Poslovni broj: XXXII Ko-1926/08

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI KAZNENI SUD U ZAGREBU

Ilica - Selska, Ilica 207
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kazneni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Sandri Kantolić, kao sucu
pojedincu, uz sudjelovanje ZVijezdane Anić kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv
okrivljenog ŽELJKA PERATOVIĆA, zbog kaznenog djela iz članka 322. Kaznenog
zakona ("Narodne novine" broj 110/97,27/98, 129/00,51/01, 105/04,71/06, 110107;
nastavno: KZ), povodom optužnog prijedloga oštećenog kao tužitelja Tomislava
Karamarka, zastupanog po Veljku Miljeviću, odvjetniku iz Zagreba, podnesenog dana 20.
lipnja 2008. godine, a ispravljenog dana 17. studenog 2008. godine, izvan glavne.
rasprave, dana 3. prosinca 2008. godine

riješio je
Temeljem članka 435. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine"
broj 110/97, 27198, 58/99, 112/99, 58102, 143/02; nastavno: ZKP), o d r e d u j e s e
provođenje po istražnom sucu slijedećih istražnih radnji:

1. ispitivanje okrivljenika na sve okolnosti kaznenog djela koja mu se stavljaju
na teret
na sve okolnosti djela kojim je oštećen, posebno na
okolnost nastupanja uznemirenosti kod istoga, ali i kog većeg broja građana
3. saslušanje u svojstvu svjedoka svih osoba koje mogu potvrditi nastupanje
posljedica koje predstavljaju obilježje inkriminiranog kaznenog djela
4. po potrebi provođenje i drugih dokaza.

2. ispitivanje

oštećenika

Obrazloženje
Dana 20. lipnja 2008. godine, oštećeni kao tužitelj Tomislav Karamarko, zastupan
po punomoćniku Veljku Miljeviću, odvjetniku iz Zagreba, podnio je ovom sudu optužni
prijedlog, koji je ispravljen dana 17. studenog 2008. godine, a kojim preuzima kazneni
progon u svojstvu oštećenika kao tužitelja, nakon što je 000 Zagreb odbacilo kaznenu
prijavu protiv okrivljenog, zbog kaznenog djela iz članak 322. KZ-a.
Prethodni ispitujući optužni akt u smislu članka 435. stavak 1. ZKP-a, sudac je
našao potrebnim provesti navedene istražne radnje, a prije zakazivanja glavne rasprave,
radi razjašnjenja stanja stvari prije odluke o zakazivanju glavne rasprave.
Provođenje određenih istražnih radnji je povjereno istražnom sucu u Istražnom
centru Županijskog suda u Zagrebu, a isti će eventualno provesti i druge dokaze, koji se
'
ukažu potrebnim.

Obzirom na navedeno, valjalo je odlučiti kao u izreci ovog rješenja.
U Zagrebu, 03. prosinac 2008. godine
Zapisničar,

s u d a c,

Zvijezdana Ani
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DNA:

1.

oštećeni

kao tužitelj

2. punomoćnik oštećenog kao tužitelja
3. okrivljeni
4. Županijski sud u Zagrebu - .Istražni odjel
U Zagrebu, 03. prosinac 2008. godine

