REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO
GJYKATA THEMELORE E MITROVICËS
OSNOVNI SUD MITROVICA – BASIC COURT OF MITROVICA
К.бр.139/17

У ИМЕ НАРОДА

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ – ОПШТЕ ОДЕЉЕЊЕ - КРИВИЧНИ
ОДСЕК, и то судија Бранка Семенов, као судија појединац, са записничарем Весном
Ђорђевић, у кривичном предмету против окривљеног С.С. из .............. због кривичног
дела Претња из чл.185 ст.2 КЗРК, по оптужници Основног тужилаштва у Митровици
Општи Департамент КТ.II.бр.208/16 од 03.03.2017.године, коју је заступао Државни
тужилац Сахит Тмава, по одржаном јавном главном претресу дана 12.10.2018. године,
донео је и истог дана јавно објавио следећу:
ПРЕСУДУ
Окривљени С.С., од оца ............ и мајке ............., рођен ................године у
.............. сада са пребивалиштем у ........................, ................... Држављанин Републике
Косова, завршио Основну школу, незапослен, неожењен, има ванбрачно дете од пет и по
година, средњег имовног стања, са личним бројем .........................
На основу чл.363 став 1 подстав 1.1. ЗКП.
ОДБИЈА СЕ ОПТУЖНИЦА
Да је дана ..............године око ............. часова у .................. који је са умишљајем
да изазове страх и заблуду код оштећене Д. Т. коју је срео у улици у близини њеног стана,
обратио јој се речима „Ако не напустиш стан убићу те ножем“,
-Чиме би учинио кривично дело Претња из чл.185 ст. 2 КЗРК
Трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава суда.

Образложење
1

Основно Тужилаштво у Митровици - Општи Департамент, поднело је Основном
суду у Митровици - Опште одељење - кривични одсек оптужницу КТ.II.бр.208/16 од
03.03.2017.године, против окривљеног С.С. из ................, за кривично дело Претња из
чл.185 ст.2 КЗРК.
На првом саслушању одржаном дана 10.05.2018.године на којем су присуствовали
Државни тужилац Наим Бека и окривљени С.С., исти је након читања оптужнице од
стране тужиоца изјавио да не признаје кривицу за дело које му се ставља на терет.
На главном претресу одржаног 12.10.2018.године били су присутни Државни
тужилац Сахит Тмава, окривљени С.С. и оштећена сведок Д. Т. – Р. У својој изјави
окривљени је изјавио да остаје при изјави коју је дао на првом саслушању и не признаје
кривицу. Није тачно све што је оштећена изјавила, не сећа се баш да јој је претио, можда
је рекао „убићу те“, али се он не сећа да је то изговорио, у добрим су односима,
контактирају ради заједничког детета и није јој правио проблеме. Дете виђа када она дође
код мајке у с. ....... Општина ..........
Оштећена Д. Т. – Р. је изјавила да не терети окривљеног за дело које му се ставља
на терет додајући да се исти променио, да више није такав какав је био, да јој никад пре
није правио проблеме, тачно је да јој је рекао „убићу те“, али је њему то узречица коју
говори чак и кад није љут.
Државни тужилац Сахит Тмава у завршној речи изјављује: Из сведочења оштећене
на судском претресу као и изјаве окривљеног није се доказала чињеница да је окривљени
извршио ово кривично дело, стога одустајем од кривичног гоњења против окривљеног
што се тиче кривичног дела наведеног у оптужници .
Судија имајући у виду да је Државни тужилац одустао од оптужнице против
окривљеног С.С.а услед недостатка доказа на основу чл.363 став 1 подстав 1.1. ЗКП
одлучио је као у диспозитивуове одлуке.
Одлука о трошковима поступка донео је на основу чл.454 ЗКП.
На основу напред изнетог одлучено је као у изреци ове пресуде.
ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ
- Опште Одељење - Кривични одсек К.бр.139/17 од 12.10.2018.године

Правна секретарица,
Весна Ђорђевић

С У Д И Ј А,
Бранка Семенов

ПРАВНА ПОУКА: Против ове пресуде дозвољена је жалба Апелационом суду у
Приштини – Одељење у Митровици у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема исте, а
преко овог суда.
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