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Sjednici Suda predsjedala Snježana Bagić, zamjenica predsjednice Suda 
 

 
D N E V N I    R E D   

 
I. 

 
  1. Ovjera zapisnika 22. sjednice Suda (SuE-ZSjB-22/2014) održane 4. 
studenoga 2014. 

 
ZAKLJUČAK: 

 
Zapisnik je usvojen. 
 
U zapisniku 12. sjednice Suda (SuE-ZSjB-12/2014) održane 30. 
travnja 2014., zaključak vezan uz točku 10. (U-III-2184/2009) -  
stavlja se izvan snage. 
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II. 
 

OCJENA SUGLASNOSTI S USTAVOM I ZAKONOM 
DRUGIH PROPISA 

 
  2. Nacrt odluke s referatom V. u povodu prijedloga koji je podnijelo 
trgovačko društvo "Maraš" d.o.o., Vrsi, zastupano po direktoru Šimi Marašu, za 
pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom (u cjelini, a posebno članaka 
3. i 5.) Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 
("Narodne novine" broj 98/12.). 
(U-II-2927/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
ODLUKA 
 
I.  Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i 
zakonom te se ukida članak 12. Uredbe o naknadi za 
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru ("Narodne 
novine" broj 98/12.). 
 
II.  Postupci pokrenuti zahtjevima za donošenje rješenja o 
izvedenom stanju koji su podneseni u razdoblju od 4. kolovoza 
2012. do 6. rujna 2012., a nisu pravomoćno dovršeni do dana 
stupanja na snagu ove odluke, dovršit će se po pravilima 
propisanima člankom 39. Zakona o postupanju s nezakonito 
izgrađenim zgradama ("Narodne novine" broj 86/12.). 
 
III.  Ova odluka stupa na snagu prvi dan nakon njezine objave 
u "Narodnim novinama". 
 
i 
 
RJEŠENJE  
 
I.  Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu 
suglasnosti s Ustavom članaka 3. i 5. Uredbe o naknadi za 
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru ("Narodne 
novine" broj 98/12.), kao i Uredbe u cjelini. 
 
II.  Ova odluka i rješenje objavit će se u "Narodnim 
novinama". 
 
Odluka i rješenje doneseni jednoglasno. 
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III. 
 

USTAVNE TUŽBE 
 
  3. Nacrt odluke s referatom XII. u povodu ustavne tužbe koju je podnio 
M. H. iz S., kojeg zastupa odvjetnik Ž. L. iz S., protiv presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Kž-Us-79/10-6 od 15. rujna 2010., istaknute povrede 
članaka 14., 18., 24., 25. i 29. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. Ustava Republike Hrvatske, 
kazneni - kazneno djelo razbojništva iz članka 218. stavka 2. u vezi s člankom 218. 
stavkom 1. Kaznenog zakona. 
(U-III-6559/2010) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
ODLUKA  
 
I.  Ustavna tužba se djelomično usvaja. 
 
II.  Utvrđuje se da je podnositelju ustavne tužbe M. H., zbog 
neprovođenja istrage u povodu njegovih prigovora da je bio 
zlostavljan od 9. svibnja 2008. u 20,00 sati do 10. svibnja 2008. 
u 20,45 sati, povrijeđeno pravo zajamčeno člankom 23. 
stavkom 1. zasebno i u vezi s člankom 25. stavkom 1. Ustava 
Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 
113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.) i člankom 3. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - 
Međunarodni ugovori" broj 18/97., 6/99., 8/99., 14/02. i 1/06.) u 
proceduralnom aspektu. 
 
a) Zbog utvrđene povrede, podnositelju ustavne tužbe 
određuje se, za razdoblje do donošenja ove odluke, 
zadovoljština u iznosu od 20.000,00 kuna, koja će biti isplaćena 
iz državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca od dana 
podnošenja zahtjeva podnositelja ustavne tužbe Ministarstvu 
pravosuđa Republike Hrvatske za njezinu isplatu. 
 
b)  Na temelju članka 31. stavaka 4. i 5. Ustavnog zakona o 
Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 
99/99., 29/02. i 49/02.-pročišćeni tekst) Ustavni sud određuje da 
je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske dužno pokrenuti i 
provesti djelotvornu istragu o navodnom zlostavljanju 
podnositelja M. H. od 9. svibnja 2008. u 20,00 sati do 10. 
svibnja 2008. u 20,45 sati. 
 

III. U odnosu na ostale prigovore podnositelja, koji nisu 
odbačeni rješenjem, ustavna tužba se odbija. 
 
IV. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama". 
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i 
 
RJEŠENJE 
 
I.  Ustavna tužba odbacuje se: 
 
-  u dijelu prigovora koji se odnose na razdoblje prije 10. 
svibnja 2008. oko 14,00 sati, 
- u odnosu na prigovore u kojima se podnositelj poziva na 
članke 18. i 116. stavak 1. Ustava. 
 
II.  Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
Odluka i rješenje doneseni jednoglasno. 

 
 
  4. Nacrt odluke s referatom V. u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli 
Š. F. i Z. F., oboje iz P., koje zastupa M. I., odvjetnik iz P., protiv presude 
Županijskog suda u Šibeniku broj: Gž-1516/2008 od 16. veljače 2009. i presude 
Općinskog u Kninu broj: P-5/06 od 23. srpnja 2008., istaknute povrede članaka 5., 
14. stavka 2., 19, 26., 29. stavka 1., 35. i 57. Ustava Republike Hrvatske, parnični, 
radi predaje u posjed. 
(U-III-2184/2009) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
I.  Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Utvrđuje se da je podnositeljima ustavne tužbe Š. F. i Z. F. 
iz P., S. I. 3, povrijeđeno ustavno pravo na dom zajamčeno 
člankom 34. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 
56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.), te se radi 
otklanjanja utvrđene povrede ukidaju: 
 
- presuda Županijskog suda u Puli broj: Gž-3039/01-2 od 
14. srpnja 2003., i 
- presuda Općinskog suda u Puli broj: P-1107/00-16 od 11. 
rujna 2001. 
 
III. Na temelju članka 31. stavaka 3. i 5. Ustavnog zakona o 
Ustavnom sudu Republike Hrvatske, ("Narodne novine" broj 
99/99., 29/02., 49/02. - pročišćeni tekst) Ustavni sud Republike 
Hrvatske određuje: 
 
a) da je Vlada Republike Hrvatske dužna osigurati 
podnositeljima ustavne tužbe Š. F. i Z. F. iz P., S. I. 3, 
odgovarajući stambeni prostor radi ostvarivanja njihova 
ustavnog prava na dom; 
 



5 
 

b) da podnositelji ustavne tužbe Š. F. i Z. F. imaju pravo, 
zajedno s članovima njihove obitelji, nastaviti nesmetano 
korištenje stana u P., S. I. 3, do trajnog uređenja njihova 
pravnog statusa na tom stanu, odnosno do dodjele drugog 
odgovarajućeg stambenog prostora radi ostvarivanja njihova 
ustavnog prava na dom. 
 
IV. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 
 
 
ZAPISNIK VODILA                       ZAMJENICA PREDSJEDNICE          

 Sanja Trgovac, v.r.                     dr. sc. Snježana Bagić, v.r.    

 


