
  
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 

Z A G R E B 
 

Broj: I Kž 818/09-3 
 
 
 

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 sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda 
Damira Kosa kao predsjednika vijeća, te Ranka Marijana, Miroslava Šovanja, Melite 
Božićević-Grbić i Žarka Dundovića kao članova vijeća, uz sudjelovanje sudske savjetnice Iris 
Juzbašić kao zapisničarke, u kaznenom predmetu protiv opt. S. P. i dr., zbog kaznenog djela iz 
čl. 120. st. 1. OKZ RH, odlučujući o žalbama državnog odvjetnika, opt. S. P., opt. Đ. U. i opt. 
B. B. podnesenim protiv presude Županijskog suda u Osijeku od 7. srpnja 2009., broj Krz-
39/08, u sjednici održanoj 9. veljače 2010., u nazočnosti zamjenika Glavnog državnog 
odvjetnika Republike Hrvatske Radovana Šanteka,  
 
 

p r e s u d i o   j e: 
 

 Odbijaju se žalbe državnog odvjetnika, opt. S. P., opt. Đ. U. i opt. B. B. kao 
neosnovane, te se potvrđuje prvostupanjska presuda.  
 
 

Obrazloženje 
 

 Pobijanom presudom opt. S. P., opt. Đ. U. i opt. B. B. proglašeni su krivima zbog 
kaznenog djela iz čl. 120. st. 1. OKZ RH te su temeljem citirane zakonske odredbe, uz 
primjenu čl. 42. i čl. 43. OKZ RH, osuđeni i to opt. S. P. na kaznu zatvora u trajanju tri 
godine, opt. Đ. U. na kaznu zatvora u trajanju dvije godine i opt. B. B. na kaznu zatvora u 
trajanju jedne godine i šest mjeseci. 
 
 Temeljem čl. 63. KZ, opt. B. B. je vrijeme provedeno u pritvoru od 5. ožujka 2003. do 
8. travnja 2004. uračunato u izrečenu kaznu zatvora. 
 
 Temeljem čl. 122. st. 3. ZKP-a, u svezi čl. 119. st. 2. ZKP-a, optuženici su dužni na 
ime troškova kaznenog postupka platiti paušalnu svotu u iznosu 3.000,00 kn, svaki. 
 
 Protiv ove presude žalbe su podnijeli državni odvjetnik, opt. S. P., opt. Đ. U. i opt. B. 
B. 
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 Državni odvjetnik se žali zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog odluke o 
kazni, sa prijedlogom pobijanu presudu ukinuti i predmet vratiti prvostupanjskom sudu na 
ponovno suđenje. 
 
 Opt. S. P., putem branitelja D. M., odvjetnika iz O., žali se zbog bitne povrede 
odredaba kaznenog postupka, povrede kaznenog zakona, pogrešno utvrđenog činjeničnog 
stanja i zbog odluke o kazni, sa prijedlogom pobijanu presudu preinačiti i optuženika 
osloboditi od optužbe. 
 
 Opt. Đ. U., putem braniteljice S. J., odvjetnice iz O., žali se zbog bitne povrede 
odredaba kaznenog postupka, povrede kaznenog zakona i zbog pogrešno i nepotpuno 
utvrđenog činjeničnog stanja, sa prijedlogom pobijanu presudu ukinuti i predmet vratiti na 
ponovno suđenje. 
 
 Opt. B. B., putem braniteljice D. P., odvjetnice iz O., žali se zbog bitne povrede 
odredaba kaznenog postupka i zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, sa 
prijedlogom pobijanu presudu ukinuti i predmet vratiti prvostupanjskom sudu na ponovno 
odlučivanje. 
 
 Opt. S. P., putem branitelja D. M., podnio je odgovor na žalbu Državnog odvjetništva, 
sa prijedlogom žalbu odbiti kao neosnovanu. 
 
 Prije održavanja sjednice vijeća, temeljem čl. 373. st. 1. ZKP-a, spis je dostavljen 
Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske na dužno razgledanje, koje je vratilo spis uz 
podnesak u kojem predlaže žalbu državnog odvjetnika prihvatiti, a žalbe optuženika kao 
neosnovane odbiti, u čemu je na sjednici vijeća ustrajao i zamjenik Glavnog državnog 
odvjetnika Republike Hrvatske. 
 
 Žalbe su neosnovane. 
 
 Suprotno žalbenim navodima optuženika, sud prvog stupnja je, glede odlučnih 
činjenica, označio jasne i logične razloge na kojima se zasniva izreka presude. Isto tako, sud 
je označio dokaze temeljem kojih proizlazi zaključak da su optuženici počinili kazneno djelo 
kako je to navedeno u izreci pobijane presude, a potom i obrazložio na osnovu kojih odlučnih 
činjenica je to zaključio. 
 
 Nisu u pravu op. S. P. i opt. Đ. U. kada se žale zbog povrede kaznenog zakona. 
Žalitelji ne navode koju povredu kaznenog zakona imaju u vidu, tek se iz sadržaja žalbe može 
zaključiti kako smatraju da se presuda temelji na pogrešno utvrđenom činjeničnom stanju. To 
što smatraju da u njihovim postupcima nema svih obilježja kaznenog djela za koje su 
proglašeni krivima i pri tome pobijaju valjanost utvrđenog činjeničnog stanja, ne opravdava 
predmetni žalbeni osnov. Ovo stoga što se postojanje povrede kaznenog zakona prosuđuje 
prema činjeničnom stanju iz izreke presude, a ne onom koje bi, sa motrišta žalitelja, bilo 
ispravno. Kako su izrekom prvostupanjske presude utvrđeni svi bitni elementi kaznenog djela 
za koje su optuženici i osuđeni, to u ovom slučaju ne postoji povreda kaznenog zakona. 
 
 Suprotno žalbenim navodima državnog odvjetnika i optuženika, ovaj drugostupanjski 
sud nalazi da je činjenično stanje potpuno i pravilno utvrđeno. Zaključci suda prvog stupnja 
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zasnovani na ocjeni vjerodostojnosti iskaza ispitanih osoba i zaključci zasnovani na ocjeni 
svih ostalih izvedenih dokaza su logični, zakoniti i pravilni, pa su uslijed toga i zaključci suda 
o postojanju odlučnih činjenica čvrsto utemeljeni na izvedenim dokazima. 
 
 Nije u pravu državni odvjetnik kada tvrdi da je prvostupanjski sud, uslijed pogrešno 
utvrđenog činjeničnog stanja, izostavio navod optužbe da bi opt. S. P. bio neformalni 
zapovjednik svih civilnih i vojnih tijela vlasti u P., odnosno da je prvostupanjski sud 
neosnovano prihvatio iskaz svjedoka M. Đ., uslijed čega je pogrešno zaključio da opt. S. P. 
nije imao stvarne mogućnost nadgledati ispitivanje i premlaćivanje M. K., J. M., Z. G. i G. K. 
 
 S obzirom da je izmijenjenom optužnicom stavljeno na teret optuženicima zajedničko 
počinjenje jednog produljenog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, sve 
radnje tog produljenog kaznenog djela predstavljaju jedinstven događaj i čine sastavni dio 
jedinstvene kriminalne djelatnosti. S obzirom da je prvostupanjski sud utvrdio kako je opt. S. 
P. počinio kazneno djelo koje mu je i stavljeno na teret, ali u nešto manjem opsegu nego je 
bio optužen, pravilno je sud prvog stupnja optuženika proglasio krivim samo za one radnje iz 
optužnice za koje je utvrđeno da ih je i počinio. 
 
 Premda ispitani svjedoci u svojim iskazima spominju opt. S. P. kao jednog od glavnih 
u novoformiranoj vlasti u baranjskom selu P., nije se moglo pouzdano utvrditi da je on imao i 
funkciju komandanta Štaba teritorijalne obrane P.. Nadalje, premda je optuženik bio osoba 
koja je uživala autoritet u selu, to samo po sebi nije dostatno za zaključak da je bio 
„…neformalni zapovjednik svih civilnih i vojnih tijela vlasti u P.…“ kako mu je stavljeno na 
teret, uslijed čega je pravilno ispušten ovaj dio činjeničnog opisa. 
 

Nasuprot tvrdnji državnog odvjetnika, prvostupanjski sud je pravilno zaključio kako 
nema dovoljno dokaza da je opt. S. P. imao ovlast nadgledanja ispitivanja J. M. i M. K. (koji 
je naglasio da optuženik nije sudjelovao u njegovom ispitivanju). Isto tako nema nedvojbenih 
pokazatelja koji bi sa potpunom sigurnošću ukazivali na zaključak da je opt. S. P. naredio 
oduzimanje slobode Z. G. i G. K., odnosno D. J. i M. Đ. te da je nadgledao njihova 
ispitivanja. Optuženik ih, izvjesno, nije ispitivao niti je sudjelovao u njihovom fizičkom 
zlostavljanju. S tim u svezi se napominje kako je M. Đ., ispitan kao svjedok, naglasio da je 
tijekom ispitivanja u Štabu teritorijalne obrane bio tučen od drugih osoba. Kada je naišao opt. 
S. P. i vidio što mu rade rekao je da ga puste.  

 
Kako, dakle, nema čvrstih, jasnih i nedvojbenih pokazatelja da je optuženik poduzeo 

odnosne radnje kao dio jednog produljenog kaznenog djela, prvostupanjski sud je iz 
činjeničnog opisa ispustio dio koji se odnosi na te radnje. 
  
 Nasuprot žalbenim tvrdnjama opt. S. P., prvostupanjski sud je pravilno utvrdio da je 
on sudjelovao u ispitivanju Z. A. dok je ovaj bio tučen i nije reagirao niti je to spriječio. 
Pravilno zaključuje prvostupanjski sud kako se optuženik, tijekom ispitivanja, ponašao 
pasivno jer je dobro znao da je takvo nečovječno postupanje u funkciji prikupljanja podataka 
koji su ga interesirali. Osobno je naložio da se privede P. R. od kojeg je tražio da se priključi 
Štabu teritorijalne obrane, prijeteći mu da će u suprotnom biti izdajica kojem će se minirati 
kuća, a što je potom i učinjeno. Optuženik je primijenio silu prema D. P. tijekom njegovog 
ispitivanja u Štabu i osobno naredio S. M. i J. S. pretražiti kuću i ispitati S. Š. te ga prisiliti 
reći gdje je sakrio navodno oružje, kojom prilikom je S. Š. bio fizički zlostavljan. 
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 Nasuprot žalbenoj tvrdnji opt Đ. U. kako „…radnje izvršenja nisu dokazane…“ 
prvostupanjski sud je utvrdio da je ovaj optuženik, kao član Štaba teritorijalne obrane i čelnik 
civilne zaštite u P., bio nadležan za izvršavanje radnih obveza u selu, te je sačinjavao popise 
preostalih mještana hrvatske nacionalnosti koji su bili dužni obavljati prinudne radove, kao 
npr. kopanje rovova za vojne potrebe. U izvršavanju tih radnih obveza nisu bili popisivani niti 
su sudjelovali mještani srpske nacionalnosti, što dodatno ukazuje na neravnopravan položaj 
Hrvata u selu. Isto tako je pravilno utvrđeno da je, nakon ulaska postrojbi Hrvatske vojske na 
teritorij okupirane B., opt Đ. U. preostale muškarce hrvatske nacionalnosti u selu zatvorio u 
Dom mjesne zajednice, gdje su ih kao taoce čuvali naoružani stražari.  
 
 Nasuprot žalbenoj tvrdnji opt. B. B. kako je upitna njegova namjera jer je „…osoba s 
kojom se lako može manipulirati…“ pravilno je utvrđenje prvostupanjskog suda, zasnovano 
na vještačkom nalazu i mišljenju dr. Ž. V.-M., da je ovaj optuženik tempore criminis bio 
sposoban shvatiti značaj i posljedice djela i upravljati svojim postupcima. Iz iskaza brojnih 
svjedoka proizlazi da je opt. B. B. koristio svoju poziciju naoružanog pripadnika teritorijalne 
obrane za maltretiranje mještana (S. H., I. B.) što je doprinijelo stvaranju straha u selu. S. G. i 
D. Ž. su iskazale kako im je prijetio da će ih, kao i ostale Hrvate, likvidirati. Pravilno je 
utvrđenje prvostupanjskog suda da je ovaj optuženik svoju lojalnost okupacijskoj vlasti 
demonstrirao prijetnjama upućenim Hrvatima. Posebno se ističe kako je S. Š. prijetio da će 
mu, kliještima koje je imao za pojasom, vaditi zube, što je Š. shvatio vrlo ozbiljno.  
 
 Premda optuženici u žalbama pokušavaju minorizirati svoje postupke, valja istaknuti 
kako se za subjektivni element ratnog zločina protiv civilnog stanovništva ne zahtijeva 
počiniteljeva identifikacija sa ideologijom, politikom ili planom u ime kojeg su počinjeni 
zločini. Dovoljno je njihovo dragovoljno sudjelovanje u provođenju te ideologije, te politike 
ili tog plana, što konkretno znači da je potrebno utvrditi, primjerice: da je optuženik prihvatio 
obnašati funkcije koje su mu dodijeljene, da je sukladno tim funkcijama surađivao s 
političkim, vojnim ili civilnim vlastima koje definiraju ideologiju, politiku ili plan na kojima 
se temelje ratni zločini i da je izdao naređenje ili od tih vlasti dobio i izvršio naređenja vezana 
uz zločin.  
 

S tim u svezi, u odluci MKSJ je istaknuto „… dovoljno je da optuženik svojim 
postupcima ili kroz funkciju koju je dragovoljno prihvatio, svjesno prihvaća rizik 
sudjelovanja u počinjenju zločina protiv čovječnosti …“ (Tužitelj protiv Blaškića, No. IT-95-
14 od 3. ožujka 2000.). 
 
 Žalitelji zanemaruju kako iz iskaza brojnih svjedoka, ali i dokumentacije koja se nalazi 
u spisu predmeta, jasno proizlazi da su optuženici kako nesrpsko civilno stanovništvo tako i 
stanovništvo srpske nacionalnosti koje nije prihvaćalo njihove ciljeve i zadatke, izvrgnuli 
fizičkom i psihičkom zlostavljanju, ispitivanju, premlaćivanju i mučenju, pucanju iz 
streljačkog oružja i bacanju eksplozivnih naprava na njihove kuće, tjeranju na prisilni rad i 
držanju u svojstvu talaca. 
 
 Takvi postupci, prema civilnom stanovništvu koje nije sudjelovalo u oružanom 
sukobu i koje se nalazilo u inferiornom položaju, protivni su temeljnim principima čovječnog 
postupanja i predstavljaju obilježja kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog 
stanovništva.   
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 Sadržaj nečovječnog postupanja je, između ostalog, naveden u kaznenom predmetu 
MKSJ (Tužitelj protiv N. i M.), kada je navedeno „… takvo se postupanje sastoji od 
namjernog djela ili propusta kojim se nanosi teška psihička ili tjelesna patnja, odnosno 
povreda ili ozbiljan nasrtaj na ljudsko dostojanstvo, počinjen nad osobom koja ne sudjeluje u 
neprijateljstvima …“ (No. IT-98/34 od 31. ožujka 2003.). U svezi zastrašivanja može se 
navesti i odluka MKSJ (Tužitelj protiv Kordića i Čerkeza) gdje je navedeno kako se radi o 
„… radnji koja je objektivno gledano smišljena, a ne slučajna, koja ne obuhvaća samo djela 
kao što su mučenje ili namjerno nanošenje teške patnje ili teške povrede psihičkog ili 
tjelesnog integriteta ili zdravlja, već obuhvaća i druga djela koja nisu u skladu s osnovnim 
principom čovječnog postupanja, a posebno ona kojima se nanosi povreda osobnog 
dostojanstva …“ (No. IT-96-14/2 od 26. veljače 2001.). 
 
 Nasuprot tvrdnjama žalitelja, prvostupanjski sud je, temeljem izvedenih dokaza, 
potpuno i pravilno utvrdio postojanje svih odlučnih činjenica, te savjesnom ocjenom dokaza 
osnovano zaključio da su optuženici počinili odnosno kazneno djelo.  
 

Postupci optuženika su, pravilno, kvalificirani ratnim zločinom protiv civilnog 
stanovništva. Ovakva kvalifikacija je suglasna zakonskoj normi koja je bila na snazi u vrijeme 
počinjena zločina, međunarodnim kaznenopravnim normama i praksi međunarodnih kaznenih 
sudova. 
 
 Za svoja utvrđenja prvostupanjski sud je dao valjano i logično obrazloženje, koje 
prihvaća i Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao drugostupanjski sud, i na koje se upućuju 
žalitelji. 
 
 Nisu u pravu državni odvjetnik i opt. S. P. kada se žale zbog odluke o kazni. Opt. Đ. 
U. i opt. B. B. se nisu izrijekom žalili zbog odluke o kazni, međutim njihove žalbe zbog 
pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja (a žalba opt. Đ. U. i zbog povrede 
kaznenog zakona) sadrže u sebi i žalbu zbog odluke o kaznenoj sankciji (čl. 382. ZKP-a), pa 
je sud njihove žalbe ispitao i u tom pravcu. 
 
 Odluka o kazni mora uvijek izražavati individualiziranu, zakonom predviđenu 
društvenu osudu zbog konkretnog kaznenog djela. 
 
 Zadatak suda ne ograničava se samo iz zakonskog opisa djela, pravnih formulacija i 
činjeničnog učina, kreirati konkretno ostvareno kazneno djelo, već izabrati vrstu i mjeru 
kazne koja će optimalno odgovarati svrsi kažnjavanja. Uloga suda se, pri tome, ne svodi samo 
na mehaničko posredovanje između slova zakona i stvarnosti. Zakonodavac, generalizirajući 
svrhu kažnjavanja, nastoji obuhvatiti neodređen broj slučajeva i sažeti ih u opće pravilo. Sud 
u svakom pojedinom slučaju konkretizira opće pravilo i deduktivnim postupkom stvara 
zaključke potrebite za odluku o vrsti i mjeri kazne.  
 
 Određujući vrstu i mjeru kazne koju će primijeniti, sud mora uvijek uzeti u obzir 
okolnosti koje utječu da kazna po vrsti i mjeri bude lakša ili teža za počinitelja kaznenog 
djela, a osobito stupanj krivnje, pobude iz kojih je kazneno djelo počinjeno, jačinu 
ugrožavanja ili povrede kaznenim djelom zaštićenog dobra, okolnosti u kojima je kazneno 
djelo počinjeno, okolnosti u kojima je počinitelj živio prije počinjenja kaznenog djela i 
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usklađenost njegovog ponašanja sa zakonima, okolnosti u kojima živi i njegovo ponašanje 
nakon počinjenja kaznenog djela, te ukupnost društvenih i osobnih uzroka koji su pridonijeli 
počinjenju konkretnog kaznenog djela.  
 Odlučujući o vrsti i mjeri kazne, prvostupanjski sud je kod opt. S. P. cijenio njegovu 
dosadašnju neosuđivanost i da je u određenim situacijama pripadnicima nesrpske 
nacionalnosti pomagao prebroditi neke krizne situacije tijekom okupacije B. Međutim, težina 
njegovog protupravnog ponašanja je cijenjena kroz utvrđenu činjenicu da je uživao autoritet 
kod mještana i da je bio visoko pozicioniran u mjesnoj vlasti. Kod opt. Đ. U. je sud cijenio 
njegovu neosuđivanost, socijalno stanje,  nezaposlenost, te da je i on pojedinim osobama 
nesrpske nacionalnosti pomogao rješavati probleme tijekom okupacije B.. Kod opt. B. B. sud 
je olakotnim cijenio njegovu dosadašnju neosuđivanost, socijalni status, nezaposlenost i 
njegovo zdravstveno stanje. Naime utvrđeno je da se radi o osobi kod koje su utvrđeni 
simptomi poremećaja ličnosti, a zbog svog psihičkog statusa je povodljiv i njime se moglo 
lako manipulirati, što je bilo odlučujuće u njegovom kriminalnom ponašanju. 
 
 Promatrajući navedene olakotne okolnosti u cjelini, prvostupanjski sud je procijenio 
pravilnim, u konkretnoj situaciji primijeniti odredbe o ublažavanju propisane kazne.   
 
 Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao drugostupanjski sud, suprotno žalbenim 
navodima i državnog odvjetnika i optuženika, nalazi da je prvostupanjski sud pravilno utvrdio 
i ispravno ocijenio sve okolnosti relevantne za zakonitu odluku o vrsti i mjeri kazne. 
 

    Vodeći računa o općim pravilima izbora vrste i mjere kazne, te o svrsi kažnjavanja i 
ublažavanju kazne, kaznom zatvora opt. S. P. u trajanju tri godine, opt. Đ. U. u trajanju dvije 
godine i opt. B. B. u trajanju jedne godine i šest mjeseci, izraziti će se društvena osuda zbog 
počinjenog kaznenog djela, utjecati na počinitelje da ubuduće ne čine kaznena djela, ali 
utjecati i na ostale da ne čine kaznena djela, kao i na svijest građana o pogibeljnosti kaznenog 
djela. 
 
 Upravo odmjerenim kaznama optimalno će se ispuniti zahtjevi kako generalne, tako i 
specijalne prevencije. 
 
 Drugostupanjski sud ispituje presudu u onom dijelu u kojem se pobija žalbom i iz 
osnova iz kojih se pobija. 
 
 Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao drugostupanjski sud, ispitujući pobijanu 
presudu po službenoj dužnosti, u skladu s čl. 379. st. 1. toč. 1. i 2. ZKP-a, nije našao da bi bila 
ostvarena ni bitna povreda odredaba kaznenog postupka niti povreda kaznenog zakona na 
štetu optuženika, na koje povrede drugostupanjski sud pazi po službenoj dužnosti. 
 
 Stoga je, primjenom čl. 387. ZKP-a, trebalo odlučiti kao u izreci ove presude. 
 
 

U Zagrebu, 9. veljače 2010. 
 
Zapisničar: 
Iris Juzbašić, v.r. 

Predsjednik vijeća: 
Damir Kos, v.r. 

 


