
  
Broj: SuE-DVjT-19/2020 
Zagreb, 21. srpnja 2020. 
 
 
 
 Sazivam 19. sjednicu Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, za 
dan 23. srpnja 2020. (četvrtak) u 10,00 sati i predlažem 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-18/2020) održane 15. srpnja 2020. 
 
 

 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela J. R. iz K., trenutno 
u Zatvoru u Z., koju zastupa L. H., odvjetnica u Z., u povodu rješenja Županijskog suda 
u Zagrebu broj: Kv II-Us-64/2020-5, Kir-Us-166/20 od 18. lipnja 2020. i rješenja suca 
istrage Županijskog suda u Zagrebu broj: Kir-Us-166/2020 od 30. svibnja 2020., 
istaknute povrede članaka 22., 24. stavaka 1. i 3., 28. i 29. stavka 1. Ustava, te članak 5. 
stavak 1. točka c) i stavci 2. i 3., te članak 6. stavci 1. i 2. Konvencije, kazneni - 
određivanje istražnog zatvora prije podizanja optužnice na temelju članka 123. stavka 1. 
točke 2. ZKP-a/08 (koluzijska opasnost). 
(U-III-3217/2020) 
 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnim tužbama koju je podnio I. M. iz L. O., 
trenutno u istražnom zatvoru, kojeg zastupa M. B., odvjetnica u Z., u povodu  rješenja 
Županijskog suda u Zadru broj: Kž-176/20 od 7. srpnja 2020. i rješenja Općinskog suda 
u Zadru broj: Kov-98/2020 od 4. lipnja 2020., istaknuta povreda članka  29. stavak 1. 
Ustava, kazneni (kazneno djelo iz članka 139. stavka 2. KZ-a/11). 
(U-III-3337/2020) 
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4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Ž. C. iz P., trenutno u 

istražnom zatvoru, kojeg zastupa S. D., odvjetnica u P., u povodu rješenja Županijskog 
suda u Sisku broj: Kž-119/2020-5 od 24. lipnja 2020. i rješenja optužnog vijeća 
Općinskog suda u Petrinji broj: 5 Kov-163/2020-6 od 10. lipnja 2020., istaknute povrede 
članaka 16., 22., 25., 26. i 28. Ustava, kazneni (kaznena djela iz članka 139. KZ-a/11) - 
produljenje istražnog zatvora nakon podizanja optužnice na temelju članka 123. stavka 
1. točke 3. ZKP-a/08. 
(U-III-3398/2020) 
 
  
  
 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

 mr. sc. Rajko Mlinarić, v. r. 

 


