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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

3. SJEDNICE DRUGOG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE 

O USTAVNIM TUŽBAMA 

održane 17. veljače 2022. 

 

 

PRISUTNI: Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća,  
Mato Arlović, Snježana Bagić, Josip Leko,  
Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, suci 

 
Sanja Trgovac, voditeljica Savjetničke službe  

 
 
ODSUTAN: Miroslav Šumanović, sudac 
 
 

Sjednici predsjedala Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća 
 
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 

 
                   1. Ovjera zapisnika 2. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjD-2/2022) održane 3. veljače 2022. 
 
ZAKLJUČAK: 

Zapisnik je usvojen. 
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II. 
 
 
 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela I. G. iz S. B., koju 
zastupa P. K., odvjetnik u S. B., u povodu presuda Županijskog suda u Slavonskom 
Brodu, Stalna služba u Požegi broj: Gž-996/2014-2 od 27. lipnja 2014. i Općinskog suda 
u Slavonskom Brodu broj: P-839/12-41 od 21. ožujka 2014., istaknute povrede članaka 
14. stavka 2., 19., 26. i 29. stavka 1. Ustava, članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi isplate naknade za izgubljeno 
uzdržavanje. 
(U-III-452/2019) 
 
ZAKLJUČAK:  

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 
 3. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio I. B. iz S., kojeg 
zastupa M. M., odvjetnica u T., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Revr 1116/14-2 od 1. ožujka 2017., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26., 
29. stavka 1., 48., 50., 54. stavka 1. i 116. stavak 1. Ustava, parnični postupak radi 
isplate (MUP). 
(U-III-5200/2017) 
 
ZAKLJUČAK:  

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 

 
 4. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko društvo 
M. K. d.o.o., D., koje zastupa A. K., odvjetnik u D., u povodu presude Visokog 
trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: 24 Pž-6251/2018-2 od 9. lipnja 2020., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1., 115. stavka 3. i 116. Ustava, 
parnični postupak radi isplate naknade za zaustavljanje autobusa prema Odluci/14. 
(U-III-1882/2021) 
  
ZAKLJUČAK:  

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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 5. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko društvo 
G. d.o.o. sa sjedištem u S. Č., koje zastupa A. Š., odvjetnik u V. G., u povodu presude i 
rješenja Županijskog suda u Bjelovaru broj: Gž-626/2018-2 od 3. prosinca 2019., 
istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi 
isplate. 
(U-III-866/2021) 
  
ZAKLJUČAK:  

Ustavne tužbe se odbijaju. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko društvo S. 
P. S. C. L. sa sjedištem u R. M. O., koje zastupa M. M., odvjetnik u Odvjetničkom 
društvu M. i suradnici d.o.o. sa sjedištem u R., u povodu rješenja Visokog trgovačkog 
suda Republike Hrvatske broj: 35 Pž-5494/2018-2 od 1. listopada 2018., istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava, osnivanje fonda ograničene 
odgovornosti. 
(U-III-2072/2021) 
 
ZAKLJUČAK:  

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. L. iz B. u povodu 
rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-4891/20-2 od 20. siječnja 
2021., istaknuta povreda članka 29. Ustava, upravni spor radi isplate poljoprivrednih 
potpora. 
(U-III-2021/2021) 
 
ZAKLJUČAK:  

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukidaju se: 
- rješenje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: 
Usž-4891/20-2 od 20. siječnja 2021. i 
- rješenje Upravnog suda u Zagrebu broj: Usl-2092/19-5 od 
11. rujna 2020. 
 
III. Predmet se vraća Upravnom sudu u Zagrebu na 
ponovni postupak. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko društvo T. 

d.d. sa sjedištem u Z., koje po punomoći direktora R. M. zastupa M. K., odvjetnik u 
Odvjetničkom društvu P. i partneri j.t.d. sa sjedištem u R., u povodu presuda Visokog 
upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3137/19-3 od 17. ožujka 2021. i Upravnog 
suda u Splitu broj: UsIpor-70/17-14 od 6. svibnja 2019., istaknute povrede članaka 3., 
18., 19., 26., 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 51. stavka 1. Ustava, te članaka 6. stavak 1. i 
13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1. Protokola br. 1 uz 
Konvenciju, upravni spor - porezna ovrha nakon raskida neispunjene predstečajne 
nagodbe. 
(U-III-4006/2021) 
 
ZAKLJUČAK:  

Predmet se povlači s dnevnog reda.  
 

 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela K. Đ. iz B. u povodu 
presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1375/19-3 od 12. 
prosinca 2019., istaknuta povreda 29. stavka 1. Ustava i članka 6. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, upravni spor radi poreza na promet nekretnina. 
(U-III-2771/2020) 
 
ZAKLJUČAK:  

ODLUKA 
 
Ustavna tužba se odbija. 
 
i  
 
RJEŠENJE 
 
Ustavna tužba odbacuje se 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. 

 
 

10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko društvo 
C. M. I. d.o.o., sa sjedištem u R., kojeg zastupa M. M., odvjetnik u Odvjetničkom društvu 
M. i suradnici d.o.o. u R., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske 
broj: UsII-48/21-7 od 23. veljače 2021., istaknute povrede članaka 18. stavka 1. i 29. 
stavka 1. Ustava te članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
upravni spor radi javne nabave. 
(U-III-2553/2021) 
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ZAKLJUČAK:  
Predmet povučen s dnevnog reda. 

 
 

11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko društvo 
C. M. I. d.o.o., sa sjedištem u R., koje zastupa M. M., odvjetnik u Odvjetničkom društvu 
M. i suradnici d.o.o. u R., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske 
broj: UsII-49/21-7 od 24. veljače 2021., istaknute povrede članaka 18. stavka 1. i 29. 
stavka 1. Ustava te članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
upravni spor radi javne nabave. 
(U-III-2555/2021) 
 
ZAKLJUČAK:  

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 

 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko društvo 
C. & T. I. M. S.p.A., sa sjedištem u I., kojeg zastupa M. M., odvjetnik u Odvjetničkom 
društvu M. i suradnici d.o.o. u R., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: UsII-52/21-5 od 23. veljače 2021., istaknute povrede članaka 18. stavka 
1. i 29. stavka 1. Ustava te članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, upravni spor radi javne nabave. 
(U-III-2554/2021) 
 
ZAKLJUČAK:  

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 13. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo K. d.o.o. sa sjedištem u Z., koje zastupa M. G., odvjetnica u odvjetničkom 
društvu B. i partneri sa sjedištem u Z., u povodu presude i rješenja Visokog upravnog 
suda Republike Hrvatske broj: Usž-517/19-2 od 30. travnja 2020., istaknute povrede 
članaka 18., 19. stavka 2., 29. stavka 1. i 49. stavka 2. Ustava, upravni spor. 
(U-III-4242/2020) 
 
ZAKLJUČAK:  

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukida se presuda i rješenje Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-517/19-2 od 30. travnja 2020. 
 
III. Predmet se vraća Visokom upravnom sudu Republike 
Hrvatske na ponovno odlučivanje. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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 14. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela S. M. iz B. J., u 
povodu presude Županijskog suda u Sisku broj: Kž-250/13-5 od 22. siječnja 2016., 
istaknute povrede članaka 3., 29. stavka 1. i 48. Ustava te članka 4. Protokola br. 7 uz 
Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak zbog 
kaznenog djela protiv gospodarstva.  
(U-III-2015/2016) 
 
ZAKLJUČAK:  

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio T. P. iz Z., kojeg 

zastupa I. S., odvjetnik u Z., u povodu presuda Županijskog suda u Osijeku broj: Kž- 
367/2019-4 od 18. srpnja 2019. i Općinskog kaznenog suda u Zagrebu broj: K-1470/16 
od 15. ožujka 2019., istaknuta povreda članka 29. Ustava, kazneni postupak zbog 
kaznenog djela prijetnje. 
(U-III-4076/2019) 
 
ZAKLJUČAK:  

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 16. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje je podnijela stečajna masa 
iza U. i. r. S iz S., koju zastupa stečajna upraviteljica V. P., ustavna tužba podnesena na 
temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske 
(razumni rok). 
(U-IIIA-3621/2019, U-IIIA-4054/2019) 
 
ZAKLJUČAK:  

Ustavna tužba se odbija.  
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 17. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela S. G. iz Z., koju 
zastupa Z. P., odvjetnik u Z., u povodu rješenja Općinskog suda u Novom Zagrebu - 
Stalne službe u Samoboru broj: Ovr-1347/15-70 od 8. ožujka 2021., istaknute povrede 
članaka 18., 29., 34. i 48. Ustava i Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, ovršni, radi ovrhe na nekretnini. 
(U-IIIB-195/2022) 
 
ZAKLJUČAK:  

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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18. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju su podnijeli A. J. i G. J., 

oboje iz Z., koje zastupa A. G., odvjetnica iz Z., u povodu presude Županijskog suda u 
Šibeniku broj: Gž-1153/14-2 od 20. ožujka 2017. i presude Općinskog suda u Šibeniku 
broj: P-571/09 od 29. svibnja 2014., istaknute povrede članaka 14. stavak 2., 29. stavak 
1. i 48. stavak 1. Ustava, parnični postupak radi ustupa i nepačanja. 
(U-III-1367/2021) 
 
ZAKLJUČAK:  

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukidaju se: 
 
- presuda Županijskog suda u Šibeniku broj: Gž-1153/14-2 od 
20. ožujka 2017. u dijelu točke I. izreke kojim je odbijena 
žalba tužene-tužiteljice M. J. i u točki II. izreke; 
- presuda Općinskog suda u Šibeniku broj: P-571/09 od 29. 
svibnja 2014 u točkama II. i III. izreke. 
 
III. Predmet se vraća Općinskom sudu u Šibeniku na 
ponovni postupak. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 
 
 
 
  ZAPISNIK VODILA                                    PREDSJEDNICA VIJEĆA 

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

 


