
  
Broj: SuE-DVjT-28/2017 
Zagreb, 12. listopada 2017. 
 
 Predsjednik Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin 
sudac dr. sc. Branko Brkić, saziva 28. sjednicu Vijeća za 13. listopada 2017. 
(petak) u 10,30 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-27/2017) održane 11. listopada 2017. 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela B. K. iz S., koju 
zastupa J. M., odvjetnica iz Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: II Kž 291/2017-4 od 17. kolovoza 2017. i rješenja Županijskog suda u Zagrebu 
broj: 9 K-40/17 od 3. kolovoza 2017., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 16. 
stavka 2., 22. i 29. stavka 1. Ustava te članaka 4., 5. stavka 3., 6. stavka 1. i 13. 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni, istražni zatvor 
nakon podizanja optužnice - produljenje po osnovi iz članka 123. stavka 1. točke 1. 
ZKP-a. 
(U-III-4188/2017) 
 

3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. N. iz Đ., kojeg 
zastupa V. G., odvjetnik iz B., u povodu rješenja Županijskog suda u Bjelovaru broj: 
Kž-220/2017-4 od 31. kolovoza 2017. i rješenja Općinskog suda u Bjelovaru broj: 
Kov-204/17-10 od 14. kolovoza 2017., istaknute povrede članaka 16. stavka 2., 22. 
28. i 29. stavka 1. Ustava i članaka 5. stavka 1. točke c i 6. stavka 2. Konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Iako to nije izrijekom istaknuo, iz sadržaja 
ustavne tužbe razvidno je da podnositelj ukazuje i na povredu članka 18. stavka 1. 
Ustava, kojim se jamči pravo na žalbu, kazneni, kazneno djelo iz članka 139. stavka 
3. u vezi sa stavkom 2. i kazneno djelo iz članka 314. stavka 2. u vezi sa stavkom 1.  
Kaznenog zakona, istražni zatvor - produljenje istražnog zatvora u postupku nakon 
podignute optužnice na temelju zakonske osnove iz članka 123. stavka 1. točke 3. 
ZKP-a/08 (iteracijska opasnost), kontrola istražnog zatvora svaka dva mjeseca. 
(U-III-4187/2017) 

 
     PREDSJEDNIK VIJEĆA 

dr. sc. Branko Brkić, v. r. 


