
                                    
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: SuE-DVjT-3/2019 
Zagreb, 28. siječnja 2019. 
 
 
 Predsjednik Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac 
mr. sc. Rajko Mlinarić, saziva 3. sjednicu Vijeća za 31. siječnja 2019. (četvrtak),  
nakon sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama i predlaže 
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-2/2019) održane 16. siječnja 2019. 
 

 
II. 
 

 2.  Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio B. B. iz Č., kojeg 
zastupa D. S., odvjetnik u O., u povodu rješenja Županijskog suda u Osijeku, vijeća za 
mladež broj: Kžzd-41/2018-2 od 20. prosinca 2018. i rješenja Općinskog suda u Osijeku, 
suca pojedinca za mladež broj: 44 Kzd-99/2018-13 od 14. prosinca 2018., istaknute 
povrede članaka 22. i 28. Ustava, kazneni, zbog počinjenja dva kaznena djela pokušaja 
teške tjelesne ozljede iz članka 118. stavaka 1. i 2. KZ-a/11 u vezi s člankom 34. KZ-a/1 
te kaznenog djela prijetnje iz članka 139. stavaka 2., 3. i 4. KZ-a/11, produljenje 
istražnog zatvora (iteracijska opasnost).  
(U-III-4811/2018) 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio G. L. iz S., R. I., kojeg 
zastupaju odvjetnici iz Odvjetničkog društva V., J., Š., S., J. & J. u R., u povodu rješenja 
Županijskog suda u Karlovcu broj: Kv-II-230/2018-2 (Kir-492/2018) od 28. studenoga 
2018., istaknute povrede članaka 24. stavka 2., 28., 29. stavka 2. al. 1., 2., 3., 4. i 8. i 
članka 29. stavka 4. Ustava, kazneni zbog kaznenog djela iz članka 326. stavaka 1. i 2. 
Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15.-ispravak, 
101/17. i 118/18.), određivanje istražnog zatvora.  
(U-III-48/2019) 
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 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. J., trenutno u 
istražnom zatvoru u O., kojeg zastupa M. B., odvjetnica iz Odvjetničkog društva B. & M. 
D. j.t.d. u O., u povodu rješenja Županijskog suda u Osijeku broj: Kv II-1/2019-3 od 4. 
siječnja 2019.,  istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 16., 22. i 29. stavka 1. Ustava i 
članka 5. stavka 3. Konvencije, kazneni - produljenje istražnog zatvora (iteracijska 
opasnost). 
(U-III-240/2019) 
 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. B. iz S. B., kojeg 
zastupa T. F., odvjetnik u O., u povodu rješenja Županijskog suda u Osijeku broj: Kv II-
Us-44/2018-3 (Kir-Us-76/2018) od 13. prosinca 2018., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., članka 22., članka 24., članka 25. stavka 1. i stavka 2. i članka 29. stavka 1. 
Ustava, produljenje istražnog zatvora (iteracijska opasnost). 
(U-III-47/2019) 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. K. iz O., u povodu 
rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Kž 462/2018-6 od 7. prosinca 2018., 
istaknute povrede članaka 22., 25. stavka 3. i 29. stavka 3. Ustava, produljenje istražnog 
zatvora (iteracijska opasnost). 
(U-III-330/2019) 

 
 

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

 
 


