
REPUBLIKA HRVATSKA 

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 

Z A G R E B 

 

Broj: II Kž 199/14-6 

 

 

 

R J E Š E N J E 

 

Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Melite Božičević-

Grbić, kao predsjednice vijeća, te Miroslava Šovanja i dr. sc. Zdenka Konjića, kao članova vijeća, uz 

sudjelovanje sudske savjetnice Maje Ivanović Stilinović, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv 

optuženog L. J., zbog kaznenog djela iz članka 120. stavka 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike 

Hrvatske, odlučujući o žalbi optuženika podnesenoj protiv rješenja Županijskog suda u Zagrebu od 8. 

svibnja 2014. broj Kv-rz-5/14 (K-Rz-3/14), o produljenju pritvora u tijeku postupka nakon podignute 

optužnice, u sjednici održanoj 25. kolovoza 2014., 

 

 

r i j e š i o  j e: 

 

Odbacuje se žalba optuženog L. J. kao nedopuštena. 

 

 

Obrazloženje 

 

Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, u postupku nakon podignute optužnice protiv 

optuženog L. J. zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120. stavka 

1. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske (,,Narodne novine“ broj 31/93. i 35/93. – dalje u 

tekstu: OKZ RH), na temelju članka 189. stavka 2. Zakona o krivičnom postupku („Narodne 

novine“ broj 34/93., 38/93. i 28/96., dalje ZKP/93) produljen je pritvor protiv optuženika iz osnove u 

članku 182. stavku 2. točki 1. ZKP/93. 

 

Protiv tog rješenja žalbu je podnio optuženi L. J. po branitelju K. Š., odvjetniku iz Z., ne navodeći 

žalbene osnove, s prijedlogom da se pritvor optuženiku zamijeni blažom mjerom, odnosno jamstvom ili 

mjerom opreza. 

 

Žalba nije dopuštena. 

 

Prije svega treba napomenuti da su prilikom odlučivanja o žalbi protiv pobijanog prvostupanjskog 

rješenja primijenjene odredbe Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 

80/11., 91/12. – odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13. i 145/13.; dalje u tekstu: ZKP/08) neovisno o 

tome što je ovaj kazneni postupak vođen prema odredbama ZKP/93, odnosno Zakona o kaznenom 

postupku („Narodne novine“ broj 110/97., 27/98., 58/99., 112/99., 58/02., 143/02., 62/03. i 115/06. – 

dalje ZKP/97). Naime, prema pravnom shvaćanju Kaznenog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske 

broj Su-IV k-24/14-30 od 29. svibnja 2014. kazneni postupci koji su pokrenuti po odredbama ZKP/97, 

a u kojima nije donesena prvostupanjska presuda nastavit će se po odredbama ZKP/08. 

 

Iz podataka u spisu proizlazi da je optuženik nakon donošenja pobijanog rješenja izabrao novu 



braniteljicu, odvjetnicu Z. G., priloživši u spis punomoć (l. 383 spisa). 

 

Odredbom članka 481. stavka 2. ZKP/08 propisano je da se žalba odbacuje rješenjem kao nedopuštena 

ako se utvrdi da je žalbu podnijela osoba koja je odustala od žalbe. 

 

Budući da je braniteljica optuženika, odvjetnica Z. G. na raspravi kod Županijskog suda u Zagrebu 11. 

lipnja 2014. izjavila da odustaje od žalbe optuženika protiv pobijanog rješenja podnesene po odvjetniku 

K. Š., to se u smislu članka 481. stavka 2. ZKP/08 u konkretnoj situaciji radi o nedopuštenoj žalbi. 

 

Slijedom navedenog, na temelju članka 494. stavka 3. točke 1. ZKP/08, odlučeno je kao u izreci ovog 

rješenja. 

 

U Zagrebu 25. kolovoza 2014. 

 

Zapisničar: 

Maja Ivanović Stilinović, v.r. 

Predsjednica vijeća: 

Melita Božičević-Grbić, v.r. 


