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Predmet: prijedlog za provođenje nadzora nad postupanjem Odbora za Ustav, Poslovnik i 

politički sustav 

 

Zagreb, 5. prosinca 2014. 

 

Poštovana gđo. Musa, 

 

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora otvorio je na temelju Zakona o pravu 

na pristup informacijama (čl. 11., st. 2.) javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o referendumu, 

koja je trajala od 2. listopada do 2. studenoga 2014. Odbor za Ustav objavio je Odluku o otvaranju 

javne rasprave na svojim internetskim stranicama.  

 

Dokaz u privitku: Odluka o otvaranju javne rasprave o Nacrtu prijedloga zakona o referendumu 

 

Nakon provedene javne rasprave, Odbor za Ustav nije na svojim internetskim stranicama izvijestio 

javnost o rezultatima provedene rasprave što je prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (čl. 

11., st. 3.) bio dužan učiniti: „Nakon provedenog savjetovanja tijela javne vlasti dužna su o 

prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem 

svoje internetske stranice na kojoj trebaju objaviti izvješće o provedenom savjetovanju sa 

zainteresiranom javnošću.” Osim što je Odbor za Ustav uskratio građane za informaciju o rezultatima 

javne rasprave u kojoj su sudjelovali, objavio je 3. prosinca 2014. na svojoj 77. sjednici Prijedlog 

Zakona o referendumu. Udruga „U ime obitelji“, koja je bila jedna od sudionica navedene javne 

rasprave, smatra kako je time dodatno narušeno povjerenje građana u djelovanje ovog tijela javne 

vlasti i u sudjelovanje u procesima donošenja odluka. 

 

Dokaz u privitku: Slika internetske stranice Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav 

(http://www.sabor.hr/Default.aspx?sec=4661) od 4. prosinca 

 

Udruga „U ime obitelji“ predlaže Povjerenici za informiranje, mr. sc. Anamariji Musi, da provede 

nadzor nad postupanjem gore navedenog tijela te u slučaju utvrđenja prekršaja izrekne zakonom 

predviđenu sankciju.  

 

S poštovanjem, 

 

 

 

____________________________ 

Lino Zonjić, mag. ing. el. 

predsjednik Udruge „U ime obitelji“ 

 



 

 

 

Odbor za Ustav, Poslovnik 

i politički sustav 

Klasa: 014-01/14-02/08 

Urbroj: 6521-1-14-01 

Zagreb, 1. listopada 2014. 

 

 

 

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne 

novine“, broj 25/13.), a u svezi s člankom 166. stavkom 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora 

(„Narodne novine“, broj 81/13.) Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga 

sabora je na sjednici održanoj 1. listopada 2014. donio  

 

ODLUKU 

 

o otvaranju javne rasprave o Nacrtu prijedloga zakona o referendumu  

 

 

I. 

 

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga zakona o referendumu započinje 2. listopada 2014. 

objavom Nacrta prijedloga zakona o referendumu na internetskim stranicama Hrvatskoga 

sabora i trajat će do 2. studenoga  2014. 

 

 

II. 

 

Poziva se zainteresirana javnost da Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav 

Hrvatskoga sabora dostavi obrazložene primjedbe i prijedloge o Nacrtu prijedloga zakona o 

referendumu, putem obrasca objavljenog na internetskim stranicama Hrvatskoga sabora, na 

adresu elektroničke pošte odbupips@sabor.hr. 

 

 

III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA 

 

Peđa Grbin 




