
   
Broj: SuE-ZVjT-19/2022 
Zagreb, 27. srpnja 2022. 
 
 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

19. SJEDNICE TREĆEG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE 

O USTAVNIM TUŽBAMA 

održane 27. srpnja 2022. 

 

 PRISUTNI:  Rajko Mlinarić, predsjednik Vijeća 
   Andrej Abramović, Snježana Bagić, Branko Brkić, 
   Mario Jelušić, Lovorka Kušan, suci 
   Josip Leko, sudac, u točkama 2., 3., 4., 13. 
   Mato Arlović, sudac, u točki 5. 
   Goran Selanec, sudac, u točki 6. 
       
   Karmen Gospodinović, voditeljica Centra za evidenciju 
   i dokumentaciju 
              
 ODSUTNI:  Mario Jelušić, sudac, u točkama 2., 3., 4., 5.  
   Branko Brkić, sudac, u točkama 6. i 13.     

  Sjednici Vijeća predsjedao Rajko Mlinarić, predsjednik Vijeća 

        

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 18. sjednice Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjT-18/2022) održane 15. srpnja 2022. 
 
ZAKLJUČAK: 
 

Zapisnik je usvojen.  
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II. 
 
 
  

2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio A. V. iz S., kojeg 
zastupa Lj. D. odvjetnik u R., u povodu rješenja Visokog kaznenog suda Republike 
Hrvatske broj: II Kž-Us-24/2022-5 od 20. lipnja 2022. i rješenja Županijskog suda u 
Splitu, Odjela za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, broj: Kv-I-Us-13/2022 
od 16. svibnja 2022. kojima je podnositelju produljen istražni zatvor na temelju članka 
123. stavka 1. točaka 3. i 4. ZKP-a/08, istaknute povrede članaka 22., 25. stavka 2., 28. i 
29. stavka 1. Ustava i članka 5. stavaka 1.c) i 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, kazneni postupak, kazneno djelo iz članka 111. stavka 1. točke 4. KZ-
a/11 i još sedam kaznenih djela. 
(U-III-4284/2022) 
 
ZAKLJUČAK:   
    Ustavna tužba se odbija. 
 

Odluka donesena jednoglasno.    
 
 
 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio P. G. iz S., kojeg 
zastupa M. K., odvjetnik u Odvjetničkom društvu P. i P. d.o.o. u Z.u, u povodu rješenja 
Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: Kv II-141/2022-2 (Kir-360/2022) od 9. lipnja 
2022., te rješenje sutkinje istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: 4 Kir-360/2022-
3 od 23. svibnja 2022., istaknuta povreda članka 22. Ustava, kazneni postupak, 
istražnozatvorski (određivanje istražnog zatvora po osnovi iz članka 123. stavka 1. točke 
3. ZKP-a/08, u međuvremenu istražni zatvor ukinut). 
(U-III-4361/2022) 
 
ZAKLJUČAK:   

Utvrđuje se da je P. G., u razdoblju od 21. svibnja 2022. do 
15. lipnja 2022., povrijeđeno pravo na slobodu zajamčeno 
člankom 22. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" 
broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.): 
 
-  rješenjem Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: 1 Kv 
II-141/2022-2 (Kir-360/2022) od 9. lipnja 2022. i 
 
-  rješenjem sutkinje istrage Županijskog suda u Velikoj 
Gorici broj: 4 Kir-360/2022-3 od 23. svibnja 2022. 

Odluka donesena jednoglasno.    
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 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. E. iz B. B., kojeg 
zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu B. & B. u Z., u povodu rješenja Županijskog 
suda u Velikoj Gorici broj: 1 Kv II-141/2022-2 (Kir-360/2022) od 9. lipnja 2022., te 
rješenja sutkinje istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: 4 Kir-360/2022-3 od 23. 
svibnja 2022., istaknute povrede članka 22. Ustava i članka 5. stavka 1. točke c) 
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak, 
istražnozatvorski (određivanje istražnog zatvora po osnovi iz članka 123. stavka 1. točke 
3. ZKP-a/08, u međuvremenu istražni zatvor ukinut). 
(U-III-4362/2022) 
 
ZAKLJUČAK:   

Utvrđuje se da je M. E., u razdoblju od 21. svibnja 2022. do 
15. lipnja 2022., povrijeđeno pravo na slobodu, zajamčeno 
člankom 22. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" 
broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.): 
 
 -  rješenjem Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: 1 Kv 
II-141/2022-2 (Kir-360/2022) od 9. lipnja 2022. i 
 
 - rješenjem sutkinje istrage Županijskog suda u Velikoj 
Gorici broj: 4 Kir-360/2022-3 od 23. svibnja 2022. 
 
Odluka donesena jednoglasno.    

 
 
 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. M. iz R. P., 
trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u Z., kojeg zastupa V. D. L., odvjetnica u Z., u 
povodu rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: Kv-eun-15/22 (Kir-eun-8/2022) od 24. 
lipnja 2022. i rješenja suca istrage Županijskog suda u Zagrebu broj: Kir-eun-8/2022 od 
17. lipnja 2022., istaknute povrede članaka 22., 24. i 29. stavak 1. Ustava, članaka 3., 5., 
6. stavka 1. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni 
postupak, istražnozatvorski, određivanje istražnog zatvora na temelju članka 26. stavaka 
1. i 2. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama 
Europske unije i članka 123. stavka 1. točke 1. ZKP-a/08 (opasnost od bijega). 
(U-III-4338/2022) 
 
ZAKLJUČAK:   
    Ustavna tužba se odbija. 
 

Odluka donesena jednoglasno.    
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 6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio K. L. iz B., trenutno u 
istražnom zatvoru, kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa B. Z., odvjetnik u Z., u 
povodu rješenja Županijskog suda u Zadru broj: Kv II-88/22 (Kir-256/22) od 10. lipnja 
2022. i rješenja suca istrage Županijskog suda u Zadru broj: Kir-256/22 od 3. lipnja 
2022., istaknute povrede članaka 4. stavka 2., 16. stavka 2., 18. stavka 1., 19. stavaka 
1. i 2., 22. stavaka 1. i 2., 28. stavka 1. i 29. stavka 1. Ustava, kazneni postupak, zbog 
kaznenog djela iz članka 190. stavka 2. KZ-a/11 u vezi s člankom 52. KZ-a/11 - 
produljenje istražnog zatvora po zakonskoj osnovi iz članka 123. stavka 1. točaka 2. i 3. 
ZKP-a/08 prije podizanja optužnice. 
(U-III-3806/2022) 
 
- Sudac dr. sc. Branko Brkić izuzeo se od raspravljanja i odlučivanja o 
predmetu. 
 
ZAKLJUČAK:   
    Ustavna tužba se odbija. 
 

Odluka donesena jednoglasno.    
 
 
 
 7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio B. Č. iz P., trenutno u 
istražnom zatvoru Zatvora u P., kojeg zastupa M. M., odvjetnik u P., u povodu rješenja 
Županijskog suda u Puli - Pola broj: Kž -283/2022-6 od 1. srpnja 2022., istaknute 
povrede članaka 16. stavka 2., 22., 25. stavka 2. i 29. stavka 2. Ustava, kazneni 
postupak, zbog kaznenog djela iz članka 190. stavka 2. u vezi stavka 1. KZ-a/11, 
produljenje istražnog zatvora nakon podizanja optužnice - po osnovi iz članka 123. 
stavka 1. točke 3. ZKP-a/08. 
(U-III-4241/2022) 
 
ZAKLJUČAK:   
    Ustavna tužba se odbija. 
 

Odluka donesena jednoglasno.    
 
 
 
 8. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. G. iz K., kojeg 
zastupa K. V., odvjetnik u Odvjetničkom društvu V. & V. d.o.o. u K., u povodu rješenja 
izvanraspravnog vijeća Županijskog suda u Varaždinu broj: 19 Kv II-132/2022-3, 2 Kir-
416/2022-14 od 1. srpnja 2022. i rješenja sutkinje istrage Županijskog suda u Varaždinu 
broj: 2 Kir-416/2022-4 od 16. lipnja 2022., istaknute povrede članaka 16., 18., 22. i 29. 
Ustava i članaka 5., 6. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
kazneni postupak, istražnozatvorski (određivanje istražnog zatvora po osnovi iz članka 
123. stavka 1. točke 3. ZKP-a/08). 
(U-III-4342/2022) 
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ZAKLJUČAK:   
    Ustavna tužba se odbija. 
 

Odluka donesena jednoglasno.    
 
 
 9. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio B. Đ. iz R. S., trenutno 
u istražnom zatvoru u Zatvoru u S., u povodu rješenja Visokog kaznenog suda 
Republike Hrvatske broj: II Kž-206/2022-5 od 24. svibnja 2022., istaknute povrede 
članaka 3., 5. stavka 2., 16. stavka 2., 22., 26., 28. i 29. stavka 1. Ustava, te članaka 5. 
stavka 1. 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 - 
određivanje istražnog zatvora nakon podizanja optužnice na temelju zakonske osnove iz 
članka 123. stavka 1. točaka 1. i 4. ZKP-a/08. 
(U-III-4138/2022) 
 
ZAKLJUČAK:   
    Ustavna tužba se odbija. 
 

Odluka donesena jednoglasno.    
 
 
 10. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Y. Y. iz X., trenutno u 
istražnom zatvoru, kojeg zastupa S. S., odvjetnik u X., u povodu rješenja Županijskog 
suda u X. broj:  Kv II-148/22-13 od 6. srpnja 2022. i rješenja sutkinje istrage za mladež 
Županijskog suda u X. Kir-234/2022 od 28. lipnja 2022., istaknute povrede članaka 14., 
18. i 29. Ustava, kazneni postupak, istražnozatvorski, zamjena mjera opreza iz članka 
98. stavka 2. točaka 1. i 3. ZKP-a/08 istražnim zatvorom na temelju članka 123. stavka 
1. točke 3. ZKP-a/08. 
(U-III-4393/2022) 
 
ZAKLJUČAK:   
 

I. Ustavna tužba se usvaja. 
 
II. Ukidaju se: 
 
- rješenje sutkinje istrage za mladež Županijskog suda 
u X. broj:  Kir-234/2022 od 28. lipnja 2022. I 
- rješenje Županijskog suda u X. broj: Kv II-148/22-13 
od 6. srpnja 2022. 
 
III. Predmet se vraća sutkinji istrage za mladež 
Županijskog suda u X. na ponovni postupak. 
 
Odluka donesena jednoglasno.    
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11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio N. S. iz B., R. S., 

trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u O., kojeg zastupa D. M., odvjetnik u O., u 
povodu rješenja Županijskog suda u Osijeku broj: Kv II-Us-19/2022-3, Kir-Us-42/2022 od 
7. srpnja 2022. i rješenje suca istrage Županijskog suda u Osijeku broj: Kir-Us-42/2022-
6 od 29. lipnja 2022., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava., 
kazneni postupak, određivanje istražnog zatvora prije podizanja optužnice na temelju 
članka 123. stavka 1. točaka 1. i 3. ZKP-a/08.  
(U-III-4392/2022) 
 
ZAKLJUČAK:   
    Ustavna tužba se odbija. 
     

Odluka donesena jednoglasno.    
 

 
 
 12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. P. iz Š., trenutno u 
istražnom zatvoru u Š., kojeg zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu V. i partneri 
d.o.o. u Š., u povodu rješenja Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske broj: II Kž-
259/2022-5 od 28. lipnja 2022., istaknute povrede članaka 22., 25. stavka 2. i 29. stavka 
1. Ustava, kazneni postupak, produljenje istražnog zatvora nakon izrečene 
nepravomoćne presude na temelju članka 123. stavka 1. točke 3. ZKP-a/08.  
(U-III-4341/2022) 
 
ZAKLJUČAK:   
    Ustavna tužba se odbija. 
     

Odluka donesena jednoglasno.    
 

 
 

 13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio K. L. iz B., trenutno u 
istražnom zatvoru, kojeg zastupa B. Z., odvjetnik u Z., u povodu rješenja Županijskog 
suda u Zadru broj: Kž-260/22-3 od 7. srpnja 2022. i rješenja Općinskog suda u Zadru 
broj: 87 Kov-271/22 (87 Kov-270/22) od 30. lipnja 2022., istaknute povrede članaka 14. 
stavka 2., 16. stavka 2., 18. stavka 1., 19. stavaka 1. i 2., 22. stavaka 1. i 2., 28. stavka 
1. i 29. stavka 1. Ustava, kazneni postupak, zbog kaznenog djela iz članka 190. stavka 
2. KZ-a/11 u vezi s člankom 52. KZ-a/11 - produljenje istražnog zatvora po zakonskoj 
osnovi iz članka 123. stavka 1. točke 3. ZKP-a/08, nakon podizanja optužnice. 
(U-III-4447/2022) 
 
- Sudac dr. sc. Branko Brkić izuzeo se od raspravljanja i odlučivanja o 
predmetu. 
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ZAKLJUČAK:   
    Ustavna tužba se odbija. 
 

Odluka donesena jednoglasno.    
 
 
 
 
 
 

 
           ZAPISNIK VODILA                                 PREDSJEDNIK VIJEĆA    

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


