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Broj predmeta: 2019:164972 

Datuma: 17.10.2019 

Broj dokumenta:     00584433 

 

У ИМЕ НАРОДА 

                         

К.бр.230/2018 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ – Oпште одељење, Кривични одсек, судија 

Лидија Вучуровић, са записничарем Снежаном Вукомановић, у кривичном предмету 

против  окривљеног Б.Б. из ..............због кривичног дела Претња из члана 185 став 1 и 3 

КЗК-а, одлучујући по Оптужници Основног тужилаштва у Митровици - Општи 

Департамент КТ.II.бр.1468/2017 од 26.03.2018.године, коју је заступао Државни тужилац 

Маниташевић Душко, након одржаног главног, јавног  претреса дана 24.09.2019.године 

донео је и јавно објавио, док је дана 17.10.2019.године  саставио  ову: 

 

 

ПРЕСУДУ 

 

 

 Окривљени: 

Б.Б. са надимком .............од оца .............и мајке ...............девојачко ................рођен 

дана..................године у с................. општина .................са пребивалиштем у ................ул. 

....................број ...............завршио средњу школу, запослен као полицајац, средњег 

имовног стања, ожењен, отац четворо деце, по националности ...............становник 

Косова, са личним бројем....................., неосуђиван, против њега се не води поступак за 

неко друго кривично дело. 

 

 

КРИВ  ЈЕ 

 

Зато што је :      

Дана..................године, у времену око ...............часова, са својим путничким 

возилом марке .............рег.ознаке ..........на локацији место звано ....................код гробља и 

у присуству полицијских службеника М.В. и А.М. почео да вређа И.А. обративши се 

полицијском службенику М.В. речима „Можете И.А. да пренесете да ћу да га шамарам 

где стигнем и јебаћу му све женско по кући“. 

 

- Чиме је учинио  кривично дело Претња из члана 185 став 1 и 3 КЗК-а. 

 

-Стога суд у смислу члaна  4, 6, 7, 17,41, 42, 43, 46, 73 и 74 КЗК-а, као и члана 

359, 360, 361, 365, 366, 450 и 463 ЗКП-а, окривљеном изриче 

  

   УСЛОВНУ ОСУДУ 
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    Тако што му претходно утврђује  КАЗНУ ЗАТВОРА у трајању од 8 (месеци) 

месеца и истовремено одређује да се утврђена казна неће извршити уколико окривљени 

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

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

плати износ у висини од 30€ (тридесетевра) у року од 15 (петнаест) дана од дана 

правноснажности ове пресуде, под претњом принудног извршења. 

 - Оштећени И.А. из ................ул....................број .............. се ради остваривања 

имовинско-правног захтева упућује на парницу. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Основно тужилаштво у Митровици – Општи Департамент подигло је оптужницу 

КТ.II.бр.1468/2017 од 26.03.2018.године, против окривљеног Б.Б. из ...................због 

кривичног дела Претња из члана 185 став  1 и 3 КЗК-а. 

У овом кривичном предмету судија је заказао седницу почетног претреса дана 

29.01.2019.године, док је након законских рокова, заказан и одржан главни претрес дана 

24.09.2019.године, коме су присуствовали државни тужилац Душко Маниташевић, 

окривљени Б.Б., оштећени И.А. и сведоци М.А. и В.М.  

Државни тужилац је на главном претресу и у завршној речи изјавио да је након 

саслушања оштећеног и предложених сведока успео да дођемо до истине да је 

окривљени учинио кривично дело којим се терети. Предложио је да суд узме у обзир све 

олакшавајуће и отежавајуће околности како би окривљени био кажењен по закону.  

Оштећени И.А. је изјавио да се пред судом налази у својству оштећеног, али и као 

службено лице, колега окривљеног, али и отац деце која су доживела претњу с његове 

стране. Увређен је, очекивао је извињење јер није заслужио да му се прети. Од суда 

захтева да цени све доказе и да окривљеног казни по закону.  

Окривљени је током судског претреса негирао извршење кривичног дела 

истичући да никога није увредио, као и да предложени сведоци не говоре истину. 

 Након доказног поступка и савесне оцене сваког доказа појединачно, а у вези са 

осталим доказима, ценећи истовремено и одбрану окривљеног, суд је на основу 

резултата целокупног поступка утврдио да је окривљени крив за кривично дело Претња 

из члана 185 став 1 и 3 КЗК које му се оптужницом ставља на терет, за које је законом 

предвиђена казна затвора у трајању од 6 (шест) месеци до 5 (пет) година. 

Као спорно, у овом кривичном поступку, поставило се питање да ли је окривљени 

Б.Б. дана ................године, у селу................., у присуству полицијских службеника, који 

су били на дужности, вређао И.А. речима „Можете И.А. да пренесете да ћу да га 

шамарам где стигнем и јебаћу му све женско по кући“. У циљу утврђивања чињеница 

које су битне за овај кривични поступка суд је извео доказе саслушањем оштећеног А.И. 

, сведока А.М. и М.В.,  као и извршио увид у материјалне доказе који се налазе у 

списима предмета.  

Сведок – оштећени А.И. је изјавио да је за упућене претње од стране окривљеног 

сазнао из дневног извештаја полиције, као и од стране Р.З. када је позван од стране 

Инспектората да да изјаву. Истиче да окривљеног и предложене сведоке познаје, то су 

полицајци – његове колеге којима је био командир у Станици полиције у................... 

Како са окривљеним никада није имао проблем истиче да је увређен, као и да је од истог 
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очекивао извињење. На питање окривљеног изјављује да верује сведоцима, не 

придружује се кривичном гоњењу против окривљеног. 

Сведок М.А. је изјавио да се познаје са окривљеним, да су колеге и да никада није 

имао проблем са њим. Критичног дана је са М.В. обављао контролу возила у 

с................... Путем је прошло возило марке .................које нису зауставили из разлога 

што су касно приметили да је возач малолетно лице.  Мало касније на место догађаја 

стигао је окривљени који је М.В. упитао „Зашто не дате мом сину да прође?“, исти му је 

одговорио да га нису зауставили, али да ће свако лице које управља возилом као 

малолетно и које не поседује возачку дозволу бити заустављено и санкционисано. 

Окривљени је претио и викао, али су претње биле упућене И.А. речима „пренесите И.А. 

да ћу да га шамарам где стигнем и да ћу му јебати све женско по кући“. 

На питање оштећеног одговара да у то време И.А. није био командир у Станици 

полиције у ..................већ је пребачен у ...................као и да никада није наредио да он 

предузме било коју службену радњу према окривљеном. 

На питање окривљеног одговара потврдно да је чуо када је окривљени вређао 

регионалног директора ..................и оштећеног И.А. 

Сведок није тражио трошкове поступка. 

Сведок В.М. изјављује да као полицајац ради 14 година и сматра да добро познаје 

свој посао. Истиче да ништа лично нема против колеге Б.Б. Изјављује да 

је...................године са М.А. био у контроли саобраћаја у с.................. Из правца 

с.....................према .....................је наишло возило марке ........................... таблица којим је 

управљао окривљени. Мислио је да имају нешто против његовог сина који је раније 

прошао аутомобилом, а којег они нису зауставили. Изјављује и да му је познато да је син 

окривљеног малолетан и да као такав управља аутомобилом без возачке дозволе. Није 

му било јасно зашто се Б.Б. љути када његовог сина нису зауставили и зашто тврди да 

имају нешто против њега, што није тачно. Био је узрујан, претио је и псовао. Псовао је 

И.А. речима „Можете И.А. да пренесете да ћу да га шамарам где стигнем и јебаћу му све 

женско по кући“. Након тога обавестили су Тим лидера и сачинио је извештај.  

На питање оштећеног изјављује да исти никада није наредио да се предузме било 

која службена радња према окривљеном.  

Окривљени није имао питања за сведока. 

Сведок трошкове није тражио. 

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

материјалне доказе и извршио увид у кривичну пријаву IPK/DH/137/17/VP од 

04.12.2017.године, полицијске извештаје од 16.07.2017.године, 18.07.2017., 05.09.2017. и 

08.09.2017.године, службену белешку од 16.07.2017.године, на које странке нису имале 

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

материјалних доказа, није било. 

Окривљени Б.Б. је износећи одбрану на главном претресу негирао извршење 

кривичног дела. Изјавио је да никог није псовао. До саобраћајне патроле у селу 

..................дошао је јер га је син звао телефоном. Сматра да су га колеге зауставиле јер је 

имао ...........таблице, а када су видели да је он у аутомобилу М.А.  му је руком показао да 

настави даље. Тврдио је да никог није вређао и није претио. Међутим,  у завршној речи 

изјављује  да се први пут пред судом налази у својству окривљеног, да дуго ради у 

полицији, као и да је болестан човек – болује од високог крвног притиска, а мисли да је и 

критичног дана мало попио. Извињава се И.А. и његовој породици, а нарочито деци, каје 

се изречено и обећава да више никада неће исто да се понови према било коме. Моли суд 

да буде што блаже кажњен. 

Чињенице које се односе на време, место и начин извршења кривичног дела 

утврђене су на основу изјава саслушаних сведока А.М. и М.В. Сведоци су на јасан и 
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прецизан начин описали како је дошло до извршења кривичног дела, да је окривљени 

дошао аутомобилом марке ............................ таблица у с............... док су вршили контролу 

саобраћаја. Обојица су јасно потврдила претње упућене оштећеном и његовој породици 

речима „Можете И.А. да пренесете да ћу да га шамарам где стигнем и јебаћу му све 

женско по кући“. Током сведочења сведоци су показали мирноћу, одговарали су течно и 

прецизно на свако питање тужиоца, оштећеног и окривљеног. Изјаве сведока се 

поклапају са извештајима које су сачинили дана 16.07.2017.године и 05.09.2017.године, 

те им је суд поклонио пуну веру и узео као доказ на основу којих заснива своју одлуку.  

Да је окривљени учинио кривично дело доказано је и на основу његовог 

испитивања и завршне речи коју је изнео на главном претресу, где је између осталог 

потврдио наводе који се налазе у оптужници, наводећи да му је непријатно, да се 

извињава И.А. и његовој породици, а нарочито деци, каје се  за изречено и обећава да 

никада неће више да упути претње и псовке никоме.  

Суд сматра да је окривљени негирајући извршење кривичног дела током главног 

претреса покушао на тај начин да избегне кривичну одговорност, а да је у завршној речи 

исказујући извињење и кајање делимично признао кривицу. 

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

елементи кривичног дела које му се оптужницом ставља на терет, па је стога истог 

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

олакшавајуће и отежавајуће околности. 

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

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

елемент кривице окривљеног сматрао постојећим, те је закључио да се ради о 

урачунљивом учиниоцу, да је поступао 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 

окривљеном применити, суд је ценио све околности предвиђене чланом 73 и 74 КЗРК, 

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

околности на страни окривљеног узео у обзир чињеницу да  окривљени није осуђиван, 

да је отац четворо деце, да се извинио оштећеном, да се каје за учињено дело, као и да 

обећава да исто неће да понови. Од отежавајућих околности на страни окривљеног суд је 

нашао да је претње упутио службеном лицу и његовој породици без икаквог повода. 

 Посебно ценећи значај извршења кривичног дела са једне стране и личност 

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

члану 41 КЗК,  судија је нашао да се иста може остварити и упозорењем уз претњу 

казном која ће утицати на рехабилитацију истог, утицати на друга лица да не врше 

кривична дела, подизању свести и јачању обавеза за поштовање закона. Суд је оценио да 

је врста и висина кривичне санкције у складу са степеном кривице окривљеног и 

друштвеној опасности за учињено дело. 

Одлука о судским трошковима и судском паушалу, донета је на основу  члана  

450 ЗКП-а. 

У складу са чланом 463 ЗКП-а оштећени се за остваривање имовинско правног 

захтева упућује  на парницу. 

Из напред наведеног одлучено је као у диспозитиву пресуде. 

 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Опште одељење – кривични одсек 

К.бр.230/2018, дана 17.10.2019.године  



 Numri i lëndës: 2019:164972 
 Datë: 17.10.2019 
 Numri i dokumentit: 00584433 
 

5 (5)  

   
2
0
1
9
:1
6
4
9
7
3

 

 

 

  

Записничар,               СУДИЈА 

Снежана Вукомановић         Лидија Вучуровић с.р. 

 

 

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

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

преписа исте, а преко овог суда. 

За тачност: 

      

 


