
  
Broj: SuE-DVjT-3/2020 
Zagreb, 27. siječnja 2020. 
 
 Sazivam 3. sjednicu Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, za 
dan 29. siječnja 2020. (srijeda) nakon sjednice Prvog vijeća za odlučivanje o 
ustavnim tužbama i predlažem sljedeći   
 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 2. sjednice Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjT-2/2020) održane 23. siječnja 2020. 

 

II. 
 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio R. M. iz G., 
trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u K., kojeg u ustavnosudskom postupku 
zastupa Lj. D., odvjetnik u R., u povodu rješenja Županijskog suda u Karlovcu broj: 
Kžmp-22/2019-3 od 24. prosinca 2019., istaknute povrede članaka 14., 22. stavka 2., 
25. stavka 2. i 29. Ustava, članka 5. stavka 1. točke c) i stavka 3., te članaka 6., 13. i 
14.  Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak, 
produljenje istražnog zatvora na temelju članka 123. stavka 1. točke 3. ZKP-a/08 - 
reiteracijska opasnost (zbog kaznenih djela iz članka 179.A  KZ-a/11,  iz članka 139. 
stavaka 2. i 4. KZ-a/11 i dva kaznena djela iz članka 177. stavka 2. KZ-a/11. 
(U-III-60/2020) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnim tužbama koje su podnijeli A. L. iz Z., 
kojeg zastupaju M. M., odvjetnik u P. i A. K., odvjetnica u R., F. L. iz Z., kojeg 
zastupa V. K., odvjetnik u R. i M. Ž. iz M., kojeg zastupa A. D., odvjetnik iz 
Odvjetničkog društva V., B. i D. j.t.d. u R., u povodu rješenja Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj II Kž-377/2019 od 23. listopada 2019. i rješenja Županijskog 
suda u Rijeci broj: Kv I-Us-126/2019-8 (Kov-Us-5/2019-145) od 27. rujna 2019., 
istaknute povrede članaka 22., 25. stavka 2. i 29. stavaka 1. i 2. Ustava i članaka 5. 
stavaka 1. i 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
kazneni postupak, kazneno djelo iz članka 190. stavka 2. u vezi s člankom 329. 
stavkom 1. točke 4. i dr. KZ-a/11 - produljenje istražnog zatvora nakon podignute 
optužnice iz razloga navedenih u članku 123. stavku 1. točki 3. ZKP-a/08 u odnosu 
na prvopodnositelja i drugopodnositelja te iz razloga navedenih u članku 123. stavku 
1. točkama 1. i 3. ZKP-a/08 u odnosu na trećepodnositelja. 
(U-III-4946/2019, U-III-4947/2019, U-III-5029/2019) 

 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

 mr. sc. Rajko Mlinarić, v. r. 


