
  
Broj: SuE-DVjT-1/2018 
Zagreb, 16. siječnja 2018. 
 
 
 
 Predsjednik Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin 
sudac mr. sc. Rajko Mlinarić, saziva 1. sjednicu Vijeća za 18. siječnja 2018. 
(četvrtak) nakon sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o žalbama protiv odluka 
o razrješenju sudačke dužnosti i odluka o stegovnoj odgovornosti suca i 
predlaže sljedeći  
 
 
 
 

D N E V N I   R E D 
 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 35. sjednice Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjT-35/2017) održane 27. prosinca 2017. i ovjera zapisnika 36. 
sjednice Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama (SuE-ZVjT-36/2017) 
održane 28. prosinca 2017. 
 
 

II. 
 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio G. B. iz R., kojeg 
zastupaju S. J., V. Š. i H. V., odvjetnici u Odvjetničkom društvu V., J., Š., S., J. i J. iz 
R., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: II Kž-493/2017-4 od 
29. prosinca 2017., istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 2., 16., 22., 28. i 29. 
stavka 1. Ustava, te članka 6. Konvencije za zaštitu ljudski prava i temeljnih sloboda, 
kazneni postupak nakon podnošenja optužnice, određivanje produljenja pritvora 
protiv podnositelja na temelju članka 123. stavka 1. točke 3. Zakona o kaznenom 
postupku (iteracijska opasnost), utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 
podnositelj počinio više kaznenih djela propisanih člankom 158. stavcima 1., 2. i 5., 
člankom 163. stavcima 1. i 2. i člankom 165. stavcima 1. i 3. Kaznenog zakona i 
osobitih okolnosti iz kojih proizlazi iteracijska opasnost. 
(U-III-148/2018) 
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 3. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio T. P. iz Z., kojeg 
zastupaju F. K. i I. S., odvjetnici u Odvjetničkom društvu K., V. i p. d. o. o. iz Z., u 
povodu rješenja Županijskog suda u Zadru broj: 17 Kž-363/17-3 od 28. studenoga 
2017. i rješenja Općinskog suda u Zadru broj: 5 Kov-611/17 od 17. studenoga 2017., 
istaknute povrede članaka 14., 16., 22., 28. i 29. stavka 1. Ustava i članaka 5. i 6. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak, 
produljenje istražnog zatvora po osnovi iz članka 123. stavka 1. točke 3. ZKP-a/08 
(iteracijska opasnost), nakon podignute optužnice. 
(U-III-5138/2017) 
  

 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. Š., iz Z., u 
povodu rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: 13 Kv II-1515/2017-2, K-
1344/2017 od 1. prosinca 2017. i rješenja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu broj: 
1. Kv-1062/17-4, K-1344/17 od 20. rujna 2017., istaknute povrede članaka 16., 22, 
28. i 29. stavka 1. Ustava, kazneni postupak zbog kaznenog djela iz članka 314. 
stavaka 1. i 2. u vezi s člankom 34. KZ-a/11. - produljenje istražnog zatvora nakon 
podignute optužnice. 
(U-III-122/2018) 
 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. V. iz P., koju 
zastupa P. P., odvjetnik iz P., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: II Kž 480/2017-4 od 20. prosinca 2017., istaknute povrede članaka 25. stavka 2. 
i 29. stavka 1. Ustava, članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda te članka 3. Konvencije o pravima djeteta, kazneni postupak - istražni zatvor 
nakon podizanja optužnice - određivanje po osnovi iz članka 123. stavka 1. točaka 3. 
ZKP-a.  
(U-III-170/2018) 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

mr. sc. Rajko Mlinarić, v. r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


