
  
Broj: SuE-DVjT-28/2019 
Zagreb, 5. rujna 2019. 
 
 
 Sazivam 29. sjednicu Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, za 
dan 9. rujna 2019. (ponedjeljak) u 10.00 sati i predlažem sljedeći   
 
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 
 

 1. Ovjera zapisnika 28. sjednice Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjT-28/2019) održane 6. rujna 2019. 
 
 

II. 
 

 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio V. I. iz Z., kojeg 
zastupa B. Z., odvjetnik u Z., u povodu rješenja Županijskog suda u Zadru broj: Kž-
237/19 od 29. srpnja 2019. i rješenja Općinskog suda u Zadru broj: K-339/19 od 19. 
srpnja 2019., istaknute povrede članaka 16. stavka 2., 22., 28. i 29. stavka 1. Ustava, 
kazneni, zbog kaznenog djela pomoć počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela iz 
članka 303. stavka 1. KZ-a/11, produljenje istražnog zatvora nakon donesene 
nepravomoćne presude na temelju članka 123. stavka 1. točke 3. ZKP-a/08 (iteracijska 
opasnost.)  
(U-III-3404/2019) 
 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio E. B. iz O., trenutno u 
istražnom zatvoru u Zatvoru u O., kojeg zastupa M. M., odvjetnik u O., u povodu rješenja 
Županijskog suda u Osijeku broj: Kv II-116/2019-3 (Kir-266/2019) od 8. srpnja 2019., 
istaknute povrede članaka 18. stavak 1., 22. stavak 2., 26. i 29. stavak 1. Ustava te 
članci 5. stavak 1. alineja 1., 6. stavak 1. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, kazneni - produljenje istražnog zatvora na temelju članka 123. stavka 
1. točaka 1. i 3. ZKP-a/08 (opasnost od bijega i iteracijska opasnost). 
(U-III-3293/20219) 
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 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela S. S. iz P., trenutno 
u istražnom zatvoru Zatvora u V., koju zastupa M. Š. odvjetnik u Odvjetničkom društvu 
G. i Š. j.t.d. iz Č., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: II Kž 
274/2019-4 od 31. srpnja 2019. i rješenja Županijskog suda u Varaždinu broj: 2 Ov Kov-
14/2019-9 od 12. srpnja 2019., istaknute povrede članaka 16. stavka 2., 22. i 29. stavka 
1. Ustava kao i članka 5. stavka 1. točke c) i stavka 3. Konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, kazneni - produljenje trajanja mjere istražnog zatvora u dijelu 
kaznenog postupka nakon potvrđivanja optužnice. 
(U-III-3602/2019) 
 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Š. K. iz Č., s 
prebivalištem u K. C., V. B., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: 
II Kž 408/2018-7 od 4. veljače 2019. i rješenje Županijskog suda u Varaždinu broj: Kv I-
23/17-5 (K-40/14) od 14. ožujka 2017., istaknute povrede  članaka 3., 5., 14. stavka 2., 
22., 25. stavka 3., 29. stavka 1. točke 4. i 117. stavka 3. Ustava, kazneni, produljenje 
trajanja mjere istražnog zatvora u dijelu kaznenog postupka nakon potvrđivanja 
optužnice. 
(U-III-3638/2019) 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio K. Č. iz K., trenutno u 
istražnom zatvoru u Zatvoru u K., kojeg zastupa H. R., odvjetnik u K., u povodu rješenja 
Županijskog suda u Karlovcu broj: Kv II-176/2019-3 od 30. srpnja 2019., istaknute 
povrede članaka 22. i 29. stavka 1. Ustava, kazneni, produljenje istražnog zatvora.  
(U-III-3630/2019) 
 
   
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

mr. sc. Rajko Mlinarić, v. r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


