
   
Broj: SuE-DVjT-14/2020 
Zagreb, 25. svibnja 2020. 
 
 
 Sazivam 14. sjednicu Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, 
za dan 28. svibnja 2020. (četvrtak) nakon sjednice Drugog vijeća za odlučivanje 
o ustavnim tužbama i predlažem sljedeći   
 
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 13. sjednice Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjT-13/2020) održane 19. svibnja 2020. 

 

 
II. 

 
 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio R. S. iz S., R. S., 
trenutno u istražnom zatvoru u Zatvoru u O., kojeg zastupa D. Ć., odvjetnik u V., u 
povodu rješenja Županijskog suda u Osijeku broj: Kž-156/2020-2 od 14. travnja 
2020., rješenja Općinskog suda u Osijeku broj: Kv-121/2020-5 (K-192/2020) od 8. 
travnja 2020., kazneni, produljenje istražnog zatvora na temelju članka 123. stavka 1. 
točaka 1. i 3. ZKP-a/08 - opasnost od bijega i iteracijska opasnost, nakon 
potvrđivanja optužnice kojom se tereti za počinjenje kaznenog djela iz članka 257. 
stavka 1. KZ-a/11. 
(U-III-2142/2020) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. Z. iz N., trenutno 
u istražnom zatvoru Zatvora u Z., kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa B. Z., 
odvjetnik u Z., u povodu rješenja Županijskog suda u Zadru broj: 18 Kv II-107/20 (17 
Kir-237/20) od 6. svibnja 2020., rješenja suca istrage Županijskog suda u Zadru broj: 
17 Kir-237/20 od 3. svibnja 2020., istaknute povrede istaknute povrede članaka 16., 
22. stavci 1. i 2., 28. stavak 1. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, kazneni 
postupak, određivanje istražnog zatvora na temelju članka 123. stavka 1. točke 3. 
ZKP-a/08 - iteracijska opasnost (zbog kaznenog djela iz članka 110. u vezi s člankom 
34. stavkom 1. KZ-a/11). 
(U-III-2187/2020) 
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 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. S. iz Z., trenutno 
u Zatvoru u Z., kojeg zastupaju Č. P. i J. S., odvjetnici u Z., u povodu rješenja 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: II Kž-84/2020-7 od 6. ožujka 2020. i rješenja 
Županijskog suda u Zagrebu broj: K-Us-50/2014 od 27. prosinca 2019., istaknute 
povrede članaka 3., 22. stavka 2., 16. i 29. stavka 1. Ustava, te članaka 5. stavka 1. 
točka a) i 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
kazneni postupak, kazneno djelo iz članka 347. stavka 1. i dr. KZ-a/97 - određivanje 
istražnog zatvora nakon donošenja nepravomoćne presude u predmetu koji se vodio 
pred Županijskim sudom u Zagrebu.   
(U-III-2159/2020) 
 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. B., trenutno u 
istražnom zatvoru Zatvora u Z., kojeg zastupa D. B., odvjetnik u Zajedničkom 
odvjetničkom uredu D. B. i Ž. K. u Z., u povodu rješenja Županijskog suda u Zagrebu 
broj: 12 Kv II-Us-40/2020-2, Kir-Us-91/2020 od 10. travnja 2020., istaknute povrede 
članaka 22., 25., 28. i 29. Ustava Republike Hrvatske, kazneni postupak - kazneno 
djelo iz članka 329. stavka 1. točke 4. u vezi članka 190. stavaka 1. i 2. KZ-a/11- 
produljenje trajanja istražnog zatvora na temelju zakonske osnove iz članka 123. 
stavka 1. točaka 1. i 3. ZKP-a/08 prije optuživanja.  
(U-III-2186/2020) 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. Š. iz Č., kojeg 
zastupaju odvjetnici Odvjetničkog društva V., J., Š., S., J. & J. iz R., u povodu  
rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: II Kž 182/2020-4 od 8. svibnja 
2020., istaknute povrede članaka 22., 28. i 29. stavka 1. Ustava, kazneni postupak 
(kazneno djelo iz članka 110. KZ-a/11 i dva kaznena djela iz članka 331. stavka 1. 
KZ-a/11) - produljenje istražnog zatvora nakon podizanja optužnice na temelju članka 
123. stavka 1. točke 3. ZKP-a/08 (iteracijska opasnost). 
(U-III-2201/2020) 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio T. G. iz K. S., 
trenutno u Z. u Z., kojeg zastupa Z. Š., odvjetnica u Z., u povodu rješenja 
Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: 1 Kž-120/2020-3 od 23. ožujka 2020. i 
rješenja Općinskog suda u Novom Zagrebu broj: 25 Kov-63/2020-6 od 28. veljače 
2020., istaknute povrede članaka 22. i 29. stavka 1. Ustava, te članka 5. Konvencije 
za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak, - određivanje 
istražnog zatvora po osnovi iz članka 551. stavka 1. ZKP-a/08 (nakon podnesene 
optužnice). 
(U-III-2200/2020) 
 

    PREDSJEDNIK VIJEĆA 

               mr. sc. Rajko Mlinarić, v. r. 


