
                                 
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 

          Ured predsjednice 

 

Zagreb, 26. rujna 2015. 

 

 

PRIOPĆENJE  

u povodu odluke Ustavnog suda broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015. 

 
 

U odluci broj: U-I-1397/2015, koju je Ustavni sud donio 24. rujna 2015. na prijedlog 

Demokratske stranke žena iz Zagreba, osporavalo se više članaka Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine" broj 19/15., u 

daljnjem tekstu: Zakon iz 2015.).  

 

Izjave i komentari pojedinih zastupnika, koji su za vrijeme zasjedanja Hrvatskog sabora 25. rujna 

2015. izrečeni o toj odluci, zainteresirane građane i druge subjekte mogu navesti na pogrešne 

zaključke i nepotrebno stvoriti društvene tenzije prije parlamentarnih izbora.  

 

Zbog rječnika koji je u tim izjavama i komentarima korišten treba podsjetiti na odgovornost 

javnih osoba za izgovorene riječi, osobito kad su izrečene od zastupnika u Hrvatskom saboru, 

kojima je dužnost poštovati državno ustrojstvo Republike Hrvatske i pravila ponašanja među 

državnim tijelima. 

 

Osobito je nedopustivo u demokratskom društvu kritizirati vrijeme donošenja te odluke Ustavnog 

suda na način kako je to učinio predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav 

Hrvatskog sabora. Okončanje tako složenog postupka u roku od šest mjeseci jasno pokazuje da je 

predmet bio razvrstan u kategoriju hitnih predmeta. 

 

Treba podsjetiti i na to da su prijedlog odluke o raspuštanju Hrvatskog sabora potpisali 

predsjednici klubova zastupnika SDP-a, HNS-a, HSU-a, IDS-a i nezavisnog zastupnika Furia 

Radina, SDSS-a i nacionalnih manjina s datumom "25. rujna 2015.". Predsjednik Hrvatskog 

sabora zaprimio je taj prijedlog 24. rujna 2015., kada ga je i uputio u saborsku proceduru. Odluka 

o raspuštanju Hrvatskog sabora donesena je 25. rujna 2015., s učinkom od 28. rujna 2015. Prvu 

službenu najavu o raspuštanju Hrvatskog sabora priopćio je predsjednik Hrvatskog sabora 8. 

rujna 2015.   

 

Prema Ustavu, s druge strane, mandat 7. saziva Hrvatskog sabora istječe 22. prosinca 2015., a 

ustavni rok za održavanje izbora za 8. saziv Hrvatskog sabora istječe 20. veljače 2016. Ustavni 

sud u svom se radu vodi ustavnim rokovima. 

 

Sažetak odluke Ustavnog suda broj: U-I-1397/2015, pripremljen za javnost, objavljen je na 

internetskoj stranici www.usud.hr.  

 

         PREDSJEDNICA 

prof. dr. sc. Jasna Omejec, v.r. 


