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Sjednici Vijeća predsjedao Rajko Mlinarić, predsjednik Vijeća 
 
 

        

D N E V N I   R E D 
 

I. 
 

 1. Ovjera zapisnika 21. sjednice Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim 
tužbama (SuE-ZVjT-21/2021) održane 28. srpnja 2021. 
 
ZAKLJUČAK: 

Zapisnik je usvojen. 
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II. 
  
 2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio N. A. iz S. K. Z., 
trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u Z., kojeg zastupa V. R., odvjetnica u Z., u 
povodu rješenja Županijskog suda u Zadru broj: Kž-241/2021-3 od 9. srpnja 2021. i 
rješenja Općinskog suda u Zadru broj: K-584/2020 od 21. lipnja 2021., zbog opasnosti 
od ponavljanja djela (iteracijska opasnost), istaknute povrede članaka 16. stavka 2. i 22. 
Ustava te članka 5. stavka 1.c) Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 
kazneni postupak, počinjenje kaznenog djela protiv zdravlja ljudi - neovlaštena 
proizvodnja i promet drogama, istražni zatvor zbog iteracijske opasnosti. 
(U-III-4450/2021) 
 
ZAKLJUČAK:   

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno.   
 
 

 
 3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio Z. P. iz Đ., trenutno u 
istražnom zatvoru, kojeg zastupa D. R., odvjetnik iz Odvjetničkog društva R. & partneri u 
O., u povodu rješenja Županijskog suda u Osijeku broj: Kž-332/2021-2 od 21. lipnja 
2021. i rješenja Općinskog suda u Osijeku broj: Kv-228/2021-6 (K-681/2020) od 21. 
svibnja 2021., istaknute povrede članaka 14., 22., 26. i  29. Ustava te članka 14. stavka 
1. Europske konvencije o izručenju, kazneni postupak, kazneno djelo protiv imovine - 
prijevara, istražni zatvor zbog opasnosti od bijega. 
(U-III-4448/2021) 
 
ZAKLJUČAK:   

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno.   

 
 
 
 4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio S. T., kojeg zastupa A. 
J., odvjetnik u O., u povodu rješenja Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske broj: 
Kž-Us-27/2021-5 od 29. lipnja 2021.  i rješenja Županijskog suda u Osijeku broj: K-Us-
7/2020-112 od 26. svibnja 2021., istaknute povrede članaka 3., 14. stavka 2., 16. stavka 
2., 22., 26. i 28. Ustava, kazneni postupak, počinjenje kaznenog djela u sastavu 
zločinačkog udruženja i drugih iz članka 328. stavak 1., članak 329. stavka 1. točka 2. u 
vezi članka 190. stavak 1. i 6. te drugih Kaznenog zakona, istražni zatvor nakon 
potvrđene optužnice zbog opasnosti od bijega i iteracijske opasnosti.  
(U-III-4449/2021) 
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ZAKLJUČAK:   
Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno.   

 
 
 
 5. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio G. V., trenutno u 
istražnom zatvoru Zatvora u R., kojeg zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu V., J., 
Š., S., J. & J. u R., u povodu rješenja  izvanraspravnog vijeća Županijskog suda u Rijeci 
broj: Kv I-246/2021-2 (Kir-512/2021) od 28. srpnja 2021. i rješenja sutkinje istrage 
Županijskog suda u Rijeci broj: Kir-512/2021-3 od 22. srpnja 2021., istaknute povrede 
članaka 22. i 29. Ustava, kazneni postupak,  počinjenje kaznenog djela prijetnje iz 
članka 139. stavaka 2. i 3. Kaznenog zakona, istražni zatvor.  
(U-III-4636/2021) 
 
ZAKLJUČAK:   

Ustavna tužba se odbija. 
 
Odluka donesena jednoglasno.   

 
 
 
 
 
 

 
      ZAPISNIK VODILA                                              PREDSJEDNIK VIJEĆA       

     Nikolina Radonić , v.r.                                               mr. sc. Rajko Mlinarić, v.r. 


