
                                    
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: SuE-DVjT-27/2018 
Zagreb, 16. listopada 2018. 
 
 Predsjednik Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin 
sudac mr. sc. Rajko Mlinarić, saziva 27. sjednicu Vijeća za 22. listopada 2018. 
(ponedjeljak) u 10.00 sati i predlaže sljedeći  
 
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 26. sjednice Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjT-26/2018) održane 11. listopada 2018. 
 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio B. P. iz Z., 
kojeg zastupa B. G., odvjetnik Odvjetničkog društva K. & p. d. o. o. u Z., u povodu 
rješenja Županijskog suda u Zadru broj: 18 Kv II-237/18 (17 Kir-429/18) od 26. rujna 
2018., istaknute povrede članaka 22. stavaka 1. i 2. i 29. stavka 1. Ustava, kazneni 
postupak - produljenje istražnog zatvora tijekom istrage iz razloga navedenih u 
članku 123. stavku 1. točki 3. ZKP-a/08. 
(U-III-3640/2018) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio S. B. iz R., 
kojeg zastupa B. G., odvjetnik u Odvjetničkom društvu K. & p. d.o.o. u Z., u povodu 
rješenja Županijskog suda u Zadru broj: 9 Kž-266/18 od 24. rujna 2018., istaknuta 
povreda članka 29. stavka 1. Ustava, kazneni postupak - određivanje produljenja 
istražnog zatvora/pritvora protiv podnositelja na temelju članka 123. stavka 1. točke 
3. Zakona o kaznenom postupku (iteracijska opasnost) nakon podnošenja optužnice. 
(U-III-3651/2018) 
 
 4. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio D. B. iz R., 
kojeg zastupa A. K., odvjetnik u Odvjetničkom društvu K. & p. d.o.o. u Z., u povodu 
rješenja Županijskog suda u Zadru broj: 9 Kž-266/18 od 24. rujna 2018., istaknuta 
povreda članka 29. stavka 1. Ustava, kazneni postupak - određivanje produljenja 
istražnog zatvora/pritvora protiv podnositelja na temelju članka 123. stavka 1. točke 
3. Zakona o kaznenom postupku (iteracijska opasnost) nakon podnošenja optužnice. 
(U-III-3722/2018) 
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5. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio I. Š. iz P., kojeg 
zastupa M. B., odvjetnica u P., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: I Kž 645/2017-12 od 22. ožujka 2018., istaknute povrede članaka 16. stavka 2., 
18. stavka 2. i 22. Ustava, članka 5. stavka 1. točke c) i stavka 3., te članka 13. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak - 
produljenje mjere istražnog zatvora u tijeku kaznenog postupka nakon ukidanja 
prvostupanjske presude. 
(U-III-2010/2018) 
 
 
 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 
                            mr. sc. Rajko Mlinarić, v. r. 


