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   Rajko Mlinarić, Miroslav Šumanović, suci 
          

Nikolina Radonić, samostalna ustavnosudska savjetnica u 
Centru za evidenciju i dokumentacije 

   
  

 

 Sjednici predsjedala Ingrid Antičević Marinović, 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-ZVjD-16/2020) održane 15. listopada 2020. 
 
ZAKLJUČAK: 

Zapisnik je usvojen.  
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II. 
 
 2. Nacrt odluke i rješenja s referatom III. o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. Ć. iz 
S., u povodu presude i rješenja Županijskog suda u Šibeniku broj: Gž R-12/2017-2 
od 13. studenoga 2018., istaknute povrede članaka 14., 26. i 29. stavka 1. i 35. 
Ustava, parnični postupak, radi naknade štete i dr. 
(U-III-38/2019) 
 
 

ZAKLJUČAK: 
 
I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukidaju se: 
 
- presuda i rješenje Županijskog suda u Šibeniku broj: Gž 
R-12/2017-2 od 13. studenoga 2018.; 
- presuda i rješenje Općinskog suda u Šibeniku, Stalne 
službe u Kninu broj: Pr-117/16 od 30. kolovoza 2017. 
 
III. Predmet se vraća Općinskom sudu u Šibeniku, 
Stalnoj službi u Kninu na ponovni postupak. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. N. iz Z., kojeg 
zastupa B. J., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 
Gž-2297/18-2 od 14. siječnja 2019. i presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu 
broj: P-2528/17-64 od 28. veljače 2018., istaknute povrede članaka 29. stavka 1., 48. 
stavka 1. i 115. stavka 3. Ustava,  postupak  parnični, radi naknade štete zbog 
nezakonitog i nepravilnog rada suda odnosno javne bilježnice kao povjerenice suda. 
(U-III-1060/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukidaju se: 
 
-  presuda Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-
2297/18-2 od 14. siječnja 2019. i 
-  presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu 
broj: P-2528/17-64 od 28. veljače 2018. 
 
III. Predmet se vraća Općinskom građanskom sudu u 
Zagrebu na ponovni postupak. 
 
IV.  Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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 4. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju su podnijeli T. O., M. O., C. 
O., J. O. i S. O., svi iz Z. i zastupani po dr. sc. S. M., odvjetnici u Z., u povodu 
rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž Ovr-4276/2014-2 od 27. listopada 
2017., zaključka Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: Ovr-8432/2017-13 od 
13. srpnja 2018. i rješenja o ovrsi Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: Ovrs-
37/10 od 13. svibnja 2010., istaknute povrede članaka 29. stavka 1., 34. stavka 1. i 
48. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, te članaka 6. stavka 1., 8. i 13. Konvencije 
za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju, 
ovršni postupak - radi ispražnjenja i predaje u posjed nekretnine.  
(U-IIIB-3145/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet se povlači s dnevnog reda. 
 
 

 
 5. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. P. iz 
R., kojeg zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu V., J., Š., S., J. & J. d.o.o. iz 
R., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2804/16-
22 od 22. veljače 2017. i presude Upravnog suda u Rijeci broj: UsI-1926/15-11 od 
14. lipnja 2016., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1., 54. stavka 1. 
(članak 54. Ustava u pročišćenom tekstu Ustava /"Narodne novine" broj 85/10./ 
označen je kao članak 55. Ustava /"Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 
28/01., 76/10. i 5/14./) i 55. stavka 1. Ustava, upravni i upravnosudski postupak, radi 
naplate uvoznog duga. 
(U-III-2806/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
Ustavna tužba odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 6. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnim tužbama koje je podnio J. B. 
iz B., R. S., ustavna tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog 
zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok), upravni postupak, 
obnova i opremanje u ratu oštećene obiteljske kuće. 
(U-III-2080/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
Ustavna tužba odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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 7. Nacrt odluke i rješenja s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio L. M. iz 
P., Č. R., kao likvidator Likvidacijske imovine brisanog trgovačkog društva M.-N. A. 
d.o.o. za trgovinu i poslovne usluge sa sjedištem na U., P., te kao direktor i jedini član 
trgovačkog društva M.-N. s.r.o. sa sjedištem u P., Č. R., a kojeg zastupa S. M., 
odvjetnica u Z., likvidacija naknadno pronađene likvidacijske imovine nakon brisanja 
trgovačkog društva iz registra bez provedbe postupka likvidacije. 
(U-III-2391/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Utvrđuje se da je podnositelju L. M. iz P., Č. R., 
povrijeđeno pravo na pristup sudu iz članka 29. stavka 1. 
Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 
135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.). 
 
III. Trgovački sud u Zadru dužan je odlučiti o prijedlogu 
za donošenjem rješenja o zaključenju postupka likvidacije 
likvidacijske imovine u najkraćem mogućem roku, ali ne 
duljem od tri (3) mjeseca, računajući od prvog idućeg 
radnog dana nakon objave ove odluke u "Narodnim 
novinama". 
 
IV. 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 L. M. iz P., Č. R., kao likvidatoru 
Likvidacijske imovine brisanog trgovačkog društva M.-N. 
A. d.o.o. za trgovinu i poslovne usluge sa sjedištem na U., 
P., OIB: 68019416698, čiji je upis u sudski registar 
određen na temelju pravomoćnog rješenja Trgovačkog 
suda u Zadru broj: R1-41/2016-19 od 21. veljače 2019.,  te 
kao direktoru i jedinom članu trgovačkog društva M.-
N.s.r.o. sa sjedištem u P., Č. R., Identifikacijski broj: 458 
04 648, OIB: 32890600925, određuje se primjerena 
naknada zbog povrede prava na suđenje u razumnom 
roku zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava u iznosu 
od 3.000,00 kuna. 
 
V. Naknada iz točke IV. ove izreke bit će isplaćena iz 
državnog proračuna, na račun Likvidacijske imovine 
brisanog trgovačkog društva M.-N. A. d.o.o. za trgovinu i 
poslovne usluge sa sjedištem na U., P., OIB: 
68019416698, upisane u sudski registar na temelju 
rješenja Trgovačkog suda u Zadru broj: R1-41/2016-19 od 
21. veljače 2019., u roku od tri (3) mjeseca od dana 
podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu pravosuđa i 
uprave Republike Hrvatske za njezinu isplatu. 
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VI. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. M. iz Z., kojeg 
zastupa S. M., odvjetnik u Odvjetničkom društvu M. & P. u Z., ustavna tužba 
podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu 
Republike Hrvatske (razumni rok), parnični postupak, radi isplate. 
(U-IIIA-421/2020) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Vrhovni sud Republike Hrvatske dužan je donijeti 
odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod brojem 
Gr1-120/2020 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 S. M. iz Z., B. p. 10, 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 
15.200,00 kuna. 
 
IV. Naknada iz točke III. 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. 
 
V.  Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio V. K. iz R., kojeg 
zastupa V. M., odvjetnik u R., ustavna tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz 
članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok), 
ovršni postupak - radi naplate novčane tražbine na temelju pravomoćne i ovršne 
presude.  
(U-IIIA-444/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
I. Ustavna tužba se usvaja. 
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II. Općinski sud u Rijeci dužan je donijeti odluku u 
predmetu koji se pred tim sudom vodi pod brojem Ovr-
836/2019 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 V. K. iz R., M. L. 10, 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 
13.400,00 kuna. 
 
IV. Naknada iz točke III. 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. 
 
V.  Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 

 

 

 
 

     ZAPISNIK VODILA                                       PREDSJEDNICA VIJEĆA  

   Nikolina Radonić, v.r.                          Ingrid Antičević Marinović, v.r. 


