
 
 

  
Broj: SuE-ZSjB-23/2015 
Zagreb, 24. rujna 2015.       

       

 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

23. SJEDNICE SUDA 

održane 24. rujna 2015. 

 

 

PRISUTNI: Jasna Omejec, predsjednica Suda, 
   Mato Arlović, Marko Babić, Snježana Bagić, 
   Slavica Banić, Mario Jelušić, Davor Krapac, 
   Ivan Matija, Antun Palarić, Aldo Radolović, 
   Duška Šarin, suci 
 
   Teodor Antić, glavni tajnik 
 
   Sanja Trgovac, viša ustavnosudska savjetnica - mentorica, 
   voditeljica Centra za evidenciju i dokumentaciju 
       
 ODSUTAN: Miroslav Šeprović, sudac 

 
Sjednici Suda predsjedala Snježana Bagić, zamjenica predsjednice Suda 

 

 

 

D N E V N I    R E D 
 

I. 
 

  1. Ovjera zapisnika 22. sjednice Suda (SuE-ZSjB-22/2015) održane 
24. srpnja 2015. 
 
ZAKLJUČAK: 

 
Zapisnik je usvojen. 
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II. 

 
OCJENA SUGLASNOSTI ZAKONA S USTAVOM 

 
  2. Nacrt odluke i rješenja s referatom II. u povodu prijedloga koji je 
podnijela Demokratska stranka žena iz Zagreba, za pokretanje postupka za ocjenu 
suglasnosti s Ustavom odredbi ili dijelova odredaba članaka 8., 12., 13., 14. i 22. 
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor 
("Narodne novine" broj 19/15.) te zakona u cjelini.  
(U-I-1397/2015) 
 
ZAKLJUČAK: 

ODLUKA 
 
I.  Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s 
Ustavom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine" 
broj 19/15.) te se ukidaju odredbe ili dijelovi odredaba tog 
zakona, kako slijedi:  
 
1)  u članku 8., kojim se izmijenio i dopunio članak 9. 
Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne 
novine" broj 116/99., 109/00., 53/03., 167/03., 44/06., 
19/07., 20/09., 145/10., 24/11. i 93/11.), ukida se: 
 
-  novi stavak 4.(2.) točka 3., koja glasi: "3. kaznena 
djela iz glave XXVIII. Kaznenog zakona ('Narodne novine' 
br. 125/11. i 144/12.) protiv službene dužnosti: 
zloupotrebe položaja i ovlasti";  
 
2)  u članku 12., kojim se izmijenio i dopunio članak 20. 
Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne 
novine" broj 116/99., 109/00., 53/03., 167/03., 44/06., 
19/07., 20/09., 145/10., 24/11. i 93/11.), ukidaju se: 
 
-  novi stavak 4. članka 20. u cijelosti, koji glasi: 
"Političke stranke predlažu liste na temelju pravovaljano 
prikupljenih potpisa birača. Za pravovaljanost prijedloga 
liste izborne jedinice za izbor zastupnika u Sabor potrebno 
je prikupiti najmanje 1500 potpisa birača.", 
 
- novi stavak 7. članka 20. u dijelu koji glasi: 
"odnosno ako nije ispunjena pretpostavka iz stavka 4. 
ovoga članka,"; 
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3)  u članku 13., kojim se izmijenio i dopunio članak 21. 
Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne 
novine" broj 116/99., 109/00., 53/03., 167/03., 44/06., 
19/07., 20/09., 145/10., 24/11. i 93/11.), ukida se: 
 
- izmjena u članku 21. stavku 2. u cijelosti, kojom su 
riječi: "najmanje 500 potpisa" bile zamijenjene riječima: 
"najmanje 1500 potpisa"; 
 
4)  u članku 14., kojim je Zakon o izborima zastupnika 
u Hrvatski sabor ("Narodne novine" broj 116/99., 109/00., 
53/03., 167/03., 44/06., 19/07., 20/09., 145/10., 24/11. i 
93/11.) dopunjen novim člankom 21.a, ukida se:  
 
- posljednja rečenica članka 21.a stavka 2., koja 
glasi: "Lista na kojoj nije zastupljeno najmanje 40% 
pripadnika svakog spola nije pravovaljana.". 
 
II.  Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
i 
 
RJEŠENJE 
 
I.  Ne prihvaćaju se prijedlozi za pokretanje postupka 
za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor 
("Narodne novine" broj 19/15.), kako slijedi:  
 
1)  članak 8., članak 12., članak 13. i članak 14. u 
dijelovima koji nisu ukinuti točkom I.1), točkom I.2), 
točkom I.3) i točkom I.4) izreke odluke Ustavnog suda 
broj: U-I-1397/2015; 
 
2)  članak 22. 
 
II.  Ne prihvaćaju se prijedlozi za pokretanje postupka 
za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor 
("Narodne novine" broj 19/15.) u cjelini. 
 
II.  Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama". 

 
Odluka i rješenje doneseni jednoglasno. 
 
Zbog objektivne spriječenosti da prisustvuje sjednici 
Ustavnog suda na kojoj su doneseni odluka i rješenje u 
ovom predmetu, sudac dr. sc. Miroslav Šeparović dao je 
svoj glas za ove odluku i rješenje posebnom izjavom koja 
će se priložiti u spis.   
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  3. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga koji je podnio Hrast 
- pokret za uspješnu Hrvatsku, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s 
Ustavom Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Zastupnički dom 
Hrvatskoga državnog sabora ("Narodne novine" broj 116/99.).  
(U-I-4780/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Odbacuje se prijedlog za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o izbornim 
jedinicama za izbor zastupnika u Zastupnički dom 
Hrvatskoga državnog sabora ("Narodne novine" broj 
116/99.).  
 
II. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
Rješenje doneseno jednoglasno. 
 
Zbog objektivne spriječenosti da prisustvuje sjednici 
Ustavnog suda na kojoj je doneseno rješenje u ovom 
predmetu, sudac dr. sc. Miroslav Šeparović dao je svoj 
glas za ovo rješenje posebnom izjavom koja će se priložiti 
u spis.   
 

 
  4. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga koji je podnio Ante 
Šimunović iz Ludbrega, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom 
članaka 20. i 21. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine" 
broj 116/99., 109/00., 53/03., 167/03., 44/06., 19/07., 20/09., 145/10., 24/11. i 
93/11.). 
(U-I-5746/2013) 
 
ZAKLJUČAK: 

Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu 
suglasnosti s Ustavom članaka 20. i 21. Zakona o 
izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine" 
broj 116/99., 109/00., 53/03., 167/03., 44/06., 19/07., 
20/09., 145/10., 24/11. i 93/11.). 
 
Rješenje doneseno jednoglasno. 
 
Zbog objektivne spriječenosti da prisustvuje sjednici 
Ustavnog suda na kojoj je doneseno rješenje u ovom 
predmetu, sudac dr. sc. Miroslav Šeparović dao je svoj 
glas za ovo rješenje posebnom izjavom koja će se priložiti 
u spis.   
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  5. Nacrt rješenja s referatom II. u povodu prijedloga koji je podnio Đuro 
Japarić iz Slavonskog Broda, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s 
Ustavom Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine" broj 
116/99., 109/00., 53/03., 167/03., 44/06., 19/07., 20/09., 145/10., 24/11. i 93/11.). 
(U-I-4807/2011) 
 
ZAKLJUČAK: 

Odbacuje se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu 
suglasnosti s Ustavom Zakona o izborima zastupnika u 
Hrvatski sabor ("Narodne novine" broj 116/99., 109/00., 
53/03., 167/03., 44/06., 19/07., 20/09., 145/10., 24/11. i 
93/11.). 
 
Rješenje doneseno jednoglasno. 
 
Zbog objektivne spriječenosti da prisustvuje sjednici 
Ustavnog suda na kojoj je doneseno rješenje u ovom 
predmetu, sudac dr. sc. Miroslav Šeparović dao je svoj 
glas za ovo rješenje posebnom izjavom koja će se priložiti 
u spis.   
 

 
 
 
 

 

 ZAPISNIK VODILA             ZAMJENICA PREDSJEDNICE SUDA          

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


