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PRESUDU 

I. okrivljeni Duško Krstić, sa osobnim podacima kao u spisu 

V okrivljeni Goran Marić, sa osobnim podacima kao u spisu 

VI. okrivljena Helena Sejdić, sa osobnim podacima kao u spisu 

VII okrivljeni Krešimir Svitlanović, sa osobnim podacima kao u spisu 

IX okrivljeni Azgan Qenaj,, sa osobnim podacima kao u spisu 

X. okrivljena Božana Škrlec, sa osobnim podacima kao u spisu 

XI. okrivljeni Andrija Bagarić, sa osobnim podacima kao u spisu 

XII. okrivljeni Mirko Lučić,  sa osobnim podacima kao u spisu 

XIII. okrivljeni Marijo Božić, sa osobnim podacima kao u spisu 

XIV. okrivljena Ivanka Boras, sa osobnim podacima kao u spisu 

XV. okrivljeni Ivica Franjčić, sa osobnim podacima kao u spisu 

XVI. okrivljeni Dubravko Govednik, sa osobnim podacima kao u spisu 

XVIII okrivljeni Zdenko Lucić, sa osobnim podacima kao u spisu 

 

 

k r i v i    s u  

što su: 

I okrivljeni Duško Krstić 

1. u vremenu od 22. ožujka 2011. do 16. prosinca 2011., u Zagrebu i Dugom Selu, I. 

okr. Duško Krstić, kao policijski djelatnik II Policijske postaje PU zagrebačke, Željko Jurić, 

kao policijski djelatnik Policijske postaje Dugo Selo PU zagrebačke, Vahidin Velagić, kao 

policijski djelatnik Policijske postaje Dugo Selo PU zagrebačke, koristeći svojstvo policijskih 

djelatnika i okolnost da su im u okviru obavljanja policijskog posla i za potrebe tog posla 

dostupni podaci informacijskog sustava MUP-a, kao i podaci o aktualnim policijskim 

obradama, u cilju da omoguće pribavljanje i korištenje takvih podataka osobama izvan 

policijskog sustava, u cijelosti svjesni da pristup i dostupnost takvih podataka neovlaštenim 

osobama nije dozvoljen, niti se može ostvariti bez podnošenja opravdanog i obrazloženog 

zahtjeva nadležnom tijelu, na traženje  većeg broja osoba da im pribave i provjere razne 

podatke, a s ciljem da ih koriste za svoje potrebe, I. okr. Duško Krstić,  Željko Jurić i. Vahidin 

Velagić, u više navrata obavljali tražene provjere te pribavljali tražene podatke iz 

informacijskog sustava MUP-a, na način da su osobno obavljali provjere ili zahtijevali 

provjere od kolega – policijskih djelatnika koji su u dobroj vjeri takve provjere izvršili, nakon 

čega su I okr. Duško Krstić , Željko Jurić i Vahidin Velagić pribavljene informacije i podatke 

neovlašteno prosljeđivali tražiteljima, te istovremeno u više navrata svjesno poduzimali 

aktivnosti u cilju sprječavanja primjene pravodobnih policijskih mjera prema pojedinim 

osobama pa i davali upute kakve izjave da pojedine osobe daju u službenim policijskim 

obradama, postupajući na opisani način  protivno interesima policijskog posla i službe, pa je I 

okr. Duško Krstić tako: 

a) u vremenu od 22. ožujka 2011. do 25. ožujka 2011., u Zagrebu i Dugom Selu, 

Vahidin Velagić, na traženje Hrvoja Grofa da provjeri za njegovog poznanika NN mušku 

osobu imena Dado, zbog čega je pozvan u službene prostorije II. Policijske postaje, Policijske 

uprave zagrebačke, te u svezi kojih policijskih obrada je predmetom interesa policijskih 

službenika, Vahidin Velagić ostvario više telefonskih kontakata s I. okr. Duškom Krstićem, 



kojeg je upoznao s traženjem Hrvoja Grofa, nakon čega je I. okr. Duško Krstić saznao tražene 

informacije i s njima upoznao Vahidina Velagića, koji je tražene i dobivene informacije 

potom prenio Hrvoju Grofu radi daljnjeg prenošenja NN osobi imena Dado, kako bi NN 

osoba imena Dado unaprijed pripremljena i upoznata s razlogom pozivanja u II. Policijsku 

postaju, Policijske uprave zagrebačke, dala svoju instruiranu, unaprijed pripremljenu i po 

policijskom djelatniku Vahidinu Velagiću sugeriranu izjavu, radi čega u odnosu na njega nije 

bilo dovoljno osnova za nastavno postupanje i procesuiranje, 

c) 26. lipnja 2011. u Zagrebu, I. okr. Duško Krstić, telefonskim putem upoznat od 

strane poznanika – NN muške osobe imenom Krešo, kako je navedena osoba 25. lipnja 2011. 

sudjelovala s više drugih osoba u tučnjavi na području Črnomerca, kojom prilikom je upravo 

on jednoj od NN osoba zadao tjelesne ozljede, nakon što je NN osoba imena Krešo zatražila 

pomoć, I. okr. Duško Krstić ovako dobivenu informaciju ciljano propustio evidentirati u 

sustavu, poduzimajući aktivnost zbog koje se nastavno, tijekom obavijesnih razgovora sa 

sudionicima događanja, nije utvrdio identitet NN osobe Krešo koja je u tučnjavi sudjelovala i 

nanijela tjelesne ozljede drugoj NN osobi, sve s ciljem da NN osoba Krešo ne bude 

procesuirana, 

d) 05. srpnja 2011. u Zagrebu, I. okr. Duško Krstić, na traženje Božane Škrlec da u 

informacijskom sustavu MUP-a provjeri podatke za osobu Zoran Talargić, OIB 

62464909287, obećao izvršiti traženu provjeru, te  istog dana telefonskim putem od kolegice 

– policijske djelatnice II. Policijske postaje, Policijske uprave zagrebačke, Martine Tomašinec 

zatražio provjeru koju je ona u dobroj vjeri izvršila na način da je, koristeći se svojom 

lozinkom, pristupila informacijskom sustavu MUP-a na terminalskoj jedinici oznake X458, 

lociranoj u II. Policijskoj postaji Zagreb, Policijske uprave zagrebačke, i to u JRO - 

jedinstveni registar osoba – podsustav upravnih poslova i o obavljenoj traženoj provjeri za 

osobu Zoran Talargić izvijestila I. okr. Duška Krstića, navodeći mu da je provjeravana osoba 

„čist ko suza“, nakon čega je o obavljenoj provjeri I. okr. Duško Krstić povratno, istoga dana, 

izvijestio Božanu Škrlec, 

e) 28. srpnja 2011. u Zagrebu, I. okr. Duško Krstić, na traženje Gorana Marića, 

višestruko evidentiranog  počinitelja raznih kaznenih djela, što je I. okr. Dušku Krstiću, kao 

policijskom djelatniku bilo poznato, da  provjeri u informacijskom sustavu da li je za njim na 

snazi kakva policijska potraga, navedenu provjeru zatražio za vrijeme dok se nalazio u 

društvu Gorana Marića, te u tu svrhu telefonskim putem nazvao policijskog službenika II. 

Policijske postaje Zagreb, Policijske uprave zagrebačke, Marka Ivančića, i od istog zatražio 

da provjeri da li je za Goranom Marićem raspisana potraga, što je policijski djelatnik Marko 

Ivančić, u dobroj vjeri, smatrajući da podatak I. okr. Duško Krstić provjerava za potrebe 

policijskog posla, učinio na način da je, koristeći se svojom lozinkom, pristupio 

informacijskom sustavu MUP-a na terminalskoj jedinici oznake X460, lociranoj u II 

Policijskoj postaji, Policijske uprave zagrebačke, i to u evidenciju ABC – podsustav 

kriminalističkih i potražnih evidencija, te o rezultatima provjere izvijestio I. okr. Duška 

Krstića, navodeći kako za Goranom Marićem nije raspisana potraga, što je I. okr. Duško 

Krstić prenio Goranu Mariću, 

f) 31. srpnja 2011. I. okr. Duško Krstić, na traženje NN osobe imena Nenad, da mu u 

informacijskom sustavu MUP-a provjeri podatak o tome da li osoba po imenu Ranko 

Djurdjević, rođen 18. 05. 1943., JMBG 1805943160009, ima raspisanu potragu u RH, 

zatražio traženu provjeru od kolege – policijskog djelatnika II. Policijske postaje Marka 

Ivančića, koji traženu provjeru nije obavio jer se nalazio na godišnjem odmoru, nakon čega je 

I. okr. Duško Krstić ishodio traženu provjeru u Informacijskom sustavu MUP-a, te potom 20. 



kolovoza 2011. NN osobi imena Nenad poslao SMS poruku u kojoj ga obavještava da osobe 

Ranko Djurdjević, za koju su tražene provjere, nema u evidencijama, 

g) 03. kolovoza 2011. u Zagrebu, I. okr. Duško Krstić, na traženje. Dominika Sejdića 

da u informacijskom sustavu MUP-a provjeri podatke za osobu Studenović Željko, zatražio 

traženu provjeru od kolege – policijskog djelatnika II. Policijske postaje Marka Ivančića, koji 

traženu provjeru nije obavio jer se nalazio na godišnjem odmoru, nakon čega je istu provjeru 

I. okr. Duško Krstić zatražio od kolege – policijskog djelatnika II. Policijske postaje, 

Policijske uprave zagrebačke, Ratka Jakšića, koji je u dobroj vjeri, smatrajući da provjeru 

obavlja za potrebe policijskog posla, obavio traženu provjeru na način da je, koristeći se 

svojom lozinkom, pristupio informacijskom sustavu MUP-a na terminalskoj jedinici oznake 

X646, lociranoj u II. Policijskoj postaji Zagreb, Policijske uprave zagrebačke, i to u 

evidenciju ABC – podsustav kriminalističkih i potražnih evidencija i evidenciju JRO – 

jedinstveni registar osoba – podsustav upravnih poslova, te o obavljenoj traženoj provjeri za 

osobu Studenović Željko informaciju prenio I. okr. Dušku Krstiću, koji ju je neovlašteno dalje 

priopćio Dominiku Sejdiću,  

h) u vremenu od 31. kolovoza 2011. do 03. rujna 2011. u Zagrebu, I. okr. Duško 

Krstić, na traženje. Dominika Sejdića i njegove supruge Helene Sejdić, s obrazloženjem da 

Dominik Sejdić  treba pomoć i savjet budući je 30. kolovoza 2011. počinio kazneno djelo 

dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom iz članka 263. 

stavka 1. Kaznenog zakona, na štetu Simonea Osmanovića i dr., kao i provjeru da li je za njim 

raspisana službena potraga,  I. okr. Duško Krstić izvršio provjere na način da je u II. 

Policijskoj postaji, Policijske uprave zagrebačke, od kolege – policijskog djelatnika Marka 

Ivančića zatražio provjere za Dominika Sejdića, koje je policijski djelatnik Marko Ivančić 

izvršio u dobroj vjeri smatrajući da I. okr. Duško Krstić provjere traži za potrebe policijskog 

posla i službe, te je na terminalskoj jedinici broj X460, lociranoj u II. Policijskoj postaji 

Zagreb, Policijske uprave zagrebačke, u evidenciji JRO – jedinstveni registar osoba – 

podsustav upravnih poslova, izvršio provjere za osobu. Dominika Sejdića, koje su pokazale da 

je za njim raspisana potraga s mjerom „uhititi“, te se I. okr. Duško Krstić osobno sastao sa 

Helenom Sejdić 31. kolovoza 2011. i 01. rujna 2011. kako bi joj prenio informacije o 

Dominiku Sejdiću, a potom se, u dva navrata, 2. rujna 2011. i  3. rujna 2011. osobno sastao i 

sa Dominikom Sejdićem radi prenošenja njemu važnih informacija te davanja uputa  

Dominiku Sejdiću što da učini u svezi počinjenog kaznenog djela, kojom prilikom je I. 

okrivljenik propustio obavijestiti kolege – djelatnike policije o dostupnosti Dominika Sejdića 

radi realizacije mjere uhićenja, niti je sam kao policijski djelatnik uhitio. Dominika Sejdića, 

sve s ciljem da omogući. Dominiku Sejdiću izbjegavanje lišenja slobode, 

i) u vremenu od 06. listopada 2011. do 10. listopada 2011. u Zagrebu, I. okr. Duško 

Krstić, na traženje. Dominika Sejdića i Helene Sejdić da provjeri da li je za Dominikom 

Sejdićem i nadalje na snazi raspisana potraga, izvršio traženu provjeru na način da je, 

koristeći svoju lozinku za pristup informacijskom sustavu MUP-a, ostvario pristup sustavu na 

terminalskoj jedinici broj X458, lociranoj u II. Policijskoj postaji Zagreb, Policijske uprave 

zagrebačke, i to u evidenciju ABC – podsustav kriminalističkih i potražnih evidencija te 

evidenciju JRO – jedinstveni registar osoba – podsustav upravnih poslova, te obavio provjeru 

za Dominika Sejdića, o čemu je izvijestio VI okr. Helenu Sejdić, a 10. listopada 2011. 

neposredno obavijestio i Dominika Sejdića, koji se tog dana kod I. okr. Duška Krstića 

informirao o tome da li može slobodno prelaziti granicu sa Republikom Slovenijom,  

j) u vremenu od 13. rujna 2011. do 21. rujna 2011. u Zagrebu, I. okr. Duško Krstić, na 

traženje Krešimira Svitlanovića, da u informacijskom sustavu MUP-a izvrši provjere za osobu 



Juraj Blažević, Trg mladosti 8, Zaprešić, traženu provjeru za navedenu osobu izvršio na način 

da je, koristeći se svojom lozinkom za pristup informacijskom sustavu MUP-a, 21. rujna 

2011. pristupio terminalskoj jedinici oznake X458, lociranoj u II. Policijskoj postaji, 

Policijske uprave zagrebačke, i to u evidenciju ABC – podsustav kriminalističkih i potražnih 

evidencija i evidenciju JRO – jedinstveni registar osoba – podsustav upravnih poslova, te 

podatke o izvršenoj provjeri proslijedio Krešimiru Svitlanoviću,  

k) u vremenu od 13. rujna 2011. do 16. rujna 2011. u Zagrebu, I. okr. Duško Krstić, na 

traženje Azgan Qenaja da u informacijskom sustavu MUP-a izvrši provjere za osobu 

Junosević Julija te pribavi njezin OIB, kao i podatak da li je navedena osoba umrla, tražene 

provjere izvršio na način da je od kolegice – policijske službenice Martine Tomašinec zatražio 

da takve provjere u informacijskom sustavu MUP-a izvrši, što je ona u dobroj vjeri, 

smatrajući da podatke I. okr. Duško Krstić ovlašteno pribavlja za potrebe policijskog posla, 

učinila te utvrdila da se takva osoba ili slična osoba ne nalazi u informacijskom sustavu MUP-

a, koje provjere i podatke je I. okr. Duško Krstić prenio Azganu Qenaju, 

l) u vremenu od 26. rujna 2011. do 28. rujna 2011. u Zagrebu, I. okr. Duško Krstić, na 

traženje Azgana Qenaja da u informacijskom sustavu MUP-a provjeri događaj u kojem je 

sudjelovala osoba po imenu Defrim Muhardi, rođen 17. 03. 1981., izvršio tražene provjere 28. 

rujna 2011., koristeći se svojom lozinkom za pristup informacijskom sustavu MUP-a na 

terminalskoj jedinici broj X458, lociranoj u II. Policijskoj postaji Zagreb, Policijske uprave 

zagrebačke, te ostvario uvid u evidenciju dnevnog biltena događaja 2542/2011 – prometna 

nesreća s materijalnom štetom u kojoj je sudjelovao Defrim Muhardi, te uvid u evidenciju 

JRO – jedinstveni registar osoba – podsustav upravnih poslova, gdje je obavio provjeru za 

osobu Defrim Muhardi, a potom o rezultatima obavljenih provjera i s uputom kako da dalje 

postupa Defrim Muhardi kao sudionik prometne nesreće, a u svezi te nesreće i događaja 

nakon prometne nesreće, istog dana upoznao Azgana Qenaja, s kojim se u te svrhe osobno 

sastao, 

m) 20. listopada 2011. u Zagrebu, I. okr. Duško Krstić, na traženje Azgana Qenaja da 

u informacijskom sustavu MUP-a provjeri zašto je policija tražila osobu „Fedo“, rođenu 

01.11.1970 - i neke godine, a koja je od strane policije tražena na adresi Ogrizovićeva broj 1, 

tražene provjere izvršio na način da je, koristeći se svojom lozinkom za pristup 

informacijskom sustavu MUP-a na terminalskoj jedinici broj X461, lociranoj u II. Policijskoj 

postaji Zagreb, Policijske uprave zagrebačke, ostvario uvid u evidenciju JRO – jedinstveni 

registar osoba – podsustav upravnih poslova i provjerio podatke za traženu osobu punog 

imena Sejdi Qenaj, rođen 01. 11. 1975. i o izvršenim provjerama povratno izvijestio Azgana 

Qenaja,  

n) u vremenu od 24. rujna 2011. do 25. rujna 2011. u Zagrebu, I. okr. Duško Krstić, na 

traženje Andrije Bagarića da u informacijskom sustavu MUP-a provjeri osobu po imenu Ana 

Tunić, 1978. godište iz Letnice na Kosovu, izvršio traženu provjeru na način da je 25. rujna 

2011., koristeći se svojom službenom lozinkom za pristup podacima informacijskog sustava 

MUP-a, pristupio sustavu na terminalskoj jedinici broj X458, lociranoj u II. Policijskoj postaji 

Zagreb, Policijske uprave zagrebačke, i to evidenciju JRO – jedinstveni registar osoba – 

podsustav upravnih poslova, gdje je pribavio tražene podatke za traženu osobu i o rezultatima 

obavljene provjere povratno izvijestio Andriju Bagarića,  

o) 30. rujna 2011. u Zagrebu, I. okr. Duško Krstić, na traženje Mirka Lučića da u 

informacijskom sustavu MUP-a provjeri osobni automobil registarske oznake ZG 3973 AA, 

tražene provjere obavio na način da je od kolegice – policijske službenice Martine Tomašinec 



zatražio da takve provjere u informacijskom sustavu MUP-a izvrši, što je ona u dobroj vjeri, 

smatrajući da podatke I. okr. Duško Krstić ovlašteno pribavlja za potrebe policijskog posla, 

učinila na način da je pristupila informacijskom sustavu MUP-a na terminalskoj jedinici X 

458, lociranoj u II. Policijskoj postaji Zagreb, Policijske uprave zagrebačke, i to u evidenciju 

MVZ – evidencija registarskih cestovnih vozila, gdje je izvršila tražene provjere o vozilu i 

vozaču te o rezultatima provjere izvijestila I. okr. Duška Krstića koji je o istima izvijestio 

Mirka Lučića, dajući mu podatke o vlasniku vozila, 

p) 17. listopada 2011. u Zagrebu, I. okr. Duško Krstić na traženje Marija Božića da mu 

u informacijskom sustavu MUP-a provjeri podatke za osobni automobil registarske oznake BJ 

923-DR, isto učinio na način da je, koristeći se svojom službenom lozinkom za pristup 

informacijskom sustavu MUP-a na terminalskoj jedinici broj X461, lociranoj u II. Policijskoj 

postaji Zagreb, Policijske uprave zagrebačke, u evidenciji MVZ – evidencija i statističko 

praćenje cestovnih vozila, utvrdio da se navedeni automobil vodio samo na jednog vlasnika i 

da nije imao prometnih nezgoda, nakon čega je o izvršenim provjerama izvijestio Marija 

Božića, 

r) 21. listopada 2011. u Zagrebu, I. okr. Duško Krstić, na traženje NN muške osobe 

nadimka Mimir, da mu izvrši provjeru u informacijskom sustavu MUP-a za adresu stanovanja 

osobe po imenu Šemso Mahmutović, traženu provjeru izvršio na način da je, koristeći se 

svojom službenom lozinkom za pristup informacijskom sustavu MUP-a na terminalskoj 

jedinici broj X461, lociranoj u II. Policijskoj postaji Zagreb, Policijske uprave zagrebačke, 

uvidom u evidenciju JRO – jedinstveni registar osoba – podsustav upravnih poslova, utvrdio 

adresu prebivališta Šemse Mahmutovića, te o rezultatima tražene i obavljene provjere 

izvijestio povratno NN mušku osobu nadimka Mimir, 

s) u vremenu od 25. listopada 2011. do 31. listopada 2011., I. okr. Duško Krstić, na 

traženje Ivanke Boras da u informacijskom sustavu MUP-a provjeri podatke za osobu 

prezimena Kraljić iz Bačunove ulice broj 2 ili 3, koji ima vikendicu u Novom Vinodolskom, 

kako bi ušla u trag i ostvarila kontakt s tom osobom radi rješavanja privatnih poslova, tražene 

provjere izvršio na način da je, koristeći se svojom službenom lozinkom za pristup 

informacijskom sustavu MUP-a, 26. listopada 2011. pristupio informacijskom sustavu MUP-a 

na terminalskoj jedinici broj X461, lociranoj u II. Policijskoj postaji Zagreb, Policijske uprave 

zagrebačke, te uvidom u evidenciju JRO – jedinstveni registar osoba – podsustav upravnih 

poslova, izvršio provjeru te utvrdio da je riječ o osobi Branko Kraljić, adresu njegova 

boravišta i telefonski broj, koje podatke je povratno dostavio Ivanki Boras, 

t) u vremenu od 27. listopada 2011. do 28. listopada 2011. u Zagrebu, I. okr. Duško 

Krstić, na traženje NN muške osobe imena Ante da za njegove potrebe u informacijskom 

sustavu MUP-a  provjeri podatke za vozilo registarske oznake BJ-449-EI, tražene provjere 

obavio na način da je, pogrešno iščitavajući poruku na način da se provjera traži za vozilo BJ-

449-EL, koristeći se svojom službenom lozinkom za pristup informacijskom sustavu MUP-a 

28. listopada 2011., na terminalskoj jedinici broj X 461, lociranoj u II. Policijskoj postaji 

Zagreb, Policijske uprave zagrebačke, uvidom u evidenciju JRO – jedinstveni registar osoba – 

podsustav upravnih poslova, pribavio podatke o vozilu reg. oznake BJ-449-EL i vlasniku te 

iste proslijedio NN muškoj osobi imena Ante, s kojom se neposredno sastao. 

u) u vremenu od 02. studenog 2011. do 03. studenog 2011., I. okr. Duško Krstić, na 

traženje Ivice Franjčića da mu u informacijskom sustavu MUP-a provjeri osobu po imenu 

Haris Domazet, OIB 63680207477, traženu provjeru izvršio na način da je, koristeći se 

svojom službenom lozinkom za pristup informacijskom sustavu MUP-a ostvario pristup 



sustavu na terminalskoj jedinici lociranoj u II. Policijskoj postaji Zagreb, Policijske uprave 

zagrebačke, te uvidom u evidenciju JRO – jedinstveni registar osoba – podsustav upravnih 

poslova, prikupio tražene podatke za traženu osobu te o izvršenim provjerama povratno 

izvijestio Ivicu Franjčića, navodeći mu da je osoba za koju su provjere tražene „neki dripac, 

89. godište iz Kozari Boka i da je čist ko suza“,  

v) 08. studenog 2011. u Zagrebu, I. okr. Duško Krstić, na traženje XVI. okr. Dubravka 

Govednika da u informacijskom sustavu MUP-a izvrši provjere za njega, očigledno strahujući 

da je u sustavu evidentiran i da ga traže, takve provjere i učinio na način da je, koristeći se 

svojom službenom lozinkom za pristup informacijskom sustavu MUP-a 08. studenog 2011. 

pristupio informacijskom sustavu na terminalskoj jedinici broj X 461, lociranoj u II. 

Policijskoj postaji Zagreb, Policijske uprave zagrebačke, i to evidenciju JRO – jedinstveni 

registar osoba – podsustav upravnih poslova, te nakon što je utvrdio i provjerio tražene 

podatke, o istom povratno izvijestio XVI. okr. Dubravka Govednika SMS porukom sadržaja: 

„Sve je u redu druž.“,  

w) u vremenu od 22. studenog 2011. do 24. studenog 2011. u Zagrebu, I. okr. Duško 

Krstić, na traženje NN osobe nadimka Bećir da u informacijskom sustavu MUP-a izvrši 

provjere vezane uz to da li može slobodno ući u RH, očigledno strahujući da je u sustavu 

evidentiran i da je za njim moguće raspisana potraga, traženu provjeru izvršio na način da je, 

koristeći se svojom službenom lozinkom za pristup informacijskom sustavu MUP-a, ostvario 

uvid u sustav na terminalskoj jedinici lociranoj u II. Policijskoj postaji Zagreb, Policijske 

uprave zagrebačke, te u evidenciji JRO – jedinstveni registar osoba – podsustav upravnih 

poslova, izvršio traženu provjeru, nakon čega je 24. studenog 2011. NN osobi nadimka Bećir 

prenio tražene podatke iz informacijskog sustava navodeći mu da može sigurno krenuti i da je 

sve u redu, dajući mu na znanje da se ne potražuje u evidencijama MUP-a, 

z) u vremenu od 25. studenog 2011. do 28. studenog 2011. u Zagrebu, I. okr. Duško 

Krstić, na više puta upućeno traženje Krešimira Prosinečkog, da u informacijskom sustavu 

MUP-a provjeri osobu imenom Željko Biško, OIB 86653450595, takvu provjeru obavio na 

način da je 28. studenog 2011., koristeći svoju službenu lozinku, pristupio Informacijskom 

sustavu MUP-a na terminalskoj jedinici broj X 461, lociranoj u II. Policijskoj postaji Zagreb, 

Policijske uprave zagrebačke, te uvidom u evidenciju JRO – jedinstveni registar osoba – 

podsustav upravnih poslova i evidenciju ABC – podsustav kriminalističkih i potražnih 

evidencija, provjerio tražene podatke za traženu osobu i iste podatke dodatno provjerio putem 

kolega u Policijskoj postaji Medveščak, te potom prikupljene podatke o osobi Željko Biško, 

dostavio Krešimiru Prosinečkom,  

yh) 08. prosinca 2011. u Zagrebu, I. okr. Duško Krstić na traženje. Dominika Sejdića 

da u Informacijskom sustavu MUP-a izvrši provjere vezane uz to da li može slobodno ući u 

Republiku Hrvatsku, očigledno strahujući da je u sustavu evidentiran i da je za njim moguće 

raspisana potraga, traženu provjeru obavio na način da je, koristeći se svojom službenom 

lozinkom za pristup Informacijskom sustavu MUP-a, ostvario uvid u sustav na terminalskoj 

jedinici, lociranoj u II. Policijskoj postaji Zagreb, Policijske uprave zagrebačke, te izvršio 

traženu provjeru, nakon čega je 08. prosinca 2011. Dominiku Sejdiću prenio tražene podatke 

iz Informacijskog sustava navodeći mu da može sigurno krenuti i da je sve u redu, dajući mu 

na znanje da se ne potražuje u evidencijama MUP-a, 

yi) u vremenu od 08. prosinca 2011. do 09. prosinca 2011. u Zagrebu, I. okr. Duško 

Krstić, na traženje Zdenka Lučića da u Informacijskom sustavu MUP-a provjeri osobu po 

imenu Jelena Bertić, starosti 40 do 45 godina, zatražio traženu provjeru od kolege Ratka 



Jakšića, policijskog službenika II. Policijske postaje Zagreb, Policijske uprave zagrebačke, što 

je ovaj u dobroj vjeri i učinio na način da je dana 08. prosinca 2011., koristeći se svojom 

službenom lozinkom, pristupio Informacijskom sustavu MUP-a, na terminalskoj jedinici broj 

X 741, lociranoj u II. Policijskoj postaji Zagreb, Policijske uprave zagrebačke, i to u 

evidenciju JRO – jedinstveni registar osoba – podsustav upravnih poslova i o obavljenoj 

provjeri izvijestio I. okr. Duška Krstića koji je te podatke prenio Zdenku Lučiću, 

yj) u vremenu  od 15. prosinca 2011. do 16. prosinca 2011. u Zagrebu, I. okr. Duško 

Krstić, na traženje Krešimira Prosinečkog da u Informacijskom sustavu MUP-a provjeri zašto 

je policija tražila osobu pod imenom Nenad Mirković, OIB 931909955290, traženu provjeru i 

izvršio na način da je dana 16. prosinca 2011., koristeći se svojom službenom lozinkom, 

pristupio Informacijskom sustavu MUP-a na terminalskoj jedinici broj X 461, lociranoj u II. 

Policijskoj postaji Zagreb, Policijske uprave zagrebačke, te uvidom u evidenciju JRO – 

jedinstveni registar osoba – podsustav upravnih poslova i evidenciju ABC – podsustav 

kriminalističkih i potražnih evidencija, provjerio podatke za traženu osobu, nakon čega je 

povratno izvijestio Krešimira Prosinečkog da ne zna zašto ga policija traži, da ,,nema ništa“, 

da je ,,čist“,  

d a k l e, I. okr. Duško Krstić,  kao službena osoba, s ciljem da drugoj fizičkoj osobi 

pribavi kakvu neimovinsku korist, iskoristio svoj položaj i ovlasti,  

2. nakon što je I. okr. Duško Krstić poduzeo radnje opisane pod točkom 1. alineja h. te  

j.)   na ime tako obavljenih radnji, dana 20. listopada 2011. u Zagrebu, putem Helene Sejdić 

zatražio da prenese Dominiku Sejdiću da mu nabavi ručni sat, koje traženje je Helena Sejdić 

prenijela Dominiku Sejdiću, a Dominik Sejdić obećao traženi sat za I. okr. Duška Krstića 

nabaviti, 

d a k l e, I okr. Duško Krstić, kao službena osoba u granicama svoje ovlasti obavio 

službenu radnju koju ne bi smio obaviti, a nakon obavljanja te službene radnje, u svezi s 

njom, zahtijevao dar. 

V okrivljeni Goran Marić 

1. u vremenu od 22. ožujka 2011. do 16. prosinca 2011., u Zagrebu i Dugom Selu, 

Duško Krstić, kao policijski djelatnik II Policijske postaje PU zagrebačke, Željko Jurić, kao 

policijski djelatnik Policijske postaje Dugo Selo PU zagrebačke, Vahidin Velagić, kao 

policijski djelatnik Policijske postaje Dugo Selo PU zagrebačke, koristeći svojstvo policijskih 

djelatnika i okolnost da su im u okviru obavljanja policijskog posla i za potrebe tog posla 

dostupni podaci informacijskog sustava MUP-a, kao i podaci o aktualnim policijskim 

obradama, u cilju da omoguće pribavljanje i korištenje takvih podataka osobama izvan 

policijskog sustava, u cijelosti svjesni da pristup i dostupnost takvih podataka neovlaštenim 

osobama nije dozvoljen, niti se može ostvariti bez podnošenja opravdanog i obrazloženog 

zahtjeva nadležnom tijelu, na traženje  većeg broja osoba da im pribave i provjere razne 

podatke, a s ciljem da ih koriste za svoje potrebe, Duško Krstić,  Željko Jurić i. Vahidin 

Velagić, u više navrata obavljali tražene provjere te pribavljali tražene podatke iz 

informacijskog sustava MUP-a, na način da su osobno obavljali provjere ili zahtijevali 

provjere od kolega – policijskih djelatnika koji su u dobroj vjeri takve provjere izvršili, nakon 

čega su Duško Krstić , Željko Jurić i Vahidin Velagić pribavljene informacije i podatke 

neovlašteno prosljeđivali tražiteljima, te istovremeno u više navrata svjesno poduzimali 

aktivnosti u cilju sprječavanja primjene pravodobnih policijskih mjera prema pojedinim 

osobama pa i davali upute kakve izjave da pojedine osobe daju u službenim policijskim 



obradama, postupajući na opisani način  protivno interesima policijskog posla i službe, pa je 

tako od policijskog  djelatnika  Duška Krstića V okr. Goran Marić tražio: 

 

e) 28. srpnja 2011. u Zagrebu, Duško Krstić, na traženje V-okr.Gorana Marića, 

višestruko evidentiranog  počinitelja raznih kaznenih djela, što je Dušku Krstiću, kao 

policijskom djelatniku bilo poznato, da  provjeri u informacijskom sustavu da li je za njim na 

snazi kakva policijska potraga, navedenu provjeru zatražio za vrijeme dok se nalazio u 

društvu V-okr. Gorana Marića, te u tu svrhu telefonskim putem nazvao policijskog službenika 

II. Policijske postaje Zagreb, Policijske uprave zagrebačke, Marka Ivančića, i od istog 

zatražio da provjeri da li je za V-okr.Goranom Marićem raspisana potraga, što je policijski 

djelatnik Marko Ivančić, u dobroj vjeri, smatrajući da podatak Duško Krstić provjerava za 

potrebe policijskog posla, učinio na način da je, koristeći se svojom lozinkom, pristupio 

informacijskom sustavu MUP-a na terminalskoj jedinici oznake X460, lociranoj u II 

Policijskoj postaji, Policijske uprave zagrebačke, i to u evidenciju ABC – podsustav 

kriminalističkih i potražnih evidencija, te o rezultatima provjere izvijestio Duška Krstića, 

navodeći kako za  V-okr. Goranom Marićem nije raspisana potraga, što je Duško Krstić 

prenio V-okr. Goranu Mariću, 

d a k l e,  s namjerom potaknuo službenu osobu da s ciljem da drugoj fizičkoj osobi 

pribavi kakvu neimovinsku korist, iskoristi svoj položaj i ovlast, 

VI okrivljena Helena Sejdić 

1. u vremenu od 22. ožujka 2011. do 16. prosinca 2011., u Zagrebu i Dugom Selu, 

Duško Krstić, kao policijski djelatnik II Policijske postaje PU zagrebačke, Željko Jurić, kao 

policijski djelatnik Policijske postaje Dugo Selo PU zagrebačke, Vahidin Velagić, kao 

policijski djelatnik Policijske postaje Dugo Selo PU zagrebačke, koristeći svojstvo policijskih 

djelatnika i okolnost da su im u okviru obavljanja policijskog posla i za potrebe tog posla 

dostupni podaci informacijskog sustava MUP-a, kao i podaci o aktualnim policijskim 

obradama, u cilju da omoguće pribavljanje i korištenje takvih podataka osobama izvan 

policijskog sustava, u cijelosti svjesni da pristup i dostupnost takvih podataka neovlaštenim 

osobama nije dozvoljen, niti se može ostvariti bez podnošenja opravdanog i obrazloženog 

zahtjeva nadležnom tijelu, na traženje  većeg broja osoba da im pribave i provjere razne 

podatke, a s ciljem da ih koriste za svoje potrebe, Duško Krstić,  Željko Jurić i. Vahidin 

Velagić, u više navrata obavljali tražene provjere te pribavljali tražene podatke iz 

informacijskog sustava MUP-a, na način da su osobno obavljali provjere ili zahtijevali 

provjere od kolega – policijskih djelatnika koji su u dobroj vjeri takve provjere izvršili, nakon 

čega su Duško Krstić , Željko Jurić i Vahidin Velagić pribavljene informacije i podatke 

neovlašteno prosljeđivali tražiteljima, te istovremeno u više navrata svjesno poduzimali 

aktivnosti u cilju sprječavanja primjene pravodobnih policijskih mjera prema pojedinim 

osobama pa i davali upute kakve izjave da pojedine osobe daju u službenim policijskim 

obradama, postupajući na opisani način  protivno interesima policijskog posla i službe, pa je 

tako od policijskog  djelatnika Duška Krstića VI okr.  Helena Sejdić tražila: 

h) u vremenu od 31. kolovoza 2011. do 03. rujna 2011. u Zagrebu, Duško Krstić, na 

traženje. Dominika Sejdića i njegove supruge VI-okr. Helene Sejdić, s obrazloženjem da 

Dominik Sejdić  treba pomoć i savjet budući je 30. kolovoza 2011. počinio kazneno djelo 

dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom iz članka 263. 

stavka 1. Kaznenog zakona, na štetu Simonea Osmanovića i dr., kao i provjeru da li je za njim 



raspisana službena potraga,  Duško Krstić izvršio provjere na način da je u II. Policijskoj 

postaji, Policijske uprave zagrebačke, od kolege – policijskog djelatnika Marka Ivančića 

zatražio provjere za Dominika Sejdića, koje je policijski djelatnik Marko Ivančić izvršio u 

dobroj vjeri smatrajući da Duško Krstić provjere traži za potrebe policijskog posla i službe, te 

je na terminalskoj jedinici broj X460, lociranoj u II. Policijskoj postaji Zagreb, Policijske 

uprave zagrebačke, u evidenciji JRO – jedinstveni registar osoba – podsustav upravnih 

poslova, izvršio provjere za osobu. Dominika Sejdića, koje su pokazale da je za njim 

raspisana potraga s mjerom „uhititi“, te se Duško Krstić osobno sastao sa VI-okr.  Helenom 

Sejdić 31. kolovoza 2011. i 01. rujna 2011. kako bi joj prenio informacije o Dominiku 

Sejdiću, a potom se, u dva navrata, 2. rujna 2011. i  3. rujna 2011. osobno sastao i sa 

Dominikom Sejdićem radi prenošenja njemu važnih informacija te davanja uputa  Dominiku 

Sejdiću što da učini u svezi počinjenog kaznenog djela, kojom prilikom je Duško Krstić 

propustio obavijestiti kolege – djelatnike policije o dostupnosti Dominika Sejdića radi 

realizacije mjere uhićenja, niti je sam kao policijski djelatnik uhitio Dominika Sejdića, sve s 

ciljem da omogući. Dominiku Sejdiću izbjegavanje lišenja slobode, 

i) u vremenu od 06. listopada 2011. do 10. listopada 2011. u Zagrebu, Duško Krstić, 

na traženje Dominika Sejdića i VI-okr. Helene Sejdić da provjeri da li je za Dominikom 

Sejdićem i nadalje na snazi raspisana potraga, izvršio traženu provjeru na način da je, 

koristeći svoju lozinku za pristup informacijskom sustavu MUP-a, ostvario pristup sustavu na 

terminalskoj jedinici broj X458, lociranoj u II. Policijskoj postaji Zagreb, Policijske uprave 

zagrebačke, i to u evidenciju ABC – podsustav kriminalističkih i potražnih evidencija te 

evidenciju JRO – jedinstveni registar osoba – podsustav upravnih poslova, te obavio provjeru 

za Dominika Sejdića, o čemu je izvijestio VI okr. Helenu Sejdić, a 10. listopada 2011. 

neposredno obavijestio i Dominika Sejdića, koji se tog dana kod Duška Krstića informirao o 

tome da li može slobodno prelaziti granicu sa Republikom Slovenijom,  

d a k l e,  s namjerom potakla službenu osobu da s ciljem da drugoj fizičkoj osobi 

pribavi kakvu neimovinsku korist, iskoristi svoj položaj i ovlast, 

VII Krešimir Svitlanović 

1. u vremenu od 22. ožujka 2011. do 16. prosinca 2011., u Zagrebu i Dugom Selu, 

Duško Krstić, kao policijski djelatnik II Policijske postaje PU zagrebačke, Željko Jurić, kao 

policijski djelatnik Policijske postaje Dugo Selo PU zagrebačke, Vahidin Velagić, kao 

policijski djelatnik Policijske postaje Dugo Selo PU zagrebačke, koristeći svojstvo policijskih 

djelatnika i okolnost da su im u okviru obavljanja policijskog posla i za potrebe tog posla 

dostupni podaci informacijskog sustava MUP-a, kao i podaci o aktualnim policijskim 

obradama, u cilju da omoguće pribavljanje i korištenje takvih podataka osobama izvan 

policijskog sustava, u cijelosti svjesni da pristup i dostupnost takvih podataka neovlaštenim 

osobama nije dozvoljen, niti se može ostvariti bez podnošenja opravdanog i obrazloženog 

zahtjeva nadležnom tijelu, na traženje  većeg broja osoba da im pribave i provjere razne 

podatke, a s ciljem da ih koriste za svoje potrebe, Duško Krstić,  Željko Jurić i. Vahidin 

Velagić, u više navrata obavljali tražene provjere te pribavljali tražene podatke iz 

informacijskog sustava MUP-a, na način da su osobno obavljali provjere ili zahtijevali 

provjere od kolega – policijskih djelatnika koji su u dobroj vjeri takve provjere izvršili, nakon 

čega su Duško Krstić , Željko Jurić i Vahidin Velagić pribavljene informacije i podatke 

neovlašteno prosljeđivali tražiteljima, te istovremeno u više navrata svjesno poduzimali 

aktivnosti u cilju sprječavanja primjene pravodobnih policijskih mjera prema pojedinim 

osobama pa i davali upute kakve izjave da pojedine osobe daju u službenim policijskim 



obradama, postupajući na opisani način  protivno interesima policijskog posla i službe, pa je 

tako od policijskog  djelatnika Duška Krstića VII okr. Krešimir Svitlanović tražio: 

 

j) u vremenu od 13. rujna 2011. do 21. rujna 2011. u Zagrebu, Duško Krstić, na 

traženje  VII-okr. Krešimira Svitlanovića, da u informacijskom sustavu MUP-a izvrši provjere 

za osobu Juraj Blažević, Trg mladosti 8, Zaprešić, traženu provjeru za navedenu osobu izvršio 

na način da je, koristeći se svojom lozinkom za pristup informacijskom sustavu MUP-a, 21. 

rujna 2011. pristupio terminalskoj jedinici oznake X458, lociranoj u II. Policijskoj postaji, 

Policijske uprave zagrebačke, i to u evidenciju ABC – podsustav kriminalističkih i potražnih 

evidencija i evidenciju JRO – jedinstveni registar osoba – podsustav upravnih poslova, te 

podatke o izvršenoj provjeri proslijedio  VII –okr. Krešimiru Svitlanoviću,  

d a k l e,  s namjerom potaknuo  službenu osobu da s ciljem da drugoj fizičkoj osobi 

pribavi kakvu neimovinsku korist, iskoristi svoj položaj i ovlast, 

IX okrivljeni Azgan Qenaj 

1. u vremenu od 22. ožujka 2011. do 16. prosinca 2011., u Zagrebu i Dugom Selu, 

Duško Krstić, kao policijski djelatnik II Policijske postaje PU zagrebačke, Željko Jurić, kao 

policijski djelatnik Policijske postaje Dugo Selo PU zagrebačke, Vahidin Velagić, kao 

policijski djelatnik Policijske postaje Dugo Selo PU zagrebačke, koristeći svojstvo policijskih 

djelatnika i okolnost da su im u okviru obavljanja policijskog posla i za potrebe tog posla 

dostupni podaci informacijskog sustava MUP-a, kao i podaci o aktualnim policijskim 

obradama, u cilju da omoguće pribavljanje i korištenje takvih podataka osobama izvan 

policijskog sustava, u cijelosti svjesni da pristup i dostupnost takvih podataka neovlaštenim 

osobama nije dozvoljen, niti se može ostvariti bez podnošenja opravdanog i obrazloženog 

zahtjeva nadležnom tijelu, na traženje  većeg broja osoba da im pribave i provjere razne 

podatke, a s ciljem da ih koriste za svoje potrebe, Duško Krstić,  Željko Jurić i. Vahidin 

Velagić, u više navrata obavljali tražene provjere te pribavljali tražene podatke iz 

informacijskog sustava MUP-a, na način da su osobno obavljali provjere ili zahtijevali 

provjere od kolega – policijskih djelatnika koji su u dobroj vjeri takve provjere izvršili, nakon 

čega su Duško Krstić , Željko Jurić i Vahidin Velagić pribavljene informacije i podatke 

neovlašteno prosljeđivali tražiteljima, te istovremeno u više navrata svjesno poduzimali 

aktivnosti u cilju sprječavanja primjene pravodobnih policijskih mjera prema pojedinim 

osobama pa i davali upute kakve izjave da pojedine osobe daju u službenim policijskim 

obradama, postupajući na opisani način  protivno interesima policijskog posla i službe, pa je 

tako od policijskog  djelatnika Duška Krstića IX-okr. Azgan Qenaj tražio: 

k) u vremenu od 13. rujna 2011. do 16. rujna 2011. u Zagrebu, Duško Krstić, na 

traženje IX. okr. Azgan Qenaja da u informacijskom sustavu MUP-a izvrši provjere za osobu 

Junosević Julija te pribavi njezin OIB, kao i podatak da li je navedena osoba umrla, tražene 

provjere izvršio na način da je od kolegice – policijske službenice Martine Tomašinec zatražio 

da takve provjere u informacijskom sustavu MUP-a izvrši, što je ona u dobroj vjeri, 

smatrajući da podatke Duško Krstić ovlašteno pribavlja za potrebe policijskog posla, učinila 

te utvrdila da se takva osoba ili slična osoba ne nalazi u informacijskom sustavu MUP-a, koje 

provjere i podatke je Duško Krstić prenio IX. okr. Azganu Qenaju, 

l) u vremenu od 26. rujna 2011. do 28. rujna 2011. u Zagrebu, Duško Krstić, na 

traženje IX. okr. Azgana Qenaja da u informacijskom sustavu MUP-a provjeri događaj u 



kojem je sudjelovala osoba po imenu Defrim Muhardi, rođen 17. 03. 1981., izvršio tražene 

provjere 28. rujna 2011., koristeći se svojom lozinkom za pristup informacijskom sustavu 

MUP-a na terminalskoj jedinici broj X458, lociranoj u II. Policijskoj postaji Zagreb, 

Policijske uprave zagrebačke, te ostvario uvid u evidenciju dnevnog biltena događaja 

2542/2011 – prometna nesreća s materijalnom štetom u kojoj je sudjelovao Defrim Muhardi, 

te uvid u evidenciju JRO – jedinstveni registar osoba – podsustav upravnih poslova, gdje je 

obavio provjeru za osobu Defrim Muhardi, a potom o rezultatima obavljenih provjera i s 

uputom kako da dalje postupa Defrim Muhardi kao sudionik prometne nesreće, a u svezi te 

nesreće i događaja nakon prometne nesreće, istog dana upoznao IX. okr. Azgana Qenaja, s 

kojim se u te svrhe osobno sastao, 

m) 20. listopada 2011. u Zagrebu, Duško Krstić, na traženje IX. okr. Azgana Qenaja 

da u informacijskom sustavu MUP-a provjeri zašto je policija tražila osobu „Fedo“, rođenu 

01.11.1970 - i neke godine, a koja je od strane policije tražena na adresi Ogrizovićeva broj 1, 

tražene provjere izvršio na način da je, koristeći se svojom lozinkom za pristup 

informacijskom sustavu MUP-a na terminalskoj jedinici broj X461, lociranoj u II. Policijskoj 

postaji Zagreb, Policijske uprave zagrebačke, ostvario uvid u evidenciju JRO – jedinstveni 

registar osoba – podsustav upravnih poslova i provjerio podatke za traženu osobu punog 

imena Sejdi Qenaj, rođen 01. 11. 1975. i o izvršenim provjerama povratno izvijestio IX. okr. 

Azgana Qenaja,  

d a k l e,  s namjerom potaknuo  službenu osobu da s ciljem da drugoj fizičkoj osobi 

pribavi kakvu neimovinsku korist, iskoristi svoj položaj i ovlast, 

 X. okrivljena Božana Škrlec 

1.     u vremenu od 22. ožujka 2011. do 16. prosinca 2011., u Zagrebu i Dugom Selu, 

Duško Krstić, kao policijski djelatnik II Policijske postaje PU zagrebačke, Željko 

Jurić, kao policijski djelatnik Policijske postaje Dugo Selo PU zagrebačke, Vahidin Velagić, 

kao policijski djelatnik Policijske postaje Dugo Selo PU zagrebačke, koristeći svojstvo 

policijskih djelatnika i okolnost da su im u okviru obavljanja policijskog posla i za potrebe tog 

posla dostupni podaci informacijskog sustava MUP-a, kao i podaci o aktualnim policijskim 

obradama, u cilju da omoguće pribavljanje i korištenje takvih podataka osobama izvan 

policijskog sustava, u cijelosti svjesni da pristup i dostupnost takvih podataka neovlaštenim 

osobama nije dozvoljen, niti se može ostvariti bez podnošenja opravdanog i obrazloženog 

zahtjeva nadležnom tijelu, na traženje  većeg broja osoba da im pribave i provjere razne 

podatke, a s ciljem da ih koriste za svoje potrebe, Duško Krstić,  Željko Jurić i. Vahidin 

Velagić, u više navrata obavljali tražene provjere te pribavljali tražene podatke iz 

informacijskog sustava MUP-a, na način da su osobno obavljali provjere ili zahtijevali 

provjere od kolega – policijskih djelatnika koji su u dobroj vjeri takve provjere izvršili, nakon 

čega su Duško Krstić , Željko Jurić i Vahidin Velagić pribavljene informacije i podatke 

neovlašteno prosljeđivali tražiteljima, te istovremeno u više navrata svjesno poduzimali 

aktivnosti u cilju sprječavanja primjene pravodobnih policijskih mjera prema pojedinim 

osobama pa i davali upute kakve izjave da pojedine osobe daju u službenim policijskim 

obradama, postupajući na opisani način  protivno interesima policijskog posla i službe, pa je 

tako od policijskog  djelatnika Duška Krstića X-okr.Božana Škrlec tražila: 

d) 05. srpnja 2011. u Zagrebu, Duško Krstić, na traženje X. okr. Božane Škrlec da u 

informacijskom sustavu MUP-a provjeri podatke za osobu Zoran Talargić, OIB 

62464909287, obećao izvršiti traženu provjeru, te  istog dana telefonskim putem od kolegice 

– policijske djelatnice II. Policijske postaje, Policijske uprave zagrebačke, Martine Tomašinec 



zatražio provjeru koju je ona u dobroj vjeri izvršila na način da je, koristeći se svojom 

lozinkom, pristupila informacijskom sustavu MUP-a na terminalskoj jedinici oznake X458, 

lociranoj u II. Policijskoj postaji Zagreb, Policijske uprave zagrebačke, i to u JRO - 

jedinstveni registar osoba – podsustav upravnih poslova i o obavljenoj traženoj provjeri za 

osobu Zoran Talargić izvijestila Duška Krstića, navodeći mu da je provjeravana osoba „čist 

ko suza“, nakon čega je o obavljenoj provjeri Duško Krstić povratno, istoga dana, izvijestio X 

okr. Božanu Škrlec, 

d a k l e,  s namjerom potaknula  službenu osobu da s ciljem da drugoj fizičkoj osobi 

pribavi kakvu neimovinsku korist, iskoristi svoj položaj i ovlast, 

XI. okrivljeni Andrija Bagarić 

1. u vremenu od 22. ožujka 2011. do 16. prosinca 2011., u Zagrebu i Dugom Selu, 

Duško Krstić, kao policijski djelatnik II Policijske postaje PU zagrebačke, Željko Jurić, kao 

policijski djelatnik Policijske postaje Dugo Selo PU zagrebačke, Vahidin Velagić, kao 

policijski djelatnik Policijske postaje Dugo Selo PU zagrebačke, koristeći svojstvo policijskih 

djelatnika i okolnost da su im u okviru obavljanja policijskog posla i za potrebe tog posla 

dostupni podaci informacijskog sustava MUP-a, kao i podaci o aktualnim policijskim 

obradama, u cilju da omoguće pribavljanje i korištenje takvih podataka osobama izvan 

policijskog sustava, u cijelosti svjesni da pristup i dostupnost takvih podataka neovlaštenim 

osobama nije dozvoljen, niti se može ostvariti bez podnošenja opravdanog i obrazloženog 

zahtjeva nadležnom tijelu, na traženje  većeg broja osoba da im pribave i provjere razne 

podatke, a s ciljem da ih koriste za svoje potrebe, Duško Krstić,  Željko Jurić i. Vahidin 

Velagić, u više navrata obavljali tražene provjere te pribavljali tražene podatke iz 

informacijskog sustava MUP-a, na način da su osobno obavljali provjere ili zahtijevali 

provjere od kolega – policijskih djelatnika koji su u dobroj vjeri takve provjere izvršili, nakon 

čega su Duško Krstić , Željko Jurić i Vahidin Velagić pribavljene informacije i podatke 

neovlašteno prosljeđivali tražiteljima, te istovremeno u više navrata svjesno poduzimali 

aktivnosti u cilju sprječavanja primjene pravodobnih policijskih mjera prema pojedinim 

osobama pa i davali upute kakve izjave da pojedine osobe daju u službenim policijskim 

obradama, postupajući na opisani način  protivno interesima policijskog posla i službe, pa je 

tako od policijskog  djelatnika Duška Krstića XI-okr Andrija Bagarić  tražio: 

n) u vremenu od 24. rujna 2011. do 25. rujna 2011. u Zagrebu, Duško Krstić, na 

traženje XI. okr. Andrije Bagarića da u informacijskom sustavu MUP-a provjeri osobu po 

imenu Ana Tunić, 1978. godište iz Letnice na Kosovu, izvršio traženu provjeru na način da je 

25. rujna 2011., koristeći se svojom službenom lozinkom za pristup podacima informacijskog 

sustava MUP-a, pristupio sustavu na terminalskoj jedinici broj X458, lociranoj u II. 

Policijskoj postaji Zagreb, Policijske uprave zagrebačke, i to evidenciju JRO – jedinstveni 

registar osoba – podsustav upravnih poslova, gdje je pribavio tražene podatke za traženu 

osobu i o rezultatima obavljene provjere povratno izvijestio XI. okr. Andriju Bagarića,  

d a k l e,  s namjerom potaknuo  službenu osobu da s ciljem da drugoj fizičkoj osobi 

pribavi kakvu neimovinsku korist, iskoristi svoj položaj i ovlast, 

XII. okrivljeni Mirko Lučić 

1. u vremenu od 22. ožujka 2011. do 16. prosinca 2011., u Zagrebu i Dugom Selu, 

Duško Krstić, kao policijski djelatnik II Policijske postaje PU zagrebačke, Željko Jurić, kao 

policijski djelatnik Policijske postaje Dugo Selo PU zagrebačke, Vahidin Velagić, kao 



policijski djelatnik Policijske postaje Dugo Selo PU zagrebačke, koristeći svojstvo policijskih 

djelatnika i okolnost da su im u okviru obavljanja policijskog posla i za potrebe tog posla 

dostupni podaci informacijskog sustava MUP-a, kao i podaci o aktualnim policijskim 

obradama, u cilju da omoguće pribavljanje i korištenje takvih podataka osobama izvan 

policijskog sustava, u cijelosti svjesni da pristup i dostupnost takvih podataka neovlaštenim 

osobama nije dozvoljen, niti se može ostvariti bez podnošenja opravdanog i obrazloženog 

zahtjeva nadležnom tijelu, na traženje  većeg broja osoba da im pribave i provjere razne 

podatke, a s ciljem da ih koriste za svoje potrebe, Duško Krstić,  Željko Jurić i. Vahidin 

Velagić, u više navrata obavljali tražene provjere te pribavljali tražene podatke iz 

informacijskog sustava MUP-a, na način da su osobno obavljali provjere ili zahtijevali 

provjere od kolega – policijskih djelatnika koji su u dobroj vjeri takve provjere izvršili, nakon 

čega su Duško Krstić , Željko Jurić i Vahidin Velagić pribavljene informacije i podatke 

neovlašteno prosljeđivali tražiteljima, te istovremeno u više navrata svjesno poduzimali 

aktivnosti u cilju sprječavanja primjene pravodobnih policijskih mjera prema pojedinim 

osobama pa i davali upute kakve izjave da pojedine osobe daju u službenim policijskim 

obradama, postupajući na opisani način  protivno interesima policijskog posla i službe, pa je 

tako od policijskog  djelatnika Duška Krstića XII-okr Mirko Lučić  tražio: 

o) 30. rujna 2011. u Zagrebu, Duško Krstić, na traženje XII. okr. Mirka Lučića da u 

informacijskom sustavu MUP-a provjeri osobni automobil registarske oznake ZG 3973 AA, 

tražene provjere obavio na način da je od kolegice – policijske službenice Martine Tomašinec 

zatražio da takve provjere u informacijskom sustavu MUP-a izvrši, što je ona u dobroj vjeri, 

smatrajući da podatke Duško Krstić ovlašteno pribavlja za potrebe policijskog posla, učinila 

na način da je pristupila informacijskom sustavu MUP-a na terminalskoj jedinici X 458, 

lociranoj u II. Policijskoj postaji Zagreb, Policijske uprave zagrebačke, i to u evidenciju MVZ 

– evidencija registarskih cestovnih vozila, gdje je izvršila tražene provjere o vozilu i vozaču te 

o rezultatima provjere izvijestila Duška Krstića koji je o istima izvijestio XII. okr. Mirka 

Lučića, dajući mu podatke o vlasniku vozila, 

d a k l e,  s namjerom potaknuo  službenu osobu da s ciljem da drugoj fizičkoj osobi 

pribavi kakvu neimovinsku korist, iskoristi svoj položaj i ovlast, 

XIII. okrivljeni Mario Božić 

1. u vremenu od 22. ožujka 2011. do 16. prosinca 2011., u Zagrebu i Dugom Selu, 

Duško Krstić, kao policijski djelatnik II Policijske postaje PU zagrebačke, Željko Jurić, kao 

policijski djelatnik Policijske postaje Dugo Selo PU zagrebačke, Vahidin Velagić, kao 

policijski djelatnik Policijske postaje Dugo Selo PU zagrebačke, koristeći svojstvo policijskih 

djelatnika i okolnost da su im u okviru obavljanja policijskog posla i za potrebe tog posla 

dostupni podaci informacijskog sustava MUP-a, kao i podaci o aktualnim policijskim 

obradama, u cilju da omoguće pribavljanje i korištenje takvih podataka osobama izvan 

policijskog sustava, u cijelosti svjesni da pristup i dostupnost takvih podataka neovlaštenim 

osobama nije dozvoljen, niti se može ostvariti bez podnošenja opravdanog i obrazloženog 

zahtjeva nadležnom tijelu, na traženje  većeg broja osoba da im pribave i provjere razne 

podatke, a s ciljem da ih koriste za svoje potrebe, Duško Krstić,  Željko Jurić i. Vahidin 

Velagić, u više navrata obavljali tražene provjere te pribavljali tražene podatke iz 

informacijskog sustava MUP-a, na način da su osobno obavljali provjere ili zahtijevali 

provjere od kolega – policijskih djelatnika koji su u dobroj vjeri takve provjere izvršili, nakon 

čega su Duško Krstić , Željko Jurić i Vahidin Velagić pribavljene informacije i podatke 

neovlašteno prosljeđivali tražiteljima, te istovremeno u više navrata svjesno poduzimali 

aktivnosti u cilju sprječavanja primjene pravodobnih policijskih mjera prema pojedinim 



osobama pa i davali upute kakve izjave da pojedine osobe daju u službenim policijskim 

obradama, postupajući na opisani način  protivno interesima policijskog posla i službe, pa je 

tako od policijskog  djelatnika Duška Krstića XIII-okr Mario Božić tražio: 

p) 17. listopada 2011. u Zagrebu, Duško Krstić na traženje XIII. okr. Maria Božića da 

mu u informacijskom sustavu MUP-a provjeri podatke za osobni automobil registarske 

oznake BJ 923-DR, isto učinio na način da je, koristeći se svojom službenom lozinkom za 

pristup informacijskom sustavu MUP-a na terminalskoj jedinici broj X461, lociranoj u II. 

Policijskoj postaji Zagreb, Policijske uprave zagrebačke, u evidenciji MVZ – evidencija i 

statističko praćenje cestovnih vozila, utvrdio da se navedeni automobil vodio samo na jednog 

vlasnika i da nije imao prometnih nezgoda, nakon čega je o izvršenim provjerama izvijestio 

XIII. okr. Maria Božića, 

d a k l e,  s namjerom potaknuo  službenu osobu da s ciljem da drugoj fizičkoj osobi 

pribavi kakvu neimovinsku korist, iskoristi svoj položaj i ovlast, 

XIV. okrivljena Ivanka Boras 

1. u vremenu od 22. ožujka 2011. do 16. prosinca 2011., u Zagrebu i Dugom Selu, 

Duško Krstić, kao policijski djelatnik II Policijske postaje PU zagrebačke, Željko Jurić, kao 

policijski djelatnik Policijske postaje Dugo Selo PU zagrebačke, Vahidin Velagić, kao 

policijski djelatnik Policijske postaje Dugo Selo PU zagrebačke, koristeći svojstvo policijskih 

djelatnika i okolnost da su im u okviru obavljanja policijskog posla i za potrebe tog posla 

dostupni podaci informacijskog sustava MUP-a, kao i podaci o aktualnim policijskim 

obradama, u cilju da omoguće pribavljanje i korištenje takvih podataka osobama izvan 

policijskog sustava, u cijelosti svjesni da pristup i dostupnost takvih podataka neovlaštenim 

osobama nije dozvoljen, niti se može ostvariti bez podnošenja opravdanog i obrazloženog 

zahtjeva nadležnom tijelu, na traženje  većeg broja osoba da im pribave i provjere razne 

podatke, a s ciljem da ih koriste za svoje potrebe, Duško Krstić,  Željko Jurić i. Vahidin 

Velagić, u više navrata obavljali tražene provjere te pribavljali tražene podatke iz 

informacijskog sustava MUP-a, na način da su osobno obavljali provjere ili zahtijevali 

provjere od kolega – policijskih djelatnika koji su u dobroj vjeri takve provjere izvršili, nakon 

čega su Duško Krstić , Željko Jurić i Vahidin Velagić pribavljene informacije i podatke 

neovlašteno prosljeđivali tražiteljima, te istovremeno u više navrata svjesno poduzimali 

aktivnosti u cilju sprječavanja primjene pravodobnih policijskih mjera prema pojedinim 

osobama pa i davali upute kakve izjave da pojedine osobe daju u službenim policijskim 

obradama, postupajući na opisani način  protivno interesima policijskog posla i službe, pa je 

tako od policijskog  djelatnika Duška Krstića XIV-okr. Ivanka Boras tražila: 

s) u vremenu od 25. listopada 2011. do 31. listopada 2011., Duško Krstić, na traženje 

XIV. okr. Ivanke Boras da u informacijskom sustavu MUP-a provjeri podatke za osobu 

prezimena Kraljić iz Bačunove ulice broj 2 ili 3, koji ima vikendicu u Novom Vinodolskom, 

kako bi ušla u trag i ostvarila kontakt s tom osobom radi rješavanja privatnih poslova, tražene 

provjere izvršio na način da je, koristeći se svojom službenom lozinkom za pristup 

informacijskom sustavu MUP-a, 26. listopada 2011. pristupio informacijskom sustavu MUP-a 

na terminalskoj jedinici broj X461, lociranoj u II. Policijskoj postaji Zagreb, Policijske uprave 

zagrebačke, te uvidom u evidenciju JRO – jedinstveni registar osoba – podsustav upravnih 

poslova, izvršio provjeru te utvrdio da je riječ o osobi Branko Kraljić, adresu njegova 

boravišta i telefonski broj, koje podatke je povratno dostavio XIV. okr. Ivanki Boras, 



d a k l e,  s namjerom potaknula   službenu osobu da s ciljem da drugoj fizičkoj osobi 

pribavi kakvu neimovinsku korist, iskoristi svoj položaj i ovlast, 

XV. okrivljeni Ivica Franjčić 

1. u vremenu od 22. ožujka 2011. do 16. prosinca 2011., u Zagrebu i Dugom Selu, 

Duško Krstić, kao policijski djelatnik II Policijske postaje PU zagrebačke, Željko Jurić, kao 

policijski djelatnik Policijske postaje Dugo Selo PU zagrebačke, Vahidin Velagić, kao 

policijski djelatnik Policijske postaje Dugo Selo PU zagrebačke, koristeći svojstvo policijskih 

djelatnika i okolnost da su im u okviru obavljanja policijskog posla i za potrebe tog posla 

dostupni podaci informacijskog sustava MUP-a, kao i podaci o aktualnim policijskim 

obradama, u cilju da omoguće pribavljanje i korištenje takvih podataka osobama izvan 

policijskog sustava, u cijelosti svjesni da pristup i dostupnost takvih podataka neovlaštenim 

osobama nije dozvoljen, niti se može ostvariti bez podnošenja opravdanog i obrazloženog 

zahtjeva nadležnom tijelu, na traženje  većeg broja osoba da im pribave i provjere razne 

podatke, a s ciljem da ih koriste za svoje potrebe, Duško Krstić,  Željko Jurić i. Vahidin 

Velagić, u više navrata obavljali tražene provjere te pribavljali tražene podatke iz 

informacijskog sustava MUP-a, na način da su osobno obavljali provjere ili zahtijevali 

provjere od kolega – policijskih djelatnika koji su u dobroj vjeri takve provjere izvršili, nakon 

čega su Duško Krstić , Željko Jurić i Vahidin Velagić pribavljene informacije i podatke 

neovlašteno prosljeđivali tražiteljima, te istovremeno u više navrata svjesno poduzimali 

aktivnosti u cilju sprječavanja primjene pravodobnih policijskih mjera prema pojedinim 

osobama pa i davali upute kakve izjave da pojedine osobe daju u službenim policijskim 

obradama, postupajući na opisani način  protivno interesima policijskog posla i službe, pa je 

tako od policijskog  djelatnika Duška Krstića XV-okr. Ivica Franjčić tražio: 

u) u vremenu od 02. studenog 2011. do 03. studenog 2011., Duško Krstić, na traženje 

XV. okr. Ivice Franjčića da mu u informacijskom sustavu MUP-a provjeri osobu po imenu 

Haris Domazet, OIB 63680207477, traženu provjeru izvršio na način da je, koristeći se 

svojom službenom lozinkom za pristup informacijskom sustavu MUP-a ostvario pristup 

sustavu na terminalskoj jedinici lociranoj u II. Policijskoj postaji Zagreb, Policijske uprave 

zagrebačke, te uvidom u evidenciju JRO – jedinstveni registar osoba – podsustav upravnih 

poslova, prikupio tražene podatke za traženu osobu te o izvršenim provjerama povratno 

izvijestio XV. okr. Ivicu Franjčića, navodeći mu da je osoba za koju su provjere tražene „neki 

dripac, 89. godište iz Kozari Boka i da je čist ko suza“,  

d a k l e,  s namjerom potakao službenu osobu da s ciljem da drugoj fizičkoj osobi 

pribavi kakvu neimovinsku korist, iskoristi svoj položaj i ovlast, 

XVI. okrivljeni Dubravko Govednik 

1. u vremenu od 22. ožujka 2011. do 16. prosinca 2011., u Zagrebu i Dugom Selu, 

Duško Krstić, kao policijski djelatnik II Policijske postaje PU zagrebačke, Željko Jurić, kao 

policijski djelatnik Policijske postaje Dugo Selo PU zagrebačke, Vahidin Velagić, kao 

policijski djelatnik Policijske postaje Dugo Selo PU zagrebačke, koristeći svojstvo policijskih 

djelatnika i okolnost da su im u okviru obavljanja policijskog posla i za potrebe tog posla 

dostupni podaci informacijskog sustava MUP-a, kao i podaci o aktualnim policijskim 

obradama, u cilju da omoguće pribavljanje i korištenje takvih podataka osobama izvan 

policijskog sustava, u cijelosti svjesni da pristup i dostupnost takvih podataka neovlaštenim 

osobama nije dozvoljen, niti se može ostvariti bez podnošenja opravdanog i obrazloženog 

zahtjeva nadležnom tijelu, na traženje  većeg broja osoba da im pribave i provjere razne 



podatke, a s ciljem da ih koriste za svoje potrebe, Duško Krstić,  Željko Jurić i. Vahidin 

Velagić, u više navrata obavljali tražene provjere te pribavljali tražene podatke iz 

informacijskog sustava MUP-a, na način da su osobno obavljali provjere ili zahtijevali 

provjere od kolega – policijskih djelatnika koji su u dobroj vjeri takve provjere izvršili, nakon 

čega su Duško Krstić , Željko Jurić i Vahidin Velagić pribavljene informacije i podatke 

neovlašteno prosljeđivali tražiteljima, te istovremeno u više navrata svjesno poduzimali 

aktivnosti u cilju sprječavanja primjene pravodobnih policijskih mjera prema pojedinim 

osobama pa i davali upute kakve izjave da pojedine osobe daju u službenim policijskim 

obradama, postupajući na opisani način  protivno interesima policijskog posla i službe, pa je 

tako od policijskog  djelatnika  Duška Krstića XVI –okr. Dubravko Govednik tražio: 

v) 08. studenog 2011. u Zagrebu, Duško Krstić, na traženje XVI. okr. Dubravka 

Govednika da u informacijskom sustavu MUP-a izvrši provjere za njega, očigledno strahujući 

da je u sustavu evidentiran i da ga traže, takve provjere i učinio na način da je, koristeći se 

svojom službenom lozinkom za pristup informacijskom sustavu MUP-a 08. studenog 2011. 

pristupio informacijskom sustavu na terminalskoj jedinici broj X 461, lociranoj u II. 

Policijskoj postaji Zagreb, Policijske uprave zagrebačke, i to evidenciju JRO – jedinstveni 

registar osoba – podsustav upravnih poslova, te nakon što je utvrdio i provjerio tražene 

podatke, o istom povratno izvijestio XVI. okr. Dubravka Govednika SMS porukom sadržaja: 

„Sve je u redu druž.“, 

d a k l e,  s namjerom potaknuo  službenu osobu da s ciljem da drugoj fizičkoj osobi 

pribavi kakvu neimovinsku korist, iskoristi svoj položaj i ovlast, 

XVIII okrivljeni Zdenko Lucić  

1. u vremenu od 22. ožujka 2011. do 16. prosinca 2011., u Zagrebu i Dugom Selu, 

Duško Krstić, kao policijski djelatnik II Policijske postaje PU zagrebačke, Željko Jurić, kao 

policijski djelatnik Policijske postaje Dugo Selo PU zagrebačke, Vahidin Velagić, kao 

policijski djelatnik Policijske postaje Dugo Selo PU zagrebačke, koristeći svojstvo policijskih 

djelatnika i okolnost da su im u okviru obavljanja policijskog posla i za potrebe tog posla 

dostupni podaci informacijskog sustava MUP-a, kao i podaci o aktualnim policijskim 

obradama, u cilju da omoguće pribavljanje i korištenje takvih podataka osobama izvan 

policijskog sustava, u cijelosti svjesni da pristup i dostupnost takvih podataka neovlaštenim 

osobama nije dozvoljen, niti se može ostvariti bez podnošenja opravdanog i obrazloženog 

zahtjeva nadležnom tijelu, na traženje  većeg broja osoba da im pribave i provjere razne 

podatke, a s ciljem da ih koriste za svoje potrebe, Duško Krstić,  Željko Jurić i. Vahidin 

Velagić, u više navrata obavljali tražene provjere te pribavljali tražene podatke iz 

informacijskog sustava MUP-a, na način da su osobno obavljali provjere ili zahtijevali 

provjere od kolega – policijskih djelatnika koji su u dobroj vjeri takve provjere izvršili, nakon 

čega su Duško Krstić , Željko Jurić i Vahidin Velagić pribavljene informacije i podatke 

neovlašteno prosljeđivali tražiteljima, te istovremeno u više navrata svjesno poduzimali 

aktivnosti u cilju sprječavanja primjene pravodobnih policijskih mjera prema pojedinim 

osobama pa i davali upute kakve izjave da pojedine osobe daju u službenim policijskim 

obradama, postupajući na opisani način  protivno interesima policijskog posla i službe, pa je 

tako od policijskog  djelatnika Duška Krstića  XVIII – okr. Zdenko Lucić tražio: 

yi) u vremenu od 08. prosinca 2011. do 09. prosinca 2011. u Zagrebu, Duško Krstić, 

na traženje XVIII. okr. Zdenka Lučića da u Informacijskom sustavu MUP-a provjeri osobu po 

imenu Jelena Bertić, starosti 40 do 45 godina, zatražio traženu provjeru od kolege Ratka 

Jakšića, policijskog službenika II. Policijske postaje Zagreb, Policijske uprave zagrebačke, što 



je ovaj u dobroj vjeri i učinio na način da je dana 08. prosinca 2011., koristeći se svojom 

službenom lozinkom, pristupio Informacijskom sustavu MUP-a, na terminalskoj jedinici broj 

X 741, lociranoj u II. Policijskoj postaji Zagreb, Policijske uprave zagrebačke, i to u 

evidenciju JRO – jedinstveni registar osoba – podsustav upravnih poslova i o obavljenoj 

provjeri izvijestio Duška Krstića koji je te podatke prenio XVIII. okr. Zdenku Lučiću, 

d a k l e,  s namjerom potaknuo  službenu osobu da s ciljem da drugoj fizičkoj osobi 

pribavi kakvu neimovinsku korist, iskoristi svoj položaj i ovlast, 

čime su počinili: 

I optuženi Duško Krstić kaznenim djelima opisanim pod točkom 1. a), c),. d-z), yh-yj) 

počinio kazneno djelo protiv službene dužnosti – zlouporabom položaja i ovlasti - opisano i 

kažnjivo po članku 337. stavku 1. Kaznenog zakona, u svezi članka 61. stavka 2. Kaznenog 

zakona, te kaznenim djelom opisanim pod točkom 2. počinio kazneno djelo protiv službene 

dužnosti – primanjem mita - opisano u članku 347. stavku 3. u svezi stavka 1. Kaznenog zakona, 

kažnjivo po članku 347. stavku 3. Kaznenog zakona, a sve u svezi članka 61. stavka 3. Kaznenog 

zakona i čl. 60. Kaznenog zakona. 

V optuženi Goran Marić kaznenim djelom opisanim pod točkom 1. e) počinio kazneno 

djelo protiv službene dužnosti – poticanjem na zlouporabu položaja i ovlasti opisano i kažnjivo 

po članku 337. stavku 1. Kaznenog zakona u svezi članka  37. stavka 1. Kaznenog zakona. 

VI. optužena Helena Sejdić kaznenim djelom opisanim pod točkom 1. h) i) počinila 

kazneno djelo protiv službene dužnosti – poticanjem na zlouporabu položaja i ovlasti opisano i 

kažnjivo po članku 337. stavku 1. Kaznenog zakona u svezi članka  61. st. 2. i 3. i članka 37. 

stavka 1. Kaznenog zakona. 

VII optuženi Krešimir Svitlanović kaznenim djelom opisanim pod točkom 1. j) 

počinio kazneno djelo protiv službene dužnosti – poticanjem na zlouporabu položaja i ovlasti 

opisano i kažnjivo po članku 337. stavku 1. Kaznenog zakona u svezi članka  37. stavka 1. 

Kaznenog zakona 

IX optuženi Azgan Qenaj kaznenim djelom opisanim pod točkom 1.k-m počinio 

kazneno djelo protiv službene dužnosti – poticanjem na zlouporabu položaja i ovlasti opisano i 

kažnjivo po članku 337. stavku 1. Kaznenog zakona u svezi čl. 61. st. 2 i 3. i  čl. 37. stavka 1. 

Kaznenog zakona, a sve u svezi čl. 61. st. 3. Kaznenog zakona. 

X. optužena Božana Škrlec kaznenim djelom opisanim pod točkom 1.d počinila 

kazneno djelo protiv službene dužnosti – poticanjem na zlouporabu položaja i ovlasti opisano i 

kažnjivo po članku 337. stavku 1. Kaznenog zakona u svezi čl. 37. stavka 1. Kaznenog zakona. 

XI optuženi Andrija Bagarić kaznenim djelom opisanim pod točkom 1.n  počinio 

kazneno djelo protiv službene dužnosti – poticanjem na zlouporabu položaja i ovlasti opisano i 

kažnjivo po članku 337. stavku 1. Kaznenog zakona u svezi čl. 37. stavka 1. Kaznenog zakona. 

XII. optuženi Mirko Lučić kaznenim djelom opisanim pod točkom 1.o  počinio 

kazneno djelo protiv službene dužnosti – poticanjem na zlouporabu položaja i ovlasti opisano i 

kažnjivo po članku 337. stavku 1. Kaznenog zakona u svezi čl. 37. stavka 1. Kaznenog zakona. 



XIII optuženi Marijo Božić kaznenim djelom opisanim pod točkom 1.p  počinio 

kazneno djelo protiv službene dužnosti – poticanjem na zlouporabu položaja i ovlasti opisano i 

kažnjivo po članku 337. stavku 1. Kaznenog zakona u svezi čl. 37. stavka 1. Kaznenog zakona. 

XIV optužena Ivanka Boras kaznenim djelom opisanim pod točkom 1.s  počinila  

kazneno djelo protiv službene dužnosti – poticanjem na zlouporabu položaja i ovlasti opisano i 

kažnjivo po članku 337. stavku 1. Kaznenog zakona u svezi čl. 37. stavka 1. Kaznenog zakona. 

XV optuženi Ivica Franjčić kaznenim djelom opisanim pod točkom 1.u  počinio  

kazneno djelo protiv službene dužnosti – poticanjem na zlouporabu položaja i ovlasti opisano i 

kažnjivo po članku 337. stavku 1. Kaznenog zakona u svezi čl. 37. stavka 1. Kaznenog zakona. 

XVI optuženi Dubravko Govednik kaznenim djelom opisanim pod točkom 1.v počinio 

kazneno djelo protiv službene dužnosti – poticanjem na zlouporabu položaja i ovlasti opisano i 

kažnjivo po članku 337. stavku 1. Kaznenog zakona u svezi čl. 37. stavka 1. Kaznenog zakona, 

XVIII optuženi Zdenko Lucić  kaznenim djelom opisanim pod točkom 1.yi počinio 

kazneno djelo protiv službene dužnosti – poticanjem na zlouporabu položaja i ovlasti opisano i 

kažnjivo po članku 337. stavku 1. Kaznenog zakona u svezi čl. 37. stavka 1. Kaznenog zakona, 

pa se I okrivljenom Dušku Krstiću za kazneno djelo pod toč. 1. iz čl. 337. st. 1. u svezi 

čl. 61. st. 2. Kaznenog zakona, na temelju čl. 337. st. 1 i čl. 61. st. 3.. Kaznenog zakona   

utvrđuje 

 

KAZNA ZATVORA U TRAJANJU 5 (PET )MJESECI 

 

a za kazneno djelo pod toč 2. iz čl. 347. st. 3. Kaznenog zakona, na temelju čl. 347. st. 3. 

Kaznenog  

utvrđuje 

 

KAZNA ZATVORA U TRAJANJU 3 (TRI )MJESECA 

 

te uz primjenu čl. 60 . st. 1 i 2. Kaznenog zakona izriče  

JEDINSTVENA KAZNA ZATVORA U TRAJANJU 6 (ŠEST MJESECI) 

time da se na temelju čl. 54. Kaznenog zakona okrivljeniku Dušku Krstiću  izrečena kazna 

zatvora  zamjenjuje 

RADOM ZA OPĆE DOBRO NA SLOBODI U TRAJANJU 50 (PEDESET) DANA 

Na temelju članka 54. st. 3. Kaznenog zakona okrivljenik je dužan izvršiti rad za opće 

dobro u roku od 10 (deset) mjeseci.  

 Na temelju čl. 63. st.1 Kaznenog zakona okrivljenom Dušku Krstiću se u izrečenu 

kaznu zatvora uračunava vrijeme uhićenja i vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 28. 

prosinca 2011. do 10. siječnja 2012. godine. 

Na temelju čl. 77. st 1. i 2. Kaznenog zakona I okrivljenom Dušku Krstiću  



izriče se 

SIGURNOSNA MJERA ZABRANE OBAVLJANJA ZVANJA, DJELATNOSTI 

ILI DUŽNOSTI POLICIJSKOG DJELATNIKA 

Na temelju čl. 77. st. 2. KZ sigurnosna mjera se određuje u trajanju od 3 (tri) godine 

računajući od pravomoćnosti presude s tim da se vrijeme izvršenja kazne zatvora ne 

uračunava u vrijeme trajanja ove mjere. 

Na temelju čl. 148. st. 1 ZKP I okr. Duško Krstić dužan je nadoknaditi troškove 

kaznenog postupka iz čl. 145. st. 2 toč. 6. ZKP u paušalnom iznosu od 1.000,00 (tisuću) kuna. 

V okrivljeni Goran Marić se na temelju čl. 337. st. 1.u svezi čl. 37. Kaznenog 

zakona  

osuđuje 

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU 3 (TRI) MJESECA 

time  da se na temelju čl. 54. Kaznenog zakona okrivljenom Goranu Mariću izrečena 

kazna zatvora zamjenjuje 

RADOM ZA OPĆE DOBRO NA SLOBODI U TRAJANJU 15 (PETNAEST) DANA 

Na temelju članka 54. st. 3. Kaznenog zakona okrivljenik je dužan izvršiti rad za opće 

dobro u roku od 10 (deset) mjeseci.  

 Na temelju čl. 148. st. 1 ZKP IX okr. Goran Marić dužan je nadoknaditi troškove 

kaznenog postupka iz čl. 145. st. 2 toč. 6. ZKP u paušalnom iznosu od 1.000,00 (tisuću) kuna. 

VI okrivljena Helena Sejdić se na temelju čl. 337. st. 1. i čl. 37. te čl. 61. st. 3.  

Kaznenog zakona   

osuđuje 

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU 3 (TRI MJESECA) 

te se na temelju čl. 67. Kaznenog zakona primjenjuje 

UVJETNA OSUDA 

tako da se  izrečena kazna zatvora neće izvršiti  ukoliko okrivljenik u roku 1 (jedne)  

godine ne počini novo kazneno djelo. 

Na temelju čl. 148. st. 1 ZKP VI okr. Helena Sejdić dužna je nadoknaditi troškove 

kaznenog postupka iz čl. 145. st. 2 toč. 6. ZKP u paušalnom iznosu od 1.000,00 (tisuću) kuna. 

VII okrivljeni Krešimir Svitlanović se na temelju čl. 337. st. 1. i čl. 37. st. 1.  

Kaznenog zakona   

osuđuje 

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU 3 (TRI MJESECA) 



te se na temelju čl. 67. Kaznenog zakona primjenjuje 

UVJETNA OSUDA 

tako da se  izrečena kazna zatvora neće izvršiti  ukoliko okrivljenik u roku 1 (jedne)  

godine ne počini novo kazneno djelo. 

Na temelju čl. 148. st. 1 ZKP VII okr. Krešimir Svitlanović dužan je nadoknaditi 

troškove kaznenog postupka iz čl. 145. st. 2 toč. 6. ZKP u paušalnom iznosu od 1.000,00 

(tisuću) kuna. 

IX. okrivljeni Azgan Qenaj se na temelju čl. 337. st. 1.u svezi čl. 37. te čl. 61. st. 3. 

Kaznenog zakona  

osuđuje 

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU 3 (TRI) MJESECA 

time  da se na temelju čl. 54. Kaznenog zakona okrivljenom Azganu Quenaj izrečena 

kazna zatvora zamjenjuje 

RADOM ZA OPĆE DOBRO NA SLOBODI U TRAJANJU 15 (PETNAEST) DANA 

Na temelju članka 54. st. 3. Kaznenog zakona okrivljenik je dužan izvršiti rad za opće 

dobro u roku od 10 (deset) mjeseci.  

 Na temelju čl. 148. st. 1 ZKP IX okr. Azgan Qenaj dužan je nadoknaditi troškove 

kaznenog postupka iz čl. 145. st. 2 toč. 6. ZKP u paušalnom iznosu od 1.000,00 (tisuću) kuna. 

X. okrivljena Božana Škrlec se na temelju čl. 337. st. 1.u svezi čl. 37. Kaznenog 

zakona uz primjenu čl. 57. st.3. i 4. točka a) Kaznenog zakona  

osuđuje 

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU 30 (TRIDESET) DANA 

te se na temelju čl. 67. Kaznenog zakona primjenjuje 

UVJETNA OSUDA 

tako da se  izrečena kazna zatvora neće izvršiti  ukoliko okrivljenica u roku 1 (jedne)  

godine ne počini novo kazneno djelo. 

Na temelju članka 148. stavak 5. ZKP X. okrivljena Božana Škrlec se oslobađa obveze 

da naknadi u cijelosti troškove kaznenog postupka iz članka 145. stavak 2. točka 1. do 6. 

ZKP. 

XI. okrivljeni Andrija Bagarić se na temelju čl. 337. st. 1.u svezi čl. 37. Kaznenog 

zakona uz primjenu čl. 57. st.3. i 4. točka a) Kaznenog zakona 

osuđuje 

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU 30 (TRIDESET) DANA 



te se na temelju čl. 67. Kaznenog zakona primjenjuje 

UVJETNA OSUDA 

tako da se  izrečena kazna zatvora neće izvršiti  ukoliko okrivljenik u roku 1 (jedne)  

godine ne počini novo kazneno djelo. 

Na temelju čl. 148. st. 1 ZKP XI okr. Andrija Bagarić dužan je nadoknaditi troškove 

kaznenog postupka iz čl. 145. st. 2 toč. 6. ZKP u paušalnom iznosu od 1.000,00 (tisuću) kuna. 

XII. okrivljeni Mirko Lučić se na temelju čl. 337. st. 1.u svezi čl. 37. Kaznenog 

zakona  

osuđuje 

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU 3 (TRI) MJESECA 

te se na temelju čl. 67. Kaznenog zakona primjenjuje 

UVJETNA OSUDA 

tako da se  izrečena kazna zatvora neće izvršiti  ukoliko okrivljenik u roku 1 (jedne)  

godine ne počini novo kazneno djelo. 

Na temelju čl. 148. st. 1 ZKP XII okr. Mirko Lučić dužan je nadoknaditi troškove 

kaznenog postupka iz čl. 145. st. 2 toč. 6. ZKP u paušalnom iznosu od 1.000,00 (tisuću) kuna. 

XIII. okrivljeni Mario Božić se na temelju čl. 337. st. 1.u svezi čl. 37. Kaznenog 

zakona uz primjenu čl. 57. st.3. i 4. točka a) Kaznenog zakona   

osuđuje 

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU 30 (TRIDESET) DANA 

te se na temelju čl. 67. Kaznenog zakona primjenjuje 

UVJETNA OSUDA 

tako da se  izrečena kazna zatvora neće izvršiti  ukoliko okrivljenik u roku 1 (jedne)  

godine ne počini novo kazneno djelo. 

Na temelju čl. 148. st. 1 ZKP XIII okr. Mario Božić dužan je nadoknaditi troškove 

kaznenog postupka iz čl. 145. st. 2 toč. 6. ZKP u paušalnom iznosu od 1.000,00 (tisuću) kuna. 

XIV. okrivljena Ivanka Boras se na temelju čl. 337. st. 1.u svezi čl. 37. Kaznenog 

zakona uz primjenu čl. 57. st.3. i 4. točka a) Kaznenog zakona ,    

osuđuje 

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU 30 (TRIDESET) DANA 

te se na temelju čl. 67. Kaznenog zakona primjenjuje 



UVJETNA OSUDA 

tako da se  izrečena kazna zatvora neće izvršiti  ukoliko okrivljenica u roku 1 (jedne)  

godine ne počini novo kazneno djelo. 

Na temelju čl. 148. st. 1 ZKP XIV okr. Ivanka Boras dužna je nadoknaditi troškove 

kaznenog postupka iz čl. 145. st. 2 toč. 6. ZKP u paušalnom iznosu od 1.000,00 (tisuću) kuna. 

XV. okrivljeni Ivica Franjčić se na temelju čl. 337. st. 1.u svezi čl. 37. Kaznenog 

zakona uz primjenu čl. 57. st.3. i 4. točka a) Kaznenog zakona    

osuđuje 

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU 30 (TRIDESET) DANA 

te se na temelju čl. 67. Kaznenog zakona primjenjuje 

UVJETNA OSUDA 

tako da se  izrečena kazna zatvora neće izvršiti  ukoliko okrivljenica u roku 1 (jedne)  

godine ne počini novo kazneno djelo. 

Na temelju čl. 148. st. 1 ZKP XV okr. Ivica Franjčić dužan je nadoknaditi troškove 

kaznenog postupka iz čl. 145. st. 2 toč. 6. ZKP u paušalnom iznosu od 1.000,00 (tisuću) kuna. 

XVI. okrivljeni Dubravko Govednik se na temelju čl. 337. st. 1.u svezi čl. 37. 

Kaznenog zakona uz primjenu čl. 57. st.3. i 4. točka a) Kaznenog zakona    

osuđuje 

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU 30 (TRIDESET) DANA 

te se na temelju čl. 67. Kaznenog zakona primjenjuje 

UVJETNA OSUDA 

tako da se  izrečena kazna zatvora neće izvršiti  ukoliko okrivljenik u roku 1 (jedne)  

godine ne počini novo kazneno djelo. 

Na temelju članka 148. stavak 5. ZKP XVI. okrivljeni Dubravko Govednik se 

oslobađa obveze da naknadi u cijelosti troškove kaznenog postupka iz članka 145. stavak 2. 

točka 1. do 6. ZKP.                    

XVIII okrivljeni Zdenko Lucić se na temelju čl. 337. st. 1.u svezi čl. 37. Kaznenog 

zakona uz primjenu čl. 57. st.3. i 4. točka a) Kaznenog zakona    

osuđuje 

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU 30 (TRIDESET) DANA 

te se na temelju čl. 67. Kaznenog zakona primjenjuje 

UVJETNA OSUDA 



tako da se  izrečena kazna zatvora neće izvršiti  ukoliko okrivljenik u roku 1 (jedne)  

godine ne počini novo kazneno djelo. 

Na temelju čl. 148. st. 1 ZKP XVIII okr. Zdenko Lucić dužan je nadoknaditi troškove 

kaznenog postupka iz čl. 145. st. 2 toč. 6. ZKP u paušalnom iznosu od 1.000,00 (tisuću) kuna.              

 


