ukidaju se: 
 
-  presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: 
Revr 901/17-2 od 20. veljače 2018., 
-  presuda Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž R-
981/17-2 od 18. srpnja 2017. i 
-  presuda Općinskog radnog suda u Zagrebu broj: 
Pr-1138/16-16 od 26. travnja 2017.  
 
III. Predmet se vraća Općinskom radnom sudu u 
Zagrebu na ponovni postupak. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
 7. Nacrt rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela H. o. k. sa 
sjedištem u Z., koju zastupa predsjednik R. T., u povodu presude Visokog upravnog 
suda Republike Hrvatske broj: Usoz-133/15-5 od 23. veljače 2016., istaknute 
povrede članaka 3. i 27. Ustava Republike Hrvatske, postupak ocjene zakonitosti 
općeg akta. 
(U-III-1636/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 
    Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo P. I. d.o.o., sa sjedištem u Z., kojeg zastupa A. R., odvjetnica u Z., u povodu 
presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3674/18-3 od 16. 
siječnja 2019., presude Upravnog suda u Zagrebu broj: UsI-449/14-29 od 25. svibnja 
2018., rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za 
drugostupanjski upravni postupak klasa: UP/II-471-02/13-01/52, ur. broj: 513-04/13-2 
od 18. studenoga 2013. i Poreznog rješenja Ministarstva financija - Porezne uprave, 
Područnog ureda Zagreb klasa: UP/I-471-02/12-01/496, ur. broj: 513-07-01-12-02 od 
30. studenoga 2012., istaknute povrede članaka 14., 16. stavka 2., 19. stavaka 1. i 
2., 29. stavka 1., 48., 50. stavka 2. i 51. stavka 2. Ustava, upravni postupak i spor, 
radi poreznog nadzora. 
(U-III-2346/2019) 
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ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je koju je podnijelo trgovačko 
društvo P. E. P. d.o.o., sa sjedištem u Z., koje zastupa Z. K., odvjetnica u Z., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2594/18-2 od 
27. studenoga 2019., presude Upravnog suda u Zagrebu broj: UsI-1252/16-7 od 28. 
ožujka 2018., rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog 
sektora za drugostupanjski upravni postupak klasa: UP/II-471-02/13-01/447, ur. broj: 
513-04/16-3 od 12. veljače 2016., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, 
upravni postupak i spor, radi poreznog nadzora. 
(U-III-2278/2020) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 10. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela  M. M. 
iz Z., u povodu rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž Ovr-1405/2018-21 od 
16. travnja 2019., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18. stavka 1., 26., 29. 
stavka 1., 34., 48. stavka 1., 49., 61. i 62. Ustava, ovršni, radi ovrhe novčane tražbine 
na nekretninama podnositeljice i postupak za zaštitu prava na suđenje u razumnom 
roku zbog duljine postupka koji se vodio pred Općinskim građanskim sudom u 
Zagrebu i Županijskim sudom u Zagrebu - razumni rok. 
(U-III-2682/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

ODLUKA 
 
Ustavna tužba se odbija u dijelu koji se odnosi na povredu 
prava na suđenje u razumnom roku, 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 
 
RJEŠENJE 
 
Ustavna tužba se odbacuje u preostalom dijelu u kojem je 
podnesena u povodu rješenja Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Gž Ovr-1405/2018-21 od 16. travnja 2019.  
 
Odluka i rješenje doneseni jednoglasno. 
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 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. M. iz Z., ustavna 
tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom 
sudu Republike Hrvatske (razumni rok) 
(U-IIIA-4681/2017) 
 
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), podnositelju 
ustavne tužbe I. M. iz Z., Z. K. 3, određuje se primjerena 
naknada zbog povrede prava na suđenje u razumnom 
roku, zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava 
Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 
135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.) u iznosu od 
17.100,00 kuna. 
 
III. Naknada iz točke II. ove izreke bit će isplaćena iz 
državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca od dana 
podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu pravosuđa i 
uprave Republike Hrvatske za njezinu isplatu. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio T. S. iz O., kojeg 
zastupa punomoćnica B. S. iz O., ustavna tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz 
članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-3817/2020) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo C. d.d. sa sjedištem u V., kojeg zastupa H. B., ovršni postupak, po prigovoru 
podnositelja o nedopuštenosti ovrhe, povrede članka 29. stavka 1. Ustava Republike 
Hrvatske - razumni rok. 
(U-IIIA-1395/2020) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 

            ZAPISNIK VODILA                     PREDSJEDNIK VIJEĆA   

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


