
  
Broj: SuE-DVjT-14/2021 
Zagreb, 29. travnja 2021. 
 
 
 Sazivam 14. sjednicu Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, 
za dan 4. svibnja 2021. (utorak) u 9.30 sati 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-13/2021) održane 23. travnja 2021. 
 
 

II. 
  
 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Lj. T. iz T., R. B. i 
H., trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u D., kojeg zastupa I. Lj., odvjetnik u 
Odvjetničkom društvu O. i partneri d.o.o. u D., u povodu rješenja Županijskog suda u 
Dubrovniku broj: Kž-69/2021-3 od 14. travnja 2021. i rješenja Općinskog suda u 
Dubrovniku broj: 40 K-92/2021 od 8. travnja 2021., istaknute povrede članaka 22. i 
29. stavka 1. Ustava, kazneni postupak, radi počinjenja kaznenog djela iz članka 
190. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. KZ-a/11 - produljenje istražnog zatvora na 
temelju članka 123. stavka 1. točke 1. ZKP-a/08 - istražni zatvor nakon donošenja 
osuđujuće prvostupanjske presude. 
(U-III-2390/2021) 
 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio H. A., trenutno u 
istražnom zatvoru u Zatvoru u Z., kojeg zastupa V. R., odvjetnica u Z., u povodu  
rješenja Županijskog suda u Velikoj Gorici poslovni broj: 1 Kž-78/2021-3 od 25. 
veljače 2021. i rješenja Općinskog suda u Novom Zagrebu poslovni broj: K-542/2020 
od 25. siječnja 2021., istaknute povrede članaka 16. stavak 2., 22 i 29. stavak 1. 
Ustava i članaka 5. stavka 1. i 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, kazneni postupak, kazneno djelo iz članka 229. stavka 1. KZ-a/11 
- produljenje istražnog zatvora, nakon nepravomoćne osuđujuće presude.  
(U-III-2247/2021) 
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 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio P. G. iz D., 
zastupan D. M., odvjetniku u O., u povodu rješenja Županijskog suda u Osijeku broj: 
Kv-Rz-9/2021-3 (Kir-Rz-7/2021) od 10. ožujka 2021. i rješenja suca istrage 
Županijskog suda u Osijeku broj: Kir-Rz-7/2021-6 od 25. veljače 2021., kojim je 
podnositelju produljen istražni zatvor iz zakonske osnove iz članka 123. stavka 1. 
točke 1. ZKP-a/08 (opasnost od bijega), istaknute povrede  članaka 3., 14., 15., 23. i 
29. stavak 1. Ustava i članaka 3., 6. stavka 1. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak, kaznena djela z članka 120. OKZ RH i 
članka 122. OKZ RH, produljenje istražnog zatvora prije podizanja optužnice. 
(U-III-1534/2021) 
 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. V., trenutno u 
istražnom zatvoru u Zatvoru u O., kojeg zastupa T. F., odvjetnik u O., u povodu 
rješenja izvanraspravnog vijeća Županijskog suda u Osijeku broj: Kv II-Us-14/2021-3 
(Kir-Us-20/2021) od 26. ožujka 2021. i rješenja suca istrage Županijskog suda u 
Osijeku broj: Kir-Us-20/2021-4 od 9. ožujka 2021. kojim je podnositelju produljen 
istražni zatvor, zbog opasnosti od ponavljanja djela (iteracijska opasnost), istaknute 
povrede članaka 16. stavka 2., 22. i 29. stavka 1. Ustava, te članka 5. stavka 1.c) 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak, počinjenje 
kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, u vezi s kaznenim djelom protiv 
zdravlja ljudi - neovlaštena proizvodnja i promet drogama, te kazneno djelo 
nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. 
(U-III-2246/2021) 
 

6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. K., trenutno u 
istražnom zatvoru Zatvora u O., u povodu rješenja izvanraspravnog vijeća 
Županijskog suda u Osijeku broj: Kv II-Us-14/2021-3 (Kir-Us-20/2021) od 26. ožujka 
2021. i rješenja suca istrage Županijskog suda u Osijeku broj: Kir-Us-20/2021-4 od 9. 
ožujka 2021., istaknute povrede članaka 22. i 25. stavka 2. Ustava, kazneni 
postupak, istražni zatvor.  
(U-III-2245/2021) 
 
 
 
 
 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

                      mr. sc. Rajko Mlinarić, v. r. 


