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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

15. SJEDNICE DRUGOG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE 

O USTAVNIM TUŽBAMA 

održane 11. rujna 2019. 

 

 PRISUTNI: Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća 
Mato Arlović, Snježana Bagić, Davorin Mlakar, 
Rajko Mlinarić, Miroslav Šumanović, suci 
Josip Leko, sudac, u točkama 6. i 13. 

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

ODSUTNI: Ingrid Antičević Marinović, sutkinja, u točki 6.  
   Mato Arlović, sudac, u točki 13. 

 

Sjednici predsjedala Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća,  
osim točke 6. u kojoj predsjedao Rajko Mlinarić, zamjenik predsjednice Vijeća 

 
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
     
 1. Ovjera zapisnika 14. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjD-14/2019) održane 11. srpnja 2019. 
 
ZAKLJUČAK: 

Zapisnik je usvojen.  
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II. 
 
 
 2. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnim tužbama koje su podnijeli C. 
C. L. sa sjedištem u P., kojeg zastupa V. M., odvjetnik u Odvjetničkom društvu M. i 
partneri j.t.d. iz Z. i B. d.d. iz D., kojeg zastupa stečajni upravitelj J. M., a njega S. Č., 
odvjetnik u V., (zainteresirana strana V. L. d.o.o. iz M., G. D., koju zastupa A. K., 
odvjetnik u Odvjetničkom društvu H., K., Š., B. i  partneri j.t.d. iz Z.) u povodu 
presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revt 604/17-3 od 24. travnja 2018. 
kojom je potvrđena presuda Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-
5395/16-3 od 6. srpnja 2017., a tom presudom potvrđena je presuda Trgovačkog 
suda u Zagrebu broj: P-1626/14 od 4. ožujka 2016., istaknute povrede članaka 3., 5. 
stavka 2., 14. stavka 2., 16, 18., 26., 29. stavka 1., 48. stavka 1., 118. stavka 3. i 119. 
Ustava, parnični postupak radi utvrđenja ništetnosti ugovora o kupoprodaji. 
(U-III-2886/2018, U-III-2923/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 

ODLUKA 
 
Ustavna tužba podnositelja C. C. L. sa sjedištem u P. se 
odbija. 
 
i 
 
RJEŠENJE 
 
Ustavna tužba podnositelja B. d.d. iz D. se odbacuje. 
 
Odluka i rješenje doneseni jednoglasno. 

 
 
 3. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli V. P., 
D. P. i Z. P., svi iz Z., koje zastupaju odvjetnici Odvjetničkog društva Ž. & partneri iz 
Z., u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 
1049/2016-2 od 29. siječnja 2019.; presude i rješenja Županijskog suda u Zagrebu 
broj: Gž-4494/15-3 od 24. svibnja 2016., istaknute povrede članaka 3., 29. stavak 1. i 
48. stavak 1. Ustava, parnični postupak radi činidbe (predaje u vlasništvo tužitelju 
dijela obiteljske stambene zgrade). 
(U-III-1419/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

ODLUKA 
 
I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukidaju se: 
 
-  presuda i rješenje Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev-x 1049/2016-2 od 29. siječnja 2019. i 
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-  presuda i rješenje Županijskog suda u Zagrebu 
broj: Gž-4494/15-3 od 24. svibnja 2016.  
 
III. Predmet se vraća Županijskom sudu u Zagrebu na 
ponovni postupak.  
 
i 
 
RJEŠENJE 
 
Ustavna tužba se odbacuje u dijelu koji se odnosi na 
povredu prava na razumnu duljinu sudskog 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.). 
 
Odluka i rješenje doneseni jednoglasno. 

 
 
 4. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio Š. Š. iz Z., kojeg 
zastupa N. O., odvjetnica u Odvjetničkom društvu O. i H. sa sjedištem u Z., u povodu 
presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gžn-621/14-2 od 18. studenoga 2014., 
istaknute povrede članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, te članka 6. 
stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak 
radi naknade štete zbog nezakonitog i nepravilnog rada. 
(U-III-8047/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 

 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio N. Č., vlasnik 
odjavljenog obrta N., kojeg zastupaju odvjetnici I. K. i D. K. sa zajedničkim 
odvjetničkim uredom u I., u povodu presude Visokog trgovačkog suda Republike 
Hrvatske broj: Pž-7000/2015-2 od 21. rujna 2018., istaknuta povreda članka 29. 
stavka 1. Ustava, parnični postupak radi isplate naknade za korištenje priključka za 
prilaz ugostiteljskom objektu (članak 27. Pravilnika o uvjetima za projektiranje i 
izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu te članci 3. - 4. Pravilnika o korištenju 
cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti u vezi s člankom 1120. Zakona o 
obveznim odnosima). 
(U-III-4678/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli R. B. i S. B., 
oboje iz Z., koje zastupa T. G., odvjetnica u Z., u povodu presude i rješenja Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske broj: Rev-376/17-2 od 15. svibnja 2018. i presude i rješenja 
Županijskog suda u Zadru broj: Gž-2850/15-2 od 30. kolovoza 2016., istaknute 
povrede članaka 29. stavka 1., 34., 35. i 48. stavka 1. Ustava, članaka 6. i 8. 
Konvencije i članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju, parnični postupak radi utvrđenja 
ovrhe nedopuštenom. 
(U-III-4046/2018) 
 
- Sutkinja Ingrid Antičević Marinović izuzela se od raspravljanja i 
odlučivanja o predmetu. 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukida se: 
 
-  presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: 
Rev-376/17-2 od 15. svibnja 2018. i 
-  presuda Županijskog suda u Zadru broj: Gž-
2850/15-2 od 30. kolovoza 2016.  
 
III. Predmet se vraća Županijskom sudu u Zadru na 
ponovni postupak. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio L. P. iz Z., u 
povodu presude Županijskog suda u Rijeci broj: Gž-944/2017-2 od 18. prosinca 
2017. i presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: Povrv-8176/14-14 od 
28. veljače 2017., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak 
radi isplate. 
(U-III-358/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio B. A. iz Z., kojeg 
zastupa M. M. M., odvjetnica u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Revr 983/16-4 od 20. rujna 2016., istaknute povrede članaka 29. 
stavka 1. i 54. (55.) Ustava, parnični postupak radi nedopuštenosti odluke o otkazu (u 
ustavnoj tužbi podnositelj osporava samo dio presude koji se odnosi na pravo na 
isplatu otpremnine). 
(U-III-2553/2017) 



5 
 

 
 
ZAKLJUČAK: 

Predmet povučen s dnevnog reda. 
 
 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koje je podnio J. G. iz Z., 
zastupnik po zakonu stečajnog dužnika I. d. d. iz V., u povodu rješenja Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske broj: Revt-237/2018-2 od 12. ožujka 2019., rješenja 
Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-277/2018-6 od 14. veljače 
2018. i rješenja Trgovačkog suda u Varaždinu broj: St-529/2017-57 od 21. prosinca 
2017., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, stečajni 
postupak - otvaranje stečajnog postupka. 
(U-III-2331/2019, U-III-2332/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavne tužbe se odbijaju. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli trgovačko 
društvo B., t. i. s. d.o.o., sa sjedištem u P., R. S. i A. H. iz R., R. S., koje zastupa V. 
R., odvjetnik u J., u povodu presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske 
broj: Gž-3149/2017 od 12. siječnja 2018. i presude Prekršajnog suda u Rijeci, Stalne 
službe u Delnicama broj: Pp G-2011/15 od 14. studenog 2017., istaknute povrede 
članaka 29. stavaka 1. i 2. alineje 1., 49. stavka 1. i 50. stavka 1. Ustava, prekršajni 
postupak - prekršaj iz članka 10. stavaka 1. i 2. Zakona o zabrani i sprječavanju 
obavljanja neregistrirane djelatnosti. 
(U-III-3899/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 
 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela N. S. M. iz R. I. 
koju zastupa S. B. J., odvjetnica u Odvjetničkom društvu J. i partneri j.t.d. iz Z., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2881/17-3 od 
30. studenoga 2018. kojom je potvrđena presuda Upravnog suda u Zagrebu broj: 
UsI-3735/16-22 od 12. lipnja 2017., istaknute povrede članaka 14., 21., 23., 29. 
stavka 1. i 35. Ustava, te članaka 2., 3., 6. i 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda i članka 1. Protokola br. 12 uz Konvenciju, upravni spor radi 
međunarodne zaštite. 
(U-III-557/2019) 
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ZAKLJUČAK: 
I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukidaju se: 
 
- presuda  Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-2881/17-3 od 30. studenoga 2018. i 
- presuda Upravnog suda u Zagrebu broj: UsI-
3735/16-22 od 12. lipnja 2017.  
 
III. Predmet se vraća Upravnom sudu u Zagrebu na 
ponovni postupak. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio K. Ć. iz P., B. H., 
kojeg zastupa Lj. Š., odvjetnica u Odvjetničkom društvu Š., Š. i G. j.t.d. iz Z., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2318/18-2 od 
24. svibnja 2018., presude Upravnog suda u Zagrebu broj: UsI-3471/16-9 od 21. 
ožujka 2018., rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe 
klasa: 141-02/14-03/OB:01241422740, ur. broj: 341-99-06/2-14/011918, broj 
predmeta: 493901 od 26. listopada 2016., rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje, Područne službe u Zagrebu klasa: 141-02/07-03/OB01241422740, ur. 
broj: 341-25-06/2-07-000382, broj spisa: 615413 od 12. studenoga 2007., istaknuta 
povreda članka 29. Ustava,  upravni spor radi priznanja prava na invalidsku mirovinu. 
(U-III-4403/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukidaju se: 
 
- presuda Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-2318/18-2 od 24. svibnja 2018.  
- presuda Upravnog suda u Zagrebu broj: UsI-
3471/16-9 od 21. ožujka 2018.  
- rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje, Središnja služba klasa: 141-02/14-
03/OB:01241422740, ur. broj: 341-99-06/2-14/011918, 
broj predmeta: 493901 od 26. listopada 2016. 
- rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje, Područna služba u Zagrebu klasa: 141-02/07-
03/OB01241422740, ur. broj: 341-25-06/2-07-000382, broj 
spisa: 615413 od 12. studenoga 2007. 
 
III. Predmet se vraća Hrvatskom zavodu za mirovinsko 
osiguranje, Područnoj službi u Zagrebu na ponovni 
postupak. 
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IV. Na temelju članka 31. stavka 5. Ustavnog zakona o 
Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" 
broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst) nalaže se 
Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Područnoj 
službi u Zagrebu da u roku od tri (3) mjeseca od dana 
donošenja ove odluke donese odluku u konkretnom 
predmetu u skladu sa stajalištima izraženima u ovoj 
odluci. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo J. o. d.d. iz Z., 
koje zastupaju zakonski zastupnici G. J. i D. Š., članovi Uprave i punomoćnik H. P., 
odvjetnik u Odvjetničkom društvu G. i partneri iz Z., u povodu presude Visokog 
trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-8499/11-3 od 22. siječnja 2015. kojom 
je djelomično potvrđena, a djelomično preinačena presuda Trgovačkog suda u Splitu 
broj: P-1544/09 od 30. ožujka 2011., istaknute povrede članka 14. stavka 2. i 29. 
stavka 1. Ustava, te članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, podnesena na temelju članka 63. stavka 1. Ustavnog zakona o 
Ustavnom sudu Republike Hrvatske, uz prijedlog za donošenje rješenja o 
privremenoj odgodi ovrhe. 
(U-IIIB-2031/2015) 
 
- Sudac dr. sc. Mato Arlović izuzeo se od raspravljanja i odlučivanja o 
predmetu. 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
  
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela E. & S. B. d.d. 
iz R., koju zastupaju odvjetnici Odvjetničkog društva B. & P. iz Z., u povodu presude i 
rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-7736/2014-6 od 18. 
veljače 2019., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, ustavna tužba 
podnesena na temelju ovlaštenja sadržanog u članku 63. stavku 1. Ustavnog 
zakona, prije iscrpljivanja dopuštenog puta pravne zaštite s prijedlogom za odgodu 
ovrhe, trgovački spor radi isplate. 
(U-IIIB-2680/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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 15. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo C. d.o.o. sa sjedištem u S., koje zastupa članica uprave N. A., u povodu 
presude Upravnog suda u Splitu broj: UsI-364/18-26 od 1. veljače 2019., istaknute 
povrede članaka 3., 5., 14., 16. stavka 2., 26., 29. stavka 1., 48. stavka 1., 49. stavka 
4. i 115. stavka 3. Ustava, upravni postupak i upravni spor - ukidanje rješenja o 
ispunjavanju minimalnih uvjeta za obavljanje gospodarske djelatnosti (članci 24. i 27. 
Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti). 
(U-IIIB-1170/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 
 16. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio E. M. iz R., kojeg 
zastupa V. M., odvjetnik u R., u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-3285/18-2 od 29. studenoga 2019., istaknute povrede članka 29. 
stavka 1. Ustava Republike Hrvatske - pristup sudu i dr., upravni spor radi prestanka 
obrta (sporna odluka o troškovima postupka). 
(U-III-2809/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukida se točka IV. izreke presude Visokog 
upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3285/18-2 
od 29. studenoga 2018.  
 
III. Predmet se u ukinutom dijelu vraća na ponovni 
postupak Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 17. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. M. iz K., kojeg 
zastupa T. S., odvjetnica u R., u povodu  rješenja Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-4785/18-2 od 30. siječnja 2019., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 19., 26. i 29. stavka 1. Ustava, upravni spor radi priznavanja prava iz 
obveznog zdravstvenog osiguranja s osnove ozljede na radu (sporna odluka o 
troškovima postupka). 
(U-III-2898/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukida se rješenje Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-4785/18-2 od 30. siječnja 
2019. 
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III. Predmet se vraća na ponovni postupak Visokom 
upravnom sudu Republike Hrvatske. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
 
 18. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Š. B. iz Z., kojeg 
zastupa V. A., odvjetnik u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-3135/18-2 od 20. ožujka 2019., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 18., 19. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava,  upravni spor radi izdavanja 
lokacijske dozvole (sporna odluka o troškovima postupka). 
(U-III-2921/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukida se presuda Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-3135/18-2 od 20. ožujka 
2019. 
 
III. Predmet se vraća na ponovni postupak Visokom 
upravnom sudu Republike Hrvatske. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
 19. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela D. B. iz B., koju 
zastupa D. R., odvjetnik iz Odvjetničkog društva R. & partneri u O., u povodu rješenja 
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1864/19-2 od 18. travnja 
2019., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, upravni spor radi zamjene 
vozačke dozvole (sporna odluka o troškovima postupka). 
(U-III-2968/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukida se rješenje Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-1864/19-2 od 18. travnja 
2019. 
 
III. Predmet se vraća na ponovni postupak Visokom 
upravnom sudu Republike Hrvatske. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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 20. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. P. iz S., koju 
zastupa N. V., odvjetnik u R., u povodu  presude Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-401/19-2 od 13. veljače 2019., istaknute povrede članaka 3., 14. 
stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava,  upravni spor radi obnove postupka utvrđenja 
zemljišta nužnog za redovnu uporabu građevine (sporna odluka o troškovima 
postupka). 
(U-III-3061/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukida se presuda Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-401/19-2 od 13. veljače 
2019. 
 
III. Predmet se vraća na ponovni postupak Visokom 
upravnom sudu Republike Hrvatske. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 21. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. A. iz Z., koju 
zastupa V. B., odvjetnik iz Odvjetničkog društva P. i partneri d.o.o. u Z., u povodu 
rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-4517/18-2 od 4. 
travnja 2019., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, upravni spor radi 
utvrđivanja poreza na promet nekretnina (sporna odluka o troškovima postupka). 
(U-III-3054/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukida se rješenje Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-4517/18-2 od 4. travnja 
2019. 
 
III. Predmet se vraća na ponovni postupak Visokom 
upravnom sudu Republike Hrvatske. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 22. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela B. Đ. iz K. N. 
koju zastupa M. J., odvjetnik u S., u povodu rješenja Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-4247/18-3 od 30. siječnja 2019., istaknute povrede 
članaka 14. stavaka 1. i 2. 19. stavka 1., 29. stavka 1. - pristup sudu i dr. i 48. stavka 
1. Ustava, upravni spor radi priznavanja inozemne stručne kvalifikacije (sporna 
odluka o troškovima postupka). 
(U-III-3076/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
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II. Ukida se rješenje Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-4247/18-3 od 30. siječnja 
2019. 
 
III. Predmet se vraća na ponovni postupak Visokom 
upravnom sudu Republike Hrvatske. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
 23. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo A. S. A. A., G., koje zastupaju odvjetnici iz odvjetničkog ureda P., G., V., K. i 
P. iz R., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: UsII-
311/19-4 od 18. lipnja 2019., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. 
Ustava,  upravni spor radi javne nabave (sporna odluka o troškovima postupka). 
(U-III-3213/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukida se točka II. izreke presude Visokog upravnog 
suda Republike Hrvatske broj: UsII-311/19-4 od 18. lipnja 
2019.  
 
III. Predmet se u ukinutom djelu vraća na ponovni 
postupak Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
 24. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio T. K. iz Z., kojeg 
zastupa A. T., odvjetnica u Z., u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-500/19-2 od 18. travnja 2019., istaknuta povreda članka 29. 
stavka 1. Ustava,  upravni spor radi poreza na kuću za odmor (sporna odluka o 
troškovima postupka). 
(U-III-3089/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukida se rješenje Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-500/19-2 od 18. travnja 
2019. 
 
III. Predmet se vraća na ponovni postupak Visokom 
upravnom sudu Republike Hrvatske. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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25. Nacrt rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio P. f. u Z., kojeg 
zastupa Z. K., odvjetnica u Z., u povodu rješenja Ministarstva financija Republike 
Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak klasa: UP/II-
471-02/19-01/96, ur. broj: 513-04-19-2 od 31. svibnja 2019. i rješenja Ministarstva 
financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb klasa: UP/I-
471-02/16-01/82, ur. broj: 513-07-01-18-9 od 21. studenoga 2018., istaknuta povreda 
članka 29. stavka 1. Ustava, u tijeku je upravni spor, u postupku 
inspekcijskog/poreznog nadzora. 
(U-IIIB-3403/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

I.  Privremeno se odgađa izvršenje rješenja 
Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne 
uprave, Područnog ureda Zagreb klasa: UP/I-471-02/16-
01/82, ur. broj: 513-07-01-18-9 od 21. studenoga 2018. 
 
II.  Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
privremena odgoda izvršenja rješenja iz točke I. ove izreke 
ostaje na snazi do okončanja postupka pred Ustavnim 
sudom Republike Hrvatske. 
 
III.  Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
Rješenje doneseno jednoglasno. 

 

 
 
  

  ZAPISNIK VODILA                                      PREDSJEDNICA VIJEĆA  

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


