
  
Broj: SuE-DVjT-9/2016 
Zagreb, 4. travnja 2016. 
 
  Predsjednik Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, sudac 
dr. sc. Miroslav Šeparović, saziva 9. sjednicu Vijeća za 5. travnja 2016. (utorak) 
nakon stručnog sastanka i predlaže sljedeći   

 

D N E V N I   R E D 
 
I. 

 
  1. Ovjera zapisnika 8. sjednice Trećeg vijeća za odlučivanje o 
ustavnim tužbama (SuE-ZVjT-8/2016) održane 30. ožujka 2016. 
 
 

II. 
 

  2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio C. K. iz Z., u 
povodu rješenja Županijskog suda u Zadru broj: 9 Kž-68/16-3 od 14. ožujka 2016., 
istaknute povrede članaka 16. stavka 2., 22., 28. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava 
Republike Hrvatske, kazneni postupak, istražni zatvor - produljenje istražnog zatvora 
nakon podignute optužnice. 
(U-III-1390/2016) 
 
  3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. V., kojeg 
zastupa S. Č., odvjetnica iz Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
broj: II Kž 40/16-4 od 22. veljače 2016. i rješenja optužnog vijeća Županijskog suda u 
Splitu broj: Kov-RzZ-1/16 od 8. siječnja 2016., istaknute povrede članaka 22. stavka 
2., 25. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske te članka 5. stavka 1. 
točke c) i stavka 3. i članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, kazneni postupak, k. d. iz članaka 120. i 122. OKZ-a RH., treće 
produljenje istražnog zatvora na temelju pravne osnove propisane člankom 123. 
stavkom 1. točkama 1. i 4. ZKP-a/08, nakon podignute optužnice. 
(U-III-1438/2016) 
 
  4. Nacrt rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli K. B. i J. 
R. iz M., u povodu rješenja Županijskog suda u Splitu broj: Kv-II-88/16 od 24. ožujka 
2016., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 16., 22., 25., 28. i 29. stavka 1. 
Ustava Republike Hrvatske, pritvorska osnova članak 123. stavak 1. točke  2. i 3. 
ZKP/08, prvo određivanje pritvora nakon uhićenja, produljenje istražnog zatvora - 
kazneno djelo iz članka 215. stavka 1. i 118. stavka 1. KZ-a. 
(U-III-1566/2016) 
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  5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela E. B. L. iz 
P., koju zastupa K. V., odvjetnica iz K., u povodu rješenja vijeća Županijskog suda u 
u Varaždinu broj: Kir-168/16-11, 6 Kv II-48/16-3 od 24. ožujka 2016., istaknute 
povrede članaka 16. stavka 2. i 22. Ustava Republike Hrvatske i članka 5. stavka 1. 
točke c) i stavka 4. te članka 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, kazneni postupak, istražni zatvor, određivanje prije podizanja optužnice, po 
osnovi iz članka 123. stavka 1. točke 2.  ZKP-a/08. 
(U-III-1527/2016) 
 
 
 
  

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

                                                                  dr. sc. Miroslav Šeparović, v. r. 


