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MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Predmet: TUŽBA RADI NEDONOSENJA RJEŠENJA

Podnositelj ima pravo izjaviti prigovor javnopravnom tijelu od kojeg je primio obavijest kojom
se ne prihvaća prijedlog za pokretanje postupka, u roku od osam dana od dana primanja
obavijesti, kao i u slučaju da u propisanom roku nije dobio odgovor, (Članak 42 stav 4 Zakona
o općem upravnom postupku NN 47/2009 - dalje u tekstu ZUP), Čelnik tijela odlučuje o
nrionvom rifšeniem n roku od osam dana ori dana r/iavlih/ania nriwwnra (članak 12? stav i
l *̂ : .j • • • „ , < - • j j .j r o • \ '

ZUPa)

Dana 08 kolovozi 2016 godine izajvio sam Prigovor čelniku tijela Ministra pravosuđa koji je
zaprimljen dana 09 kolovozi povodom obavijesti Ministarstva pravosuđa klasa;
05 1 -O l /l 5-0 1/804 ur broj : 514-03-02-01 -02-16-08 od 19 srpnja 2016 godine koje sam
zaprimio 29 srpnja 201 6 godine. .~-

Kako o prigovora nije odlučeno do 17 kolovoza 2016 godine, niti isti je dostavljen meni do 25
kolovoza 2016 godine podnosim tužbu zbog propuštanja donošenja pojedinačne odluke
temeljem odredbi članka 22 stav 2 točka 2 Zakona o upravnim sporovima (Zakon o upravnim
sporovima NN 20/10, 143/12, 152/14) nakon dostave tužbe na očitovanje Tuženiku predlažem
floniieii sljedećuj *'

PRESUDU
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o Prigovor broj 15-116-07/16-085 od 06 kolovoza 2016 godine koju je zaprimio dana 09
kolovoza 2016 godine na Obavijest Ministarstva pravosuđa klasa: 051-01/15-01/804 ur broj :
514-03-02-01 »02-16-08 od 19 srpnja 2016 godine

Tužitelj:
Hrvoje Šimjč

Prigovor broj 15-116-07• l6-085 od 06 kolovoza 20! 6 godine
Obavijest Ministarstva pravosuđa klasa: 051-01/15-01/804 urbroj : 514-03-02-01 -02-16-08 od 19 srpnja 2016 godine
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
Uprava za organizaciju pravosuđa

KLASA: 051-01/15-01/804
URBROJ: 514-03-02-01 -02-16-08

Zagreb. 19. srp nj a 2016.
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BEEWEIS()VA 27
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PREDMET: Predstavka na rad državnog odvjetništva
- izvješće, dostavlja se

Poštovani,

dstavkomMinistarstvu pravosuđa Republike Hrvatske obratili ste se p
pritužujući se na odugovlačenje postupanja Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu u
predmetima poslovni brojevi: KR-DO-58/09. KR-DO-1032/11 i KR-DO-1326/1 L te na
ponašanje zamjenice županijske državne odvjetnice.

Sukladno ovlastima iz članka 23, i 24. Zakona o državnom odvjetništvu
(..Narodne novine" br. 76/09. 153/09, 116/10. 145/10. 57/11, 130/11, 72/13. 148/13". 33/15 i
82/15) putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske zatražili smo očitovanje o stanju
spisa u predmetima navedene poslovne oznake.

Iz izviješća Državnog odvjetništva Republike Hrvatske proizlazi da ste
dopisom od 26, kolovoza 2014, godine, a zatim i u više navrata tijekom 2015. godine i to
prilikom dolazaka u prostorije državnog odvjetništva obaviješteni o tijeku provođenja izviđa u
navedenim premetima. Kao podnositelj kaznenih prijava imale pravo na uvid u spis nakon što
se za to ostvare zakonom propisani uvjeti.

U izvješću se navodi kako se radi o složenim predmetima, koji izis
opsežna kriminalistička istraživanja, te je imajući u vidu tu okolnost, nadležnom državnom
odvjetništvu naloženo poduzimanje nužnih mjera radi donošenja meritorne
državnoodvjetničke odluke.

S poštovanjem.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

KLASA: 051-01/15-01/804
URBROJ: 514-03-01-01-01-16-14

Zagreb,

09 -

28. studenoga 2016.

Poslovni broj: UsI-2661/16-2

UPRAVNOM SUDU U ZAGREBU
t

ZAGREB

Tužitelj: HRVOJE ŠMIĆ, Zagreb, Bleiweisova 27,

Tuženik: Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49

Radi: šutnje uprave

ODGOVOR NA TUŽBU

I. U skladu s rješenjem Suda poslovni broj: UsI-2661/16-2 od 05.
rujna 2016. godine, tuženik dostavlja odgovor na tužbu i spis koji se odnosi na predmet
spora.

II. Tužitelj je podnio tužbu „radi nedonošenja rješenja" povodom
podnesenog prigovora protiv zaprimljene obavijesti tuženika klasa: 051-01/15-01/804,
urbroj: 514-03-02-01-02-16-08 od 19. srpnja 2016. Tužitelj navodi da ima pravo podnijeti
prigovor javnopravnom tijelu od kojeg je primio obavijest kojom se ne prihvaća prijedlog
za pokretanje postupka, u roku od osam dana o primanja obavijesti, kao i u slučaju da u
propisanom roku nije dobio odgovor, pozivajući se na odredbe članka 42. stavka 4.
Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine", 47/09), dalje navodeći da čelnik
tijela o prigovoru odlučuje rješenjem u roku od osam dana od dana izjavljivanja prigovora
(članak 122. stavak 3. Zakona o općem upravnom postupku). Tužitelj navodi kako je 8.
kolovoza 2016. izjavio Prigovor te kako o prigovoru nije odlučeno niti mu je dostavljen
odgovor do 25. kolovoza 2016., slijedom čega podnosi tužbu zbog propuštanja donošenja
pojedinačne odluke temeljem članka 22. stavka 2. točka 2. Zakona o upravnim
sporovima, jer o njegovom prigovoru nije odlučeno.



III. Tuženik navodi da se tužitelj obratio Ministarstvu pravosuđa
Republike Hrvatske predstavkama od 18. studenoga 2015., požurnicama od 3. ožujka 2016. i
2. svibnja 2016. te predstavkama od 8. kolovoza 2016. i 29. kolovoza 2016. Tuženik je 8.
siječnja 2016. uputio dopis Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske radi očitovanja o
osnovanosti navoda iz predstavke tužitelja koji su se odnosili na nemogućnost uvida u spise
pod brojevima: KR-DO-58/09, KR-DO-1032/11 i KR-DO-1326/11. Tuženik je traženje
izvješća od strane Državnog odvjetništva Republike Hrvatske ponovio dopisima od 24.
veljače 2016. te II. travnja 2016. Po zaprimanju očitovanja Državnog odvjetništva Republike
Hrvatske, tuženik je dopisom od 19. srpnja 2016. obavijestio tužitelja o sadržaju izvješća.
Podnositelj predstavke, ovdje tužitelj, ponovo se tuženiku obratio podneskom naslovljenim
kao „prigovor na obavijest" zaprimljenim 8. kolovoza 2016. te predstavkom na postupanje
Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu zaprimljenom 29. kolovoza 2016. Tuženik je
dopisom od 21. rujna 2016. uputio Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske predstavku
tužitelja vezano za pritužbu na odugovlačenje postupanja Županijskog državnog odvjetništva
u Zagrebu. Tuženik se također dopisom od 21. rujna 2016. očitovao na novozaprimljene
predstavke podnositelja.

' IV. U odnosu na prigovor tužitelja koji se poziva na članak 42.
stavak 4. Zakona o općem upravnom postupku, ističe se da Ministarstvo pravosuđa, kao
najviše tijelo pravosudne uprave, postupa u skladu sa odredbama članka 24. Zakona o
državnom odvjetništvu („Narodne novine", broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11,
130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15) temeljem kojih je ovlašteno ispitivati predstavke
građana na rad državnih odvjetništava koje se odnose na odugovlačenje postupka ili na
ponašanje državnog odvjetnika, zamjenika državnog odvjetnika ili drugog djelatnika
državnog odvjetništva prema stranci u tijeku postupka ili obavljanja drugih službenih radnji.
Sukladno navedenom, kako je već istaknuto, ovo je tijelo i postupalo u skladu sa navedenim
ovlastima te zatražilo izvješće Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, o sadržaju kojeg je
podnositelj i obaviješten.

Nakon što je tuženik zaprimio „Prigovor na obavijest" od 8.
kolovoza 2016. koji tužitelj podnosi zbog nezadovoljstva sadržajem Izvješća Državnog
odvjetništva Republike Hrvatske, a kojim se od tuženika traži izrada rješenja pozivom na
članak 42. Zakona o općem upravnom postupku te pokretanje stegovnog postupka protiv
zamjenika u državnom odvjetništvu, te nakon što je tuženik zaprimio 29. kolovoza 2016.
predstavku na postupanje Županijskog državnog odvjetništva i prijedlog za razrješenje,
tuženik se tužitelju očitovao dopisom od 21. rujna 2016. te je o potonjoj predstavci izvijestio
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. Ističe se da je Ministarstvo pravosuđa ovlašteno
postupati sukladno navedenim odredbama Zakona o državnom odvjetništvu, slijedom kojih je
u konkretnom slučaju i postupalo, izvijestilo tužitelja o sadržaju izvješća te je potom i
odgovorilo podnositelju na predstavku.

Naime, podnositelj se u tužbi poziva na odredbe članka 42.
stavka 4. Zakona o općem upravnom postupku, kojima je propisano da podnositelj ima pravo
izjaviti prigovor javnopravnom tijelu od kojeg je primio obavijest kojim se ne prihvaća
prijedlog za pokretanje postupka, u roku od osam dana od dana primanja obavijesti, kao i u
slučaju da u propisanom roku nije primio odgovor. Tuženik ističe da u konkretnom slučaju
nije ovlašten postupati sukladno navedenim odredbama, već postupa ispitivanjem osnovanosti
predstavki stranke na rad državnog odvjetništva u gore navedenom smislu, sukladno
odredbama Zakona o državnom odvjetništvu, slijedom čega se odgovorom od 21. rujna 2016.
i očitovao o zahtjevu podnositelja. Posebno se ističe da je člankom 2. Zakona o državnom



odvjetništvu propisano da je državno odvjetništvo samostalno i neovisno pravosudno tijelo
koje je ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela,
sukladno čemu tuženik nije ovlašten ispitivati sadržaj rada, ocjenu o složenosti prijave te
odluke u konkretnim predmetima koje donosi državno odvjetništvo.

V. Slijedom svega navedenog, očito je da se u navedenom
predmetu kontinuirano i ažurno postupa te da tužitelj podnošenjem zahtjeva za donošenje
odluke izražava nezadovoljstvo radom i postupanjem državnog odvjetništva i Ministarstva
pravosuđa te nastoji utjecati na tijek i ishod navedenih postupaka, pa stoga tuženik

p r e d l a ž e

da sud odbije tužbeni zahtjev.

Za tuženika:

M I N I S T A R

Ante Šprlje

Prilozi:
1. Spis Ministarstva pravosuđa / • / / '


