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                          К.бр.160/2016 

 

                                      У ИМЕ НАРОДА 

 

 ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ, Кривично одељење – Општи одсек, судија 

појединац Драгица Јаковљевић, са правном секретарицом Душицом Радовановић, у 

кривичном предмету, против окривљеног С.Б. из .....................ул..................... бр............., 

због кривичног дела Узнемиравање из чл.186 ст.1 КЗК-а, по оптужници Основног 

тужилаштва – Општи департман у Митровици Кт. II бр.99/2016 од 21.03.2016.године, 

коју заступа Државни тужилац Сахит Тмава, по одржаном првом и јавном саслушању 

дана 26.04.2018.године, донео је и јавно објавио, а дана 27.04.2018.године  саставио у 

писменој форми ову: 

 

 

         П Р Е С У Д У  

 

 

 Окривљени С.Б. са надимком ...............од оца ..................и мајке 

....................девојачко......................, рођен дана....................године у ......................где и 

живи ул...................... бр.......................... држављанин Косова, незапослен, завршио 

средњу школу, средњег имовиног стања, са личним бројем ..................... 

 

            К р и в    ј е  

 

 Што је дана ..................године у .........................са понављањем непрестаног и 

непожељног понашања, комуницирао са намером да узменири и застраши, тако што је 

окривљени телефоном непрекидно слао увредљиве поруке, оштећеној М.Ч. називајући је 

погрдним именима „курво, наркоманко“, као и разним другим именима, затим шаље и 

претеће поруке са речима „ако се не вратиш мени и ако кажеш моме оцу, онда ћеш 

видети шта ћу ти урадити“, 

 

 -чиме је учинио кривично дело Узнемиравање из чл.186 ст.1 КЗК-а. 

  

 Па му с тога судија појединац, на основу горе наведеног члана и чл.4, 7, 17, 41, 46 

и 73 КЗК-а, као и чл.248, 359, 365, 366  ЗКП-а, изриче 
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        НОВЧАНУ КАЗНУ 

 

 У износу од 300  (тристотине) евра, коју је казну дужан да плати у року од 15 

дана по правоснажности ове пресуде. 

 Ако окривљени не плати новчану казну у одређеном року, суд ће му у смилу 

чл.46 КЗК-а исту заменити казном затвора, тако што ће се за сваких 20 (двадесте) евра 

рачунати 1 (један) дан затвора. 

 Обавезује се окривљени да на име трошкова поступка плати износ од 15 

(петнаест) евра и на име судског паушала износ од 15  (петнаест) евра, под претњом 

принудног извршења. 

 Обавезује се окривљени да плати износ од 30 (тридесет) евра  на име накнаде 

жртава злочина, сходно одредбама чл.39 тач.3.3 Закона бр.05 - L- 036. 

 

 

          О б р а з л о ж е њ е 
 

 

 Основно тужилаштво у Митровици – Општи департман поднело је Основном 

суду у Митровици – Општем одељењу оптужницу Кт. II бр.99/2016  од 

21.03.2016.године,  против окривљеног С.Б. из ..................због сумње да је учинио 

кривично дело Узнемиравање из чл.186 ст.1 КЗК-а. 

 Судећи судија појединац заказао је прво саслушање и започео одржавање судског 

претреса. 

 Током седнице првог саслушања окривљени је упозорен и упознат са својим 

правима сходно чл.246 ст.1 ЗКП-а, а након изјаве окривљеног да је разумео своја права, 

настављено је са читањем оптужнице од стране Државног тужиоца, након чега је 

окривљени изјавио да је разумео оптужницу, па након што се судија уверио да је 

окривљени разумео оптужницу, пружена му је могућност да призна кривицу или да 

изјави да се не осећа кривим, где је окривљени изјавио да се осећа кривим и да признаје 

извршење кривичног дела које му се оптужницом ставља на терет. 

 Судија је упознао окривљеног са последицама  признања кривице,  као и то да је 

за кривично дело Узнемиравање чл.186 ст.1 КЗК-а, предвиђена  новчана казна или казна 

затвора у трајању до 3 (три) године,  упозоравајући га при том да према одредби чл.383 

ст.2 ЗКП-а у случају признања кривице од стране окривљеног предвиђено је да исти 

нема право да поднесе жалбу због погрешно утврђеног чињеничног стања, а такође га је 

упознао и са тиме да признање кривице суд цени као олакшавајућу околност приликом 

одмеравања казне. 

 Окривљени је изјавио да је разумео последице признања кривице и олакшавајуће 

околности које ће суд узимати приликом одмеравања казне и остао је при својој изјавио 

о признању кривице. 

 Након овога, судија је у убеђењу да је окривљени разумео природу и последице 

признања кривице, да је признање учињено на добровољан начин, да се признање 

ослања на чињенице случаја које су садржане у оптужници, да оптужница не садржи 

ниједну јасну законску повреду или чињеничну грешку, па је судија у записник у смислу 

чл.248 ст.4 у вези са ст.1 подстав 1 тач .1.1, 1.3 и 1.4 ЗКП-а, донео је решење тако што је 

прихватио признање кривице од стране окривљеног пошто окривљени разуме природу и 

последице признања, признање је извршено на добровољан начин и да се признање 
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кривице ослања на материјалне доказе у списима предмета. Са признањем кривице 

окривљеног сагласио се и присутан државни тужиоц. 

 Након што је суд прихватио признање кривице од стране окривљеног, судија је 

објавио завршетак овог првог саслушања, упознао је странке да је суд наставио у складу 

са чл.248 ст.4 ЗКП-а са разматрањем казне, са јавним објављивањем пресуде, која објава  

пресуде је извршена истог дана, објава је била јавна и отворена у присуству окривљеног, 

а у одсуству државног тужиоца. 

 У вези са признањем кривице од стране окривљеног, оцењивање и анализирање 

материјалних доказа у списима предмета, а у складу са чл.361 ЗКП-а, суд је утврдио да 

постоје и материјални докази у радњама окривљеног, постоје елементи бића кривичног 

дела које му се ставља на терет. 

 Приликом одређивања врсте и висине казне за окривљеног суд је имао у виду све 

околности предвиђене чл.46 и 73 КЗК-а, па му је изрекао новчану казну,  а као 

олакшавајуће оконости суд је узео признање кривице од стране окривљеног, кајање које 

је окривљени показао приликом признања кривице, па је окривљеном изрекао казну као 

у диспозитиву ове пресуде, оцењујући да ће се таквом казном постићи сврха кажњавања 

предвиђена чл.41 КЗК-а, оцењујући да је једна од намера казне  да се зауставе 

извршиоци од извршења кривичног дела убудуће, да се изврши његова рехабилитације и 

да се на друге особе утиче од уздржавања од чињења кривичних дела, оцењујући да ће 

се окривљени уздржати, да у будуће не чини иста или слична кривична дела. 

 Одлуку о трошковима поступка и судског паушалу, суд је донео сходно чл.450 и 

451 ЗКП-а. 

 Сходно одредбама Закона о накнади жртава злочина и чл.39 истог закона, суд је 

обавезао окривљеног да плати износ од 30 (тридесет) евра, на име финансијске накнаде 

жртава злочина. 

 На основу напред изложеног одлучено је као у диспозитиву ове пресуде. 

 

 

   ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ, 

   Опште одељење – Кривични одсек 

   К.бр.160/2016 дана 26.04.2016.год. 

 

 

Правна секретарица,       С У Д И Ј А, 

Душица Радовановић,с.р.     Драгица Јаковљевић,с.р. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове пресуде може се уложити жалба Апелационом суду у 

Приштини у року од 15 дана од дана пријема исте. Жалба се 

подноси овом суду. 

 

 

              За тачност: 


