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

R J E Š E NJ E

Županijski sud u Bjelovaru kao drugostupanjski sud u vijeću sastavljenom od sutkinje 
Antonija Bagarić kao predsjednice vijeća, Mladena Piškorec kao člana vijeća i suca 
izvjestitelja i sutkinje Dajane Barberić - Valentić kao članice vijeća, uz sudjelovanje 
zapisničarke Renate Benčina, u kaznenom predmetu protiv okr. K. D., zbog kaznenog djela iz 
čl. 139. st. 2. Kaznenog zakona (KZ), odlučujući o žalbi okrivljenika protiv rješenja 
Općinskog suda u Bjelovaru broj K-595/2016-29 od 1. travnja 2019., u sjednici vijeća 
održanoj 2. svibnja 2019.,

r i j e š i o   j e

Odbija se žalba okr. K. D. kao neosnovana.

Obrazloženje

Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog okr. K. D. za izdvajanje kao nezakonitog 
dokaza službene bilješke PP Bjelovar od 21. lipnja 2016. godine kojom je izvršena pretraga 
mobitela, list 40. spisa broj K-595/2016, kao neosnovan.

Protiv rješenja podnio je žalbu okrivljenik po braniteljici S. V., odvjetnici iz B., zbog 
bitne povrede odredaba kaznenog postupka i pogrešne primjene kaznenog zakona, s 
prijedlogom da se rješenje ukine i predmet vrati na ponovno odlučivanje ili podredno preinači 
i donese odluka o izdvajanju službene bilješke PP Bjelovar od 21. lipnja 2016.

Na temelju čl. 495. u vezi čl. 474. st. 1. Zakona o kaznenom postupku (ZKP) spis je 
dostavljen Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru i vraćen dopisom broj KŽ-DO-
106/2019 od 24. travnja 2019.

Žalba nije osnovana.
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Pobijajući rješenje zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka i povrede 
kaznenog zakona okrivljenik neosnovano smatra da se „navedena službena bilješka PP 
Bjelovar od 21.06.2016. godine mora izdvojiti iz spisa kao nezakonit dokaz jer se radi o 
službenoj bilješci pretraživanja broja mobilnog telefona 098-949-5730, kojim je utvrđeno 
nešto na nezakonit način, odnosno nije se raspolagalo nalogom za pretragu u smislu čl. 242. i 
257. ZKP-a, pa takav dokaz u smislu ZKP-a predstavlja nezakoniti dokaz na kojem se ne 
može temeljiti sudska odluka“.

Žalba okrivljenika, jednako kao i pobijano rješenje, pogrešno drži da je osporavana 
službena zabilješka sačinjena povodom pretrage mobitela optuženika premda, prema 
nedvojbenim podacima u spisu, o tome nije riječ.

Uvidom u pismena u spisu drugostupanjski sud nedvojbeno utvrđuje da je službena 
zabilješka PP Bjelovar od 21.06.2016. godine (list 40. spisa) rezultat postupanja policije po 
ovlastima u okviru izvida kaznenih djela.

Pisanim nalogom Općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru od 8. lipnja 2016. (l. 
35. spisa) na temelju čl. 206h st. 1., pozivom na čl. 208. st. 1. ZKP-a, naloženo je policiji 
poduzimanje izvida, među ostalim, pribavljanjem od teleoperatera izlista poziva za telefonski 
broj … za dane 25. i 26. veljače 2016. ostvarenih sa brojem … koji koristi oštećeni M. K..

Postupajući po nalogu državnog odvjetnika policija je pribavila izliste komunikacija za 
označeni broj mobilnog telefona za dane 25. i 26. veljače 2016., o čemu je sačinjena 
predmetna službena zabilješka (postupanje sukladno čl. 207. st. 1. i 3. ZKP-a).

Za pribavljanje izlista poziva od nadležnog teleoperatera nije potreban nalog suda, jer 
se radi o podacima koje registrira telekomunikacijski operater, a ne privatnim podacima 
sadržanim u mobitelu određenog korisnika, u konkretnom slučaju okrivljenika, niti se radi o 
provođenju posebnih dokaznih radnji u smislu odredbi čl. 332. do 339. ZKP-a ili provjeri 
uspostavljanja telekomunikacijskog kontakta u smislu odredbe čl. 339a ZKP-a.

Unatoč pogrešnom i netočnom navođenju u izreci i razlozima obrazloženja pobijanoga 
rješenja da je „izvršena pretraga mobitela“, pobijano rješenje je osnovano i pravilno 
doneseno, jer službena zabilješka PP Bjelovar od 21. lipnja 2016. godine ne predstavlja 
rezultat nezakonitog postupanja nadležnog tijela – policije, već se radi o valjanom dokazu koji 
se može koristiti u kaznenom postupku.

Slijedom izloženog valjalo je odbiti žalbu okrivljenika kao neosnovanu (čl. 494. st. 3. 
toč. 2. ZKP-a).

Bjelovar, 2. svibnja 2019.

Zapisničarka

Renata Benčina v.r.

Predsjednica vijeća

Antonija Bagarić v.r.

Za točnost otpravka – ovlašteni službenik
Božidar Štefanac
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