
 
 
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 

Z A G R E B   
 

Broj: I Kž-791/10-7  

 

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

P R E S U D A  

 

 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenome od sudaca Vrhovnoga suda 
Ane Garačić, kao predsjednice vijeća, te Damira Kosa, Ranka Marijana, Miroslava Šovanja i 
Melite Božičević Grbić, kao članova vijeća i više sudske savjetnice Sande Janković, kao 
zapisničara, u kaznenom predmetu protiv optuženog I. M. zbog kaznenog djela iz čl. 120. st. 
1. OKZ RH odlučujući o žalbama državnog odvjetnika i optuženika podnesenim protiv 
presude Županijskog suda u Sisku od 10. lipnja 2010 godine, br. K-10/10, u sjednici održanoj 
dana 7. prosinca 2010. godine, u nazočnosti zamjenice Glavnog državnog odvjetnika 
Republike Hrvatske Višnje Lončar i optuženikovog branitelja D. R., odvjetnika iz S.,  
 
 

p r e s u d i o  j e :  
 

Odbijaju se žalbe državnog odvjetnika i optuženog I. M. kao neosnovane, te se 
potvrđuje prvostupanjska presuda.  
 
 

Obrazloženje 
 

Pobijanom prvostupanjskom presudom proglašen je krivim optuženi I. M. što je 
počinio kazneno djelo iz čl. 120. st. 1. OKZ RH te je temeljem istih zakonskih propisa osuđen 
na kaznu zatvora u trajanju od devet godina, u koju mu je, na temelju čl. 63. st. 1. Kaznenog 
zakona, uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 2. ožujka 2009. godine pa nadalje.  

 
U odnosu na troškove kaznenog postupka riješeno je da je optuženik temeljem čl. 122. 

st. 1. u svezi s čl. 119. st. 1. toč. 1. i 6. Zakona o kaznenom postupku dužan platiti troškove 
kaznenog postupka u iznosu od 1.600,00 kuna te na ime paušalne svote iznos od 3.000,00 
kuna. 
 

Protiv ove presude žalbu je podnio državni odvjetnik i optuženi I. M.. 
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Državni odvjetnik se žali zbog odluke o kazni i predlaže da se pobijana presuda 
preinači i kazna zatvora optuženom M. primjereno povisi. 

 
Optuženi I. M. u žalbi podnesenoj po branitelju D. R., odvjetniku iz S. žali se zbog 

bitne povrede odredaba kaznenog postupka, povrede kaznenog zakona, koju povredu posebno 
ne obrazlaže, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o kazni.  

 
Predlaže da se pobijana presuda preinači i optuženika oslobodi od optužbe, a podredno 

da se ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje odnosno da se preinači 
i optuženiku ublaži izrečena kazna. 

 
Odgovor na žalbu državnog odvjetnika podnio je optuženi I. M. po branitelju 

predlažući da se žalba državnog odvjetnika odbije kao neosnovana. 
 

Sukladno čl. 373. st. 1. Zakona o kaznenom postupku Zakona o kaznenom postupku 
(Narodne novine broj 110/97.; broj 27/98.; broj 58/99.; broj 112/99; broj  58/02.; broj 143/02. 
i broj 115/06 – u daljnjem tekstu Zakon o kaznenom postupku), spis predmeta dostavljen je 
Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske na dužno razgledanje. 

 
O sjednici drugostupanjskog vijeća obaviješteni su optuženik i branitelj, koji je 

sjednici i pristupio, a kako vijeće nije našlo da bi  nazočnost optuženika koji se nalazi u 
pritvoru i ima branitelja bila svrhovita, to njegova prisutnost nije  osigurana, već je sjednica 
vijeća održana u njegovoj odsutnosti, na temelju čl. 374. st. 2. Zakona o kaznenom postupku. 

 
Žalbe nisu osnovane 

 
Nije u pravu optuženi M. kada tvrdi da je počinjena bitna povreda odredaba kaznenog 

postupka iz čl. 367. st. 3. Zakona o kaznenom postupku ukazujući na dokaze za čije 
provođenje je dana uputa u ranijem rješenju Vrhovnog suda Republike Hrvatske, a koji 
dokazi suprotno jasnoj uputi nisu izvedeni, tvrdeći da je to imalo utjecaj na ispravnost 
presuđenja u ponovljenom kaznenom postupku. 

 
Točno je da odredba čl. 393. st. 3. govori o obavezi prvostupanjskog suda da je nakon 

ukidnog rješenja kojim je postupak vraćen na ponovno suđenje dužan „izvesti sve postupovne 
radnje i raspraviti sva sporna pitanja na koja je upozorio drugostupanjski sud u svojoj odluci“. 
Također, točno je da je takva uputa bila dana u ukidnom rješenju kao i da prvostupanjski sud 
nije postupio po danoj uputi. 

 
Međutim, unatoč ovako objektivno utvrđenim okolnostima nije u pravu žalitelj kada 

tvrdi da bi time bila počinjena bitna povreda odredaba kaznenog postupka iz čl. 367. st., 3. 
Zakona o kaznenom postupku. Naime, ovako dana uputa bila je od značaja u vrijeme kada je 
kao mjesto počinjenja kaznenog djela bila označena šuma B. kod kanala „D.“, a koja lokacija 
se nalazi gledajući smjer kretanja automobila iz pravca Z. u pravcu S. na lokaciji koja bi bila 
nakon grada S., od čega bi ovisila i vjerodostojnost obrane optuženika. 

 
Međutim, kako je državni odvjetnik svojim podneskom od 7. lipnja 2010. godine (list 

531 spisa) izmijenio činjenični opis i to upravo u dijelu opisa mjesta gdje je kazneno djelo 
počinjeno, smještajući ga sada prema opisu svjedoka I. Č. na šumski put između mjesta  L. i 
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mjesta D., koja mjesta se notorno nalaze gledajući u pravcu kretanja automobila iz pravca Z. u 
pravcu S. prije grada S., to više nije bilo potrebe za provjerom vjerodostojnosti obrane 
optuženika suprotstavljene iskazu svjedoka I. Č. izvođenjem dokaza na koje je ukazano u 
ovom postupku prethodno donesenim ukidnim rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske. 

 
Također ne radi se o bitnoj povredi odredaba kaznenog postupka iz čl. 367. st. 1. toč. 

11. Zakona o kaznenom postupku u tome što sud posebno ne obrazlaže na koji način se tijelo 
našlo na drugoj lokaciji u odnosu na ono za koju utvrđuje da predstavlja mjesto počinjenja 
kaznenog djela. Naime ova okolnost različitosti mjesta usmrćenja oštećenog M. Č. u odnosu 
na mjesto kasnijeg pronalaska njegovog tijela nedvojbeno je utvrđena presudom. Međutim 
iako se sud ne bavi pitanjem tko je, kada i kako izvršio premještanje tijela, ista okolnost ne 
predstavlja odlučne činjenice u odnosu na kazneno djelo kako je ono opisano optuženom M. 
pa se stoga u odnosu na njega i ne radi o bitnoj povredi kako to sugerira žalba optuženika. 
Ova okolnost bila bi odlučna u odnosu na eventualno utvrđenje krivnje za neko drugo 
kazneno djelo osobe koja bi nakon usmrćenja M. Č. vršila premještanje tijela usmrćenog M. 
Č. na drugu lokaciju u odnosu na mjesto usmrćenja, ali o tome se u ovom kaznenom postupku 
nije raspravljalo niti je to značajno za utvrđenje postojanja elemenata kaznenog djela kao je 
ono izmijenjenom optužbom bilo opisano. 

 
Pitanje vjerodostojnosti iskaza svjedoka I. Č., na koga optuženik ukazuje kao 

počinitelja ovog kaznenog djela, biti će posebno analizirano u okvirima žalbene osnove 
pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja. 

 
Naime, nakon izmjene činjeničnog opisa kaznenog djela kako je to ranije prikazano, 

iskaz svjedoka I. Č., na kome prvostupanjski sud doista dominantno temelji svoje utvrđenje o 
optuženiku kao počinitelju ovog kaznenog djela više nije upitan te i prema mišljenju 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao suda drugog stupnja opravdano ga prvostupanjski 
sud prihvaća kao istinitog i točnog. 

 
U analizi zašto vjerovati ovom svjedoku još jednom se ukazuje na elemente istaknute 

od prvostupanjskog suda. Pri tome prvi je da upravo ovaj svjedok suglasno ostalim u 
postupku ispitanim svjedocima koji su imali saznanja o liniji zapovijedanja izdvaja upravo 
optuženog M. kao osobu koja je bila zapovjednikom kako svjedoku I. Č., tako i drugim 
vojnim policajcima koji su se nesporno nalazili u kombiju koji je odvezao iz bolnice u Z. 
pokojnog M. Č.. Dakle upravo optuženik je bio osoba koja je mogla naložiti upotrebu vozila 
radi odlaska u Zagreb, a bez da bi to bilo opravdano nekim posebnim zadatkom. 

 
Kombi vozilo sa optuženikom, svjedokom I. Č. i još tri pričuvna policajca odlazi u 

bolnicu u kojoj se liječi rođak optuženog M., svjedok P. P.. Upravo ovaj svjedok izdvaja 
optuženika kao svoga zapovjednika i govori kako je tjedan dana prije vremena kada je 
kazneno djelo počinjeno, o boravku u istoj bolnici i sada pokojnog M. Č. telefonom izvijestio 
„svoju komandu u N. S.“. Upravo on opisuje dolazak ovog kombija sa optuženikom i ostalim 
pričuvnim policajcima u krug bolnice, gdje se sreće sa njima bez da su od ranije imali takav 
dogovor, da bi izdvojio upravo optuženika kao osobu koja na pojavu sada pokojnog M. Č. 
ostalim pričuvnim policajcima govori „Evo ga“, nakon čega svi oni zajedno sa pokojnim M. 
Č. odlaze do onog kombija kojim su došli i odvoze se. 
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Upravo ove okolnosti ukazuju da je optuženik očito i tada, iako je još morao odlaziti 
na previjanje rane koju je zadobio prilikom ranjavanja, nastupa kao zapovjednik. Naime 
upravo je on mogao angažirati kombi radi odlaska u Z., a motiv odlaska je očito bio 
odvođenje sada pokojnog M. Č., kako je to vidljiv iz opisa njegovog ponašanja u bolnici od 
strane svjedoka P.. 

 
Na vjerodostojnost iskaza svjedoka P., a time i svjedoka I. Č. ukazuje daljnji dio 

kazivanja svjedoka P., kome i Vrhovni sud u cijelosti poklanja vjeru jer isti nema baš nikakve 
motive lažno iskazivati. Ovaj svjedok opisuje svoj kasniji susret sa optuženikom nakon što je 
sam izašao iz bolnice i svakako nakon što je već pronađeno mrtvo tijelo pokojnog M. Č.. 
Svjedok P. tada govori kako mu je optuženik susrevši ga zaprijetio da nikome ne smije 
govoriti što je vidio dodajući mu „budeš kome govorio, još uvijek radi ovaj prst“, pokazujući 
na kažiprst kao da njime povlači obarač. Upravo ovaj dio iskaza svjedoka P. značajan je za 
otklanjanje obrane optuženika. Naime, prema opisu vlastitog postupanja kako ga je iznio za 
sebe sam optuženik u svojoj obrani nije bio baš niti jedan razlog za izricanje opisanih 
prijetnji. Nasuprot tome, prihvaćanjem iskaza svjedoka I. Č. kao istinitog da je upravo 
optuženik zapovijedao i ovom operacijom, a nakon što je pronađeno mrtvo tijelo M. Č., 
odvedenog iz bolnice, i sama prijetnja izrečena svjedoku P. ukazuje se logičnom. 

 
Prema tome nema razloga ne prihvatiti kao istinito kazivanje svjedoka P. pa i u dijelu 

kada on opisuje ponašanje optuženika u samom kombiju tijekom voženje prema S. kada on 
oštećenog M. Č. naziva četnikom koji se sakriva u bolnici da „tamo ubija“. Kako dakle očito 
optuženik nastupa kao zapovjednik ove skupine pričuvnih policajaca, on odlučuje i o kretanju 
kombija te je i Vrhovnom sudu Republike Hrvatske prihvatljiv kao istinit i točan iskaz 
svjedoka P. da upravo optuženik zapovijeda vozaču gdje će skrenuti sa glavne ceste na šumski 
put i gdje će stati, odnosno da tada svi izađu iz kombija, u čemu ga svi kao zapovjednika i 
sluša. 

 
Upravo to je mjesto o kome govori svjedok P. kao mjestu na koje odvode pod 

prijetnjom oružjem sada pokojnog M. Č. te na kome se čuje prvo rafalno, a zatim pojedinačno 
pucanje dva projektila, nakon čega se optuženik sa dva pričuvna policajca vraća bez 
oštećenog M. Č. u kombi i svi bez komentara nastavljaju vožnju do N. S., gdje je njihovo 
zapovjedništvo i gdje on izlazi iz kombija. 
 
 Slijedom izloženog nije u pravu optuženik kada žalbom osporava vjerodostojnost 
iskaza svjedoka P. obzirom da iskaz ovog svjedoka, kako je to vidljivo iz izložene analize 
nalazi svoju potvrdu i u drugim detaljima do kojih je sud moga doći iz ostalih izvedenih 
dokaza. Nasuprot tome obrana optuženika kako bi on bio slučajni suputnik u kombiju koji je 
tek htio posjetiti svoga rođaka u bolnici u Z., a zatim slučajno susrevši M. Č. sugerirao mu da 
pođe u S. od kuda se ovaj sklonio u Z., a sve kako bi na policiji razjasnio nešto za što niti sam 
optuženik ne zna što bi bilo krajnje je nevjerodostojna i očito ju prvostupanjski sud opravdano 
ne prihvaća kao istinitu i točnu. 
 
 U dijelu utvrđenja odgovornosti optuženika za sam čin usmrćenja M. Č., kako je ranije 
izloženo ispravno zaključuje prvostupanjski sud da je on bez svoje volje odveden iz bolnice u 
Z. u pravcu S. od strane pričuvnih policajaca kojima je zapovijedao optuženi M.. Iz iskaza 
svjedoka P. kada on govori o sadržaju razgovora u kombiju vidljivo je da optuženik M. Č. 
naziva četnikom, dakle pripadnikom tijekom Domovinskog rata neprijatelja. Stoga odvođenje 
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M. Č. od strane naoružanog automatskim oružjem optuženika i dva pričuvna policajca na 
pusto mjesto u šumi nakon čega se čuje prvo rafalna, a zatim pojedinačna pucnjava, očigledno 
je bio trenutak kako to ispravno zaključuje i prvostupanjski sud kada je M. Č. usmrćen.  
 
 Valja istaći da okolnost ispravnog utvrđenja suda da je M. Č. usmrćen sa dva 
projektila ispaljena iz različitih smjerova, što znači ne i rafalnom paljbom ne dovodi u pitanje 
ispravnost utvrđenja da je optuženik osoba koja bi sudjelovala u njegovom usmrćenju. Točno 
je da je po kazivanju svjedoka P. optuženik bio naoružan automatskom puškom. Međutim 
provedenim vještačenjem je utvrđeno da su rane kod pokojnog M. Č. rezultat ispaljenja tzv. 
brzih projektila, što je jedna od karakteristika automatskog oružja, a okolnost da bi oružje bilo 
automatsko ne isključuje mogućnost promjene tzv. režima paljbe sa rafalnog na pojedinačno. 
 

Upravo stoga, suprotno tvrdnjama iz žalbe optuženika ispravan je zaključak 
prvostupanjskog suda da je upravo on osoba koja je sudjelovala u usmrćenju oštećenog civila 
M. Č., a samo njegovo usmrćenje je kako to proizlazi iz sadržaja razgovora koji su vođeni u 
kombiju sa M. Č. bilo motivirano jedino činjenicom da je on kao civil bio osoba srpske 
nacionalnosti u vrijeme Domovinskog agresivnog rata vođenog protiv Republike Hrvatske.  

 
Upravo slijedom svega izloženog nije u pravu optuženik kada tvrdi da je činjenično 

stanje pogrešno utvrđeno sugerirajući potrebu prihvaćanja njegove obrane, pa je stoga žalbu 
optuženika u tome dijelu valjalo odbiti kao neosnovanu. 

 
Također nije u pravu državni odvjetnik, a niti optuženik kada prvostupanjsku  presudu 

pobijaju zbog odluke o kazni sugerirajući da bi kazna trebala biti stroža odnosno blaža. 
 
Žalbe državnog odvjetnik i optuženika u odnosu na ovu žalbenu osnovu ne iznose 

neke bitne novote koje bi mogle dovesti u pitanje ispravnost odluke prvostupanjskog suda o 
kazni optuženom M.. Prvostupanjski sud je ispravno utvrdio sve odlučne činjenice važne za 
proces individualizacije kazne i to kako olakotne tako i otegotne. Imajući u vidu ukupno 
utvrđenu kriminalnu količinu u postupanju optuženika kao i značajan protek vremena od 
počinjenja kaznenog djela, Vrhovni sud smatra da je kazna zatvora u trajanju od devet godina 
primjerena svim utvrđenim okolnostima, kriminalnoj količini u postupanju optuženika kao i 
samoj osobi optuženika, te da se takvom kaznom mogu postići sve svrhe kažnjavanja 
predviđene zakonom. Stoga je u odnosu na odluku o kazni valjalo odbiti kako žalbu 
optuženika tako i žalbu državnog odvjetnika 
 

Prema tome, kako ne postoje razlozi zbog kojih optuženik i državni odvjetnik pobijaju 
prvostupanjsku presudu, a kako pri ispitivanju pobijane presude nisu nađene povrede zakona 
iz čl. 379. st. 1. Zakona o kaznenom postupku, na čije postojanje drugostupanjski sud pazi po 
službenoj dužnosti,  trebalo je na temelju čl. 387. Zakona o kaznenom postupku presuditi kao 
u izreci ove presude. 
 

U Zagrebu, 7. prosinca  2010. godine. 
 
Zapisničar: 
Sanda Janković, v. r. 

 Predsjednica vijeća: 
Ana Garačić, v. r. 

 


