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USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
                Ured glavnog tajnika 
   
Broj: SuT-T-7/2012-3 
Zagreb, 7. studenoga 2012. 
 
 

PRIOPĆENJE 
SA SJEDNICE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE 

održane 7. studenoga 2012. 
 

Ustavni sud Republike Hrvatske održao je 7. studenoga 2012. javnu sjednicu na 
kojoj je odlučivao o ustavnosudskom predmetu pokrenutom u povodu prijedloga troje 
predlagatelja i na vlastitu inicijativu za ocjenu suglasnosti s Ustavom više odredaba 
Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11. i 12/12.). 
 

Na sjednici Ustavni sud Republike Hrvatske donio je odluku kojom je:  
 

  I. Ukinuo sljedeće odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa: 
 
- članak 8. stavak 13. u dijelu koji glasi: "kao i bankarske institucije i poslovni 

subjekti," i stavak 14.; 
- članak 26. stavak 3.; 
- članak 27. u dijelu koji glasi: "ili ne opravda utvrđeni nesklad ili nerazmjer"; 
- članak 30. stavak 1. alineja 2. u dijelu koji glasi: "o postupku pred 

Povjerenstvom,"; 
- članak 30. stavak 1. alineja 3. u dijelu koji glasi: "i na način propisan 

Pravilnikom kojim se uređuje postupak provjere podataka iz izvješća o 
imovinskom stanju dužnosnika, donesenim na temelju ovog Zakona"; 

- članak 39. stavak 5. prva rečenica u dijelu koji glasi: "utvrditi činjenice vlastitim 
radnjama ili" i druga rečenica u dijelu koji glasi: ", bankarske i druge 
financijske institucije";  

- članak 45. stavak 3. u dijelu koji glasi: "rok i"; 
- članak 46.;  
- članak 47.; 
- članka 53. stavci 1. i 2.; 
- članak 55. stavak 2. u cijelosti i stavak 4. u dijelu koji glasi: "i izjave iz stavka 

2.  ovog članka". 
 

 II. Odredio da se izbor predsjednika i članova Povjerenstva za sprječavanje 
sukoba interesa mora provesti najkasnije do 15. veljače 2013. 
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 Na sjednici je Ustavni sud Republike Hrvatske također donio i rješenje kojim nije 
prihvatio prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom sljedećih 
odredaba Zakona o sprječavanju sukoba interesa: članka 8. stavaka 10.  i 12., članka 
42. stavka 1. točke 2. i stavka 3. u dijelu koji se odnosi na stavak 1. točku 2. te članka 
44., kao ni prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona  o 
sprječavanju sukoba interesa ("Narodne novine" broj 26/11. i 12/12.) u cjelini. 

 
Navedena odluka i rješenje bit će objavljeni u „Narodnim novinama“ i na web 

internetskoj stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske. 
 
 

 

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


