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R J E Š E N J E 

Županijski sud u Vukovaru, u izvanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca: 
Gorana Miličevića kao predsjednika vijeća, te Krešimira Biljana i Vesne Vrkić Perak, kao 
članova vijeća, uz sudjelovanje Melite Tandara, kao zapisničara, odlučujući o predaji tražene 
osobe D.Ć.iz N., u postupku izvršenja Europskog uhidbenog naloga, izdanog od strane 
Općinskog suda Gros-Geral R Njemačka broj: 35 Gs17/20 od 06. 03. 2020., radi vođenja 
kaznenog postupka, zbog kaznenog djela zajedničkog počinjenja provalničke krađe u stanu u 
dva slučaja iz članka 242. stavak 1., 244. stavak 1. točka 3., 244. stavak 4., 25. stavak 2. i 53. 
Kaznenog zakona R Njemačke, nakon provedene sjednice izvanraspravnog vijeća, u 
prisutnosti zamjenice županijskog državnog odvjetnika Biljane Luburić, tražene osobe D. Ć., 
branitelja S.D.K., odvjetnice iz V., na ročištu održanom 17. rujna 2020.,

r i j e š i o   j e 

Temeljem članka 33. stavak 1. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim 
stvarima s državama članicama Europske unije ("Narodne novine" broj: 91/10., 81/13., 
124/13., 26/15. 102/17., 68/18. i 70/19 - u daljnjem tekstu ZPSKS-EU), prekida se postupak 
izvršenja po Europskom uhidbenom nalogu, izdanog od strane Općinskog suda Gros-Geral R 
Njemačke broj 35 Gs17/20. od 06. 03. 2020.

Postupak će se nastaviti kada se postupak zbog drugog kaznenog djela 
pravomoćno okonča i osoba izdrži kaznu zatvora koja će joj biti eventualno izrečena, kada 
istekne kazna zatvora koju je izdržavala, odnosno odobri joj se uvjetni otpust. 

O prekidu postupka obavijestit će se Općinski sud Gros-Geral R Njemačka na broj 
35 Gs17/20.

Obrazloženje

Pred Županijskim sudom u Vukovaru u tijeku je postupak izvršenja europskog 
uhidbenog naloga izdanog od strane Općinskog suda Gros-Geral R Njemačke broj 35 
Gs17/20. od 06. 03. 2020., protiv tražene osobe D. Ć., radi vođenja kaznenog postupka, zbog 
kaznenog djela zajedničkog počinjenja provalničke krađe u stanu u dva slučaja iz članka 242. 
stavak 1., 244. stavak 1. točka 3., 244. stavak 4., 25. stavak 2. i 53. Kaznenog zakona R 
Njemačke.

Dana 17. rujna 2020. održano je sjednica izvanraspravnog vijeća Županijskog 
suda u Vukovaru na kojoj sjednici je branitelj tražene osobe, odvjetnica S.D.K.izvijestila ovaj 
sud da se protiv tražene osobe D.Ć.pred Općinskim državnim odvjetništvom u Vinkovcima 
vodi kazneni postupak pod brojem K-DO-78/2020., te pred Općinskim sudom u Vinkovcima 
pod brojem K-107/2019., a što je potvrdila i zamjenica županijskog državnog odvjetnika u 
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Vukovaru, a također je utvrđeno uvidom u dopis Općinskog državnog odvjetništva u 
Vinkovcima broj KR-DO-11/2020. od 21. svibnja 2020.

Odredbom članka 33. stavak 1. ZPSKS-EU propisano je da kada se protiv tražene 
osobe vodi postupak u Republici Hrvatskoj zbog drugog kaznenog djela ili se tražena osoba 
nalazi na izdržavanju kazne zatvora, postupak izvršenja europskog uhidbenog naloga prekida 
se rješenjem. Postupak će se nastaviti kada se postupak zbog drugog kaznenog djela 
pravomoćno okonča i osoba izdrži kaznu zatvora koja će joj biti eventualno izrečena, kada 
istekne kazna zatvora koju je izdržavala, odnosno odobri joj se uvjetni otpust.

Obzirom da je tijekom postupka utvrđeno da se protiv tražene osobe D.Ć.pred 
Općinskim državnim odvjetništvom u Vinkovcima, te Općinskim sudom u Vinkovcima vodi 
kazneni postupak, valjalo je primjenom odredbe članka 33. stavak 1. ZPSKS-EU prekinuti 
postupak izvršenja Europskog uhidbenog naloga izdanoga od strane Općinskog suda Gros-
Geral R Njemačke broj 35 Gs17/20.

Slijedom izloženoga odlučeno je kao u izreci rješenja.

Vukovar, 17. rujna 2020.

Zapisničar                       Predsjednik vijeća 
   Melita Tandara                                  Goran Miličević

Uputa o pravu na žalbu: Protiv ovog rješenja žalbu mogu podnijeti stranke i branitelji u roku 3 
(tri) dana od dana dostave prijepisa rješenja. Žalba se podnosi ovome sudu pismeno u 
dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu, predaje se neposredno ili se šalje 
preporučeno poštom, a o žalbi odlučuje  Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu. Žalba 
protiv ovog  rješenja ne zadržava njegovo izvršenje.

DOSTAVITI:
1. Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru na broj: KMp-DO-19/2020.   
2. Tražena osoba D.Ć., N. 
3. Branitelj tražene osobe, odvjetnica S. D.K., V.
4. Općinski sud Gros-Geral R Njemačka broj 35 Gs17/20. – po pravomoćnosti 
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