
         
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE  

Broj: SuE-ZVjD-8/2021 

Zagreb, 29. travnja 2021. 

 

 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

8. SJEDNICE DRUGOG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE 

O USTAVNIM TUŽBAMA 

održane 29. travnja 2021. 

 

PRISUTNI: Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća,  
  Mato Arlović, Snježana Bagić, Davorin Mlakar,  
  Rajko Mlinarić, Miroslav Šumanović, suci  
  Mario Jelušić, sudac, u točki 13.  
 

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

 
ODSUTAN:  Mato Arlović, sudac, u točki 13. 

 
 

Sjednici predsjedala Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća 

 

     

   

D N E V N I   R E D 
 

I. 
     
 1. Ovjera zapisnika 7. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjD-7/2021) održane 15. travnja 2021. 
 
ZAKLJUČAK: 

Zapisnik je usvojen. 
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II. 

 
 
 
 2. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. Š. iz Z., 
u povodu presude Županijskog suda u Šibeniku broj: Gž-574/2019-2 od 7. listopada 
2019., istaknute povrede članaka 29. i 48. stavka 1. Ustava RH, članaka 6. stavka 1. i 
13. Konvencije, parnični postupak, radi naknade štete (nepravilan rad državnog 
tijela). 
(U-III-5933/2020) 
 
ZAKLJUČAK: 
    Predmet se povlači s dnevnog reda. 
 
 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela V. Lj. iz V., koju 
zastupa I. B., odvjetnica u K., u povodu presude Županijskog suda u Karlovcu broj: 
Gž-1150/2018-3 od 6. ožujka 2019., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26., 29. 
stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava RH te članka 6. stavaka 1. i 2. Konvencije, parnični 
postupak, radi utvrđivanja bračne stečevine (kao dijela ostavine) i nasljeđivanja. 
(U-III-1834/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 
 4. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio K. K. iz 
V., kojeg zastupaju A. K., odvjetnik u Odvjetničkom društvu K. & partneri u Z. i V. D. 
L., odvjetnica u Z., u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Kž-
631/2018-7 od 16. listopada 2018. i presuda Općinskog suda u Zadru broj: K-439/14-
50 od 14. ožujka 2018., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. 
Ustava RH, kazneni postupak, zbog kaznenog djela iz članka 212. Kaznenog 
zakona. 
(U-III-5/2019) 
 
ZAKLJUČAK: 

ODLUKA 
 
Ustavna tužba se odbija u dijelu koji se odnosi na povredu 
načela zakonitosti - nema kazne bez zakona, zajamčenog 
člankom 31. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske 
("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 
76/10. i 5/14.). 
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i 
 
RJEŠENJE 
 
I.  U ostalom dijelu ustavna tužba se odbacuje. 
 
II.  Dopune ustavne tužbe se odbacuju kao 
nepravodobne. 
 
Odluka i rješenje doneseni jednoglasno. 

 
 

5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. C. iz S., koju 
zastupa I. B., odvjetnica u Z., u povodu presude Visokog prekršajnog suda Republike 
Hrvatske broj: Jž-234/2017 od 21. ožujka 2018. i presude Prekršajnog suda u Velikoj 
Gorici, Stalne službe u Ivanić-Gradu broj: Pp J-826/15-72 od 2. siječnja 2017., 
istaknute povrede članaka 29. i 31. Ustava RH te članka 6. Konvencije, prekršajni 
postupak, prekršaj iz članka 20. stavka 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. 
(U-III-3132/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 
    Predmet se povlači s dnevnog reda. 
 
 
 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli trgovačko 
društvo D. t. n. d. iz B., R. S., i M. T. iz Z., koje zastupa M. Š., odvjetnik u Z., u 
povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1622/20-2 od 
9. rujna 2020.; presude Upravnog suda u Zagrebu broj: Usl-304/19-8 od 21. siječnja 
2020; rješenja Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski 
upravni postupak klasa: UP/II-471-01/18-01/72, ur.broj: 513-04-19-3 od 8. siječnja 
2019.; rješenja Ministarstva financija, Carinske uprave, Područnog ureda Zagreb 
klasa: UP/I-415-02/15-18/2077, ur.broj: 513-02-3005/33-17-9 od 20. prosinca 2017., 
istaknute povrede članaka 3., 14., 19. stavka 2., 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 49. 
stavka 1. Ustava, članaka 6., 13. i 14. Konvencije, članka 1. Protokola br. 1 uz 
Konvenciju, porezno-upravni (kaznena trošarina), upravni spor. 
(U-III-5565/2020) 
 

ZAKLJUČAK: 
I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukidaju se: 
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-  presuda Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-1622/20-2 od 9. rujna 2020.; 
-  presuda Upravnog suda u Zagrebu broj: Usl-
304/19-8 od 21. siječnja 2020; 
-  rješenje Ministarstva financija, Samostalnog 
sektora za drugostupanjski upravni postupak klasa: UP/II-
471-01/18-01/72, ur.broj: 513-04-19-3 od 8. siječnja 2019.; 
-  rješenje Ministarstva financija, Carinske uprave, 
Područnog ureda Zagreb klasa: UP/I-415-02/15-18/2077, 
ur.broj: 513-02-3005/33-17-9 od 20. prosinca 2017. 
 
III. Predmet se vraća Ministarstvu financija, Carinskoj 
upravi, Područnom uredu Zagreb na ponovni postupak.  
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli društvo D. t. n. d. 
iz B., R. S., i M. T. iz Z., koje zastupa M. Š., odvjetnik u Z., u povodu rješenja Visokog 
prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: FPž-687/2020 od 28. travnja 2020. i 
rješenja Ministarstva financija, Carinske uprave, Područnog carinskog ureda Zagreb, 
Vijeća za prekršaje broj: 03-P-506/15 od 27. siječnja 2020., istaknute povrede 
članaka 3., 14., 19. stavka 2., 29. stavka 1., 48. stavka 1. i 49. stavka 1. Ustava, 
članaka 6., 13. i 14. Konvencije i članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju, carinsko-
prekršajni postupak. 
(U-III-3821/2020) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukidaju se: 
 
-  rješenje Visokog prekršajnog suda Republike 
Hrvatske broj: FPž-687/2020 od 28. travnja 2020., 
- točka II. izreke rješenje Ministarstva financija, 
Carinske uprave, Područnog carinskog ureda Zagreb, 
Vijeća za prekršaje broj: 03-P-506/15 od 27. siječnja 2020.  
 
III. Predmet se vraća Ministarstvu financija, Carinskoj 
upravi, Područnom carinskom uredu Zagreb, Vijeću za 
prekršaje na ponovni postupak. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. F. iz T., R. G., 
kojeg zastupa S. M., odvjetnica u Zajedničkom odvjetničkom uredu dr. sc. M., G. & 
G. u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-
2087/17-3 od 14. studenoga 2019., istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 2., 19. 
stavka 2., 29. stavka 1., 31. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, članaka 6. i 7. te članka 
1. Protokola broj 1 uz Konvenciju, upravni, radi naplate carine i poreza. 
(U-III-789/2020) 
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ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. Š. iz Z., koju u 
zastupa T. K. S., odvjetnica u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-649/18-2 od 29. kolovoza 2018., presude Upravnog 
suda u Zagrebu broj: Usl-381/15-18 od 2. studenoga 2017., rješenje Ministarstva 
graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske klasa: UP/II-361-05/14-
26/1763, ur. broj: 531-05-2-2-14-2 od 19. prosinca 2014. i rješenja o izvedenom 
stanju Grada Zagreba, Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjel za graditeljstvo, Prvog područnog 
odsjeka za graditeljstvo, klasa: UP/I-350-05/2012-07/484, ur. broj: 251-13-22/214-14-
14 od 25. rujna 2014., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava, 
upravni spor, radi izdavanja rješenja o izvedenom stanju.  
(U-III-4624/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. B. iz B., koju 
zastupa M. Š., odvjetnik u Odvjetničkom društvu F. & Š. u Z., u povodu presude 
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3813/17-3 od 20. lipnja 2018., 
istaknute povrede članaka 3. i 29. stavka 1. Ustava RH, upravni spor, radi izdavanja 
rješenja o uvjetima građenja. 
(U-III-4397/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 
 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukida se presuda Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-3813/17-3 od 20. lipnja 
2018. 
 
III. Predmet se vraća Visokom upravnom sudu 
Republike Hrvatske na ponovni postupak. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
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 11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio odvjetnik Z. N. iz 
Z., u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2330/20-
3 od 16. srpnja 2020., istaknute povrede članaka 19. i 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske - pristup sudu, upravni spor (odbacivanje tužbe u upravnom 
sporu iz razloga što se ne radi o upravnoj stvari). 
(U-III-5111/2020) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukidaju se: 
 
-  rješenje Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-2330/20-3 od 16. srpnja 2020. i 
-  rješenje Upravnog suda u Zagrebu broj: UsI-
3732/17-5 od 21. veljače 2020. 
 
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 J. M. iz P., kojeg 
zastupa T. T. K., odvjetnica u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske broj: Usž-679/18-2 od 8. ožujka 2018., istaknute povrede članaka 
14., 19., 26., 29. i 35. Ustava RH, upravni, radi priznanja prava na invalidsku 
mirovinu. 
(U-III-2556/2018) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukidaju se: 
 
- presuda Visokog upravnog suda Republike 
Hrvatske broj: Usž-679/18-2 od 8. ožujka 2018.  
- rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje, Središnje službe klasa: 141-02/13-
03/03450681004, ur. broj: 341-99-06/2-13/11548, broj 
predmeta: 488312 od 21. studenoga 2013. 
- rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje, Područne službe u Sisku klasa: UP/I-141-
02/06-03/03450681004 ur. broj: 341-15-06/2-06-014860, 
broj spisa: 615413 od 10. listopada 2007. 
 
III. Predmet se vraća Hrvatskom zavodu za mirovinsko 
osiguranje, Područnoj službi u Sisku 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.) nalaže se Hrvatskom zavodu 
za mirovinsko osiguranje, Područnoj službi u Sisku 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 trgovačko 
društvo E. O. d.d. sa sjedištem u Z., koje zastupa S. O., odvjetnik u Odvjetničkom 
društvu G. i p., u Z., u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske 
broj: UsII-252/20-6 od 9. rujna 2020. i rješenja Državne komisije za kontrolu 
postupaka javne nabave KLASA: UP/II-034-02/20-01/396, URBROJ: 354-01/20-7 od 
3. srpnja 2020., istaknute povrede članci 18. stavak 1., 29. stavak 1. i 48. stavak 1. 
Ustava RH te članak 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju, postupak javne nabave - 
nezakonitost uvjeta za osiguranje imovine određenih dokumentacijom o nabavi 
(tehničkim specifikacijama) javnog naručitelja. 
(U-III-4840/2020) 
 
- Sudac Mato Arlović izuzeo se od raspravljanja i odlučivanja o predmetu. 
 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko 
društvo L. C. d.o.o. sa sjedištem u G., zastupano po predsjedniku uprave Pavlu 
Paveliću, ustavna tužba na temelju članka 63. Ustavnog zakona - postupanje samog 
ovršnog suda i sljedeći pojedinačni akti - rješenje o ovrsi Općinskog suda u Gospiću 
broj: Ovr-314/2018-6 od 7. rujna 2018. i rješenje Županijskog suda u Zagrebu broj: 
Gž Ovr-3606/18-3 od 5. veljače 2019. (o odbijanju žalbe protiv rješenja o ovrsi), 
rješenje Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž Ovr-3606/18-4 od 5. veljače 2019. o 
odbijanju prijedloga za odgodu ovrhe, rješenje Općinskog suda u Gospiću broj: Ovr-
314/2018-39 od 3. lipnja 2020. o upućivanju podnositelja na parnicu te zaključak 
Općinskog suda u Gospiću broj: Ovr-314/2018-47 od 19. veljače 2021. o provedbi 
ovrhe, istaknute povrede članci 3., 18. i 29. stavak 1. Ustava, članci 6. stavak 1. i 13. 
Konvencije, ovrha na novčanim sredstvima (računima) podnositelja na temelju 
presude kao ovršne isprave - isplata naknade neimovinske štete zbog smrti. 
(U-IIIB-1695/2021) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ustavna tužba odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

      ZAPISNIK VODILA                                      PREDSJEDNICA VIJEĆA  

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


