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R E P U B L I K A   H R V A T S K A

R J E Š E N J E

Županijski sud u Vukovaru, u vijeću sastavljenom od sudaca tog suda Gorana 
Miličevića kao predsjednika vijeća, te Dinka Kruneše i Nikole Bešenskog kao članova vijeća, 
uz sudjelovanje zapisničara Melite Tandara, u kaznenom predmetu protiv optuženika D. Š., 
zbog kaznenog djela protiv života i tijela – teške tjelesne ozljede, opisane u  članku 118. st. 1. 
Kaznenog zakona u svezi sa člancima 34. i 51. Kaznenoga zakona ("Narodne novine" broj: 
125/11. – nadalje: KZ/11), odlučujući povodom prijedloga suca Općinskog suda u Vukovaru 
za rješavanje sukoba nadležnosti, na sjednici vijeća održanoj 18. kolovoza 2020.

r i j e š i o   j e

Za vođenje postupka u kaznenom predmetu protiv optuženika D. Š., zbog 
kaznenog djela protiv života i tijela – teške tjelesne ozljede, opisane u  članku 118. st. 1. 
KZ/11. u svezi sa člancima 34. i 51. KZ/11., povodom optužnice Općinskog državnog 
odvjetništva u Vukovaru broj KMP-DO-104/2013. od 30. listopada 2013., nadležan je 
Općinski sud u Vinkovcima.
 

Obrazloženje

Općinski sud u Vukovaru dostavio je ovome sudu prijedlog za rješavanje sukoba 
nadležnosti u kojem navodi da je Općinski sud u Vinkovcima donio rješenje broj K-387/2019. 
od 11. travnja 2020., kojim se oglasio stvarno nenadležnim za suđenje u kaznenom predmetu 
protiv optuženika D. Š., zbog kaznenog djela protiv života i tijela – teške tjelesne ozljede, 
opisane u članku 118. st. 1. Kaznenog zakona u svezi sa člancima 34. i 51. Kaznenoga 
zakona, pozivajući se na odredbu čl. 35.  Zakona o sudovima za mladež (NN broj 84/11., 
143/12., 148/13., 56/15 i 129/19), nakon čega je spis po pravomoćnosti rješenja dostavljen 
Općinskom sudu u Vukovaru kao stvarno mjesno nadležnom sudu.

Dostavljajući navedeni prijedlog sudac Općinskog suda u Vukovaru predložio je 
da se u navedenom kaznenom predmetu proglasi kao stvarno i mjesno nadležan Općinski sud 
u Vinkovcima navodeći da je sukladno odredbi članka. 36. Zakona o sudovima za mladež  
propisano da nadležnost suda za mladež prestaje s navršenom 23 godinom života počinitelja. 
                  Sukladno čl. 31. st. 2. ZKP/08 spis je dostavljen Županijskom državnom 
odvjetništvu u Vukovaru radi davanja mišljenja.
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K-125/2019.
                  Uvidom u predmetni spis vijeće ovoga suda utvrdilo je da je optuženi D. Š. rođen 
11. kolovoza 1992., te da u trenutku donošenja rješenja Općinskog sud u Vinkovcima broj:8 
K-387/2019-2 od 11.travnja 2020. ima napunjenih 27 godina.

Odredbom članka. 36. Zakona o sudovima za mladež propisano je da nadležnost suda 
za mladež prestaje s navršenom 23 godinom počiniteljeva života.

Dakle, s navršenom 23 godinom života optuženika D. Š. prestala je nadležnost suda 
za mladež.
 Iz izloženih razloga izvanraspravno vijeće ovoga suda nalazi da je osnovan 
prijedlog suca Općinskoga suda u Vukovaru da se u navedenom kaznenom predmetu proglasi 
kao stvarno i mjesno nadležan  Općinski  sud u Vinkovcima, stoga je valjalo sukladno članku 
31.stavak 1. Zakona o kaznenome postupku ("Narodne novine“ broj: 152/2008., 76/2009., 
80/2011., 91/2012.-odluka Ustavnog suda 121/2011., 143/2012., 56/2013., 145/2013., 
152/2014.,70/17. i 129/19)  riješiti kao u izreci.

Vukovar, 18. kolovoza 2020.

       Zapisničar                         Predsjednik vijeća
    Melita Tandara             Goran Miličević

Uputa o pravu na žalbu: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba.

DOSTAVITI:
1. Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru na broj: Ksm-DO-4/20
2. Optuženik D. Š., V.
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