
       
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE  
Broj: SuE-ZVjD-5/2014 

Zagreb, 6. ožujka 2014. 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

 5. SJEDNICE DRUGOG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE  
O USTAVNIM TUŽBAMA 
  održane 6. ožujka 2014.  

 
PRISUTNI: Snježana Bagić, predsjednica Vijeća 
   Mato Arlović, Davor Krapac, Antun Palarić, 
   Duška Šarin, Miroslav Šeparović, suci   
          
   Karmen Gospodinović, viša ustavnosudska savjetnica u Centru 
   za evidenciju i dokumentaciju 
  
     

Sjednici predsjedala Snježana Bagić, predsjednica Vijeća 
 
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

  1. Ovjera zapisnika 4. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o 
ustavnim tužbama (SuE-ZVjD-4/2014), održane 20. veljače 2014. 
 
ZAKLJUČAK: 

Zapisnik je usvojen. 
  

II. 
 
   2. Nacrt rješenja s referatom u povodu ustavne tužbe koju su 
podnijeli S. S., S. S., J. S. i H. S., koje zastupaju A. Z. i V. Z., odvjetnici u 
Zajedničkom odvjetničkom uredu u P., protiv presude Županijskog suda u Puli-Pola 
broj: Gž-4309/10-2 od 16. srpnja 2012. i presude Općinskog suda u Puli-Pola broj: P-
488/07-34 od 21. travnja 2010., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 
1. Ustava Republike Hrvatske, parnični - radi vraćanja nekretnine (stvari) od 
posjednika, prjedlog za odgodu ovrhe određene rješenjem o ovrsi Općinskog suda u 
Puli - Pola broj: Ovr-2868/13 od 13. siječnja 2014. - članak 34. Ustava. 
(U-III-892/2014) 
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ZAKLJUČAK: 

I. Privremeno se odgađa ovrha presude Županijskog 
suda u Puli-Pola broj: Gž-4309/10-2 od 16. srpnja 2012., 
kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Puli-Pola 
broj: P-488/07-34 od 21. travnja 2010., određena 
rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Puli-Pola broj: Ovr-
2868/13 od 13. siječnja 2014.  
 
II. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
privremena odgoda pravnih učinaka rješenja iz točke I. 
ostaje na snazi do okončanja postupka pred Ustavnim 
sudom Republike Hrvatske. 
 
Rješenje doneseno jednoglasno. 
 

 
  3. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela M. 
C. iz K. Š., koju zastupa S. A., odvjetnica u Z., protiv presude Županijskog suda u 
Zagrebu broj: Gž-2655/11-2 od 23. ožujka 2011., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 26., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske kao i članaka 
3., 5., 19., 117. stavka 3. i 118. stavka 1. Ustava, parnični, radi donošenja presude 
koja nadomješta ugovor o prodaji stana i utvrđenja prava vlasništva. 
(U-III-2865/2011) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
    4. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela Lj. 
b. d. d. Lj., koju zastupa M. P., odvjetnik u Z., protiv  presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Rev-x 453/09-2 od 2. ožujka 2010., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični postupak - 
radi isplate (zbog onemogućavanja raspolaganja deviznim sredstvima i kamatama po 
osnovi oročenja). 
(U-III-2536/2010) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se odbija. 
 
II. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 
Objaviti na internetu. 
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    5. Nacrt odluke s referatom IV. u povodu ustavne tužbe koju su 
podnijele R. P. i N. T., obje iz Z., koje zastupa M. M., odvjetnica u Z., protiv presude 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x-216/09-2 od 9. lipnja 2009. i presude 
Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-1964/08-2 od 2. prosinca 2008., istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični - 
radi naknade štete. 
(U-III-41622/2009) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
   6. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela N. 
V. iz Z., koju zastupa I. M., odvjetnica u Z., protiv presude i rješenja Županijskog 
suda u Zagrebu broj: Gžn-601/08-2 od 1. prosinca 2009., istaknute povrede članaka 
14. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični postupak, radi 
naknade štete zbog izmakle koristi i s osnove plaćenih doprinosa. 
(U-III-521/2010) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
  7. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela A. 
K. iz F., koju zastupa T. F., odvjetnik u O., protiv rješenja Županijskog suda u Osijeku 
broj: Gž-3117/2013-2 od 29. kolovoza 2013. i rješenja Općinskog suda u Našicama 
broj: R1-53/12-20 od 4. lipnja 2013., ispravljenog rješenjem broj: R1-53/12-21 od 10. 
lipnja 2013., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1., 35., 61. stavka 1. 
i 62.  Ustava Republike Hrvatske i članaka 3. i 12. Konvencije o pravima djeteta, 
izvanparnični -  radi donošenja odluke s kojim će roditeljem živjeti mldb. dijete 
primjenom članka 102. Obiteljskog zakona. 
(U-III-4784/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II.  Ukida se: 
 
- rješenje Županijskog suda u Osijeku broj: Gž-
3117/2013-2 od 29. kolovoza 2013. i 
- rješenje Općinskog suda u Našicama broj: R1-
53/12-20 od 4. lipnja 2013., ispravljenog rješenjem broj: 
R1-53/12-21 od 10. lipnja 2013. 
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III. Predmet se vraća Općinskom sudu u Našicama na 
ponovni postupak. 
 
IV. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
  8. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je podnio 
M. L. iz Z., protiv rješenja Županijskog suda u Slavonskom Brodu broj: Gž-136/10-2 
od 4. listopada 2011., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, zemljišnoknjižni, uknjižba prava vlasništva. 
(U-III-5116/2011) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
  9. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je podnio I. 
B. iz P., kojeg zastupaju odvjetnici Zajedničkog odvjetničkog ureda Ž. Ž. i T. V. iz Z., 
protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Kž-Us-58/10-3 od 14. rujna 
2010. i presude Županijskog suda u Varaždinu, stalna služba u Čakovcu broj: K-
10/09 od 16. prosinca 2009., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, kazneni, kazneno djelo iz članka 173. stavka 3. Kaznenog 
zakona. 
(U-III-6360/2010) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
  10. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio I. 
B. iz G., kojeg zastupa S. D., odvjetnica iz P., protiv presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: I KŽ-851/12-4 od 5. rujna 2013., istaknute povrede članaka 
14. stavka 2., 29. (pravo na obranu) i 117. (115.) Ustava Republike Hrvatske, 
kazneni, teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta iz članka 
166. stavka 2. u vezi članka 158. stavka 5. KZ-a, kazneno djelo protiv spolne slobode 
iz članka 154. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. točkama 1. i 2. KZ-a. 
(U-III-5347/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
  11. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
V. B. iz Z., protiv presude Županijskog suda u Slavonskom Brodu broj: Kž-120/09-12 
od 28. listopada 2009., istaknuta povreda članka 29. stavaka 1. i 2. alineje 3. Ustava 
Republike Hrvatske, kazneni - kazneno djelo ucjene u pokušaju iz članka 235. 
stavaka 1. i 2. u svezi članka 33. KZ-a. 
(U-III-600/2010) 
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ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 
Objaviti na internetu. 

 
  12. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio R. 
S. iz R., kojeg zastupaju odvjetnici Zajedničkog odvjetničkog ureda M. Š. i V. R. iz K., 
protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-593/2008-4 od 16. 
prosinca 2009., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavaka 1. i 4. Ustava 
Republike Hrvatske, upravni spor - disciplinski postupak radi teške povrede službene 
dužnosti. 
(U-III-1064/2010) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
  13. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio Z. 
Z. iz K., protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-11125/2009-7 od 
4. kolovoza 2010., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 19. stavka 2. Ustava 
Republike Hrvatske, upravni postupak, radi nezakonitosti rješenja o rasporedu 
državnog službenika prethodno stavljenog na raspolaganje Vladi Republike 
Hrvatske. 
(U-III-6485/2010) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
  14. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio Z. 
Z. iz K., protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-1126/2009-6 od 
4. kolovoza 2010., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 19. stavka 2. Ustava 
Republike Hrvatske, upravni postupak, radi nezakonitosti rješenja o privremenom 
premještaju državnog službenika. 
(U-III-6486/2010) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
  15. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio A. 
P. iz Z., kojeg zastupa B. K., odvjetnik iz Z., protiv rješenja Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Us-12808/2009-4 od 15. veljače 2012., istaknute povrede 
članaka 5., 14. stavka 2., 26., 29. stavka 1. i 115. stavka 3. Ustava Republike 
Hrvatske, u upravnom sporu radi razrješenja člana komisije za kontrolu postupaka 
javne nabave. 
(U-III-2871/2012) 
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ZAKLJUČAK: 
Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
  16. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju su podnijeli 
J. L. i J. Đ. iz V., koje zastupa I. P., odvjetnik iz V., protiv presude Upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Us-2541/2005-4 od 7. svibnja 2009., istaknute povrede 
članaka 3., 14. stavaka 1. i 2., 19. i 29. Ustava Republike Hrvatske, upravni - 
uklanjanje objekta. 
(U-III-3540/2009) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
  17. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio V. 
C. A., Podružnica u Z., kojeg zastupaju B. F., E. K., D. K. i D. S., odvjetnici u 
Odvjetničkom društvu Ž. i partneri d. o. o. iz Z., protiv presude Visokog upravnog 
suda Republike Hrvatske broj: Us-10928/2008-5 od 2. veljače 2012., istaknute 
povrede članaka 14. stavka 2., 19. stavka 2., 26., 29. stavka 1., 49. stavaka 1. i 4. i 
140. Ustava Republike Hrvatske, upravni, radi naplate carinskog duga. 
(U-III-2366/2012) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 
Objaviti na internetu. 

 
  18. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio P. 
K. iz V., kojeg zastupa D. M., odvjetnik u P., protiv presude Upravnog suda u Osijeku 
broj: 6 UsI-288/2013-8 od 26. studenoga 2013., istaknute povrede članaka 14. stavka 
2., 19. stavka 1. i 29. Ustava Republike Hrvatske, upravni, radi utvrđivanja poreza na 
dodanu vrijednost i poreza na dohodak. 
(U-III-6296/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

I.  Ustavna tužba se usvaja. 
 
II.  Ukida se: 
 
- presuda Upravnog suda u Osijeku broj: 6 UsI-
288/2013-8 od 26. studenoga 2013. 
 
III.  Predmet se vraća Upravnom sudu u Osijeku na 
ponovni postupak. 
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IV. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 
Objaviti na internetu. 

 
  19. Nacrt odluke s referatom II. u povodu ustavne tužbe koju je 
podnijela K. T. iz Z., koju zastupa M. B., odvjetnica iz Z., protiv presude Upravnog 
suda u Zagrebu broj: UsI-4347/12-17 od 22. studenoga 2013., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 19. stavaka 1. i 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava Republike 
Hrvatske, upravni - radi utvrđivanja poreza na promet nekretnina - odgoda ovrhe. 
(U-III-6153/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukida se presuda Upravnog suda u Zagrebu broj: 
UsI-4347/12-17 od 22. studenoga 2013. i predmet se 
vraća istom sudu na ponovni postupak.  
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
  20. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 
M. L. iz S., koju zastupa I. M., odvjetnik iz S., protiv presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Rev-2403/10-2 od 6. lipnja 2012., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 18. stavka 1., 26., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, upravni spor, radi ponovnog određivanja naknade za 
eksproprirano zemljište, čl. 47. Zakona o izvlaštenju. 
(U-III-191/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 21. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnijela 

A. S. iz R., koju zastupa J. H., odvjetnica u R. (na temelju članka 63. Ustavnog 
zakona - razumni rok), parnični - radi naknade štete. 
(U-IIIA-1378/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Vrhovni sud Republike Hrvatske dužan je donijeti 
odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod 
poslovnim brojem Rev-2546/11 u najkraćem mogućem 
roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od 
prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u "Narodnim 
novinama". 
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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), 
podnositeljici ustavne tužbe, A. S. iz R., R. 43, određuje se 
primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz 
članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne 
novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 
5/14.) u iznosu od 9.500,00 kn. 
 
IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će 
isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca 
od dana podnošenja zahtjeva podnositeljice Ministarstvu 
pravosuđa Republike Hrvatske za njezinu isplatu. 
 
V. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 
 

  22. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio 
mldb. N. L., zastupan po majci J. L., oboje iz O., koje zastupa punomoćnik I. E., 
odvjetnik u V., protiv presude Općinskog suda u Vinkovcima broj: K-12/09-54 od 10. 
veljače 2009. i presude Županijskog suda u Vukovaru broj: Kž-109/09 od 12. ožujka 
2010., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26., 29., 35. i 62. Ustava Republike 
Hrvatske, kazneni, zbog kaznenog djela iz članka 199. stavka 1. KZ-a (uvreda). 
(U-III-2249/2010) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukidaju se:  
 
- presuda Općinskog suda u Vinkovcima broj: K-
12/09-54 od 10. veljače 2009. i 
 
- presuda Županijskog suda u Vukovaru broj: Kž-
109/09 od 12. ožujka 2010. 
 
III. Predmet se vraća Općinskom sudu u Vinkovcima 
na ponovni postupak. 

 
Odluka donesena jednoglasno. 
 
Objaviti na internetu. 

 
 

 
            ZAPISNIK VODILA               PREDSJEDNICA VIJEĆA  

        Karmen Gospodinović, v.r.                      Snježana Bagić, v.r. 


