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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

1. SJEDNICE TREĆEG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE 

O USTAVNIM TUŽBAMA 

održane 10. siječnja 2023. 

 

 PRISUTNI:  Rajko Mlinarić, predsjednik Vijeća 
   Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan,  
   Josip Leko, Davorin Mlakar, suci 
   Mato Arlović, sudac, u točki 6. i 7.  
   

Karmen Gospodinović, voditeljica Centra za evidenciju  
i dokumentaciju  
  

 ODSUTNI:  Branko Brkić, sudac, u točki 7.  
   Davorin Mlakar, sudac, u točki 6. 
 
   

Sjednici Vijeća predsjedao Rajko Mlinarić, predsjednik Vijeća 
 

 

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 30. sjednice Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjT-30/2022) održane 15. prosinca 2022. 
 
ZAKLJUČAK: 

  Zapisnik je usvojen.  



2 
 

II. 
 
  
 

2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. B. iz S., trenutno u 
istražnom zatvoru, kojeg zastupa D. S., odvjetnik u O., u povodu rješenja vijeća 
Županijskog suda u Osijeku broj: Kv II-Us-26/2022-3 (Kir-Us-67/2022) od 21. studenoga 
2022. i rješenja suca istrage Županijskog suda u Osijeku broj: Kir-Us-67/2022-6 od 7. 
studenoga 2022. (treće produljenje, iteracijska opasnost), istaknute povrede članaka 
14., 19., 26. i 29. Ustava, kazneni postupak, zbog kaznenog djela iz članka 329. stavka 
1. točke 4. KZ-a/11 u vezi s člankom 190. stavcima 1. i 2. KZ-a/11, i kaznenog djela iz 
članka 257. stavka 1. KZ-a/11, sve u vezi s člankom 51. KZ-a/11. 
(U-III-7126/2022) 
 
ZAKLJUČAK:  
  

Predmet povučen s dnevnog reda.  
 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. P. iz Č., trenutno u 
istražnom zatvoru Zatvora u D., kojeg zastupa G. L., odvjetnik u D., u povodu rješenja 
Županijskog suda u Dubrovniku broj: Kž-282/2022-3 od 16. prosinca 2022. i rješenja 
optužnog vijeća Županijskog suda u Dubrovniku broj: Kov-193/2022 od 9. prosinca 
2022., istaknute povrede članka 29. stavka 1. Ustava, kazneni postupak, prvo 
produljenje istražnog zatvora na temelju članka 123. stavka 1. točke 3. ZKP-a/08 - 
iteracijska opasnost - nakon podizanja optužnice, zbog dva kaznena djela iz članka 139. 
stavka 2. KZ-a. 
(U-III-7420/2022) 
 
ZAKLJUČAK:   
    Ustavna tužba se odbija. 
 

Odluka donesena jednoglasno.   
 
 

 4. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio B. Đ. iz R. 
S., trenutno u istražnom zatvoru u Zatvoru u S., kojeg zastupa Ž. O., odvjetnik u S., u 
povodu rješenja Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske broj: II Kž 443/2022-5 od 
22. studenoga 2022. i rješenja Županijskog suda u Splitu broj: Kv-Rz-7/2022 od 6. 
listopada 2022., istaknute povrede članaka 3., 5. stavka 2., 16. stavka 2., 22., 26., 28. i 
29. stavka 1. Ustava i članaka 5. stavaka 1. i 2. i 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak, kazneno djelo iz članka 120. 
stavka 1. u vezi s člankom 28. OKZ-a RH, produljenje istražnog zatvora nakon podizanja 
optužnice na temelju zakonske osnove iz članka 123. stavka 1. točaka 1. i 4. ZKP-a/08. 
(U-III-7296/2022) 
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ZAKLJUČAK:  
  

ODLUKA 
 
Ustavna tužba se odbija. 
 
i 
 
RJEŠENJE 
 
Ustavna tužba se odbacuje u dijelu koji se odnosi na 
prigovore koji se tiču uvjeta u Zatvoru u S. 
 
Odluka i rješenje doneseni jednoglasno.   
 

 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. M. iz T., B. i H., 
trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u R., kojeg zastupa A. B., odvjetnik u R., u povodu 
rješenja Županijskog suda u Rijeci broj: Kv II-Us-31/2022-2, Kir-Us-55/2022 od 8. 
studenoga 2022., istaknute povrede članaka 18., 22., 28. i 29. stavka 1. Ustava, kazneni 
postupak, produljenje istražnog zatvora prije podizanja optužnice na temelju članka 123. 
stavka 1. točaka 1. i 3. ZKP-a/08 zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo iz 
članka 328. stavka 1. KZ-a/11, a s ostalim osumnjičenicima i kazneno djelo iz članka 
326. stavka 1. KZ-a/11, sve iz članka 329. stavka 1. točke 3. KZ-a/11.  
(U-III-7253/2022) 
 
ZAKLJUČAK:   
    Ustavna tužba se odbija. 
 

Odluka donesena jednoglasno.   
 
 
 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. A. iz I. Đ., trenutno u 
istražnom zatvoru, kojeg zastupa A. M., odvjetnik u O., u povodu rješenja Županijskog 
suda u Osijeku broj: Kv II-Us-33/2022-3 (Kir-Us-73/2022) od 1. prosinca 2022. i rješenja 
suca istrage Županijskog suda u Osijeku broj: Kir-Us-73/2022 od 16. studenoga 2022., 
istaknute povrede članaka 22., 25. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava, kazneni postupak, 
prije podnošenja optužnice, produljenje istražnog zatvora protiv podnositelja na temelju 
članka 123. stavka 1. točke 3. ZKP-a/08 (iteracijska opasnost). 
(U-III-7252/2022) 
 
ZAKLJUČAK:  
  

Predmet povučen s dnevnog reda.  
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 7. Nacrt odluke i rješenja s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio I. M. iz Z., 
kojeg zastupaju I. B., odvjetnik u Z. i A. K., odvjetnik u Odvjetničkom društvu K. & 
partneri d.o.o. sa sjedištem u Z., u povodu rješenja Županijskog suda u Zadru broj: Kž-
448/2022-3 od 22. studenoga 2022., istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 16. stavka 
2., 18. stavka 1., 19., 22., 25. stavka 2., 28. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava, kazneni 
postupak, istražnozatvorski. 
(U-III-7208/2022) 
 
ZAKLJUČAK:   
 

ODLUKA 
 
Ustavna tužba odbija se u dijelovima koji se odnose na 
povredu prava na osobnu slobodu, zajamčenu člancima 22. i 
25. stavkom 2. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" 
broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.) te na 
povredu pretpostavke nedužnosti, zajamčene člankom 28. 
Ustava. 
 
i 
 
RJEŠENJE 
 
Ustavna tužba odbacuje se u preostalim dijelovima. 
 
Odluka i rješenje doneseni jednoglasno.   

 
 
 
 
 
 
 

      ZAPISNIK VODILA                        PREDSJEDNIK VIJEĆA      

Karmen Gospodinović, v.r.                      mr. sc. Rajko Mlinarić, v.r.   


