
      
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE  

Broj: SuE-ZVjD-17/2015 

Zagreb, 1. listopada 2015. 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

17. SJEDNICE DRUGOG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE 

O USTAVNIM TUŽBAMA 

održane 1. listopada 2015. 

 
PRISUTNI: Snježana Bagić, predsjednica Vijeća, 
   Mato Arlović, Marko Babić, Davor Krapac, 
   Ivan Matija, Duška Šarin, suci 
   Aldo Radolović, sudac u točki 9. 
        
   Karmen Gospodinović, viša ustavnosudska savjetnica  
   u Centru za evidenciju i dokumentaciju 
   

 ODSUTAN: Marko Babić, sudac u točki 9. 

 
  Sjednici predsjedala Snježana Bagić, predsjednica Vijeća 

 
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
     
          1. Ovjera zapisnika 16. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o 
ustavnim tužbama (SuE-ZSVjD-16/2015), održane 17. rujna 2015.  
 
ZAKLJUČAK: 

Zapisnik je usvojen. 
 
 

II. 
 
  2. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela Z. 
B. iz Z., koju zastupaju A. O. i D. O., odvjetnici iz Z., protiv presude Županijskog suda 
u Zagrebu broj: Gž-2412/11-2 od 17. siječnja 2012., istaknute povrede članaka 19. 
stavka 1., 26., 29. stavka 1., 34. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, 
sudski postupak, parnica, radi sklapanja ugovora o prodaji stana.  
(U-III-1749/2012) 
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ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

    3. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli 
U. u. h. b. i. d. r. R. H., G. Z. i Z. ž., U. h. b., U. h. v. i. D. r. Č., K. v.  b. H. v., H. b., H. 
ž. d. i U. Ž. u. D. r.-Z., koje zastupa D. M. odvjetnik u Z., protiv presude Županijskog 
suda u Zagrebu broj: 77 Gžr-859/13-2 od 18. lipnja 2013., istaknute povrede članaka 
14. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi utvrđenja povrede prava 
na jednako postupanje, izbor i imenovanje. 
(U-III-551/2015) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 

  4. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio H.-
Z. d. d., kojeg zastupa predsjednik uprave A. L., protiv presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Revr 321/14-2 od 25. ožujka 2014., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 18., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, 
parnični - radi utvrđenja nezakonitim i poništenja rješenja o isključenju iz radne 
zajednice. 
(U-III-4960/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukidaju se: 
 
-  presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: 
Revr 321/14-2 od 25. ožujka 2014. 
- presuda Županijskog suda u Zagrebu broj: Gžr-
2140/11-2 od 19. studenoga 2013. i 
-  djelomična presuda Općinskog građanskog suda u 
Zagrebu broj: Pr-7390/10-73 od 10. prosinca 2010. 
 
III. Predmet se vraća Općinskom građanskom sudu u 
Zagrebu na ponovni postupak. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
    5. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio K. L. 
H. d. o. o. iz Z., kojeg zastupa I. J., odvjetnik iz Z., protiv presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Gž-570/13-2 od 9. travnja 2013. i presude Općinskog građanskog suda 
u Zagrebu broj: P-14602/10 od 29. lipnja 2012., istaknute povrede članaka 14. stavka 
2., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi isplate na 
ime izvršenih odvjetničkih usluga, na temelju ovlaštenja iz članka 63. stavka 1. 
UZUS-a (podnesena revizija Vrhovnom sudu broj: Rev-2877/13, postupak u tijeku). 
(U-IIIB-3717/2013) 
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ZAKLJUČAK: 
Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
  6. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio V. 
D. iz K., kojeg zastupa Ž. Š., odvjetnik iz K., protiv presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Revr-813/12-2 od 25. studenoga 2014., istaknute povrede članaka 3., 
29. stavka 1., 54. stavaka 1. i 2., 55. stavka 1. i 56. stavka 1. Ustava Republike 
Hrvatske, radni - isplata razlike plaće i jubilarne nagrade, pitanje primjene kolektivnog 
ugovora. 
(U-III-2278/2015) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
  7. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. 
B., kojeg zastupa R. M., odvjetnik iz Z., protiv presude Općinskog građanskog suda u 
Zagrebu broj: 62-P-18076/10-67 od 31. ožujka 2011. i presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: 14 Gž-6700/11- 2 od 13. ožujka 2012., istaknute povrede članaka 19. 
stavka 2., 26. i 57. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi isplate naknade štete. 
(U-III-2882/2012) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
  8. Nacrt odluke i rješenja s referatom u povodu ustavne tužbe koju su 
podnijele A. M., N. M. i P. M., sve iz Z., koje zastupa G. V., odvjetnica iz Z., protiv 
presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x-632/14-2 od 16. 
rujna 2014., presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gžn-445/13-3 od 1. travnja 
2014. i presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: Pn-864/09-143 od 14. 
studenoga 2012., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, parnični radi naknade materijalne i nematerijalne štete. 
(U-III-1331/2015) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
  9. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio A. K. 
iz Z., kojeg zastupa K. V., odvjetnik u Z., protiv rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev-x 617/13-2 od 13. svibnja 2014. i presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Gžn-3181/09-2 od 28. prosinca 2012., istaknute povrede članaka 16., 
26., 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi naknade štete. 
(U-III-6378/2014) 
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- Sudac dr. sc. Marko Babić, izuzeo se od raspravljanja i glasovanja o ovom 
predmetu. 
 
ZAKLJUČAK: 

ODLUKA 
 
Ustavna tužba se odbija u odnosu na rješenje Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 617/13-2 od 13. 
svibnja 2014. 
i 
 
RJEŠENJE 
 
Ustavna tužba se odbacuje u odnosu na presudu 
Županijskog suda u Zagrebu broj: Gžn-3181/09-2 od 28. 
prosinca 2012. 
 
Odluka i rješenje doneseni jednoglasno. 

 
  10. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. 
N. iz Z., kojeg zastupaju H. R. i M. O. iz odvjetničkog društva R. i O. iz K., protiv 
presude Županijskog suda u Karlovcu broj: Gž Ob-13/2015-2 od 27. svibnja 2015. i 
presude Općinskog suda u Karlovcu broj: P-462/14-34 od 19. siječnja 2015., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, parnični radi isplate uzdržavanja. 
(U-III-3396/2015) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
  11. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
M. T. iz S., protiv presude Županijskog suda u Splitu broj: Gž Ob-27/15 od 23. travnja 
2015., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 63.stavka 1. Ustava Republike 
Hrvatske, parnični - radi uzdržavanja. 
(U-III-2619/2015) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
  12. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio S. 
B. iz S. kojeg zastupa dr. sc. G. B. odvjetnica iz S., protiv presude Županijskog suda 
u Splitu broj: Gž Ob-24/2015 od 14. travnja 2015. i presude Općinskog suda u Splitu 
broj: Pob-421/10 od 5. veljače 2015., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 26. i 
29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični, radi uzdržavanja - verzijski 
zahtjev. 
(U-III-2666/2015) 
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ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
  13. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
M. P. iz R., koju zastupa odvjetnik Z. V. iz B., protiv rješenja Županijskog suda u 
Splitu broj: Gžovr-187/15 od 16. travnja 2015., istaknute povrede članaka 29. stavka 
1. i 48. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, ovršni, radi uspostave posljednjeg 
posjedovnog stanja na stanu (suposjed bivših bračnih drugova). 
(U-III-3121/2015) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
  14. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio K. 
M. iz P., kojeg zastupaju odvjetnici Zajedničkog odvjetničkog društva iz P. mr. sc. E. 
K. i A. K. i M. F., odvjetnik iz S., protiv rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Rev-x 932/14-2 10. ožujka 2015., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. 
stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, utvrđivanje prava vlasništva. 
(U-III-2079/2015) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
  15. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio I. 
Š. iz S. N., kojeg zastupa G. V., odvjetnica iz Z., protiv rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Rev-x 473/12-2 od 5. prosinca 2012., istaknute povrede 
članka 29. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični - radi naknade štete. 
(U-III-803/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
  16. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
B. S. iz Z., koju zastupa T. R., odvjetnik iz Z., protiv rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Rev-321/13-2 od 5. ožujka 2013., istaknute povrede članka 
29. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični - radi brisanja z.k. upisa. 
(U-III-3313/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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  17. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
B. P. iz Z., koju zastupa V. D. L., odvjetnica iz Z., protiv presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: I Kž-Us 2/12-6 od 18. ožujka 2015. i presude Županijskog 
suda u Zagrebu broj: K-Us-49/10 od 7. listopada 2011., istaknute povrede članaka 
14. stavka 2., 18., 29. i 36. Ustava Republike Hrvatske kao i odredbe članaka 3. i 5. 
Ustava, ističe i povrede članaka 6. i 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda te članka 2. Protokola broj 7 uz Konvenciju, kazneni - kazneno djelo iz 
članka 343.  Kaznenog zakona. 
(U-III-2219/2015) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 
  18. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio D. 
T. iz P., kojeg zastupa A. M. G., odvjetnica iz Z., protiv presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Kžm 13/13-6 od 15. svibnja 2014., istaknute povrede članka 
29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, kazneni, zbog kaznenog djela iz članka 79. stavci 1. i 2. 
KZRH/93., odgoda ovrhe, (upućivanja na izvršenje kazne zatvora). 
(U-III-4975/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
  19. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio D. 
Š. iz V. G., kojeg zastupa M. U., odvjetnik iz Z., protiv presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Kžm 13/13-6 od 15. svibnja 2014., istaknute povrede članka 
29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, kazneni, zbog kaznenog djela iz članka 79. stavci 1. i 2. 
KZRH/93. 
(U-III-5248/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
  20. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio K. 
P. iz V. G., kojeg zastupa K. A., odvjetnica iz Z., protiv presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Kžm 13/13-6 od 15. svibnja 2014., istaknute povrede 
članaka 14. i 29. Ustava Republike Hrvatske i članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, kazneni, zbog kaznenog djela iz članka 79. stavci 1. i 2. 
KZRH/93. 
(U-III-5578/2014) 
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ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
  21. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio P. 
K. iz K., protiv presude Županijskog suda u Karlovcu, Stalna služba u Gospiću broj: 
K-11/2013-137 od 2. srpnja 2014. i presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: 
Kž-598/14-6 od 26. studenoga 2014., istaknute povrede članka 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, kazneni, zbog kaznenog djela iz članka 90. Kaznenog zakona.  
(U-III-367/2015) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
  22. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio R. 
D. iz Nj., kojeg zastupa P. K. K., odvjetnica iz J., protiv presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Kžm 6/14-4 od 3. ožujka 2015. i presude Županijskog suda 
u Velikoj Gorici broj: Kzm-1/08 od 20. rujna 2013., istaknute povrede članka 19. 
stavka 2., članka 26. i članka 29. stavaka 1., 2. alineje 6. Ustava Republike Hrvatske 
kao i članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni, zbog 
kaznenog djela iz članka 192. stavka 1. Kaznenog zakona.  
(U-III-2862/2015) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
  23. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. 
K. iz B. i H., kojeg zastupa M. M., odvjetnik iz Odvjetničkog društva M. i B. d. o. o. 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 29. stavaka 1. i 4. te 31. stavka 1. Ustava Republike 
Hrvatske te članak 19. stavak 1. Ustava, kazneni zbog djela iz članka 292. stavka 2. 
u vezi sa stavkom 1. alinejom 2 KZ-a. 
(U-III-4820/2010) 
 
ZAKLJUČAK: 

ODLUKA 
 
Ustavna tužba se odbija. 
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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 Republike 
Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 
28/01., 76/10. i 5/14.). 
 
Odluka i rješenje doneseni jednoglasno. 

 
  24. Nacrt odluke s referatom II. 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 djela iz članka 292. stavka 2. u 
vezi sa stavkom 1. alinejom 2 KZ-a. 
(U-III-3553/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
  25. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
K. S. iz O., koju zastupa B. K., odvjetnik iz O., protiv presude Upravnog suda u 
Osijeku broj: UsI-278/14-7 od 30. svibnja 2014., istaknute povrede članaka 14. i 26. i 
29. stavka 1., te članaka 12., 14. i 17. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, upravni, radi priznavanja statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog 
branitelja iz Domovinskog rata i prava na obiteljsku mirovinu. 
(U-III-3277/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 

  26. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio A. 
M. iz Z., kojeg zastupa N. G., odvjetnica iz Z., protiv presude Upravnog suda u 
Zagrebu broj: UsI-1010/12-10 od 22. studenoga 2012., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, upravni, radi prava na razmjerni 
dio obiteljske mirovine. 
(U-III-6383/2012) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukida se presuda Upravnog suda u Zagrebu broj: 
UsI-1010/12-10 od 22. studenoga 2012. 
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III. Predmet se vraća Upravnom sudu u Zagrebu na 
ponovni postupak. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
  27. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio D. 
A. iz O., kojeg zastupa D. R., odvjetnik iz O., protiv presude Upravnog suda u Osijeku 
broj: UsI-85/12-20 od 17. rujna 2012., istaknute povrede članaka 14., 18., 19., 26., 
29. stavka 1., 54. i 55. Ustava Republike Hrvatske, upravni, radi izbora, radno mjesto.  
(U-III-5406/2012) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
  28. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je podnio 
A.-m. G. d. o. o. iz B., zastupan po direktoru S. G., koje zastupaju odvjetnici iz 
Zajedničkog odvjetničkog ureda Z. K., D. D. i J. R., iz B., protiv presude Upravnog 
suda u Zagrebu broj: Usl-1260/12-17 od 13. ožujka 2013., istaknute povrede članaka 
29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, upravnosudski, radi naknade 
za oduzetu imovinu. 
(U-III-2280/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
  29. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio P. 
M. R. iz Z., protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: UsII-
103/2013-5 od 9. siječnja 2014., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 38. stavaka 
3. i 4. i članka 46. Ustava Republike Hrvatske, upravni spor, radi prava na pristup 
informacijama. 
(U-III-661/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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  30. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio P. 
M. R. iz Z., protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: UsII-
119/2013-5 od 5. ožujka 2014., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19. stavka 
2., 38. stavaka 3. i 4. i članka 46. Ustava Republike Hrvatske, upravni spor, radi 
prava na pristup informacijama. 
(U-III-1494/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 
 
 
 
          ZAPISNIK VODILA                                       PREDSJEDNICA VIJEĆA  

     Karmen Gospodinović, v.r.                    dr. sc. Snježana Bagić, v.r. 

 
 
 
 
 
 

 
   


