USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ured glavnog tajnika
Broj: SuT-T-1/2013-2
Zagreb, 22. svibnja 2013.

PRIOPĆENJE
SA SJEDNICE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE
održane 22. svibnja 2013.
Ustavni sud Republike Hrvatske održao je 22. svibnja 2013. javnu sjednicu na kojoj
je odlučivao u sljedećim ustavnosudskim predmetima:
1.
Postupak u povodu prijedloga koje su podnijeli Miroslav Kota iz Zagreba,
Hrvatska stranka prava 1861. iz Zagreba, Dario Čehić iz Poreča, Stojan Tokić iz
Sesveta te Udruga Glas roditelja za djecu (GROZD), zajedno s Udrugom za promicanje
etike, morala, obiteljskih vrijednosti i ljudskih prava Reforma, obje iz Zagreba, za
pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom, međunarodnim aktima i zakonom
Odluke o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe Kurikuluma zdravstvenog odgoja u
osnovnim i srednjim školama klasa: 602-01/12-01/00431, ur.broj: 533-21-12-0005 od 31.
siječnja 2013. ministra znanosti, obrazovanja i sporta, objavljene u "Narodnim
novinama" broj 17 od 13. veljače 2013., koja je stupila na snagu 21. veljače 2013.
(U-II-1118/2013, U-II-1405/2013, U-II-2907/2013, U-II-2908/2013, U-II-2909/2013)
Ustavni sud Republike Hrvatske donio je odluku kojom se:
I.
pokreće postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom te
ukida Odluka o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe Kurikuluma
zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama klasa: 602-01/12-01/00431,
ur.broj: 533-21-12-0005 od 31. siječnja 2013. ministra znanosti, obrazovanja i
sporta, objavljena u "Narodnim novinama" broj 17 od 13. veljače 2013., koja je
stupila na snagu 21. veljače 2013., te njezin sastavni dio: Kurikulum zdravstvenog
odgoja.
II.
na temelju članka 31. stavka 5. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu
Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02.) određuje da će
se, do donošenja kurikuluma zdravstvenog odgoja u postupku usklađenom s
ustavnim zahtjevima, u nastavi u osnovnim i srednjim školama u Republici
Hrvatskoj predavati sadržaji zdravstvenog odgoja sukladno programu koji se
provodio do početka školske godine 2012./2013.
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2.
Postupak u povodu ustavne tužbe koju je podnio P. T. iz R., protiv presude
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr-499/08-2 od 3. prosinca 2008. godine.
(U-III-702/2009)
Ustavni sud Republike Hrvatske donio je odluku kojom se ustavna tužba odbija.
Odluka je donijeta većinom glasova sudaca. Pritom, izdvojeno mišljenje u pogledu
izreke odluke najavila je predsjednica Ustavnog suda prof. dr. sc. Jasna Omejec, a
izdvojeno mišljenje u pogledu obrazloženja odluke najavio je sudac akademik prof. dr.
sc. Davor Krapac.
Navedene odluke bit će objavljene u „Narodnim novinama“ i na web stranici
Ustavnog suda Republike Hrvatske.

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