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D N E V N I   R E D 
 

I. 
     
 1. Ovjera zapisnika 4. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjD-4/2020) održane 20. veljače 2020. 
 
ZAKLJUČAK: 

Zapisnik je usvojen.  
 



2 
 

II. 
 
  
 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio V. V. iz Z., kojeg 
zastupa I. C., odvjetnik u Z., u povodu rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž 
Ovr-3201/16-2 od 27. rujna 2016. i rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu 
broj: Ovr-2819/94-17 od 27. svibnja 2016., istaknute povrede članaka 3., 29. stavka 
1., 34. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, te članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, izvršni postupak na nekretnini.  
(U-III-5642/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukidaju se rješenje Županijskog suda u Zagrebu 
broj: Gž Ovr-3201/16-2 od 27. rujna 2016. i rješenje 
Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: Ovr-2819/94-
17 od 27. svibnja 2016.  
 
III. Predmet se vraća Općinskom građanskom sudu u 
Zagrebu na ponovni postupak. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio J. S. T. iz S., kojeg 
u postupku pred Ustavnim sudom zastupa J. Ć. G., odvjetnica u S., u povodu 
presude Županijskog suda u Splitu broj: Gž-2087/2017 od 4. listopada 2017. i 
presude Općinskog suda u Splitu broj: Ps-189/16 od 14. lipnja 2017., istaknuta 
povreda članka 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi iseljenja. 
(U-III-5083/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
Ustavna tužba odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
 4. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. Đ. iz 
Z., kojeg zastupa B. Š. M., odvjetnica u Z., u povodu presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Revr 162/15-2 od 14. veljače 2018., djelomično i presude 
Županijskog suda u Bjelovaru broj: Gž-1599/14-2 od 18. rujna 2014., istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1., 48. stavka 1. Ustava, članka 6. stavka 
1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 1. Protokola br. 1 
uz Konvenciju, parnični postupak radi naknade štete zbog ozljede na radu. 
(U-III-1640/2018) 
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ZAKLJUČAK: 
 
Ustavna tužba odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 5. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. I. iz C., 
kojeg zastupaju odvjetnici iz Odvjetničkog društva K. i partneri u R., u povodu 
rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-2763/2019 od 9. srpnja 2019., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19., 26., 29. stavka 1., 48. i 115. Ustava, 
parnični postupak - brisanje zemljišnoknjižnih upisa i utvrđenje suvlasništva - članak 
37. stavak 2. ZPP-a - odbačaj revizije. 
(U-III-4672/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
ODLUKA 
 
Ustavna tužba se odbija u odnosu na rješenje Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske broj: Rev-2763/2019-2 od 9. 
srpnja 2019. 
 
i 
 
RJEŠENJE 
 
Ustavna tužba se odbacuje u odnosu na presudu 
Županijskog suda u Rijeci broj: Gž-2740/2014-3 od 20. 
rujna 2017. kao nepravodobna. 
 
Odluka i rješenje doneseni jednoglasno. 
 

 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio B. Ž. iz Z., kojeg 
zastupa T. G., odvjetnik u Odvjetničkom društvu G., H., Ž. d.o.o. iz Z., u povodu 
presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž 595/17-9 od 13. veljače 2018., 
presude Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: K-2/09-165 od 19. ožujka 2012., 
istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 31. stavka 1. Ustava, članka 6. stavka 1., 
članka 7. stavka 1. i članka 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, kazneni postupak (kaznena djela iz članka 337. KZ-a/97 i članka 246. KZ-
a/11 - utvrđivanje zakona koji je blaži za okrivljenika). 
(U-III-1461/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda.  
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 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. L. iz Z., u 
povodu presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž-245/14-4 od 
18. prosinca 2018., presude Županijskog suda u Slavonskom Brodu broj: K-18/13-48 
od 13. veljače 2014., istaknute povrede članka 14. stavka 2., 18., 29. stavka 1. 
Ustava, te članka 6. stavka 1. Konvencije i članka 2. Protokola br. 7 uz Konvenciju, 
kazneni postupak (kaznena djela i stjecaj iz područja gospodarskog kriminala; 
ponovljeni kazneni postupak nakon ukidne odluke Ustavnog suda). 
(U-III-635/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
Ustavna tužba odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio R. Đ. iz P., kojeg 
zastupa D. A., odvjetnik u P., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: I Kž 376/2017-8 od 4. listopada 2018. i presude Županijskog suda u Puli - Pola 
broj: K-10/16-255 od 19. svibnja 2017., istaknuta povreda  članka 29. Ustava, 
kazneni postupak zbog kaznenog djela iz članka 192. stavka 3. u vezi s člankom 
191. stavkom 2. KZ-a/97, četiri teška kaznena djela iz članka 154. stavka 1. točaka 1. 
i 2. u vezi s člankom 152. stavkom 1. KZ-a/11, teškog kaznenog djela iz članka 154. 
stavka 1. točaka 1. i 2. u vezi s člankom 152. stavkom 1. KZ-a/11, jednog kaznenog 
djela iz članka 179.a KZ-a/11.   
(U-III-821/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
Ustavna tužba odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio B. R., odvjetnik iz 
Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1617/18-
2 od 17. srpnja 2019., istaknute povrede članaka 19., 29. stavka 1. i 51. Ustava, 
upravno sudski postupak radi ovrhe poreznog duga - zastara naplate poreza. 
(U-III-5229/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
Ustavna tužba odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela R. M. iz Đ., koju 
zastupa J. N., odvjetnik u Đ., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-1459/17-2 od 4. svibnja 2017., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 19. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava, upravno sudski postupak radi 
stjecanja prava na obiteljsku mirovinu - udovica hrvatskog branitelja. 
(U-III-4169/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
Ustavna tužba odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela N. F., koju 
zastupa S. M. odvjetnica u Zajedničkom odvjetničkom uredu M., G., G. sa sjedištem 
u Z., u povodu rješenja Ministarstva financija, Samostalnog sektora za 
drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-20/16-01/4025, urbroj: 513-04-
19-2 od 15. travnja 2019., istaknute povrede članka 16. stavka 2., 29. stavka 1., 35. 
stavka 1., 48. stavka 1. Ustava, upravni postupak (spor), radi razreza poreza na 
promet nekretnina - podnesena na temelju ovlaštenja sadržanog u članku 63. stavku 
1. Ustavnog zakona, prije iscrpljivanja dopuštenog puta pravne zaštite - s prijedlogom 
za odgodu ovrhe. 
(U-IIIB-3616/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
Ustavna tužba odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 

 
 
 
 
  

  ZAPISNIK VODILA                                      PREDSJEDNICA VIJEĆA  

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


