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USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
                Ured glavnog tajnika 
   

Broj: SuT-T-10/2011-5 
Zagreb, 29. srpnja  2011. 
 
 

PRIOPĆENJE 
S 5. SJEDNICE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE 

održane 29. srpnja 2011. 
 

Ustavni sud Republike Hrvatske održao je 29. srpnja 2011. petu javnu sjednicu u 
tekućoj godini, na kojoj je odlučivao u sljedećim ustavnosudskim predmetima: 

 

 

1. Postupak u povodu prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom 
članka 1. Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih 
manjina ("Narodne novine" broj 80/10.), koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 16. lipnja 2010.,  
objavljen je u "Narodnim novinama" 28. lipnja 2010., a stupio je na snagu 6. srpnja 2010. 
(ustavnosudski predmeti broj: U-I-3597/2010, U-I-3847/2010, U-I-692/2011, U-I-898/2011, U-
I-994/2011) 
 
Ustavni sud Republike Hrvatske donio je odluku kojom se  
 
I.  pokreće postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom te se ukida članak 1. Ustavnog 

zakona o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina 
("Narodne novine" broj 80/10.). 

 
II.  određuje da se do uređenja pitanja, sadržanih u ukinutom članku 1. iz točke I. ove 

izreke, u skladu s ustavnim zahtjevima obrazloženim u ovoj odluci primjenjuju 
pravila iz članka 19. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne 
novine" broj 155/02., 47/10. - odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske 
broj: U-I-1029/2007 i dr. od 7. travnja 2010.). 

 
 
 
2. Postupak u povodu prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom 
članaka 1., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika 
u Hrvatski sabor ("Narodne novine" broj 145/10.). 
(ustavnosudski predmeti broj: U-I-120/2011, U-I-452/2011, U-I-693/2011, U-I-746/2011, U-I-
993/2011, U-I-3643/2011) 
 
Ustavni sud Republike Hrvatske donio je odluku kojom se: 

 
I. pokreće postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom te se ukidaju članak 1., članak 

5., članak 6., članak 7., članak 8. članak 9. i članak 10. Zakona o izmjenama i 
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dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine" broj 
145/10.). 

 
 II.  određuje da se do uređenja pitanja sadržanih u ukinutim zakonskim člancima iz 

točke I. ove izreke, u skladu s ustavnim zahtjevima obrazloženim u ovoj odluci, 
primjenjuju mjerodavna pravila Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor 
("Narodne novine" broj 116/99., 109/00., 53/03., 69/03. - pročišćeni tekst, 167/03., 
44/06., 19/07. i 20/09.). 

 
 
   
3. Postupak u povodu prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom 
članka 4. stavaka 7. i 8. Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o pravima 
nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 80/10.), koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 16. 
lipnja 2010., objavljen je u "Narodnim novinama" 28. lipnja 2010., a stupio je na snagu 6. srpnja 
2010. 
(ustavnosudski predmeti broj: U-I-3786/2010, U-I-3553/2011) 
 
Ustavni sud Republike Hrvatske donio je odluku kojom se pokreće postupak za ocjenu 
suglasnosti s Ustavom članka 4. Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustavnog 
zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 80/10.) te se u stavku 2. 
ukidaju podstavci 3. i 4., kojima se članak 33. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih 
manjina ("Narodne novine" broj 155/02., 47/10. - odluka i rješenje Ustavnog suda 
Republike Hrvatske broj: U-I-1029/2007 i dr. od 7. travnja 2010.) dopunjuje novim stavcima 
7. i 8. 
 
 
 
4. Postupak u povodu prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom 
članka 7. Promjena Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 76/10.), koji je donio 
Hrvatski sabor na sjednici 16. lipnja 2010., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 76 od 18. 
lipnja 2010. 
(ustavnosudski predmet broj : U-I-7391/2010) 
 
Ustavni sud Republike Hrvatske donio je rješenje kojim je odbacio prijedlog za pokretanje 
postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 7. Promjene Ustava Republike 
Hrvatske  ("Narodne novine" broj 76/10.) u dijelu kojim se uređuje biračko pravo hrvatskih 
državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj na izbor troje zastupnika u 
Hrvatski sabor. 
 
 
 
Navedene odluke i rješenje bit će objavljeni u „Narodnim novinama“ i na web stranici Ustavnog 
suda Republike Hrvatske. 
 
 

 

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


