
  
Broj: SuE-DVjT-6/2020 
Zagreb, 24. veljače 2020. 
 
 
 
 
 Sazivam 6. sjednicu Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, za 
dan 26. veljače 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 5. sjednice Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjT-5/2020) održane 13. veljače 2020. 

 
 

II. 
 
 
 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio G. H. s posljednjim 
prebivalištem u Z., kojeg zastupa S. R., odvjetnik u Z., u povodu rješenja Županijskog 
suda u Zagrebu broj: Kv II-106/2020-2 od 28. siječnja 2020. i rješenja suca istrage 
Županijskog suda u Zagrebu broj: Kir-101/2020 od 16. siječnja 2020., istaknute 
povrede članaka 22. i 25. stavka 2. Ustava, kazneni postupak, kazneno djelo iz 
članka 110. u vezi s člankom 34. Kaznenog zakona. 
(U-III-587/2020) 
 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela R. H. iz Z., koju u 
ustavnosudskom postupku zastupa T. I., odvjetnik u Odvjetničkom društvu G., H., Ž. 
u Z., u povodu rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: 13 Kv II-107/2020-2 od 24. 
siječnja 2020. i rješenja suca istrage Županijskog suda u Zagrebu broj: 1 Kir-51/20 od 
10. siječnja 2020., istaknute povrede članaka 16., 22. i 29. Ustava, kazneni postupak, 
(kazneno djelo iz članka 228. stavka 1. KZ-a/11) - produljenje istražnog zatvora na 
temelju članka 123. stavka 1. točke 3. ZKP-a/08 (iteracijska opasnost).  
(U-III-549/2020) 
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 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio T. D. iz Z., trenutno 
u istražnom zatvoru Zatvora u Z., kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa M. K., 
odvjetnik u Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda broj: II Kž-5/2020-4 od 8. siječnja 
2020., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 22., 28. i 29. stavka 1. Ustava, 
kazneni postupak, produljenje istražnog zatvora na temelju članka 123. stavka 1. 
točke 3. ZKP-a/08 - iteracijska opasnost (zbog kaznenog djela iz članka 153. stavka 
1. u vezi s člankom 152. stavkom 1. KZ-a/11). 
(U-III-560/2020) 
 
 
 
 
 

  PREDSJEDNIK VIJEĆA 

                                                                       mr. sc. Rajko Mlinarić, v. r. 


