
  
Broj: SuE-DVjT-19/2014 
Zagreb, 30. srpnja 2014. 
 
 
 
 
  Zamjenik predsjednika Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama, sudac akademik Davor Krapac, saziva 19. sjednicu Vijeća za 1. kolovoza 
2014. godine (petak) u 11.00 sati i predlaže sljedeći   

 

 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

  1. Ovjera zapisnika 18. sjednice Trećeg vijeća za odlučivanje o 
ustavnim tužbama (SuE-ZVjT-18/2014) održane 24. srpnja 2014. godine. 
 
 

II. 
 
 
  2. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio I. K. 
kojeg zastupa K. A., odvjetnica iz Z., protiv rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: 
12-II Kv-1088/14-2 (Ko-202/14) od 26. lipnja 2014., istaknute povrede članaka 14., 
16. i 22. Ustava Republike Hrvatske, kazneni, zbog počinjenja kaznenog djela iz 
članka 306. stavka 1. i dr. KZ/11, određivanje istražnog zatvora (nakon potvrđene 
optužnice) po osnovi iz članka 123. stavka 1. točke 3. ZKP/08. 
(U-III-4516/2014) 
 
 
  3. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio R. 
M. iz P., kojeg zastupa M. Z., odvjetnik iz P., protiv rješenja Županijskog suda u Puli-
Pola broj: Kv-Eun-11/14 od 30. lipnja 2014., istaknute povrede članaka 18. stavka 1., 
24. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, kazneni, radi predaje Republici 
Hrvatskoj na temelju europskog uhidbenog naloga - kazna zatvora preko 12 
(dvanaest) godina, određivanje istražnog zatvora po osnovi iz članka 123. stavka 1. 
točke 1. ZKP/08. 
(U-III-4945/2014) 
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  4. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio N. 
G. iz Z., kojeg zastupa S. K., odvjetnik u Z., protiv rješenja Županijskog suda u Zadru 
broj: Kž-272/14 od 22. srpnja 2014., istaknute povrede  članaka 16. stavka 2. (iz 
sadržaja), 22. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, kazneni, radi dva kaznena 
djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz članka 190. stavka 2. KZ/11, 
određivanje istražnog zatvora po osnovi iz članka 123. stavka 1. točke 3. ZKP/08. 
(U-III-5249/2014) 
 

  5. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio I. M. 
iz Z., kojeg zastupa S. R., odvjetnik u Z., protiv rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: II Kž 225/14-4 od 20. lipnja 2014., postupak - kazneni, zbog počinjenja 
kaznenog djela iz članka 329. stavka 1. točke 4. u vezi s člankom 190. stavkom 2. 
Kaznenog zakona, istaknute povrede članaka 16. stavka 1., 18. stavka 1., 22. i 29. 
stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, te članka 5. Konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, određivanje istražnog zatvora (nakon potvrđene optužnice) 
po osnovi iz članka 123. stavka 1. točke 3. ZKP/08. 
(U-III-5275/2014) 
 
  6. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio T. K. 
iz P., sada u istražnom zatvoru u S., zastupan po M. K., odvjetniku iz S., protiv 
rješenja Županijskog suda u Splitu broj: Kv-Us-38/14 od 16. srpnja 2014., postupak - 
kazneni, istaknute povrede članka 22. i (prema sadržaju ustavne tužbe) članka 29. 
stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, te članka 5. stavka 1. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda,  istražni zatvor - određen od strane suca istrage u 
trajanju od mjesec dana iz razloga navedenih u članku 123. stavku 1. točki 1. 
ZKP/08. 
(U-III-5276/2014) 
 
 
 

       ZAMJENIK PREDSJEDNIKA VIJEĆA 

                                                                         akademik Davor Krapac, v. r. 


