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U   I M E   R E P U B L I K E   H R V AT S K E

R J E Š E N J E

       Županijski sud u Dubrovniku, u vijeću sastavljenom od sudaca Pera Miloglava, 
kao predsjednika vijeća, te Sveta Vićana i Zorana Čengije, kao članova vijeća, uz 
sudjelovanje Jadranke Barišić, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv 
osuđenika R. M., zbog kaznenog djela iz članka 172. stavak 2. i 1. Kaznenog zakona 
(„Narodne novine“ broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19 i 84/21; 
dalje: KZ/11), odlučujući o žalbi osuđenika R. M., podnesenim protiv rješenja 
Općinskog suda u Vukovaru, pod brojem Kvm-72/2018 od 3. listopada 2019., u 
sjednici vijeća održanoj 24. kolovoza 2021. 

r i j e š i o     j e

Prihvaća se žalba osuđenika te se ukida presuda prvostupanjskog suda, i 
predmet vraća tom sudu na ponovno odlučivanje.

Obrazloženje

1. Pobijanom presudom prvostupanjskog suda temeljem odredbe članka 564. stavak 
4. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", broj 152/08, 76/09, 80/11, 
91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 - u daljnjem tekstu ZKP/08) 
osuđeniku R. M. opozvana je uvjetna osuda iz presude Općinskog suda u Vukovaru 
broj Kmp-35/17 od 19. srpnja 2017. koja presuda je postala pravomoćna 5. listopada 
2017., te je određeno izvršenje kazne zatvora u trajanju od 8 mjeseci.

2. Protiv te presude žalbu je pravodobno podnio osuđenik putem svoje braniteljice M. 
D. odvjetnice iz V. pobijajući je zbog pogrešne primjene materijalnog prava, zbog 
pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog bitne povrede odredaba 
kaznenog postupka uz prijedlog da se pobijana presuda ukine i predmet vrati 
prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje.

3. Odgovor na žalbu podnio je općinski držani odvjetnik uz prijedlog da se odbije 
osuđenikova žalba.

4. Žalba je osnovana.
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5. U pravu je osuđenik kada ističe i tvrdi da je počinjena bitna povreda odredaba 
kaznenog postupka iz članka 468. stavak 1. točka 3. ZKP/08, jer je sjednica vijeća na 
kojoj je osuđeniku opozvana uvjetna osuda održana bez njegove nazočnosti, a istom 
poziv za sjednicu vijeća nije uručen, iako sukladno odredbi članka 564. stavak 3. 
ZKP/08 osuđenik mora biti uredno obaviješten o održavanju sjednice vijeća.

6. Oslonom na gore navedene razloge odlučeno je kao u izreci na temelju odredbe 
članka 483. stavak. 1. ZKP/08.

Dubrovnik, 24. kolovoza 2021. 

Zapisničar Predsjednik vijeća: 

Jadranka Barišić Pero Miloglav
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