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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

7. SJEDNICE DRUGOG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE 

O USTAVNIM TUŽBAMA 

održane 30. travnja 2020. 

 

   
 PRISUTNI: Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća 

Mato Arlović, Snježana Bagić,  Davorin Mlakar,  
Rajko Mlinarić, Miroslav Šumanović, suci  
Mario Jelušić, sudac, u točkama 2., 5., 12. i 18. 
 
Nikolina Radonić, samostalna ustavnosudska savjetnica u 
Centru za evidenciju i dokumentaciju 
   

ODSUTNI: Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, u točkama 2., 5. i 
18. 
Rajko Mlinarić, sudac, u točki 12. 

 
 

Sjednici predsjedala Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, osim točaka 2., 
5. i 18., u kojima je predsjedao Rajko Mlinarić zamjenik predsjednice Vijeća 

 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
     
 1. Ovjera zapisnika 6. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjD-6/2020) održane 19. ožujka 2020. 
 
ZAKLJUČAK: 

Zapisnik je usvojen.  
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II. 
 

 
 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje su podnijeli J. N. i dr., svi 
iz P., u povodu rješenja  Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-1419/13-8 od 
6. srpnja 2016., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, 
parnični postupak, radi utvrđenja prava vlasništva.  
(U-III-2090/2017, U-III-4322/2019) 
 
-  Predsjednica Vijeća Ingrid Antičević Marinović, izuzela se od 
raspravljanja i odlučivanja o predmetima. 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 

 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. P. iz P., u 
povodu rješenja Županijskog suda u Karlovcu, Stalne službe u Gospiću broj: Gž-
566/2017-2 od 8. lipnja 2017., istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 2., 29. stavka 
1. i 43. Ustava Republike Hrvatske, parnični postupak, radi utvrđenja ništetnosti 
odluke o isključenju iz lovačkog društva. 
(U-III-3364/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 

 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje je podnio V. G. iz Z., 
kojeg zastupa K. V., odvjetnik u Z., u povodu presuda Županijskog suda u Zagrebu 
broj: Gž-3932/13-2 od 7. veljače 2017. i Općinskog suda u Sesvetama broj: P-
1430/12-12 od 13. veljače 2013. te rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: 
Rev 1713/2017-3 od 29. svibnja 2018., istaknute povrede članaka 3., 5., 29. stavka 
1. i 118. (115.) stavka 3. Ustava Republike Hrvatske te članka 6. stavka 1. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak, radi 
proglašenja nedopuštenom ovrhe na plaći podnositelja. 
(U-III-520/2019, U-III-521/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
ODLUKA 
 
Ustavna tužba se odbija u odnosu na presudu 
Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-3932/13-2 od 7. 
veljače 2017. 
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i 
 
RJEŠENJE 
 
Ustavna tužba se odbacuje u odnosu na rješenje 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 1713/2017-3 
od 29. svibnja 2018. 
 
Odluka i rješenje doneseni jednoglasno. 

 
 
 
 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. R. iz Z., u 
povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gžn-49/15-2 od 20. siječnja 
2015., istaknute povrede članaka 26., 27., 28., 29., 35. i 55. Ustava Republike 
Hrvatske, parnični postupak, radi naknade štete.  
(U-III-1454/2015) 
 
 
-  Predsjednica Vijeća Ingrid Antičević Marinović, izuzela se od 
raspravljanja i odlučivanja o predmetima. 
 
 
ZAKLJUČAK: 

 
I. Ustavna tužba se odbija. 
 
II. Utvrđuje se da je zbog dugotrajnosti parničnog 
postupka podnositelju ustavne tužbe M. R. iz Z., P. P. 45., 
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 mu 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 u iznosu od 
5.700,00 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. 
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 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela G. U. iz S. koju 
zastupa M. G., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u Splitu broj: Gž 
R-1058/2017-10 od 1. ožujka 2018. i presude Općinskog suda u Splitu broj: Pr-
915/16 od 27. listopada 2017., istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 2., 26. i 29. 
stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični postupak, radi isplate jubilarne 
nagrade (različita praksa istog županijskog suda i različita praksa drugih županijskih 
sudova u predmetima istovjetne činjenične i pravne naravi). 
(U-III-1486/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukidaju se: 
 
-  presuda Županijskog suda u Splitu broj: Gž R-
1058/2017-10 od 1. ožujka 2018. i 
 
-  presuda Općinskog suda u Splitu  broj: Pr-915/16 
od 27. listopada 2017. 
 
III. Predmet se vraća Općinskom sudu u Splitu na 
ponovni postupak. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

  
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo A. d.o.o. iz Č., zastupano po zakonskom zastupniku A. A., kojeg zastupa I. 
P., odvjetnik iz S., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 
1993/2019-2 od 29. kolovoza 2019., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 19., 26. 
i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, parnični postupak, radi utvrđenja 
ništetnosti ugovora (odbačaj revizije zbog preniske VPS). 
(U-III-4526/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukida se rješenje Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev 1993/2019-2 od 29. kolovoza 2019. te 
se predmet vraća tom sudu na ponovni postupak. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. A. iz Đ. S., kojeg 
zastupa H. Z., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u Varaždinu, 
Stalna služba u Koprivnici broj: Gž-2870/16-2 od 22. veljače 2018. i presude 
Općinskog suda u Varaždinu, Stalna služba u Ivancu broj: P-583/14-23 od 29. 
listopada 2015., istaknute povrede članaka 23. stavka 1., 25. stavka 1. i 29. stavka 1. 
Ustava Republike Hrvatske i članaka 3. i 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, parnični postupak, radi naknade štete, uvjeti u zatvoru. 
(U-III-1600/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
ODLUKA 
 
I.  Ustavna tužba se usvaja u odnosu na 
podnositeljeve prigovore vezane uz osobni prostor koji je 
podnositelj imao na raspolaganju u K. L. od 20. listopada 
2011. do 12. svibnja 2014. i od 18. lipnja 2014. do 31. 
srpnja 2014.  
 
 
II. Ukidaju se: 
 
-  presuda Županijskog suda u Varaždinu, Stalna 
služba u Koprivnici broj: Gž-2870/16-2 od 22. veljače 
2018. i 
-  presuda Općinskog suda u Varaždinu, Stalna 
služba u Ivancu broj: P-583/14-23 od 29. listopada 2015. 
 
III. Predmet se vraća Općinskom sudu u Varaždinu, 
Stalna služba u Ivancu na ponovni postupak. 
 
i  
 
RJEŠENJE 
 
Ustavna tužba odbacuje se u odnosu na prigovore 
podnositelja vezane uz higijenske i sanitarne uvjete i 
zaštitu zdravlja za vrijeme boravka podnositelja u K. L. od 
9. rujna 2011. do 1. kolovoza 2014.  
 
Odluka i rješenje doneseni jednoglasno. 

 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio R. K. iz B., kojeg 
zastupa H. Z., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u Velikoj Gorici 
broj: Gž-1652/2016-3 od 28. veljače 2018. i presude Općinskog suda u Varaždinu, 
Stalna služba u Ivancu broj: P-584/14-34 od 20. srpnja 2016., istaknute povrede 
članaka 23. stavka 1., 25. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i 
članaka 3. i 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
parnični postupak, radi naknade štete, uvjeti u zatvoru. 
(U-III-1655/2018) 



6 
 

ZAKLJUČAK: 
 
I. Ustavna tužba se usvaja u odnosu na 
podnositeljeve prigovore vezane uz osobni prostor koji je 
podnositelj imao na raspolaganju u K. L. od 12. kolovoza 
do 4. studenoga 2011., od 5. studenoga 2011. do 10. 
siječnja 2012., od 11. siječnja do 26. srpnja 2012. te od 
18. listopada do 26. prosinca 2012.  
 
 
II. Ukidaju se: 
 
-  presuda Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: Gž-
1652/2016-3 od 28. veljače 2018. i 
-  presuda Općinskog suda u Varaždinu, Stalna 
služba u Ivancu broj: P-584/14-34 od 20. srpnja 2016. 
 
III. Predmet se vraća Općinskom sudu u Varaždinu, 
Stalna služba u Ivancu na ponovni postupak. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. A. iz S., kojeg 
zastupa K. A., odvjetnica u Z., u povodu presude Županijskog suda u Zadru broj: 10 
Gž-1469/16-2 od 11. rujna 2018. i presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu 
broj: 73 Pn-1134/15-19 od 28. listopada 2016., istaknute povrede članaka 14., 23., 
25. i 29. Ustava Republike Hrvatske, članaka 3. i 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak, radi naknade štete, uvjeti u 
zatvoru. 
(U-III-3991/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. S. iz Z., koju 
zastupa K. A., odvjetnica u Z., u povodu presude Županijskog suda u Splitu broj: Kž-
416/2018-5 od 8. siječnja 2019. i presude Općinskog kaznenog suda u Zagrebu broj: 
14. K-639/16-23 od 12. ožujka 2018., istaknute povrede članaka 29. i 35. Ustava 
Republike Hrvatske i članaka 6. i 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, kazneni postupak, zbog kaznenog djela iz članka 148. KZ-a/11 
(podnositeljica ustavne tužbe privatna je tužiteljica). 
(U-III-882/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
Ustavna tužba odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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 12. 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. i 
presude Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: K-2/09-165 od 19. ožujka 2012., 
istaknute povrede članaka 9. stavka 1. i 31. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i 
članaka 6. stavka 1., 7. stavka 1. i 13. Konvencije, 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) 
 
-  Sudac mr. sc. Rajko Mlinarić izuzeo se od raspravljanja i odlučivanja o 
predmetu. 
 
ZAKLJUČAK: 

 
Ustavna tužba odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo D. B. d.o.o. Z., zastupano po direktoru I. Ć., kojeg zastupa I. Š., odvjetnik u 
odvjetničkom društvu Ć., Ć., J. & B. iz Z., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-2412/16-3 od 10. svibnja 2017., istaknute povrede 
članaka 16. stavka 2., 29. stavka 1., 49. stavaka 1. i 2. i 89. stavka 4. Ustava 
Republike Hrvatske, upravni postupak i spor, radi izdavanja prethodnog energetskog 
odobrenja za izgradnju. 
(U-III-3482/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
Ustavna tužba odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo D. B. d.o.o. Z., zastupano po direktoru I. Ć., kojeg zastupa I. Š., odvjetnik u 
odvjetničkom društvu Ć. Ć., J. & B. iz Z., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-357/17-3 od 13. lipnja 2017., istaknute povrede članaka 
16. stavka 2., 29. stavka 1., 49. stavaka 1. i 2. i 89. stavka 4. Ustava Republike 
Hrvatske, upravni postupak i spor, radi izdavanja prethodnog energetskog odobrenja 
za izgradnju. 
(U-III-4097/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
Ustavna tužba odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo D. B. d.o.o. Z., zastupano po direktoru I. Ć., kojeg zastupa I. Š., odvjetnik u 
odvjetničkom društvu Ć. Ć., J. & B. iz Z., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž--357/17-3 od 13. lipnja 2017., istaknute povrede 
članaka 16. stavka 2., 29. stavka 1., 49. stavaka 1. i 2. i 89. stavka 4. Ustava 
Republike Hrvatske, upravni postupak i spor, radi izdavanja prethodnog energetskog 
odobrenja za izgradnju. 
(U-III-4098/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
Ustavna tužba odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 
 16. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. M. iz B. L., B. i 
H., kojeg zastupa S. I., odvjetnik u R., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-1457/19-2 od 15. svibnja 2019., istaknute povrede 
članaka 3., 5., 19. i 34. Ustava Republike Hrvatske i članka 8. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, upravni spor, radi stambenog zbrinjavanja.  
(U-III-4069/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
Ustavna tužba odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 
 

 
 17. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. B. iz N. G., 
podnesena na temelju ovlaštenja iz članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu 
Republike Hrvatske (razumni rok), parnični postupak, radi naknade štete. 
(U-IIIA-4929/2017) 
 
 

ZAKLJUČAK: 
 
I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Županijski sud u Splitu dužan je donijeti odluku u 
predmetu koji se pred tim sudom vodi pod brojem Gž R-
898/18 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), podnositelju 
ustavne tužbe M. B. iz N. G., K. 170., 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 9.500,00 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 
Republike Hrvatske za njezinu isplatu. 
 
V.  Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 18. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo M. P. s. z. u., p. i p. r. r. p. d.d. R., koje zastupaju I. D. i T. S., odvjetnici u 
Odvjetničkom društvu B., D., V. d.o.o. Z., u povodu presude presuda Visokog 
trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: 39 Pž-7385/2019-2 od 27. veljače 2020., 
presuda Trgovačkog suda u Pazinu broj: 9 P-335/2019-173 od 11. listopada 2019., 
istaknute povrede članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, članka 6. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak, radi 
isplate. 
(U-III-1290/2020) 
 
-  Predsjednica Vijeća Ingrid Antičević Marinović, izuzela se od 
raspravljanja i odlučivanja o predmetima. 
 
ZAKLJUČAK: 

 
I. Privremeno se odgađa izvršenje presude Visokog 
trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: 39 Pž-
7385/2019-2 od 27. veljače 2020. 
 
II. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
privremena odgoda izvršenja presude iz točke I. ove 
izreke ostaje na snazi do okončanja postupka pred 
Ustavnim sudom Republike Hrvatske. 
 
Rješenje doneseno jednoglasno. 

 
  
 

  ZAPISNIK VODILA                                      PREDSJEDNICA VIJEĆA  

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


