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Sjednici predsjedala Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća 

 
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
     

 
1. Ovjera zapisnika 1. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim 

tužbama (SuE-ZVjD-1/2018), održane 18. siječnja 2018. 
 
ZAKLJUČAK: 

Zapisnik je usvojen.  
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II. 

 
2. Nacrt odluke s referatom IV. o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. P. iz Z., 

koju zastupaju A. Š. i M. Š., odvjetnici iz Z., u povodu presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Gž-116/10-2 od 22. listopada 2013., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi utvrđenja i priznanja prava 
suvlasništva. 
(U-III-339/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda.  
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. T. iz B. M., kojeg 
zastupa Z. S., odvjetnik iz B. M., u povodu presude Županijskog suda u Osijeku broj: 
Gž-698/2010-2 od 30. lipnja 2011., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. 
stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi utvrđenja prava vlasništva. 
(U-III-610/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno.  

 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio L. K.-R., u povodu 
presude Županijskog suda u Splitu broj: Gžmal-378/15-2 od 2. prosinca 2015., 
istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi isplate. 
(U-III-1264/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno.  

 
 5. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli A. B. i 
drugi suvlasnici stambene zgrade u Z., zastupani po upravitelju stambene zgrade, , 
kojeg zastupa M. B., odvjetnik iz Z., u povodu presude i rješenja Županijskog suda u 
Varaždinu broj: 35 Gž-795/16-4 od 4. rujna 2017. i rješenja Županijskog suda u 
Varaždinu broj: 35 Gž-795/16-6 od 16. listopada 2017., istaknute povrede članaka 
14. stavka 2., 16., 26. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi isplate 
zajedničke pričuve. 
(U-III-4733/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

ODLUKA 
 
Ustavna tužba podnesena protiv presude i rješenja 
Županijskog suda u Varaždinu broj: 35 Gž-795/16-4 od 4. 
rujna 2017. se odbija. 
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i 
 
RJEŠENJE 
 
Ustavna tužba podnesena protiv rješenja Županijskog 
suda u Varaždinu broj: 35 Gž-795/16-6 od 16. listopada 
2017. se odbacuje. 
 
Odluka i rješenje doneseni jednoglasno.  
 

 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. F. iz Z., kojeg 
zastupa I. B., odvjetnica iz Z., u povodu presude Županijskog suda u Osijeku broj: 
Gž-2501/2016-3 od 1. rujna 2017. i presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu 
broj: Pn-3385/13-36 od 15. srpnja 2016., istaknute povrede članaka 29. i 38. stavaka 
1. i 2. Ustava, te članaka 6. i 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, parnični postupak radi naknade štete zbog povrede prava osobnosti. 
(U-III-4336/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda.  
 

 
 7. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. B. iz 
Z., kojeg zastupa I. B., odvjetnik iz Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev 2479/13-2 od 5. ožujka 2014., presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Gž2-418/12-2 od 24. lipnja 2013. i presude Općinskog građanskog 
suda u Zagrebu broj: P2-335/09 od 17. travnja 2012., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 18. stavka 1., 26. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak. 
(U-III-2242/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

ODLUKA 
 
Ustavna tužba se odbija u odnosu na rješenje Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske broj: Rev 2479/13-2 od 5. ožujka 
2014. 
 
i 
 
RJEŠENJE 
 
Ustavna tužba se odbacuje u odnosu na presudu 
Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž2-418/12-2 od 24. 
lipnja 2013. 
 
Odluka i rješenje doneseni jednoglasno.  
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 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. M. iz S., kojeg 
zastupa M. B., odvjetnica iz S., u povodu rješenja Županijskog suda u Splitu broj: 
Gžp-715/10 od 4. travnja 2011., istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 2., 19. 
stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, zemljišnoknjižni postupak radi provedbe rješenja o 
nasljeđivanju. 
(U-III-4249/2011) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno.  

 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela T. I. iz V., koju 
zastupa T. Č., odvjetnik iz V., u povodu rješenja Županijskog suda u Varaždinu broj: 
Gž-2442/11-2 od 31. svibnja 2011., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, 
ovršni postupak radi ovrhe na nekretnini. 
(U-III-5133/2011) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno.  

 
 10. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio H. Đ. iz P., 
kojeg zastupaju Š. P. i N. S., odvjetnici iz Z., u povodu presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Kž-506/14-6 od 10. veljače 2015., istaknute povrede članka 
29. stavka 1. Ustava i članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, kazneni postupak zbog kaznenog djela ubojstva u pokušaju. 
(U-III-1118/2015) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda.  
 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. S. iz R., kojeg 
zastupa N. S., odvjetnik iz R., u povodu presude Županijskog suda u Rijeci broj: Kž-
490/2014-5 od 3. lipnja 2015., istaknute povrede članaka 31., 140. i 141. Ustava, 
kazneni postupak zbog kaznenog djela teške tjelesne ozljede.  
(U-III-377/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda.  
 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio F. D. iz B., u 
povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Kž-542/2017-3 od 27. lipnja 2017. 
i presuda Općinskog suda u Bjelovaru broj: K-409/2016 od 14. travnja 2017., 
istaknute povrede  članaka 12. i 29. Ustava, kazneni postupak zbog kaznenog djela 
prijetnje. 
(U-III-3800/2017) 
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ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno.  

 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio V. Š. iz Z., kojeg 
zastupa K. K., odvjetnik u Odvjetničkom društvu K. i P. iz Z., u povodu presude 
Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: FPž-145/14 od 25. ožujka 2015., 
rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Financijskog inspektorata, Službe 
za prekršajni postupak, klasa: 440-08-01/12-03/30/09, ur. broj: 513-08-01-03/13-30 
od 26. rujna 2013., istaknute povrede članaka 19., 29. i 31. Ustava, prekršajni 
postupak.  
(U-III-2938/2015) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda.  
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela S. T. iz P. koju 
zastupa B. R., odvjetnica iz P., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-605/17-2 od 24. svibnja 2016. i presude Upravnog suda u Rijeci 
broj: UsI-949/16-11 od 23. prosinca 2016., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 
16., 18. stavka 1., 19. stavka 2., 29. stavka 1., 30., 44. i 55. Ustava, upravni spor 
zbog prestanka državne službe. 
(U-III-4431/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda.  
 
 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. V. iz N. L. S., 
kojeg zastupa I. K., odvjetnik iz Z., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-1996/17-2 od 19. srpnja 2017., istaknute povrede 
članaka 18, 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, upravni spor radi stjecanja prava iz 
mirovinskog osiguranja. 
(U-III-4373/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda.  
 
 16. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio V. S. iz R., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-566/14-5 od 
2. srpnja 2015., istaknute povrede članaka 14., 18., 19. i 29. stavka 1. Ustava, 
upravni spor zbog šutnje uprave. 
(U-III-357/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukida se presuda i rješenje Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-566/14-5 od 2. srpnja 2015. 
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III. Predmet se vraća Visokom upravnom sudu 
Republike Hrvatske na ponovni postupak. 
 
Odluka donesena jednoglasno.  

  
 17. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. M. d.o.o. iz Z., 
kojeg zastupa Odvjetničko društvo G. i p. iz Z., u povodu presude Visokog upravnog 
suda Republike Hrvatske broj: UsII-40/15-10 od 22. travnja 2016. i rješenja Agencije 
za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/14-01/002, ur. broj: 580-09/88-2015-
100 od 17. ožujka 2015., istaknute povrede članaka 19., 29. stavka 1., 35., 48. 
stavka 1. i 49. stavaka 1. i 2. Ustava, upravni spor radi poništenja rješenja u vezi sa 
sklapanjem zabranjenog sporazuma. 
(U-III-2791/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukida se: 
 
-  presuda Visokog upravnog suda u Republike 
Hrvatske broj: UslI-40/15-10 od 22. travnja 2016.  
 
-  rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja 
klasa: UP/I 034-03/14-01/002, ur. broj: 580-09/88-2015-
100 od 17. ožujka 2015. 
 
III. Predmet se vraća Agenciji za zaštitu tržišnog 
natjecanja na ponovni postupak. 
 
Odluka donesena jednoglasno.  

 
 18. Nacrt rješenja s referatom III. o ustavnoj tužbi koju je podnio P. B. iz R., 
kojeg zastupaju N. K., V. K. i A. K., odvjetnici iz R., u povodu presude Županijskog 
suda u Karlovcu broj: Gž-1438/07-3 od 19. siječnja 2011. i rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Rev 1150/11-2 od 11. prosinca 2013., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2. i 35. Ustava, parnični postupak radi naknade nematerijalne 
štete. 
(U-III-1095/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda.  
 
 
 

  

ZAPISNIK VODILA                                                PREDSJEDNICA VIJEĆA  

Sanja Trgovac, v.r.                                   Ingrid Antičević Marinović, v.r. 

  


