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D N E V N I   R E D 
 

I. 
     
 1. Ovjera zapisnika 19. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjD-19/2020) održane 26. studenoga 2020. 
 
ZAKLJUČAK: 

Zapisnik je usvojen.  
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II. 
 
 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. L. iz Z., kojeg 
zastupa N. O., odvjetnica u Odvjetničkom društvu O. i H. d.o.o. u Z., u povodu 
presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 1116/15 od 17. travnja 2018., 
presude Županijskog suda u Varaždinu broj: Gž-1836/13 od 17. rujna 2014. i 
presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: P-5039/06 od 5. travnja 2012. 
istaknute povrede članaka 19., 29. stavka 1., 48. i 56. Ustava, te članka 6. stavka 1. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1. Protokola broj 1 uz 
Konvenciju, parnični postupak, radi naknade štete zbog nezakonitog rada državnog 
tijela. 
(U-III-3602/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela F. J. iz Z., koju 
zastupa S. M., odvjetnica u Zajedničkom odvjetničkom uredu dr. sc. M., G., G. u Z., u 
povodu  presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 559/2015-4 od 6. 
ožujka 2019. i presude Županijskog suda u Rijeci broj: Gž-3835/2014 od 15. siječnja 
2015., istaknute povrede članaka 14., 29. stavka 1. i 48. (stavka 1.) Ustava, članaka 
6. stavka 1., 13. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 
1. Protokola br. 1 uz Konvenciju, parnični postupak, radi utvrđenja prava vlasništva. 
(U-III-3709/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukidaju se: 
 
-  presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: 
Rev-x 559/2015-4 od 6. ožujka 2019. i 
-  presuda Županijskog suda u Rijeci broj: Gž-
3835/2014 od 15. siječnja 2015. 
 
III. Predmet se vraća Županijskom sudu u Rijeci na 
ponovni postupak. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo Đ. Đ. S. d.o.o. iz 
S. B., koje zastupaju odvjetnici Zajedničkog odvjetničkog ureda P. i N. u S. B., u 
povodu presude Županijskog suda u Varaždinu broj: Gž-1925/2018-2 od 12. travnja 
2019., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. 
Ustava, parnični postupak, radi isplate novčanog iznosa na ime duga za zajedničku 
pričuvu. 
(U-III-4123/2019) 
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ZAKLJUČAK: 
I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukida se: 
 
-  presuda Županijskog suda u Varaždinu broj: Gž-
1925/2018-2 od 12. travnja 2019. 
 
III. Predmet se vraća Županijskom sudu u Varaždinu 
na ponovni postupak. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 5. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnim tužbama koje je podnijela M. 
M. iz Z., koju zastupa D.-S. J., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Gž-4523/13 od 11. ožujka 2014., presude Općinskog građanskog suda 
u Zagrebu broj: P-10548/09 od 7. svibnja 2012. (predmet broj: U-III-1130/2018) i 
rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 2554/14-3 od 13. prosinca 
2017. (predmet broj: U-III-1131/2018), istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. 
stavka 1. Ustava, parnični postupak, radi utvrđenja prava vlasništva. 
(U-III-1130/2018, U-III-1131/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 

ODLUKA 
 
Ustavne tužbe se odbijaju. 
 
i 
 
RJEŠENJE 
 
Ustavna tužba se odbacuje 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.). 
 
Odluka i rješenje doneseni jednoglasno. 

 
 
 6. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. C. iz 
P., kojeg zastupa L. H., odvjetnica u Z., u povodu presude Županijskog suda u 
Vukovaru broj: Gž-949/17-3 od 29. svibnja 2018., istaknute povrede članaka 23. 
stavka 1., 29. stavka 1. i 35. Ustava i članaka 3. i 8. Konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, parnični postupak, radi naknade štete zbog uvjeta u 
zatvoru. 
(U-III-2774/2018) 
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ZAKLJUČAK: 
ODLUKA 
 
I.  Ustavna tužba usvaja se u odnosu na 
podnositeljeve prigovore glede osobnog prostora koji je 
imao na raspolaganju tijekom boravka u K. L. 
 
II. Ukidaju se: 
 
-  presuda Županijskog suda u Vukovaru broj: Gž-
949/17-3 od 29. svibnja 2018. i 
-  presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu 
broj: Pn-1515/13-38 od 4. kolovoza 2017. 
 
III. Predmet se vraća Općinskom građanskom sudu u 
Zagrebu na ponovni postupak. 
 
i  
 
RJEŠENJE 
 
Ustavna tužba odbacuje se u odnosu na podnositeljeve 
prigovore glede ostalih uvjeta kojima je bio podvrgnut 
tijekom boravka u K. L. i glede uvjeta kojima je bio 
podvrgnut tijekom boravka u Z. Z. 
 
Odluka i rješenje doneseni jednoglasno. 

 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. B. iz Z., u 
povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 508/2018-2 od 15. 
svibnja 2019., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 54. stavka 1. 
Ustava (članak 54. Ustava u pročišćenom tekstu Ustava /"Narodne novine" broj 
85/10./ označen je kao članak 55. Ustava, parnični postupak, radi utvrđenja 
nedopuštenosti izvanrednog otkaza ugovora o radu, povratka na rad i naknade 
plaće. 
(U-III-4627/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Ž. P. iz Z., kojeg u 
zastupa M. D., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Revr 1532/16-2 od 30. svibnja 2017., istaknute povrede  članaka 14. stavka 2., 
29. stavka 1. i 54. stavka 1. Ustava, parnični postupak (radni spor), radi utvrđenja 
nedopuštenim izvanrednog otkaza i isplate. 
(U-III-4070/2017) 
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ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 
 9. Nacrt odluke s referatom III. 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 
rješenje 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, 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 na temelju presude ishođene tužbom 
predmnijevanog vlasnika. 
(U-IIIB-3145/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Utvrđuje se da je u ovršnom postupku koji se u 
povodu rješenja o ovrsi broj: Ovrs-37/10 od 13. svibnja 
2010. vodi kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu 
pod brojem Ovr-8432/2017 podnositeljima grubo 
povrijeđeno pravo na pravično suđenje zajamčeno 
člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske 
("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 
76/10. i 5/14.). 
 
III. Općinski građanski sud u Zagrebu dužan je 
postupiti po rješenjima Županijskog suda u Zagrebu broj: 
Gžovr-2526/10-2 od 20. svibnja 2013. i broj: Gž Ovr-
4276/2014-2 od 27. listopada 2017. i odlučiti o žalbama 
podnositelja od 26. svibnja 2010. i 27. svibnja 2013. u roku 
od trideset (30) dana, računajući od prvog idućeg dana 
nakon objave ove odluke u "Narodnim novinama". 
 
IV. Danom donošenja ove odluke prestaje važiti 
rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIB-
3145/2018 od 13. rujna 2018. 
 
V. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio T. F. iz K., kojeg 
zastupaju T. V., N. R. i T. C. C., odvjetnici u V., u povodu presude Općinskog suda u 
Virovitici, Prekršajni odjel broj: Pp P-2/19 od 26. veljače 2019., istaknute povrede 
članaka 26. i 29. stavak 1. Ustava,  prekršajni postupak, zbog prekršaja iz Zakona o 
sigurnosti prometa na cestama - pitanje načela neposrednosti. 
(U-III-1774/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukida se presuda Općinskog suda u Virovitici, 
Prekršajnog odjela broj: Pp P-2/2019 od 26. veljače 2019. 
 
III. Predmet se vraća Općinskom sudu u Virovitici, 
Prekršajnom odjelu na ponovni postupak i odlučivanje. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 
 

 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela B. Đ. iz N., u 
povodu odluke Državnog sudbenog vijeća broj: IS-27/20-9 od 9. srpnja 2020., 
istaknute povrede članaka 14., 29. stavak 1. i 54. stavak 2. Ustava, postupak - DSV, 
imenovanje troje sudaca kaznenog odjela Županijskog suda.  
(U-III-4129/2020) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo B. d.o.o. I., koje 
zastupaju odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda D. Š., I. K., I. K. R. i I. J. u O., 
u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-519/19-2 od 
30. svibnja 2019. i rješenja Upravnog suda u Osijeku broj: 1 Uszp-8/17-8 od 18. 
prosinca 2018., istaknute povrede članaka 19. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava, 
upravni postupak i spor (odbacivanje tužbe u upravnom sporu iz razloga što se ne 
radi o upravnoj stvari). 
(U-III-4183/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukidaju se: 
 
-  rješenje Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-519/19-2 od 30. svibnja 2019. i 



7 
 

- rješenje Upravnog suda u Osijeku broj: 1 Uszp-
8/17-8 od 18. prosinca 2018. 
 
III. Predmet se vraća Upravnom sudu u Osijeku na 
ponovni postupak. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. K. iz P., kojeg 
zastupa I. M., odvjetnik u U., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-3760/18-2 od 29. listopada 2019., istaknuta povreda članka 29. 
stavka 1. Ustava, upravni postupak i spor, radi oduzimanja oružja. 
(U-III-15/2020) 
 
ZAKLJUČAK:  Predmet se povlači s dnevnog reda. 
 
 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. P. iz Z., 
parnični postupak, radi naknade štete, ustavna tužba podnesena na temelju 
ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske 
(razumni rok). 
(U-IIIA-4320/2019) 
 
ZAKLJUČAK:  Predmet se povlači s dnevnog reda. 
 
 

15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo A. d.o.o. iz S., koje zastupa B. B., odvjetnik iz S., u povodu presude Visokog 
upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-519/2018-2 od 19. travnja 2018., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, upravni 
postupak i spor, radi poreznog nadzora. 
(U-III-3927/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukida se presuda Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-519/2018-2 od 19. travnja 
2018. 
 
III. Predmet se vraća Visokom upravnom sudu 
Republike Hrvatske na ponovno odlučivanje. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 

     ZAPISNIK VODILA                                      PREDSJEDNICA VIJEĆA  

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


