
     
Broj: SuE-ZVjD-4/2022 
Zagreb, 3. ožujka 2022. 
 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

4. SJEDNICE DRUGOG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE 

O USTAVNIM TUŽBAMA 

održane 3. ožujka 2022. 

 

PRISUTNI: Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća,  
Mato Arlović, Snježana Bagić, Josip Leko, 
Davorin Mlakar, Miroslav Šumanović, suci 
Mario Jelušić, sudac, u točki 10. 

 
Nikolina Radonić, samostalna ustavnosudska savjetnica u Centru 
za evidenciju i dokumentaciju 

 
 

ODSUTNI:   Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, u točki 10.  
Rajko Mlinarić, sudac 

 
 
Sjednici predsjedala Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, osim u točki 10. u 

kojoj predsjeda Josip Leko, koji zamjenjuje predsjednicu Vijeća  
 
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 

 
                   1. Ovjera zapisnika 3. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjD-3/2022) održane 17. veljače 2022. 
 
ZAKLJUČAK: 

Zapisnik je usvojen. 
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II. 
 
 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. P. iz V., R. S., 
kojeg zastupa H. J. odvjetnik u Z. u povodu rješenje Županijskog suda u Zagrebu broj: 
41 Gž Ob-453/18-2 od 29. svibnja 2018., istaknute povrede članaka 14., 29. stavku 1., 
35., 62. stavku 1. i 65. Ustava Republike Hrvatske, izmjena odluke o susretima i 
druženjima te ostvarivanju sadržaja roditeljske skrbi. 
(U-III-3031/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio K. B. iz D. S., u 
povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž R-372/2018-3 od 10. travnja 
2018. i presude Općinskog radnog suda u Zagrebu broj: Pr-1842/17-10 od 31. siječnja 
2018., istaknute povrede članaka 14. stavka 1., 18. stavka 1., 29. stavka 1. i 48. stavka 
1. Ustava Republike Hrvatske, parnični postupak, radni spor, radi utvrđenja 
nedopuštenom odluke o otkazu i vraćanja na rad. 
(U-III-2542/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukida se:  
 
-  presuda Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž R-
372/2018-3 od 10. travnja 2018. i 
-  presuda Općinskog radnog suda u Zagrebu broj: Pr-
1842/17-10 od 31. siječnja 2018.  
 
III. Predmet se vraća na ponovni postupak Općinskom 
radnom sudu u Zagrebu. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela P. M. iz Z., 
zastupana po ravnateljici I. T.-R., koju zastupa K. P., odvjetnik u Z., u povodu presude 
Županijskog suda u Zagrebu broj: Kž-300/16-3 od 26. travnja 2016. i presude Općinskog 
kaznenog suda u Zagrebu broj: K-194/14-15 od 29. siječnja 2016., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, sadržajno članka 35. 
Ustava, kao i članaka 6. stavka 1. i 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, kazneni postupak, kazneno djelo iz članka 148. stavaka 1. i 2. KZ-a:125/11-
144/12. 
(U-III-3100/2016) 
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ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje su podnijeli M. M. iz Z., 
kojeg zastupa Č. P., odvjetnik u Z. (predmet broj: U-III-6330/2021), i P. G. iz Z., kojeg 
zastupa Lj. P. V., odvjetnik u Odvjetničkom društvu R. & V. sa sjedištem u Z. (predmet 
broj: U-III-6339/2021), u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž-
Us 23/2020-6 od 10. lipnja 2021. i presude Županijskog suda u Zagrebu broj: K-Us-6/16 
od 14. listopada 2019., istaknute povrede članaka 18., 28., 29., 31. stavka 1. i 48. stavka 
1. Ustava, članaka 6., 7. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i 
članka 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju, kazneni postupak, zbog tri kaznena djela protiv 
službene dužnosti (jedno kazneno djelo iz članka 347. stavka 1. KZ-a/97, dva kaznena 
djela iz članka 291. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. KZ-a/11, jedno kazneno djelo iz 
članka 291. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. i člankom 38. KZ-a/11). 
(U-III-6330/2021, U-III-6339/2021) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Utvrđuje se da je podnositelju M. M. iz Z. 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.) i člankom 6. stavkom 
1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 
("Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 18/97., 6/99. - 
pročišćeni tekst, 8/99. - ispravak, 14/02. i 1/06.), u aspektu 
prava na kontradiktorni postupak i procesnu jednakost 
stranaka time što mu nije dostavljen odgovor državnog 
odvjetništva na njegovu žalbu protiv prvostupanjske presude. 
 
II. U ostalom dijelu ustavna tužba podnositelja M. M. se 
odbija. 
 
III. Ustavna tužba podnositelja P. G. se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. A. iz R. S., kojeg 
zastupaju D. G. i J. P., odvjetnice u V., u povodu presude Visokog prekršajnog suda 
Republike Hrvatske broj: FPž-2703/2019 od 15. siječnja 2020., istaknute povrede 
članaka 14., 26., 29. stavaka 1. i 2. alineja 1., 2., 6. i 7. i članka 31. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, prekršajni postupak, prekršaj iz članka 61. stavka 1. točke 11. 
Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije. 
(U-III-1133/2020) 
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ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 
 

 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela E. K. iz B., koju 
zastupa S. S., odvjetnica iz V., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-2454/20-2 od 21. travnja 2021.; presude Upravnog suda u Zagrebu 
broj: Usl-1496/17-11 od 5. ožujka 2020.; odluke ravnateljice Agencije za odgoj i 
obrazovanje klasa: 133-02/15-02/0255, ur.broj: 561/1-17-9 od 14. travnja 2017., 
istaknute povrede članaka 18., 19., 29. i 44. Ustava Republike Hrvatske i članaka 6. i 13. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, upravni, upravni spor (radi 
pobijanja odluke). 
(U-III-4066/2021) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukidaju se: 
 
-  presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske 
broj: Usž-2454/20-2 od 21. travnja 2021.; 
- presuda Upravnog suda u Zagrebu broj: Usl-1496/17-
11 od 5. ožujka 2020. 
 
III. Predmet se vraća Upravnom sudu u Zagrebu na 
ponovni postupak.  
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 
 

 
 8. Nacrt odluke s referatom III. o ustavnoj tužbi koju je podnijela G. D. iz D., koju 
zastupa V. P., odvjetnik iz O., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-456/17-2 od 11. svibnja 2017., istaknute povrede članaka 14. stavka 
2., 28. i 29. stavka 1. Ustava, upravni i upravnosudski postupak, radi poništenja odluke 
tuženika (razrješenje s mjesta ravnateljice). 
(U-III-4017/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 
 

Predmet se povlači s dnevnog reda. 
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 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. M. P. iz Z., kojeg 
zastupa D. Z., odvjetnik u Odvjetničkom društvu Z. & partneri d.o.o. sa sjedištem u Z., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2958/19-2 od 25. 
veljače 2021. i presude Upravnog suda u Zagrebu broj: Usl-4196/15-39 od 1. veljače 
2019., istaknute povrede članaka 19. stavka 2., 29. stavka 1., 44., 54. stavaka 1. i 2. 
Ustava, upravni i upravnosudski postupak, radi prestanka službe. 
(U-III-4340/2021) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko društvo 
T. B. d.o.o. sa sjedištem u Z., koje zastupa D. B., odvjetnik u Odvjetničkom društvu K., 
V. & partneri sa sjedištem u Z., u povodu  presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-2130/18-2 od 24. listopad 2018., istaknute povrede članaka 18. i 29. 
stavka 1. Ustava Republike Hrvatske upravni i upravnosudski, postupak javne nabave. 
(U-III-1749/2019) 
 
-  Predsjednica Vijeća, sutkinja Ingrid Antičević Marinović izuzela se od 
raspravljanja i odlučivanja o predmetu. 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukida se presuda Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-2130/18-2 od 24. listopada 2018. 
 
III. Predmet se vraća Visokom upravnom sudu Republike 
Hrvatske na ponovni postupak. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela S. T. iz D., J. M. iz 
M. i P. B. iz Z., koje zastupa S. Č., odvjetnica u Z., parnični postupak radi isplate, 
ustavna tužba podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o 
Ustavnom sudu Republike Hrvatske (razumni rok). 
(U-IIIA-7510/2021) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
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II. Općinski sud u Dubrovniku dužan je donijeti odluku u 
predmetu koji se vodi pred tim sudom pod brojem P-487/2014 
u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od dvanaest (12) 
mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove 
odluke u "Narodnim novinama". 
 
III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o 
Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 
99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst), podnositeljicama 
ustavne tužbe određuje se primjerena naknada zbog povrede 
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.) i to: 
 
-  S. T. iz D., B. 2 u iznosu od 13.300,00 kuna, 
-  J. M. iz M., P. 10 u iznosu od 13.300,00 kuna i 
-  P. B. iz Z., V. 2 u iznosu od 13.300,00 kuna. 
 
IV. Naknada iz točke III. ove izreke bit će isplaćena iz 
državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca od dana 
podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu pravosuđa i 
uprave Republike Hrvatske za njezinu isplatu. 
 
V. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio P. M. iz O., kojeg 
zastupa D. J., odvjetnik u Z., parnični i ovršni postupak, ustavna tužba podnesena na 
temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske 
(razumni rok).  
(U-IIIA-4843/2021) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Općinski sud u Zadru dužan je donijeti odluku u 
predmetu koji se vodi pred tim sudom pod brojem Ovr-
560/2020 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest 
(6) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon objave 
ove odluke u "Narodnim novinama". 
 
 
 



7 
 

 
III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o 
Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 
99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst), podnositelju 
ustavne tužbe P. M. iz O., S. R. 3, određuje se primjerena 
naknada zbog povrede 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.)  u iznosu od 22.000,00 kuna. 
 
IV. Naknada iz točke III. ove izreke bit će isplaćena iz 
državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca od dana 
podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu pravosuđa i 
uprave Republike Hrvatske za njezinu isplatu. 
 
V. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 
 
 
 
 
  ZAPISNIK VODILA                                    PREDSJEDNICA VIJEĆA 

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

 


