
         
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE  

Broj: SuE-ZVjD-6/2019 

Zagreb, 28. ožujka 2019. 

 

 

 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

6. SJEDNICE DRUGOG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE 

O USTAVNIM TUŽBAMA 

održane 28. ožujka 2019. 

 

 

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

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

     

 

    
 Sjednici predsjedala Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća 
    

 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
     

 
1. Ovjera zapisnika 5. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim 

tužbama (SuE-ZVjD-5/2019), održane 14. ožujka 2019. 
 
ZAKLJUČAK: 

Zapisnik je usvojen.  
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II. 
 

2. Referat s nacrtom odluke o ustavnoj tužbi koju je podnio Ž. J. iz Z., kojeg 
zastupa G. K., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u Puli broj: Gž Ob-
148/17-2 od 17. srpnja 2017. i presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: 
P-4705/13-30 od 1. ožujka 2017., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 48. 
stavka 1. Ustava,  parnični postupak radi utvrđenja bračne stečevine. 
(U-III-3920/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda.  
 
 3. Referat s nacrtom odluke o ustavnoj tužbi koju su podnijeli M. B. J. iz Z., W. 
J. B. iz S. i J. S. iz S., koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa L. P., odvjetnik 
u Z., u povodu presude Županijskog suda u Rijeci broj: Gž-95/2016-2 od 13. rujna 
2017. i presude Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Malom Lošinju broj: P-
3668/15-17 od 27. listopada 2015., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 16., 26., 
29. stavka 1., 48. i 50. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi utvrđenja prava 
vlasništva (tužbeni zahtjev) i predaje u posjed (protutužbeni zahtjev). 
(U-III-5157/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se odbija u dijelu u kojem je 
podnesena u povodu: 
 
- presude Županijskog suda u Rijeci broj: Gž-95/2016-2 od 
13. rujna 2017. i 
- presude Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Malom 
Lošinju broj: P-3668/15-17 od 27. listopada 2015. 
 
II. Utvrđuje se da je zbog dugotrajnosti sudskog 
postupka podnositeljima ustavne tužbe povrijeđeno pravo 
na suđenje u razumnom roku zajamčeno člankom 29. 
stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" 
broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.) te se 
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) određuje 
primjerena naknada podnositeljima, i to: 
 
- M. B. J. u iznosu od 34.200,00 kuna,  
-  W. J. B. u iznosu od 34.200,00 kuna i  
-  J. S. u iznosu od 34.200,00 kuna. 
 
III. Naknada iz točke II. izreke ove odluke bit će 
isplaćena iz Državnog proračuna u roku od tri mjeseca od 
dana podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu 
pravosuđa Republike Hrvatske za njezinu isplatu. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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 4. Referat s nacrtom odluke o ustavnoj tužbi koju je podnijela S. L. K. iz A., 
koju zastupaju odvjetnice u Zajedničkom odvjetničkom uredu E. K. B. i M. B. P. iz S., 
u povodu presude i rješenja Županijskog suda u Splitu broj: Gžx-1077/12 od 14. 
studenoga 2013., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1. i 48. stavka 
1. Ustava,  parnični postupak radi predaje u posjed nekretnine. 
(U-III-3715/2017) 
 
 

ZAKLJUČAK: 
I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukidaju se presuda i rješenje Županijskog suda u 
Splitu broj: Gžx-1077/12 od 14. studenoga 2013. 
 
III. Predmet se vraća Županijskom sudu u Splitu na 
ponovni postupak. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 5. Referat s nacrtom odluke o ustavnoj tužbi koju je podnio Ž. M. iz Z. kojeg 
zastupa S. H., odvjetnik u Odvjetničkom društvu H. & p. d.o.o. u Z., u povodu 
presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 644/15-6 od 5. 
lipnja 2018., presude i rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: Gžn-1686/14-2 od 
14. listopada 2014. i presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: broj: Pn-
5284/98-96 od 26. svibnja 2014., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19., 26. i 
29. Ustava, parnični postupak radi naknade štete (odgovornost R. H. za naknadu 
štete). 
(U-III-3657/2018) 
 

ZAKLJUČAK: 
Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 6. Referat s nacrtom odluke o ustavnoj tužbi koju je podnio I. L. iz K., kojeg 
zastupa M. K., odvjetnik u Z., u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev-231/12-3 od 20. siječnja 2016., istaknute povrede članaka 3., 14. 
stavka 2., 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 57. stavka 2. Ustava,  i članka 6. stavka 1. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, te članka 1. Protokola br. 1 
uz Konvenciju, parnični postupak radi isplate. 
(U-III-5500/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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 7. Referat s nacrtom odluke o ustavnoj tužbi koju je podnio M. B. iz R., kojeg 
zastupa R. K., odvjetnik u R. , u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-911/15-2 od 8. srpnja 2015., istaknute povrede članaka 14. stavka 
2., 18. stavka 1., 19., 29. stavka 1. i 55. Ustava, i članaka 3. te članka 6. Konvencije 
za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, upravni spor radi svojstva osiguranika.  
(U-III-4031/2015) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 8. Referat s nacrtom odluke o ustavnoj tužbi koju je podnijelo E. d.o.o. sa 
sjedištem u Z., zastupano po direktoru D. I., kojeg zastupa G. J. L., odvjetnik u 
Odvjetničkom društvu J. L. M. j. t. d. sa sjedištem u Z., u povodu rješenja Visokog 
upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-136/17-4 od 16. ožujka 2017., istaknute 
povrede članaka 19., 29. stavka 1., 49. stavka 4., 88. stavka 2., 90. stavka 4. i 141.c 
Ustava, upravni spor radi šutnje uprave. 
(U-III-3000/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 9. Referat s nacrtom odluke o ustavnoj tužbi koju je podnijelo A. D. d.o.o. sa 
sjedištem u G., zastupano po predsjedniku uprave B. G., kojeg zastupa G. J. L., 
odvjetnik u Odvjetničkom društvu J. L. M. j. t. d. sa sjedištem u Z., u povodu rješenja 
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3549/16-3 od 16. ožujka 2017., 
istaknute povrede članaka 19., 29. stavka 1., 49. stavka 4., 88. stavka 2., 90. stavka 
4. i 141.c Ustava, upravni spor radi šutnje uprave. 
(U-III-3211/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 10. Referat s nacrtom odluke o ustavnoj tužbi koju su podnijeli O. P., J. L. i H. 
P., svi iz Z., koje zastupa V. A., odvjetnica u Z., u povodu presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Ur 9/16-3 od 30. studenoga 2016., istaknute povrede 
članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1., 49. stavka 1., 50. stavka 2., 134. i 141.c Ustava, 
postupak radi davanja prethodne suglasnosti na Društveni ugovor o osnivanju 
Odvjetničkog društva (postavljanje prethodnog pitanja Sudu EU).  
(U-III-2089/2017) 
 

ZAKLJUČAK:  
Predmet povučen s dnevnog reda.  
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 11. Referat s nacrtom odluke o ustavnoj tužbi koju je podnio F. M. iz Z., 
podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu 
Republike Hrvatske (razumni rok), parnični postupak radi naknade štete. 
(U-IIIA-1403/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
 
II. 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 F. M. određuje se primjerena naknada zbog 
povrede ustavnog prava na razumnu duljinu postupka 
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 13.300,00 kuna. 
 
III. Naknada iz točke II. ove izreke bit će isplaćena iz 
državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca od dana 
podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu pravosuđa 
Republike Hrvatske za njezinu isplatu. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

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

zastupa N. R., odvjetnik u Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: Revr 413/13-2 od 7. listopada 2014., istaknute povrede članaka 29. stavka 1., 
54. stavka 1. i 57. stavka 2. Ustava, parnični postupak radi utvrđenja nedopuštenosti 
odluke o otkazu ugovora o radu - radni spor. 
(U-III-3698/2015) 
 
ZAKLJUČAK:  

Predmet povučen s dnevnog reda.  
 
 13. Nacrt rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio V. J., državljanin 
R. L. i R. F., trenutno u Z., kojeg zastupa D. P., odvjetnik u Z., u povodu rješenja 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž-33/2019-4 od 31. siječnja 2019. i 
rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: 13 Kv II-1159/2018-4, Kir-1376/2017 od 
18. prosinca 2018., istaknute povrede članaka 17. stavka 3., 21. stavka 1., 23. stavka 
1., 25. stavka 1. i 29. stavka 3. Ustava i članka 3. stavka 1. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak, izručenje stranca. 
(U-III-1308/2019) 
 
ZAKLJUČAK:  

Predmet povučen s dnevnog reda.  
 
  

  ZAPISNIK VODILA                                      PREDSJEDNICA VIJEĆA  

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


