
                                        
Broj: SuE-DVjT-23/2013 

Zagreb, 6. rujna 2013. 

 

 
 
  Predsjednik Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin 
sudac Miroslav Šeparović, saziva 23. sjednicu Vijeća za 10. rujna 2013. (utorak) 
nakon Stručnog sastanka i predlaže sljedeći   

 

 

D N E V N I   R E D 
 
 

I. 
 
 

  1. Ovjera zapisnika 19. sjednice Trećeg vijeća za odlučivanje o 
ustavnim tužbama (SuE-ZVjT-19/2013) održane 11. srpnja 2013., 20. sjednice 
Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama (SuE-ZVjT-20/2013) održane 16. 
srpnja 2013., 21. sjednice Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama (SuE-
ZVjT-21/2013) održane 25. srpnja 2013. i 22. sjednice Trećeg vijeća za odlučivanje o 
ustavnim tužbama (SuE-ZVjT-22/2013) održane 26. kolovoza 2013.  
 
 

II. 
 

 
  2. Nacrti odluka s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio D. B. iz 
S., kojeg zastupa D. R., odvjetnik iz O., protiv rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: II Kž 321/13-4 od 31. srpnja 2013., kojim je odbijena podnositeljeva žalba 
podnesena protiv rješenja Županijskog suda u Osijeku broj: Kv-Rz-13/2013-10 (K-Rz-
3/11) od 17. srpnja 2013. godine, istaknute povrede članaka 5. stavka 2., 14. stavka 2., 
16. stavka 2., 22., 25. stavka 2., 28. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, kazneni, 
kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120. stavka 1. 
Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske, proveden nakon ukidne odluke 
Ustavnog suda - produljenje pritvora po osnovi iz članka 102. stavka 1. točke 4. ZKP/97. 
(U-III-4447/2013) 
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  3. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio D. B. iz 
Z., sada u Zatvoru u S., kojeg zastupa T. B., odvjetnik iz S.a, protiv rješenja Županijskog 
suda u Splitu broj: Kv-Us-69/13 od 29. srpnja 2013. godine, istaknute povrede članaka 
14. stavka 2., 16. stavka 2. i 25. stavaka 2. i 3. Ustava Republike Hrvatske te članka 5. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni, kazneno djelo iz 
članka 329. stavka 1. točke 4. i 190. stavka 2. Kaznenog zakona - produljenje istražnog 
zatvora - pritvorska osnova: članak 123. stavak 1. točka 3. ZKP/08. 
(U-III-4509/2013) 
   
                                                                       PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Miroslav Šeparović, v. r. 

 
 


