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TOMISLAV KARAMARKO iz Zagreba, Kuyiščak 40,
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kojim oštećeni kao tužitelj precIZIra
optužni prijedlog od 20. lipnja 2008.
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punomoć u

spisu

I. Dopisom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 30.10.2008., temeljem čl. 71. st.3. i 4.
ZKP-a oštećeni kao tužitelj pozvanje da u roku od osam dana precizira optužni
prijedlog protiv Peratović Željka.
II. U skladu s navedenim, ispravljamo optužni prijedlog oštećenog kao tužitelja Tomislava
Karamarka podnesen protiv Peratović Željka zbog kaznenog djela širenja lažnih i
uznemirujućih glasina, opisano i kažnjivo u članku 322. stavak 1. KZ - a, na način da u
optužnom prijedlogu od 20.6.2008. dodajemo slijedeći tekst:
na stranici 1. optužnog prijedloga, u dispozitivu, iza teksta: "što je:" dodaje se tekst:

~n

rfft

G:lJ\

J"

"U Zagrebu, na svojem blogu, na televiziji i u više dnevnih i tjednih novina, u
vremenskom periodu od 18.10.2007. do 25.01.2008., u više navrata, a u cilju
uznemirenja većeg broja ljudi, iznosio neistine tvrdnje (glasine) o oštećenom
Tomislavu Karamarku i to na način da je:"

Slijedi nepromjenjeni tekst od a) do l).

na stranici 7. optužnog prijedloga, u dispozitivu, u drugom odlomku, iza
teksta:"predsjednika Mesića...", u idućem redu dodaje se tekst:
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"a koji napisi su izazvali uznemirenje oštećenika, članova njegove obitelji, prijatelja,
poznanika i građana Republike Hrvatske"

na stranici 7. optužnog prijedloga, u četvrtom odlomku odozgo, u drugom redu iza
"po članku 322" dodaje se tekst:

riječi

" stavak 1.".
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