
  
Broj: SuE-DVjT-10/2014 
Zagreb, 12. svibnja 2014. 
 
  Predsjednik Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin 
sudac Miroslav Šeparović, saziva 10. sjednicu Vijeća za 14. svibnja 2014. (srijeda) 
nakon sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama i predlaže sljedeći   

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

  1. Ovjera zapisnika 9. sjednice Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjT-9/2014) održane 8. svibnja 2014. 
 

II. 
 
  2. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio Z. H. iz 
I. G., kojeg zastupa L. K., odvjetnica iz I. G., protiv rješenja Županijskog suda u Velikoj 
Gorici broj: 4 Kžm-10/14-3 od 26. ožujka 2014. i rješenja Općinskog suda u Velikoj 
Gorici broj: Kovz-6/14 (Kzm-21/14) od 3. ožujka 2014., istaknute povrede članaka 22. i 
29. Ustava Republike Hrvatske te članaka 5. i 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, zbog kaznenog djela povrede djetetovih prava iz članka 177. stavaka 
1. i 2. KZ/11 - produljenje istražnog zatvora na temelju članka 123. stavka 1. točke 3. 
ZKP-a, nakon podignute optužnice. 
(U-III-2236/2014) 
 
  3. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. F. iz 
G. S., kojeg zastupa J. P., odvjetnik iz B., protiv rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: II Kž-129/14 od 28. ožujka 2014. i rješenja Županijskog suda u Bjelovaru 
broj: K-2/14 od 17. ožujka 2014., istaknute povrede članaka 16. stavka 2., 22., 28. i 29. 
stavka 1. Ustava Republike Hrvatske te članaka 5. stavka 1./c. i 6. stavka 1. Konvencije 
za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni (k.d. pokušaja ubojstva) - 
produljenje istražnog zatvora na temelju članka 123. stavka 1. točke 3. ZKP/08 nakon 
nepravomoćne presude (do pravomoćnosti odnosno upućivanja na izdržavanje kazne), 
za osobu stariju od 70 godina (članak 122. stavak 2. ZKP/08). 
(U-III-2237/2014) 
 
                                                     PREDSJEDNIK VIJEĆA 

  dr. sc. Miroslav Šeparović, v. r. 

 


