
                                     
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: SuE-DSjB-5/2018 
Zagreb, 23. travnja 2018. 
    

            IZVOD IZ ZAPISNIKA 

5. SJEDNICE SUDA 

održane 23. travnja 2018. 

 

PRISUTNI: Miroslav Šeparović, predsjednik Suda, 
   Andrej Abramović, Ingrid Antičević Marinović,  
   Mato Arlović, Snježana Bagić, Branko Brkić,  
   Mario Jelušić, Lovorka Kušan, Josip Leko, 
   Davorin Mlakar, Goran Selanec, Rajko Mlinarić, 
   Miroslav Šumanović, suci 

 
   Teodor Antić, glavni tajnik  

 
Sanja Trgovac, voditeljica Centra za evidenciju i dokumentaciju, 
Karmen Gospodinović, viša ustavnosudska savjetnica - 
mentorica u Centru za evidenciju i dokumentaciju 

 

ODSUTNI: Ingrid Antičević Marinović, sutkinja, u točkama 2., 3., 4., 5., 6. 
   Branko Brkić, sudac, u točki 17. 
   Josip Leko, sudac, u točkama  2., 3., 4., 5., 6. 
   Davorin Mlakar, sudac, u točkama 2., 3., 5., 6. 

     Miroslav Šumanović, sudac, u točkama 21., 22., 23., 24. 

        
Sjednici Suda predsjedala Snježana Bagić, zamjenica predsjednika Suda 

 
 

 

D N E V N I    R E D 
 

I. 
 

1. Ovjera zapisnika 4. sjednice Suda (SuE-ZSjB-4/2018) održane 27. ožujka 
2018. 
 
ZAKLJUČAK: 

Zapisnik je usvojen. 
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II. 
 

OCJENA SUGLASNOSTI ZAKONA S USTAVOM 
 

 
 2. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 51. stavaka 2., 3. i 4., 55. stavka 2., 56. stavka 
1., 60. stavka 2., 62. stavka 2. točke 8., 72. stavka 2., 78. stavka 2., 82., 83. stavka 
4., 84. stavka 1., 85. stavka 3. točke 1. i 87. stavaka 4. i 5. Zakona o Državnom 
sudbenom vijeću ("Narodne novine" broj 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13. i 
82/15.), članka 54. Zakona o Državnom sudbenom vijeću ("Narodne novine" broj 
116/10. i 57/11.) i članka 56. Zakona o Državnom sudbenom vijeću ("Narodne 
novine" broj 116/10.), koje su podnijeli Elvir Cerić i Danijela Ivić iz Splita (U-I-
2938/2011), Udruga hrvatskih sudaca i Udruga hrvatskih sudskih savjetnika i 
vježbenika iz Zagreba (U-I-1747/2012, U-I-3883/2013, U-I-5087/2013), Alen Golub iz 
Koprivnice (U-I-3128/2014), Odvjetničko društvo Hrabar & partneri iz Zagreba (U-I-
5224/2014); Maja Karaman Grbavac iz Splita, koju zastupa Jure Grbavac, odvjetnik 
iz Splita (U-I-437/2015). 
(U-I-2938/2011, U-I-1747/2012, U-I-3883/2013, U-I-5087/2013, U-I-3128/2014, U-I-
5224/2014, U-I-437/2015) 
 
- Suci Ingrid Antičević Marinović, Josip Leko i Davorin Mlakar izuzeli su se 
od raspravljanja i odlučivanja o predmetu. 
 
ZAKLJUČAK: 

I.  Ne prihvaćaju se prijedlozi za pokretanje postupka 
za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 51. stavaka 2., 
3. i 4., 55. stavka 2., 56. stavka 1., 60. stavka 2., 62. 
stavka 2. točke 8., 72. stavka 2., 78. stavka 2., 82., 83. 
stavka 4., 84. stavka 1., 85. stavka 3. točke 1. i stavka 7. i 
87. stavaka 4. i 5. Zakona o Državnom sudbenom vijeću 
("Narodne novine" broj 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 
28/13. i 82/15.). 
 
II. Obustavlja se postupak u povodu prijedloga za 
pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom 
članka 54. Zakona o Državnom sudbenom vijeću 
("Narodne novine" broj 116/10. i 57/11.). 
 
III. Odbacuju se prijedlozi za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 56. Zakona o 
Državnom sudbenom vijeću ("Narodne novine" broj 
116/10.). 
 
Rješenje doneseno većinom glasova. 
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 3. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 44. i članka 47. stavaka 2. i 3. Zakona o 
Državnom sudbenom vijeću ("Narodne novine" broj 116/10., 57/11., 130/11., 13/13. - 
odluka Ustavnog suda, 28/13. i 82/15.), članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o Državnom sudbenom vijeću ("Narodne novine" broj 28/13.), kojim je u 
Zakon o Državnom sudbenom vijeću uveden novi članak 4.a, te članka 9. stavka 2. 
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću ("Narodne 
novine" broj 82/15.) koje su podnijeli Mirko Stubičar, Nada Stubičar i Silvija Sunčana 
Stubičar iz Zagreba. 
(U-I-5134/2016, U-I-998/2017, U-I-1351/2017, U-I-872/2017) 
 
- Suci Ingrid Antičević Marinović, Josip Leko i Davorin Mlakar izuzeli su se 
od raspravljanja i odlučivanja o predmetu. 
 
ZAKLJUČAK: 

Ne prihvaćaju se prijedlozi za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 4.a, 44. i 47. 
stavaka 2. i 3. Zakona o Državnom sudbenom vijeću 
("Narodne novine" broj 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 
28/13. i 82/15.), te članka 9. stavka 2. Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom 
vijeću ("Narodne novine" broj 82/15.). 
 
Rješenje doneseno jednoglasno. 
 

 
 4. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 109. stavka 8. Zakona o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 
174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10. - odluka i rješenje USRH 
broj: U-I-4042/2005 i dr., 55/11., 140/12., 19/13. - pročišćeni tekst, 33/13. - ispravak, 
148/13. i 92/14.) koji je podnio Goran Brkanić iz Našica. 
(U-I-620/2013) 
 
- Suci Ingrid Antičević Marinović i Josip Leko izuzeli su se od 
raspravljanja i odlučivanja o predmetu. 
 
ZAKLJUČAK: 

Odbacuje se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu 
suglasnosti s Ustavom članka 109. stavka 8. Zakona o 
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova 
njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 174/04., 92/05., 
2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 
19/13., 33/13., 148/13. i 92/14.). 
 
Rješenje doneseno jednoglasno. 
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 5. Nacrt rješenja s referatom IV. u povodu prijedloga za pokretanje postupka 
za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 206. stavaka 7. i 8. Zakona o vodama 
("Narodne novine" broj 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.) koji je podnio Marijan 
Bruketa, odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom uredu Darko Rajić, Marijan Bruketa i 
Juraj Rajić iz Požege. 
(U-I-4320/2011) 
 
- Suci Ingrid Antičević Marinović, Josip Leko i Davorin Mlakar izuzeli su se 
od raspravljanja i odlučivanja o predmetu. 
 
ZAKLJUČAK: 

Odbacuje se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu 
suglasnosti s Ustavom članka 206. stavaka 7. i 8. Zakona 
o vodama ("Narodne novine" broj 153/09., 63/11., 130/11., 
56/13. i 14/14.). 
 
Rješenje doneseno jednoglasno. 

 
 6. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 89. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne 
novine" broj 144/12. i 121/16.) koji je podnijela Hrvatski laburisti - Stranka rada, koju 
zastupa Dragutin Lesar, predsjednik stranke. 
(U-I-2391/2013) 
 
- Suci Ingrid Antičević Marinović, Josip Leko i Davorin Mlakar izuzeli su se 
od raspravljanja i odlučivanja o predmetu. 
 
ZAKLJUČAK: 

Odbacuje se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu 
suglasnosti s Ustavom članka 89. Zakona o lokalnim 
izborima ("Narodne novine" broj 144/12. i 121/16.). 
 
Rješenje doneseno jednoglasno. 

 
 
 

III. 
OCJENA SUGLASNOSTI S USTAVOM I ZAKONOM 

DRUGIH PROPISA 
 
 7.  Nacrt odluke i rješenja s referatom VI. u povodu prijedloga za pokretanje 
postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom točke 69. pod a) odjeljka XII 
Bolesti kože i potkožnog tkiva tabele Priloga 1. - Mjerila zdravstvene sposobnosti 
policijskih službenika, Pravilnika o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne duševne i 
tjelesne sposobnosti policijskih službenika ministarstva unutarnjih poslova broj: 511-
01-52-12727-06 od 10. svibnja 2006., 511-01-52-12727/5-06 od 20. ožujka 2007. i 
511-01-152-15310-08 od 30. prosinca 2008. ("Narodne novine" broj 54/06., 34/07. i 
4/09.) koji je podnio Andrija Krivak iz Zagreba. 
(U-II-2064/2010) 
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ZAKLJUČAK: 
ODLUKA 
 
I. Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s 
Ustavom i zakonom te se ukida: 
 
- alineja a) tetovaže na vidljivim mjestima koje ne prekriva 
ljetna policijska odora i tetovaže neprimjerenog sadržaja, 
točke 69. Bolesti, stanja i anomalije koji su uočljivi, odjeljka 
XII Bolesti kože i potkožnog tkiva, Priloga 1. - Mjerila 
posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti 
osoba iz članka 1. ovog pravilnika, Pravilnika o mjerilima i 
načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene 
sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog 
službenika te o sastavu i načinu rada zdravstvenih 
komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama, broj: 
511-01-152-38600-2012 od 5. listopada 2012. i klasa: 
011-02/18-01/30, ur. broj: 511-01-151-18-2 od  12. travnja 
2018. ("Narodne novine" broj 113/12. i 37/18.). 
 
II. U ukinutom dijelu Pravilnik o mjerilima i načinu 
utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene 
sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog 
službenika te o sastavu i načinu rada zdravstvenih 
komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama, broj: 
511-01-152-38600-2012 od 5. listopada 2012. i klasa: 
011-02/18-01/30, ur. broj: 511-01-151-18-2 od  12. travnja 
2018. ("Narodne novine" broj 113/12. i 37/18.), prestaje 
važiti 31. prosinca 2018. 
 
III.  Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
i 
 
RJEŠENJE 
 
Obustavlja se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i 
zakonom točke 69. Bolesti, stanja i anomalije koji su 
uočljivi, alineje a) sve tetovaže na uočljivim mjestima i 
veće tetovaže, odjeljka XII Bolesti kože i potkožnog tkiva, 
Priloga 1. - Mjerila zdravstvene sposobnosti policijskih 
službenika, Pravilnika o mjerilima i načinu utvrđivanja 
posebne duševne i tjelesne sposobnosti policijskih 
službenika Ministarstva unutarnjih poslova broj: 511-01-
52-12727-06 od 10. svibnja 2006., broj: 511-01-52-
12727/5-06 od 20. ožujka 2007. i broj: 511-01-152-15310-
08 od 30. prosinca 2008. ("Narodne novine" broj 54/06., 
34/07. i 4/09.). 
 
Odluka i rješenje doneseni većinom glasova. 
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 8. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članaka 7. stavaka 1. i 4., 12. i 25. stavka 1. 
Poslovnika Državnog sudbenog vijeća broj: OU-52/15 od 14. listopada 2015., koji su 
podnijeli Mirko Stubičar, Nada Stubičar i Silvija Sunčana Stubičar iz Zagreba. 
(U-II-872/2017) 
 
 

ZAKLJUČAK: 
Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupak za ocjenu 
suglasnosti s Ustavom i zakonom članaka 7. stavaka 1. i 
4., 12. i 25. stavka 1. Poslovnika Državnog sudbenog 
vijeća broj: OU-52/15 od 14. listopada 2015. 
 
Rješenje doneseno jednoglasno. 

 
 9. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Metodologije izrade ocjene sudaca od 6. 
rujna 2012. koju je donijelo Državno sudbeno vijeće, koji je podnio Alen Golub iz 
Koprivnice. 
(U-II-5248/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

Odbacuje se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu 
suglasnosti s Ustavom i zakonom Metodologije izrade 
ocjene sudaca od 6. rujna 2012. 
 
Rješenje doneseno jednoglasno. 

 
 10.  Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga za pokretanje postupka 
za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o koncesiji na pomorskom dobru 
u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog 
turizma - "Marina Gruž", na dijelu k.o. Gruž, na području Grada Dubrovnika, klasa: 
022-03/15-04/225, ur. broj: 50301-05/18-15-2 od 3. lipnja 2015., koji je podnijela 
Kandidacijska lista građana birača Mara Kristića iz Dubrovnika, nositelj liste Maro 
Kristić iz Dubrovnika. 
(U-II-1059/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 

Odbacuje se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu 
suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke Vlade Republike 
Hrvatske o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu 
izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne 
namjene - luke nautičkog turizma - "Marina Gruž", na 
dijelu k.o. Gruž, na području Grada Dubrovnika, klasa: 
022-03/15-04/225, ur. broj: 50301-05/18-15-2 od 3. lipnja 
2015.  
 
Rješenje doneseno jednoglasno. 
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 11. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga za pokretanje postupka 
za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članaka 10. i 13. Odluke o autotaksi 
prijevozu ("Službeni glasnik Grada Zagreba" broj 19/2016.) predlagatelja 
Odvjetničkog društva Čerin, Mar i partneri d.o.o. iz Zagreba.  
(U-II-6006/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 

Odbacuje se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu 
suglasnosti s Ustavom i zakonom članaka 10. i 13. Odluke 
o autotaksi prijevozu ("Službeni glasnik Grada Zagreba" 
broj 19/2016.). 
 
Rješenje doneseno jednoglasno. 

 
 
 12. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga za pokretanje postupka 
za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o komunalnom doprinosu Općine 
Gornji Kneginec ("Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec" broj 2/2011.) i Odluke o 
izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Gornji Kneginec ("Službeni 
vjesnik Općine Gornji Kneginec" broj 8/2011.) trgovačko društvo Radius d.o.o. iz 
Turčina, kojeg zastupaju Josip Kuzjak i Miroslav Rendić, odvjetnici u Zajedničkom 
odvjetničkom uredu u Varaždinu. 
(U-II-986/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 

Odbacuje se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu 
suglasnosti s Ustavom i zakonom: 
 
- Odluke o komunalnom doprinosu Općine Gornji 
Kneginec ("Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec" broj 
2/2011.) i 
- Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom 
doprinosu Općine Gornji Kneginec ("Službeni vjesnik 
Općine Gornji Kneginec" broj 8/2011.). 
 
Rješenje doneseno jednoglasno. 

 
 
 13. Nacrt rješenja s referatom II.u povodu prijedloga za pokretanje postupka 
za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o donošenju Izmjena i dopuna 
Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-
neretvanske županije" broj 9/2005.) i Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja 
grada Dubrovnika ("Službeni glasnik grada Dubrovnika" broj 7/2005.) koji su podnijeli 
UDRUGA DOMOVINA, Društvo za zaštitu prirodne i kulturne baštine Konavala iz 
Pridvorja, BAŠTINA - udruga primjenjenih umjetnika Konavala iz Čilipa, DRUŠTVO 
PRIJATELJA PRIRODE "DUB" iz Dubrovnika i EKO - OMBLIĆI  iz Nove Mokošice. 
(U-II-403/2015) 
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ZAKLJUČAK: 

Odbacuje se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu 
suglasnosti s Ustavom i zakonom: 
 
- Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana 
Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije" broj 9/2005.) i 
- Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada 
Dubrovnika ("Službeni glasnik grada Dubrovnika" broj 
7/2005.). 
 
Rješenje doneseno jednoglasno. 
 
 

 
 14. Nacrt rješenja s referatom II.u povodu prijedloga za pokretanje postupka 
za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke Vlade Republike Hrvatske o 
prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 109/11.) koji 
je podnio Milan Lončar iz Zagreba. 
(U-II-1419/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

Obustavlja se postupak u povodu prijedloga za pokretanje 
postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom 
Odluke Vlade Republike Hrvatske o prodaji stanova u 
vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 
109/11.). 
 
Rješenje doneseno jednoglasno. 
 
 

 
 15. Nacrt rješenja s referatom u povodu prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o 
obveznim mirovinskim fondovima ("Narodne novine" broj 93/15.) koji je podnio Marin 
Puh iz Zagreba. 
(U-II-443/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 

Obustavlja se postupak u povodu prijedloga za pokretanje 
postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Uredbe o 
izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim 
fondovima ("Narodne novine" broj 93/15.). 
 
Rješenje doneseno jednoglasno. 
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IV. 
 

USTAVNE TUŽBE 
 

  

 16. Nacrt odluke s referatom IV. o ustavnoj tužbi koju je podnio H. D. iz D., N., 
kojeg zastupa J. J., odvjetnica u Odvjetničkom društvu Ž. i p. iz Z., u povodu presude 
Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: FPž-836/2013 od 3. srpnja 2013. 
i rješenja o prekršaju Ministarstva financija, Financijskog inspektorata, Službe za 
prekršajni postupak, Vijeća za prekršajni postupak klasa: 440-08/12-03/28/04, ur. 
broj: 513-08-03/13-32 od 16. travnja 2013., istaknute povrede članaka 16. stavka 2., 
29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, prekršajni postupak zbog prekršaja iz članka 69. 
stavka 1. Zakona o deviznom poslovanju. 
(U-III-5208/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukidaju se presuda Visokog prekršajnog suda 
Republike Hrvatske broj: FPž-836/2013 od 3. srpnja 2013. 
i rješenje o prekršaju Ministarstva financija Republike 
Hrvatske, Financijskog inspektorata, Službe za prekršajni 
postupak, Vijeća za prekršajni postupak klasa: 440-08/12-
03/28/04, ur. broj: 513-08-03/13-32 od 16. travnja 2013. 
 
III. Predmet se vraća Ministarstvu financija Republike 
Hrvatske, Financijskom inspektoratu, Službi za prekršajni 
postupak, Vijeću za prekršajni postupak na ponovni 
postupak. 
 
Odluka donesena većinom glasova. 
 

 
 17. Nacrt odluke s referatom V. o ustavnoj tužbi koju je podnio M. S. iz V., R. 
S., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž-644/2015-6 od 
21. siječnja 2016., istaknute povrede članaka 14., 26., 29. i 35. Ustava, te članka 6. 
stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, izvršenje presude 
Europskog suda za ljudska prava. 
(U-III-1084/2016) 
 
- Sudac dr. sc. Branko Brkić izuzeo se od raspravljanja i odlučivanja o 
predmetu. 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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 18. Nacrt odluke s referatom V. o ustavnoj tužbi koju je podnio S. R. iz O., 
kojeg zastupa L. B., odvjetnica iz R., u povodu presude Županijskog suda u Rijeci 
broj: Kž-109/2015 od 18. studenoga 2015., istaknute povrede članaka 3. i 29. stavka 
2. alineje 7. i stavka 4. Ustava, kazneni postupak zbog kaznenog djela iz članka 223. 
stavaka 2. i 3. KZ-a/97. 
(U-III-3672/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 19. Nacrt odluke s referatom IV. o ustavnoj tužbi koju je podnio H. Đ. iz P., 
kojeg zastupaju Š. P. i N. S., odvjetnici iz Z., u povodu presude Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj: Kž-506/14-6 od 10. veljače 2015., istaknute povrede članka 
29. stavka 1. Ustava i članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, kazneni postupak. 
(U-III-1118/2015) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se odbija. 
 
II. Danom donošenja ove odluke prestaje važiti 
rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-
1118/2015 od 30. ožujka 2016. 
 
Odluka donesena većinom glasova. 

 
 20. Nacrt odluke s referatom III. o ustavnoj tužbi koju je podnijela E. Đ. iz S., 
koju zastupa L. Š., odvjetnik iz Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Rev 1242/12-2 od 4. studenoga 2015., istaknute povrede članaka 15., 
21. stavka 1., 29. stavka 1. i 35. Ustava te članaka 2., 6. i 14. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, parnični postupak radi naknade nematerijalne i 
materijalne štete. 
(U-III-3586/2016) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena većinom glasova. 

 
 21. Nacrt rješenja s referatom III. o ustavnoj tužbi koju je podnio M. B. iz Z., 
kojeg zastupa V. D. L., odvjetnica iz Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: I Kž-Us-28/16-4 od 26. siječnja 2017. i rješenja optužnog vijeća 
Županijskog suda u Zagrebu broj: 3 Kov-Us-54/15 od 29. veljače 2016., istaknute 
povrede članaka 29. stavak 4. i 36. Ustava i članaka 6. i 8. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak. 
(U-IIIB-1624/2017) 
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- Sudac Miroslav Šumanović izuzeo se od raspravljanja i odlučivanja o 
predmetu. 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbacuje. 
 
Rješenje doneseno jednoglasno. 

 
 22. Nacrt rješenja s referatom III. o ustavnoj tužbi koju je podnio S. Lj. iz Z., 
kojeg zastupaju S. M., odvjetnica u Odvjetničkom društvu G. i p. iz Z., te L. V., 
odvjetnica iz Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž-Us-
59/16-5 od 25. listopada 2016., istaknute povrede članaka 29. stavaka 1., 2. i 4., 35. i 
36. Ustava i članaka 6. stavka 1., 8. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, kazneni postupak. 
(U-IIIB-510/2017) 
 
- Sudac Miroslav Šumanović izuzeo se od raspravljanja i odlučivanja o 
predmetu. 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbacuje. 
 
Rješenje doneseno većinom glasova. 

 
 23. Nacrt rješenja s referatom III. o ustavnoj tužbi koju je podnio M. B. iz Z., 
kojeg zastupa V. D. L., odvjetnica iz Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: I Kž-Us-59/16-5 od 25. listopada 2016., istaknute povrede članaka 29. 
stavak 4. i 36. Ustava i članaka 6. i 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, kazneni postupak. 
(U-IIIB-295/2017) 
 
- Sudac Miroslav Šumanović izuzeo se od raspravljanja i odlučivanja o 
predmetu. 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbacuje. 
 
Rješenje doneseno većinom glasova. 

 
 24. Nacrt rješenja s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. A. iz Z., 
kojeg zastupa A. M. G., odvjetnica iz Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: I Kž-Us-59/16-5 od 25. listopada 2016., istaknute povrede članaka 29. 
stavaka 1. i 4., 35. i 36. Ustava i članaka 6. stavka 1. i 8. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak. 
(U-IIIB-512/2017) 
 
- Sudac Miroslav Šumanović izuzeo se od raspravljanja i odlučivanja o 
predmetu. 
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ZAKLJUČAK: 
Ustavna tužba se odbacuje. 
 
Rješenje doneseno većinom glasova. 

 

V. 
 

25. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga za pokretanje postupka 
za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Rješenja o razrješenju ministra 
unutarnjih poslova koje je 27. travnja 2017. donijela Vlada Republike Hrvatske, 
Rješenja o razrješenju ministra pravosuđa koje je 27. travnja 2017. donijela Vlada 
Republike Hrvatske, Rješenja o razrješenju ministra zaštite okoliša i energetike koje 
je 27. travnja 2017. donijela Vlada Republike Hrvatske i Rješenja o razrješenju 
potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra uprave koje je 28. travnja 2017. 
donijela Vlada Republike Hrvatske, koji je podnijela Udruga GONG sa sjedištem u 
Zagrebu. 
(U-II-2693/2017) 
 
ZAKLJUČAK: 

Odbacuje se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu 
suglasnosti s Ustavom i zakonom:  
 
- Rješenja o razrješenju ministra unutarnjih poslova koje je 
27. travnja 2017. donijela Vlada Republike Hrvatske; 
- Rješenja o razrješenju ministra pravosuđa koje je 27. 
travnja 2017. donijela Vlada Republike Hrvatske; 
- Rješenja o razrješenju ministra zaštite okoliša i 
energetike koje je 27. travnja 2017. donijela Vlada 
Republike Hrvatske i 
- Rješenja o razrješenju potpredsjednika Vlade Republike 
Hrvatske i ministra uprave koje je 28. travnja 2017. 
donijela Vlada Republike Hrvatske. 

 
Rješenje doneseno većinom glasova. 

 
 26. Nacrt odluke s referatom III. o ustavnoj tužbi koju je podnio N. A. iz M., 
kojeg zastupa G. M., odvjetnik iz R., u povodu rješenja Županijskog suda u Rijeci 
broj: Kv I-115/18 (Kir-11/18) od 21. ožujka 2018., istaknute povrede članaka 22., 28. i 
29. stavka 1. Ustava, kazneni predmet prije podnošenja optužnice zbog kaznenog 
djela iz članka 190. stavaka 1. i 2. KZ-a, određivanje istražnog zatvora protiv 
podnositelja na temelju članka 123. stavka 1. točke 3. Zakona o kaznenom postupku 
(iteracijska opasnost). 
(U-III-1353/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena većinom glasova. 

ZAPISNIK VODILA             ZAMJENICA PREDSJEDNIKA SUDA          

 Sanja Trgovac, v.r.                 dr. sc. Snježana Bagić, v.r.    


