
  
Broj: SuE-DVjT-8/2014 
Zagreb, 14. travnja 2014. 
 
 
 
  Predsjednik Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, 
gospodin sudac Miroslav Šeparović, saziva 8. sjednicu Vijeća za 15. travnja 2014. 
(utorak) nakon Stručnog sastanka i predlaže sljedeći   

 

 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 
 

  1. Ovjera zapisnika 7. sjednice Trećeg vijeća za odlučivanje o 
ustavnim tužbama (SuE-ZVjT-7/2014) održane 3. travnja 2014. 
 
 

II. 
 
  2. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio A. B. 
iz C., O. V., kojeg zastupaju A. K., odvjetnik Odvjetničkog društva K. i partneri d.o.o. 
iz Z., protiv rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: II Kž-71/14-4 od 14. 
veljače 2014. i rješenja Županijskog suda u Splitu broj: Kv-Us-8/14 od 31. siječnja 
2014., istaknute povrede članaka 26. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, 
kazneni - pritvor - produljenje nakon podignute optužnice iz razloga navedenih u 
članku 102. stavku 1. točki 3. ZKP/97. 
(U-III-1524/2014) 
 
  3. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio N. 
H.  iz V. (trenutno u z. u P.), kojeg zastupa Đ. R., odvjetnik iz U., protiv rješenja 
Županijskog suda u Puli-Pola broj Kž-62/14-5 od 21. veljače 2014., kojim je odbijena 
podnositeljeva žalba protiv rješenja Općinskog suda u Bujama-Buie broj: K-129/13-
74 od 27. studenoga 2013., istaknute povrede članaka 16. stavka 2. i 22. Ustava 
Republike Hrvatske, kao i odredbe članka 3. Ustava, kazneni, kazneno djelo 
razbojničke krađe - produljenje istražnog zatvora po osnovama iz članka 123. stavka 
1. točke 3. ZKP/08, u razdoblju nakon donošenja prvostupanjske presude. 
(U-III-1666/2014) 
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  4. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio L. T. 
Ć. iz D., kojeg zastupa J. F., odvjetnik u S., protiv rješenja Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske broj: Kž-eun-18/14-4 od 26. ožujka 2014. i rješenja Županijskog suda u 
Splitu broj: Kv-eun-2/14 od 12. ožujka 2014., istaknute povrede članaka 14. stavka 
2., 22., 24. stavka 1. i 29. stavka 2. točke 1. Ustava te članaka 5. stavka 2. i 6. stavka 
3. točke a) Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, predaja tražene 
osobe (hrvatskog državljanina) državi članici Europske unije na temelju europskog 
uhidbenog naloga. 
(U-III-1731/2014) 
 
 
 
  

             PREDSJEDNIK VIJEĆA 
                                                                           dr. sc. Miroslav Šeparović, v. r. 


