
  
Broj: SuE-DVjT-32/2013 
Zagreb, 2. prosinca 2013. 
 
  Predsjednik Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin 
sudac Miroslav Šeparović, saziva 32. sjednicu Vijeća za 2. prosinca 2013. 
(ponedjeljak) nakon Kolegija sudaca i predlaže sljedeći   

D N E V N I   R E D 

I. 

 
  1. Ovjera zapisnika 31. sjednice Trećeg vijeća za odlučivanje o 

ustavnim tužbama (SuE-ZVjT-31/2013) održane 28. studenoga 2013. 

II. 

 
  2. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio Ž. B. iz 
S., kojeg zastupa Ž. G., odvjetnik iz S., protiv rješenja vijeća Županijskog suda u Splitu, 
Odjela za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta broj: Kv-Us-108/13 od 15. 
studenoga 2013. i rješenja suca istrage Županijskog suda u Splitu, Odjela za suzbijanje 
korupcije i organiziranog kriminaliteta broj: KIR US-174/13 od 6. studenoga 2013., 
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 18., 19. stavka 1., 22., 26., 28. i 29. stavka 1. 
Ustava, kazneni (k. d. iz članka 329. stavaka 1. i 2. - zločinačko udruživanje - u vezi s 
produljenim kaznenim djelom izbjegavanja carinskog nadzora iz članka 257. stavka 1. 
KZ-a te produljeno kazneno djelo poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti iz članka 
291. stavaka 1. i 2. KZ-a) - određivanje istražnog zatvora po osnovi iz članka 123. 
stavka 1. točaka 2. i 3. ZKP/08 (istražni zatvor istječe 4. prosinca 2013.). 
(U-III-5779/2013) 
 
  3. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. Š. iz 
I., kojeg zastupa M. M., odvjetnik iz S., protiv rješenja vijeća Županijskog suda u Splitu, 
Odjela za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta broj: Kv-Us-108/13 od 15. 
studenoga 2013., i rješenja suca istrage Županijskog suda u Splitu, Odjela za suzbijanje 
korupcije i organiziranog kriminaliteta broj: KIR US-174/13 od 6. studenoga 2013., 
istaknute povrede članaka 4., 16., 22., 25. i 28. Ustava, kazneni (produljeno kazneno 
djelo zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavaka 1. i 2. KZ-a) - određivanje 
istražnog zatvora po osnovi iz članka 123. stavka 1. točaka 2. i 3. ZKP/08 (istražni zatvor 
istječe 4. prosinca 2013.). 
(U-III-5822/2013) 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

 Miroslav Šeparović, v. r. 



 
 


