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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

26. SJEDNICE SUDA 

održane 10. prosinca 2014. 

 
 
 
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, Miroslav Šeparović, suci 
             
   Sanja Trgovac, viša ustavnosudska savjetnica - mentorica,  

  voditeljica Centra za evidenciju i dokumentaciju   
 
 
 
Sjednici Suda predsjedala Snježana Bagić, zamjenica predsjednice Suda 

 

 
 

D N E V N I    R E D   
 

I. 
 
 
  1. Ovjera zapisnika 24. sjednice Suda (SuE-ZSjB-24/2014) održane 
25. studenoga 2014. i zapisnika 25. sjednice Suda (SuE-ZSjB-25/2014) održane 2. 
prosinca 2014. 
 
ZAKLJUČAK: 

Zapisnici su usvojeni. 
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II. 
 

USTAVNE TUŽBE 
 
 
         2.  Nacrt odluke s referatom V. u povodu ustavne tužbe koju je podnio Z. 
T. H. iz R. M., kojeg zastupaju dr. sc. L. V. i G. M., odvjetnici iz Z., protiv rješenja 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: II Kž 272/14-4 od 18. srpnja 2014., 
istaknuta povreda članka 22. u vezi s člankom 16. stavkom 2. Ustava Republike 
Hrvatske i člankom 5. stavkom 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, članka 29. Ustava i članka 6. stavka 3. točke c) Konvencije te članaka 14. i 
26. Ustava, prijedlog za opoziv rješenja o određivanju istražnog zatvora - članak 126. 
Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. 
- odluka USRH, 143/12., 56713. i 145/13) 
(U-III-6612/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
I.  Ustavna tužba se odbija. 
 
II.  Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
           3. Nacrt rješenja s referatom VI. u povodu ustavne tužbe koju je podnio 
Z. T. H. iz R. M., kojeg zastupa I. Š., odvjetnik iz S., protiv rješenja suca istrage 
Županijskog suda u Zagrebu broj: 1. Kir-Us-768/13 od 27. rujna 2013., istaknute 
povrede članaka 3., 5., 14., 16. stavka 2., 22., 28. i 29. stavka 1. Ustava Republike 
Hrvatske te članka 5. stavka 1. i članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, određivanje istražnog zatvora na temelju članka 123. stavka 1. 
točke 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 
80/11., 91/12. - odluka USRH, 143/12., 56713. i 145/13.), 
(U-IIIB-160/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

 
I.  Ustavna tužba se odbacuje. 
 
II  Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
Rješenje doneseno jednoglasno. 
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III. 
 

POSTUPAK UTVRĐIVANJA JESU LI ISPUNJENE 
PRETPOSTAVKE ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG 

REFERENDUMA 
 
              4. Nacrt odluke s referatom II. u povodu Odluke Hrvatskog sabora 
Republike Hrvatske od 14. studenoga 2014., klasa: 014-01/14-02/09, donesene u 
povodu zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative "U ime 
obitelji".  
(U-VIIR-7346/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. U povodu zahtjeva Organizacijskog odbora Građanske 
inicijative "U ime obitelji" za raspisivanje referenduma o 
prijedlogu izmjene članka 73. [72.] Ustava Republike Hrvatske 
pod nazivom "Birajmo zastupnike imenom i prezimenom", koji je 
dostavljen predsjedniku Hrvatskog sabora 22. listopada 2014., 
a koji je u Hrvatskom saboru zaveden pod ur. brojem: 363-14-
02, klasa: 014-01/14-02/09 od 22. listopada 2014., Ustavni sud 
utvrđuje: 
 
- da je ispunjena pretpostavka iz članka 87. stavka 1. 
Ustava, 
- da nije ispunjena pretpostavka iz članka 87. stavka 3. 
Ustava. 
 
II.  U povodu zahtjeva Organizacijskog odbora Građanske 
inicijative "U ime obitelji" nije dopušteno raspisivanje 
referenduma iz točke I. ove izreke jer je prema očitovanju tog 
odbora raspisivanje referenduma zatražilo 380.649 birača, a 
njegovo raspisivanje trebala su zatražiti 404.252 birača s 
obzirom da su na dan 21. rujna 2014. u Republici Hrvatskoj bila 
registrirana 4.042.522 birača.  
 
III. Na temelju članka 31. stavaka 4. i 5. Ustavnog zakona o 
Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 
99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst), Ustavni sud Republike 
Hrvatske određuje: 
 
- pod "ukupnim brojem birača u Republici Hrvatskoj" u 
smislu članka 87. stavka 3. Ustava ima se smatrati ukupan broj 
punoljetnih hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici 
Hrvatskoj upisan u evidenciju birača, kao dio registra birača, na 
dan koji je određen za prvi dan prikupljanja potpisa za 
raspisivanje referenduma (referentni dan), prema stanju na taj 
dan u 00:00 sati (referentni sat);  
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- u povodu odluke organizacijskog odbora o izjašnjavanju 
birača o potrebi raspisivanja referenduma na temelju članka 87. 
stavka 3. Ustava, nadležno tijelo dužno je posebnim rješenjem 
utvrditi ukupni broj birača u Republici Hrvatskoj na referentni 
dan i sat kako su određeni u točki III. alineji 1. ove izreke, kao i 
izračun deset posto od tog broja, te je to rješenje dužno objaviti 
na svojim internetskim stranicama na referentni dan i isti dan ga 
dostaviti za objavu u "Narodnim novinama"; 
 
- potpisi za raspisivanje referenduma iz članka 87. stavka 3. 
Ustava smiju se prikupljati samo na području Republike 
Hrvatske. 
 
IV. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 

IV. 
 

NADZOR NAD USTAVNOŠĆU I ZAKONITOŠĆU 
PROVOĐENJA DRŽAVNOG REFERENDUMA 

 
 
           5. Nacrt rješenja s referatom IV. u povodu zahtjeva Organizacijskog 
odbora Građanske inicijative "U ime obitelji" za nadzor nad ustavnošću i zakonitošću 
provođenja državnog referenduma u vezi s Građanskom inicijativom "U ime obitelji" 
za referendum "Birajmo zastupnike imenom i prezimenom". 
(U-VIIR-6501/2014) 
 

ZAKLJUČAK: 
Odbacuje se "prijedlog" za provođenje nadzora nad ustavnošću 
i zakonitošću provedbe državnog referenduma Građanske 
inicijative "U ime obitelji" za referendum "Birajmo zastupnike 
imenom i prezimenom".  
 
Rješenje doneseno jednoglasno. 
 
 
 

 
 
 
ZAPISNIK VODILA                       ZAMJENICA PREDSJEDNICE          

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

 


