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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

3. SJEDNICE PRVOG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE 

O USTAVNIM TUŽBAMA 

održane 12. veljače 2020. 

 

  

  

 PRISUTNI: Branko Brkić, predsjednik Vijeća, 
   Andrej Abramović, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, 
   Josip Leko, Goran Selanec, suci   
 

Karmen Gospodinović, voditeljica Centra za evidenciju i 
dokumentaciju 
 
 

Sjednici Vijeća predsjedao Branko Brkić, predsjednik Vijeća 

 
 
 
 

D N E V N I    R E D 
 

I. 
 
 
  1. Ovjera zapisnika 2. sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjP-2/2020), održane 29. siječnja 2020.  
        
ZAKLJUČAK: 

Zapisnik je usvojen. 
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II. 

  
  
 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela I. K. iz Š., koju 
zastupa J. S., odvjetnica u B., u povodu presude Županijskog suda u Slavonskom 
Brodu, Stalne službe u Požegi broj: Gž-1442/16-3 od 18. travnja 2018. i presude 
Općinskog suda u Zadru, Stalna služba u Biogradu na Moru broj: P-1724/14 od 3. 
svibnja 2016., istaknuta povreda  članak 29. stavak 1. Ustava, parnični postupak radi 
naknade štete. 
(U-III-2149/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 
 3. Nacrt odluke i rješenja s referatom II. o ustavnim tužbama koje su podnijele 
L. P. i S. P., obje iz N., koje zastupa B. P., odvjetnik u K., u povodu presude i rješenje 
Županijskog suda u Varaždinu broj: 10 Gž-851/16-4 od 6. ožujka 2017. i presude i 
rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 720/2017-3 od 5. veljače 
2019., istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. 
Ustava, te članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 
i članka 1. Protokola br. 3 uz Konvenciju, parnični postupak radi naknade 
neimovinske štete, duševne boli zbog naročito teškog invaliditeta bliske osobe. 
(U-III-2255/2019, U-III-2256/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. K. iz Z., kojeg 
zastupa G. P., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Kž 23/2018-9 od 11. lipnja 2019. i presude Županijskog suda u Zagrebu broj: K-
3/16 od 3. srpnja 2017., istaknute povrede  članaka 29. stavka 1. i 31. stavka 2. 
Ustava, kazneni postupak zbog kaznenog djela iz članka 246. stavaka 1. i 2. 
Kaznenog zakona. 
(U-III-3418/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. D. iz Z., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-440/16-2 od 
4. svibnja 2017., istaknute povrede članaka 14., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, 
te članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, članka 1. 
Protokola broj 1 uz Konvenciju i članka 1. Protokola broj 12 uz Konvenciju, upravni i 
upravno sudski postupak, radi određivanja mirovine. 
(U-III-4464/2017) 
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ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. J. iz Z., kojeg 
zastupa M. L., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-1163/17-2 od 19. travnja 2017., istaknute povrede  članaka 14. 
stavka 2., 19. stavka 1., 29. stavka 1. 48. stavka 1. i 141. (134.) Ustava, upravni i 
upravno sudski postupak, radi određivanja mirovine. 
(U-III-2845/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio C. - Podružnica Z., 
kojeg zastupaju odvjetnici iz Odvjetničkog društva K. & partneri d. o. o. sa sjedištem 
u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-
1329/18-4 od 13. veljače 2019., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, 
upravni i upravno sudski postupak - porezni dug za 2009. godinu. 
(U-III-2983/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli G. L. i V. C. L., 
oboje iz K., koje zastupaju odvjetnici iz Odvjetničkog društva V., J., Š., S., J. & J. u 
R., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3632/18-
3 od 13. veljače 2019., istaknute povrede  članaka 3., 14., 19. stavka 2. i 29. stavka 
1. Ustava, upravni i upravno sudski postupak radi iskopa posmrtnih ostataka. 
(U-III-2959/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. B. iz R., kojeg 
zastupaju odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu K. & S. u R., u povodu 
presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1111/18-2 od 14. 
veljače 2019., istaknute povrede članaka18. stavka 1., 19. stavka 2., 26., 29. stavka 
1. i 54. stavaka 1. i 2. Ustava, upravni i upravno sudski postupak - izbor kandidata. 
(U-III-2804/2019) 
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ZAKLJUČAK: 
Predmet povučen s dnevnog reda. 

 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela B. E. O. iz L., 
koju zastupaju M. F., B. P. V. i A. F., odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu u 
V., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3646/18-
2 od 4. travnja 2019., istaknute povrede članaka 3., 5. stavka 2. 26. i 29. stavka 1. 
Ustava, te članaka 6. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
upravni i upravno sudski postupak radi oslobođenja od poreza na promet kupnje prve 
nekretnine. 
(U-III-2612/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela K. P. iz V., koju 
zastupa M. S., odvjetnik u V., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-2203/17-2 od 16. studenoga 2017., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 19. i 29. stavka 1. Ustava,  upravni  i upravno sudski postupak radi naplate 
trošarine. 
(U-III-462/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio R. N. iz Z., kojeg 
zastupa Ž. K., odvjetnik u Z., postupak za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku 
zbog duljine parničnog postupka koji se vodio pred Općinskim radnim sudom u 
Zagrebu, Županijskim sudom u Zagrebu i pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske. 
(U-IIIA-3256/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 

13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio B. N. iz O., S. R. 
Nj., kojeg zastupa V. M., odvjetnik u Odvjetničkom društvu K. & Partneri d.o.o. iz Z., u 
povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: 1 Kž 633/2019-4 od 28. 
studenoga 2019., istaknute povrede članaka 3., 5. i 29. stavka 1. Ustava, te članka 6. 
stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak - 
izručenje. 
(U-III-116/2020) 
 

ZAKLJUČAK: 
Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 

         ZAPISNIK VODILA                                 PREDSJEDNIK VIJEĆA   

    Karmen Gospodinović, v.r.             dr. sc. Branko Brkić, v.r. 


