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         К.бр.1067/18 

                    У ИМЕ НАРОДА 

 

 ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ – Опште одељење – Кривични одсек, и то 

судија појединац Лидија Вучуровић, са стручним сарадником Драганом Николић и  

правном секретарицом  Снежаном Вукомановић, у кривичном предмету против 

окривљеног  А. М.,  из               због кривичног дела  Узнемиравање из члана 186 ст.2 у 

вези ст. 1 КЗРК-а, по оптужници Основног тужилаштва у Митровици - Општи 

Департамент  КТ.II бр.4241/18 од  21.11.2018. године, коју је заступао  државни тужилац 

Наташа Радовић, након одржаног јавног главног претреса дана 30.09.2019. године,  

донео је и истог дана јавно објавио, а данa 16.10.2019. године писмено саставио, следећу 

 

 

                      П Р Е С У Д У 

 

  

 Окривљени:  

 А.М., од оца              и мајке             , девојачко                , рођен                 . године, 

у               , где и живи у ул.                    , завршио средњу школу, незапослен, сиромашног 

имовног стања, корисник социјалне помоћи, разведен, отац двоје деце,                 

држављанин Косова, са личним бројем                  , неосуђиван, против њега се не води 

поступак за неко друго кривично дело, 

 

 

                     К Р И В   Ј Е  

 

Зато што је: 

У току                    године,  у                , у намери да застраши, повреди друго лице, 

упустио се у понављење и нежељене пажње према оштећеној М. О., на тај начин што је у 

више наврата пратио кад би излазила из куће, увек би га видела у близини да се шуња и 

скрива иза ње, а ставио је и гранчице на улазним вратима капије дворишта како би знао 

када оштећена излази из куће, 

 

-чиме је учинио кривично дело Узнемиравање из члана 186 ст.2 у вези ст. 1 

КЗРК-а, 

 

 

 



 Numri i lëndës: 2019:164558 
 Datë: 16.10.2019 
 Numri i dokumentit: 00580635 
 

2 (5)  

   
2
0
1
9
:1
6
4
5
5
9

 

Па судија појединац на основу горе наведеног члана и чл.  4, 7, 17, 21, 41, 50, 51, 

52, 73 и 74  КЗРК-а,  и чл. 359, 360, 361, 365 и 366 ЗКП, окривљеном  изриче 

 

 

УСЛОВНУ ОСУДУ 

 

 

Тако што му утврђује КАЗНУ ЗАТВОРА  у трајању од 7 (седам) месеци и 

истовремено одређује да се утврђена казна неће извршити уколико окривљени за време 

од 2 (две) године не изврши неко друго кривично дело. 

Оштећена М. О. из                ул.                  , упућује се на грађанску парницу, ради 

остваривања имовинско-правног захтева. 

Окривљени се обавезује да на име трошкова поступка и судског паушала плати 

износ у висини од 30 (тридесет) евра, у року од 15 (петнаест) дана од правноснажности 

ове пресуде, а под претњом принудног извршења. 

 

 

     О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Основно тужилаштво у  Митровици - Општи Департамент, поднело је Основном 

суду у Митровици - Опште одељење, кривични одсек, оптужницу КT.II.бр. 4241/18  од  

21.11.2018. године, против окривљеног  А. М.   из                  због кривичног дела  

Узнемиравање из члана 186 ст.2 у вези ст. 1 КЗРК-а. 

Судећи судија јe заказао прво саслушање на којем  су били присутни државни 

тужилац Наташа Радовић и окривљени А.М., који је изјавио да српски језик разуме и да 

му преводилац за албански језик није потребан.Сматра да није учинио кривично дело 

које му се ставља на терет, да се развео од оштећене М. пре две године и да су остали да 

живе у истој кући и да до сада нису имали никаквих проблема. 

Седница главног претреса одржана је дана 23.09.2019. године на којој су били 

присутни државни тужилац Наташа Радовић, окривљени А.М. и сведок-оштећена М. О. 

Окривљени је упозорен и упознат са својим правима  сходно члану 323 ЗКП-а, а затим је 

прочитана  оптужница од стране државног тужиоца. Након читања оптужнице 

окривљени је изјавио да је разумео наводе који су наведени у оптужници и након што се 

судија уверио да је окривљени разумео оптужницу, дата му је могућност да призна 

кривицу или да се изјасни да није крив. Оптужени је изјавио да се не осећа кривим и да 

није крив за кривично дело које му се ставља на терет. 

Државни тужилац је у уводној речи, током седнице судског претреса, као и у 

завршној речи, изјавио да остаје при подигнутој оптужници против окривљеног,  која је 

поткрепљена доказима, кривичном пријавом, посебно изјавом оштећене, решењем 

Основног суда у Митровици којим су изречене мере заштите оштећене М . О. , као и 

материјалним доказима да је окривљени извршио кривично дело Узнемиравање из чл. 

186 ст. 2 у вези са ст. 1 КЗРК-а . Предложио је да суд окривљеног огласи кривим и осуди 

по закону. 

Оптужени је током  седница судског претреса, негирао извршење кривичног дела 

које му се ставља на терет, тврдећи да никога није узнемиравао и да његова супруга неће 

више имати проблем са њим, као и да обећава да због заједничке деце, са оштећеном 

неће у будуће имати никакав контакт. 

У овом кривичном предмету спроведен је доказни поступак саслушањем сведока- 

оштећене М.О ., која је изјавила да је бивша супруга окривљеног, са којим је била 38 
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година у браку, да су се развели и имају двоје деце, као и да после развода живе у једној 

кући, А. на првом спрату, а она на другом. Даље је изјавила да је због велике разлике у 

годинама, вероватно до узнемиравања дошло још у браку, који  није био лош, јер да је 

био лош, она не би са окривљеним живела 38 година и не би изродила двоје деце и не би 

уложили све што су имали у ту лућу у којој и данас живе, али на различитим 

спратовима. Након истицања заштитног налога, узнемиравање је учестало, мисли због 

љубоморе и велике разлике у годинама, као и због тога што је она била запослена и 

привређивала, а окривљени је био незапослен. Одговорно је тврдила да је узнемиравана 

константно, психички, тако што је окривљени пратио сваки њен корак, да се трудила да 

га не сретне. Осећала је да је прати када је била ван куће, чула га је како корача, дише и 

увек је била на опрезу, чак га је и више пута видела у њеној непосредној близини. 

Узнемиравање је настављено после истицања заштитног налога и то дана           године, 

око             часова, када је излазила из куће, видевши да је окривљени изашао из 

дворишта, на капији видела је дрвце, које је он редовно остваљао и сликала је исто.Сам 

ошто је изашла из дворишта, приметила је окривљеног у жбуњу, преко пута улице, који 

је био у стојећем ставу и имао је качкет на глави.Уплашила се и одмах узела телефон 

правила се да прича са неким, што је увек радила када би га видела, јер је имала 

невероватан страх од њега. Потрчала је до првих кућа и тражила људе како не би била 

сама. Плашила се за своју безбедност, јер су његови поступци и константно праћење, 

довели до тога да сматра да је њена безбедност угрожена. Позвала је заштитника жртава 

Е. П., а сутрадан је случај пријавила и полицији. Од њих је захтевала да се изрекне 

њеном бившем супругу заштитна мера, а плашила се и за своју децу. Сада се осећа 

сигурније и проблеми после овог случаја се нису дешавали, мада ни сада није сасвим 

сигурна, јер је његово узнемиравање било често, пратио је, увек је био у њеној близини, 

где год се окренула могла је њега да види, а разлог је била љубомора, која је била 

неоснована. Пре овог случаја пријавила га је за претњу. Напоменула је да после 

пријављивања полицији, окривљени је престао са узнемиравањем, да не жели да га 

кривично гони и да не тражи трошкове поступка. 

Након саслушања сведока, суд је на седници главног претреса извео предложене 

материјалне доказе и то: прочитана је кривична пријава  2018-СИ-065  од 10.10.2018. 

године , извршен је увид у полицијски извештај од 22.09.2018. године, извршен је увид у 

лекарски извештај од 10.10.2018. године на име оштећене, прочитано је решење 

Основног суда Митровица П.бр.808/2018 од 11.10.2018 године, извршен је увид у 

заштитну меру браниоца жртава од 11.10.2018. године, извршен је увид у 

фотодокументацију сачињену на лицу места, извршен је увид у Извод из казнене 

евиденције на име окривљеног од октобра месеца 2018. године, на које странке нису 

имале приговора нити примедби. Нових предлога за допуну доказног поступка, у виду 

материјалних доказа, није било. 

У својој изјави - одбрани коју је изнео, окривљени је и даље негирао да је учинио 

кривично дело које му се ставља на терет , као и да није тачно да је своју бившу супругу 

пратио и физички и психички узнемиравао, већ да је исту ухватио у прељуби, још док су 

били у браку и да су се због тога развели. Да је хтео да јој науди, нико не би могао да га 

у томе спречи. 

На основу свега напред изнетог, анализом свих изведених доказа појединачно и у 

међусобној вези једног са другима, а након завршне речи, суд је нашао да у радњама 

окривљеног А.М. постоје елементи бића кривичног дела Узнемиравање из члана 186 ст.2 

у вези ст. 1 КЗРК-а. 

Оптужени је негирао извршење кривичног дела које му се ставља на терет, 

покушавајући да на тај начин избегне кривичну одговорност. Обзиром да окривљени 

суду није могао презентовати неки доказ којим би своју изјаву поткрепио, то суд овакву 
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његову одбрану није могао да прихвати као истиниту и аргументовану, јер је усмерена 

ка избегавању кривичне одговорности.  

Из исказа сведока- оштећене, недвосмислено се утврђује да је окривљени, у 

периоду наведеном  у оптужници, узнемиравао оштећену, на начин што је пратио 

приликом изласка из куће, као и што  је пратио њено кретање ван куће, са намером да је 

узнемири. Узнемиравању које је трајало током октобра месеца, претходиле су и друге 

радње окривљеног у односу на које је подигнута оптужница , које су квалификоване као 

кривично дело Претња из чл. 185 КЗРК-а, што се утврђује увидом у извештај из казнене 

евиденције на име окривљеног, па су све те радње условиле  код оштећене осећај 

стварног страха и  уплашености, због чега је оштећена одлучила да све те случајеве и 

пријави полицији. Надаље, из заштитиног налога Основног суда у Митровици 

П.бр.808/18 од дана 11.10.2018. године, недвосмислено се утврђује да је окривљеном већ 

изречена мера забране сваког вида узнемиравања оштећене. Анализом свих ових 

хронолошких радњи, а у вези са осталим доказима у списима предмета и 

фотодокументацијом, произилази да је изјава сведока-оштећене прихватљива за суд као 

искрена, објективна, логична,  па јој је и поклоњена пуна вера, а посебно јер она чини 

складну и логичну целину са осталим доказима у списима предмета.  

Због свега напред изнетог, суд сматра да у радњама окривљеног постоје сви 

елементи бића кривичног дела које му се оптужницом ставља на терет, па је с тога истог 

огласио кривим и одредио му казну у складу са законом, узимајући при том у обзир све 

олакшавајуће и отежавајуће околности.  

У погледу психичког односа окривљеног  према извршеном кривичном делу, 

судија је нашао да је окривљени поступао са  директним умишљајем, односно да је са 

намером да узнемири, застраши, повреди, оштети имовину оштећене- бивше супруге, 

упустио се у понављану и нежељену пажњу, па га је суд за наведено кривично дело 

огласио кривим и осудио по Закону. 

За кривично дело  Узнемиравање из члана  186 став 2 у вези са ставом 1 КЗРК-а, 

прописана је казна затвора у трајању од шест месеци до пет година, па је суд оптуженом 

изрекао условну осуду  у складу са члановима  50, 51 и 52 КЗРК-а.   

Како у поступку није истакнута било која околност којом би била доведена у 

сумњу урачунљивост окривљеног  у време извршења кривичног  дела, то  је суд 

закључио да се ради о урачунљивом учиниоцу, да је  исти поступио са директним 

умишљајем, као обликом кривице, те да је био свестан да је  његово дело забрањено, 

свестан свог дела и да је хтео његово извршење. 

Приликом одлучивања о врсти и висини кривичне санкције која ће се према 

оптуженом применити, суд је ценио све околности предвиђене чланом  73 и 74 КЗРК-а, 

које су од утицаја на одабир, врсту и висину кривичне санкције, па је од олакшавајућих 

околности на страни окривљеног  узео у обзир да  се окривљени уредно одазивао 

позивима суда, да је отац двоје деце, да раније није осуђиван, да је лошег имовног стања 

и корисник социјалне помоћи, као и чињеницу да је у завршној речи дао обећање да неће 

са оштећеном имати више никакав контакт. Од отежавајућих околности на страни 

окривљеног, суд је нашао да је дело извршено против рањиве жртве и бивше супруге. 

Ценећи посебно значај извршења кривичног дела са једне стране и личност 

окривљеног као учиниоца са  друге стране, те имајући у виду сврху  кажњавања према 

члану 41 КЗРК-а, то је судија нашао да се иста може остварити и условном осудом, 

налазећи да се са оваквом  изреченом кривичном санкцијом у свему остварује сврха 

генералне и специјалне превенције, те да је иста сразмерна степену кривице окривљеног 

као учиниоца, тако и степену тежине кривичног дела и наступелим последицама. 

Одлука о упућивању оштећене стране на грађанску парницу, донета је у складу са 

чланом 463 став 2, а у вези са ставом 1 ЗКП-а. 



 Numri i lëndës: 2019:164558 
 Datë: 16.10.2019 
 Numri i dokumentit: 00580635 
 

5 (5)  

   
2
0
1
9
:1
6
4
5
5
9

 

Одлука о трошковима поступка донета је на основу члана  450 ЗКПК-а. На основу 

напред изнетог, одлучено је као у изреци ове пресуде.   

 

 

                                     ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

                                           Опште Одељење -  Кривични одсек ,  

           К.бр. 1067/18  дана 16.10.2019. године 

 

         

Правна секретарица                               С  У  Д  И  Ј  А, 

Снежана Вукомановић.                          Лидија Вучуровић 

 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове пресуде  дозвољена је жалба Апелационом суду у 

Приштини - Одељењу у Митровици, у року од 15 (петнаест) дана, од дана пријема исте, 

а преко овог суда.  

 

За тачност: 

 

 


