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USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
                Ured glavnog tajnika 
   
Broj: SuT-T-7/2012-1 
Zagreb, 15. veljače  2011. 
 
 

PRIOPĆENJE 
SA 1. SJEDNICE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE 

održane 15. veljače 2012. 
 

Ustavni sud Republike Hrvatske održao je 15. veljače 2012. prvu javnu sjednicu u 
tekućoj godini, na kojoj je odlučivao u sljedećim ustavnosudskim predmetima: 

 

 

1. Postupak u povodu prijedloga koji je podnio Antonio Subašić iz Zagreba, za 
pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o pučkom pravobranitelju 
("Narodne novine" broj 125/11.). 
(U-I-5654/2011) 
 
Ustavni sud Republike Hrvatske donio je odluku kojom se:  
 

I. utvrđuje da Zakon o pučkom pravobranitelju ("Narodne novine" broj 
125/11.) nije donesen u postupku propisanom člankom 83. stavkom 2. 
Ustava Republike Hrvatske. 

 
II. određuje da Zakon o pučkom pravobranitelju ne može stupiti na snagu prije 

nego što se donese većinom glasova svih zastupnika u skladu s člankom 
83. stavkom 2. Ustava Republike Hrvatske. 

 
 
 
2. Postupak u povodu zahtjeva koji je podnijela Udruga za promicanje i razvoj 
obrazovanja, jednakosti, ekologije, kulture i tehnologije iz Zagreba, za provođenje 
nadzora nad ustavnošću i zakonitošću državnog referenduma o pristupanju Republike 
Hrvatske Europskoj uniji, koji je raspisan Odlukom Hrvatskog sabora 23. prosinca 2011. 
("Narodne novine" broj 151/11.), a održan 22. siječnja 2012.  
(U-VIIR-601/2012) 
 
Ustavni sud Republike Hrvatske donio je odluku kojom se odbija zahtjev 
podnositelja za provođenje nadzora nad ustavnošću i zakonitošću državnog 
referenduma o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, koji je raspisan 
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Odlukom Hrvatskog sabora 23. prosinca 2011. ("Narodne novine" broj 151/11.), a 
održan 22. siječnja 2012. 
 
 
3. Postupak praćenja ostvarivanja ustavnosti s Izvješćem Hrvatskom saboru o  
pravnoj snazi, prirodi i učincima Ustavnih zakona za provedbu Ustava Republike 
Hrvatske. 
(U-X-838/2012) 
 
Ustavni sud Republike Hrvatske usvojio je Izvješće Hrvatskom saboru o pravnoj 
snazi, prirodi i učincima Ustavnih zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske.  

 
 
Navedene odluke i izvješće bit će objavljeni u „Narodnim novinama“ i na web stranici 
Ustavnog suda Republike Hrvatske. 
 
 

 

GLAVNI TAJNIK   
       dr.sc. Teodor Antić, v.r. 


