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REPUBLIKA E KOSOVËS 

РЕПУБЛИКА КОСОВО – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE E MITROVICËS 

ОСНОВНИ СУД МИТРОВИЦА – BASIC COURT OF MITROVICA 

____________________________________________________________________________ 
                  

К.бр.  444/18 

 

                    У ИМЕ НАРОДА 

 

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

судија Љиљана Стевановић као судија појединац, са правном секретарицом  Слађаном  

Делибашић, у кривичном предмету против првоокривљеног А.Б. из ................због 

кривичних  дела   као саизвршиоци у реалном стицају Напад на овлашћено лице при 

обављању службене дужности из чл. 410 ст.1. КЗРК и Ометање службеног лица у 

обављању званичне дужности из чл. 409 ст.5. у вези са ст.1., а у вези са чл. 31 КЗРК-а и 

окривљеног Р.Б. из ...............због кривичних  дела   као саизвршиоци у реалном стицају 

Напад на овлашћено лице при обављању службене дужности из чл. 410 ст.1. КЗРК и 

Ометање службеног лица у обављању званичне дужности из чл. 409 ст.5. у вези са ст.1., а 

у вези са чл. 31 КЗРК-а, кога заступа бранилац ................адвокат из ..............по оптужници 

Основног тужилаштва у Митровици, опште одељење КТ.II.бр. 1334/17 од 21.05.2018. 

године, коју је заступао Државни тужилац Душко Маниташевић,  након одржаног главног 

претреса, дана  25.10.2019. године,  донео је и дана, 28.10.2019. године,  у присуству 

окривљених, а у одсуству уредно позваног браниоца другоокривљеног, државног тужиоца 

и оштећеног, јавно објавио следећу: 

 

                      П Р Е С У Д У  

I. Првоокривљени А.Б. , од оца ..............и мајке............, девојачко 

презиме мајке ..............рођен ..............године, у ..................где и сада живи у ул. 

...................бр............., неожењен,  писмен, завршио средњу школу, трговац, средњег 

имовног стања, поседује личну карту број ..................................... држављанин Републике 

Косова, раније неосуђиван 

 

II. Другоокривљени Р.Б., са надимком ..................од оца 

...................  и мајке ...................девојачко презиме мајке ..................рођен ..................године, 

у .................са местом пребивалишта у ..................у ул. ........................неожењен, 

незапослен, писмен, магистар социологије, слабог имовног стања, ..................држављанин 

Републике Косова, лични број ......................раније неосуђиван 
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I 

Првоокривљени  А.Б. 

 КРИВ  ЈЕ 

 

 Зато што  

 

 Постоји добро основана сумња да су као саизвршиоци, свесни свог дела и 

желећи последицу његовог извршења дана, ..................године, око ..................часова у 

....................у ул. ...........................након завршетка кошаркашке утакмице Трепча-

Приштина, у моментима када је полиција спречавала нереде манифестоване каменовањем 

аутобуса навијача Приштине, и док су ангажовани полицајци Б.Б. Х.П. и Љ.Џ. приводили 

једног изгредника, тада је првоокривљени А.Б. ухватио за јакну униформисаног полицајца 

Б.Б., свађалачким тоном му се више пута обратио, постављајући питање „ко ће мени да 

плати поломљени ауто“ на шта га је поменути полицајац упозорио да се склони и да му не 

смета при обављању задатака, а што није спречило првоокривљеног да престане са 

ометањем, након чега је истом полицајцу пришао и другоокривљени Р.Б. и повукао да је 

за кравату, те му исту потвргао са врата, истовремено стварајуши простор НН лицу да се 

издвоји из групе и оштећеног полицајца долазећи са леђа удари у пределу бубрега, када је 

оштећеном притекао у помоћ колега из саобраћајне јединице З.Б. након чега су обојицу 

окривљених привели у станицу полиције и идентификовали а оштећени полицајац Б.Б. 

затражио лекарску помоћ, када је лекар констатовао лаке телесне повреде,  

 

 -чиме је учинио кривично дело Ометање службеног лица у обављању 

званичне дужности из чл. 409 ст.5. у вези са ст.1. КЗРК, 

 

С тога суд на основу горе наведеног члана и чл. 4, 7, 17, 21, 41, 46, 73, 74, 75 и 409  

КЗРК-а, као и чл. 359, 360, 361, 365 и 366 ЗКП-а, окривљеном А.Б. изриче 

 

    УСЛОВНУ ОСУДУ 

 

Којом се утврђује казна затвора у трајању од 6 (шест) месеци, која казна се неће 

извршити, уколико окривљени у року од 2 (две) године, не изврши друго или исто 

кривично дело. За време трајања провере ако окривљени учини друго или исто кривично 

дело, опозваће се условна осуда и извршиће се казна затвора у трајању од 6 (шест) месеци.  

 

Обавезује се оптужени А.Б. да на име судског паушала плати износ од 30€ 

(тридесетеура), у року од 15 дана, од дана правноснажности ове пресуде, а под претњом 

принудног извршења. 

 

Према окривљеном Р.Б. 

 

ОДБИЈА СЕ ОПТУЖБА 

 

Да постоји добро основана сумња да су као саизвршиоци, свесни свог дела и 

желећи последицу његовог извршења дана,.................. године, око ................часова у 
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....................у ул. .....................након завршетка кошаркашке утакмице Трепча-Приштина, у 

моментима када је полиција спречавала нереде манифестоване каменовањем аутобуса 

навијача Приштине, и док су ангажовани полицајци Б.Б., Х.П. и Љ.Џ. приводили једног 

изгредника, тада је првоокривљени А.Б. ухватио за јакну униформисаног полицајца Б.Б., 

свађалачким тоном му се више пута обратио, постављајући питање „ко ће мени да плати 

поломљени ауто“ на шта га је поменути полицајац упозорио да се склону и да му не смета 

при обављању задатака, а што није спречило првоокривљеног да престане са ометањем, 

након чега је истом полицајцу пришао и другоокривљени Р.Б. и повукао да је за кравату, 

те му исту потвргао са врата, истовремено стварајуши простор НН лицу да се издвоји из 

групе и оштећеног полицајца долазећи са леђа удари у пределу бубрега, када је оштећеном 

притекао у помоћ колега из саобраћајне јединице З.Б. након чега су обојицу окривљених 

привели у станицу полиције и идентификовали а оштећени полицајац Б.Б. затражио 

лекарску помоћ, када је лекар констатовао лаке телесне повреде,  

 

- чиме би као саизвршиоци у реалном стицају учинио кривично дело 

 Ометање службеног лица у обављању званичне дужности из чл. 409 ст.5. у вези са ст.1. 

КЗРК, због одустанка државног тужиоца на главном претресу.   

 

 Према окривљенима А.Б. И Р.Б. 

 

    ОДБИЈА СЕ ОПТУЖБА 

 

 Да постоји добро основана сумња да су као саизвршиоци, свесни свог дела и 

желећи последицу његовог извршења дана, ...............године, око .............. часова у 

,.....................у ул. .......................након завршетка кошаркашке утакмице Трепча- 

Приштина, у моментима када је полиција спречавала нереде манифестоване каменовањем 

аутобуса навијача Приштине, и док су ангажовани полицајци Б.Б., Х.П.и Љ.Џ. приводили 

једног изгредника, тада је првоокривљени А.Б. ухватио за јакну униформисаног полицајца 

Б.Б., свађалачким тоном му се више пута обратио, постављајући питање „ко ће мени да 

плати поломљени ауто“ на шта га је поменути полицајац упозорио да се склоне и да му не 

смета при обављању задатака, а што није спречило првоокривљеног да престане са 

ометањем, након чега је истом полицајцу пришао и другоокривљени Р.Б. и повукао да је 

за кравату, те му исту потвргао са врата, истовремено стварајуши простор НН лицу да се 

издвоји из групе и оштећеног полицајца долазећи са леђа удари у пределу бубрега, када је 

оштећеном притекао у помоћ колега из саобраћајне јединице З.Б. након чега су обојицу 

окривљених привели у станицу полиције и идентификовали а оштећени полицајац Б.Б. 

затражио лекарску помоћ, када је лекар констатовао лаке телесне повреде,  

 

- чиме би као саизвршиоци у реалном стицају учинили кривично дело Напад 

на овлашћено  лице при обављању службене дужности из чл. 410 ст.1. КЗРК-а, због 

одустанка државног тужиоца на главном претресу.   
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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 КТ.II бр.1334/17 од  

21.05.2018. године,  против првоокривљеног А.Б. из ................и другоокривљеног  Р.Б. из 

.......................због кривичних дела  као саизвршиоци, у реалном стицају, Напад на 

овлашћено  лице при обављању службене дужности из чл. 410 ст.1. КЗРК-а и Ометање 

службеног лица при обављању званичне дужности из чл. 409 ст.5. у вези ст.1., у вези са чл. 

31  КЗРК-а.  

 

Судећи судија појединац је заказао прво саслушање, које је одржано дана 

04.03.2019. године на којем су били присутни државни тужилац, првоокривљени А.Б.  и 

другоокривљени Р.Б., на коме су оптужени  упозорени и упознати са својим правима, а 

сходно чл. 246 ст.1. ЗКП. Након читања оптужнице оптужени су изјавили да су разумели 

оптужницу и након што се судија уверио да су оптужени разумели оптужницу, дата им је 

могућност да признају кривицу или да се изјасне да нису криви.  И првоокривљени и 

другоокривљени су изјавили да су разумели оптужницу, али да се не осећају кривим за 

киривично дело које им се ставља на терет и не признају кривицу.  

 

Судећи судија појединац  заказао је  главни претрес  дана 03.04.2019.године,  на 

коме је другоокривљени ангажовао адвоката, који је замолио суд да добије додатно време 

како би се упознао са оптужницом, и сматрао је да ће након протека законског рока од 30 

дана, бити у бољој позицији да пружи адекватну одбрану свом брањенику. Заступник 

оптужбе је такође био сагласан са одлагањем главног претреса, па је следећи главни 

претрес настављен дана, 25.10.2019. године, на коме су били присутни државни тужилац, 

првоокривљени А.Б., другоокривљени Р.Б., оштећени-сведок Б.Б. као  и сведоци Ш.С. 

С.П. и Х.П. 

 

Током главног претреса саслушан је сведок –оштећени Б.Б. саслушани су сви 

предложени сведоци, изведени су материјални докази који се налазе у списима предмета, 

предложени од стране тужилаштва и саслушани су окривљени. 

 

Државни тужилац је у завршној речи изјавио да је извођењем доказа који се налазе 

у списима предмета,  из изјава сведока, као и добровољним признањем првоокривљеног 

А.Б., тужилаштво успело да докаже да је окривљени А.Б. крив у односу на кривично дело 

Ометање службеног лица у обављању званичне дужности из чл. 409 ст.5. у вези ст.1. 

КЗРК-а,  док за кривично дело Напад на службено лице при обављању званичних 

службених дужности тужилаштво одустаје од оптужбе. За другоокривљеног Р.Б., 

тужилаштво је одустало од оба кривична дела Напад на овлашћено лице при обављању 

службене дужности из чл. 410 ст.1. КЗРК-а, и Ометање службеног лица при обављању 

званичне дужности из чл. 409 ст.5. у вези ст.1. КЗРК-а, у вези са чл. 31 истог Закона. 

Предложио је суду да другоокривљеног ослободи кривичне одговорности, а што се тиче 

првоокривљеног да га што блаже казни, јер исти није имао ни намеру ни жељу да на било 

који начин омета службено лице у обављању службене дужности, али је ипак признао 

кривично дело и схватио тежину учињеног дела.  
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Оштећени је током седнице судског претреса као и у завршној речи изјавио да  је 

сагласан са одлуком  државног тужиоца, јер на данашњем главном претресу није утврђено 

да су окривљени учинили кривично дело која им се оптужбом стављају на терет, али да он 

јесте повређен и да ће као оштећено лице и даље трагати да пронађе лице које га је 

повредило. 

 

Првоокривљени А.Б., је током седнице главног судског претреса негирао извршење 

кривичног дела под тачком 1. диспозитива оптужнице, наводећи да није напао службено 

лице. Навео је да је службеним аутом био у кафићу, и да је тада наишла маса људи, и из те 

масе му је неко поломио ауто. Он је видео полицајца, сада оштећеног Б................. и 

пришао му је у намери да сазна  ко  ће њему да надокнади штету за поломљени ауто, 

обзиром да ауто није његов. Тада није схватао да и самим постављањем питања је био 

досадан полицајцу и ометао га је у обављању службене дужности. Изјавио је да је видео 

да је Б...............имао велике проблеме са људима из те гужве и да је био нападнут од неких 

људи које он не познаје. Како је више пута питао полицајца о свом проблему око 

службеног аута, то га је полицајац Б..................и ухапсио и привео у полицијску станицу. У 

завршној речи је изјавио да се каје за учињено кривично дело Ометање службеног лица у 

обављању дужности, иако му то није била намера и молио је суд да то његово признање 

узме као олакшавајућу околност, као и околност да до сада није осуђиван, да се против 

њега не води други кривични поступак, његово коректно држање пред судом, као и да је 

схватио тежину учињеног кривичног дела, те да му изрекне што блажу казнену меру. 

Захвалио се тужилаштву што је одустао од кривичног гоњења за  кривично дело Напад на 

службено лице при обављању службене дужности, јер као што је и навео то дело није 

учинио, али је учествовао на главној расправи ради расветљавања тог случаја. 

 

Бранилац другооптуженог, ................адвокат из ...............у уводној речи изјавио је 

да његов брањеник није учинио ниједно кривично дело које му се ставља на терет, и навео 

је да ће то бити доказано током главног претреса. У завршној речи  је прихватио одлуку 

тужиоца да одустане од кривичног гоњења против његовог брањеника, и сматрао је да је 

иста коректа, професионална и у складу са материјалним доказима.  

 

 Другооптужени Р.Б. у уводној речи је изјавио да се не осећа кривим и да није 

учинио ниједно кривично дело које му се оптужницом ставља на терет, и да ће у току 

главног судског претреса то покушати и да докаже. Током седнице главног претреса 

изјавио је да је дана,...................... године, у моменту када се одигравао критични догађај, 

био на кафи у .................На телевизији се вршио пренос утакмице која се тренутно играла 

на стадиону. У моменту када је престао пренос утакмице на телевизији, чула се бука и 

галама напољу, и сви су из кафића изашли напоље, из знатижеље,  да виде шта се дешава. 

Маса људи са стадиона је ишла, а са друге стране полиција је ишла према њој. Видео сам 

првооптуженог А....... како нешто пита полицајца, али да он не зна шта да ге испитивао, 

јер није могао да га чује. А...... није био део групе навијача, већ је и он био у кафићу. 

Полиција је покушала да га ухапси, а ми смо им говорили да он није део навијача који су 

правили проблем, а који су се разбежали по околним улицама и сакрили у оближњим 

зградама. Полиција је дошла до њега, рекли су му да ће га ухапсити, јер мора да буде 

сведок и том приликом он није пружао никакав отпор. На питање оштећеног да ли је он 

као посматрач читавог догађаја видео ко је њега ударио, другооптужени Р...... је  
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изјавио, да је он стајао и пасивно посматрао догађај десетак минута,  није могао никога да 

препозна јер је било пуно људи, а то су иначе навијачи који су били  маскирани  капама и 

другим навијачким реквизитима. Бранилац ......................указао је свом брањенику на 

контрадикторност изјаве дате у полицији и на главном претресу, а другооптужени 

Р.............је прецизирао и навео да у изјави у полицији стоји да је разговор између њега и 

полииције је трајање 2-3 минута, што није тачно јер је разговор трајао 2-3 секунде, колико 

му је било потребно да каже полициајцу да А....... није направио никакву незакониту 

радњу, и сматра да је то само техничка грешка приликом куцања записника.  У завршној 

речи у потпуности је прихватио одбрану свог браниоца и захвалио се  државном 

тужиоцушто је одустао од даљег кривичног гоњења против њега. 

 

На главном претресу у току доказног поступка, у својству сведока саслушан је 

сведок-оштећени Б.Б. који је изјавио да је критичног дана радио као вођа смене и био је на 

више локација, јер је морао да обилази патроле које су се налазиле на различитим 

пунктовима. Сећа се да је преко мотороле  добио информацију да  се испред једне 

пицерије скупила група људи и да су били припремљени да каменују аутобус у коме су 

били навијачи из Приштине. На том делу је била постављена специјална јединица. Када је 

добио ту информацију он је са Х.П. и Љ.Џ. дошао код те пицерије. Ту је већ била туча, 

бачен је био монотовљев коктел и неко из масе је каменовао и њих. У том моменту је 

видео да је полицајац из специјалне јединице ухапсио једно лице и да га држи на земљу. 

Они су пришли да помогну да се ситуација смири и у том моменту му је А...... пришао и 

обратио му се питањем „ко ће мени да плати возило“. Он му је рекао да се склони и да их 

не омета јер су били заузети, али је А........... био упоран. Тада су дошли и други полицајци, 

као испомоћ и они су спречили А............да настави да ме омета у обављању своје 

дужности. Када је завршио са својим обавезама пришао је А...........и рекао да има 

елемената да га ухапси, јер га је ометао у обављању службене дужности и док га је хапсио, 

њима је пришло десетак лица који су покушали да А.................извуку из његових руку и 

тако не дозволе да га ухапси. Том приликом неко га је из те гужве и тог гуркања повукао 

за кошуљу, којом приликом се откопчала, кравата му је пала на земљу, и тада је осетио да 

га је неко гурнуо отпозади у пределу бубрега. Није знао ко га је гурнуо, али је изјавио да 

то није могао бити А........ јер је А...... стојао испред њега и држао га за руке. Навео је да се  

Р............... не сећа и  није га видео на место догађаја, да  Р........ није употребио било какву 

силу против њега, нити му је претио на било који начин, а сећа се да је Р.......... видео тек у 

станици полиције када је био ухапшен и приведен.  

 

 На главном претресу сведок Ш.С. је замолио да  због приватних обавеза  да 

напусти суђење, што му је и дозвољено уз сагласност свих странака, па је у доказном 

поступку прочитана његова изјава дата на записнику у полицији дана, 24.02.2017. године, 

у којој је навео да он уопште није био на тој локацији и да му није јасно зашто је уопште 

позван за сведока. То је и међу стракама било неспорно, а и оштећени је потврдио да је 

сведок био на другом случају којом приликом је и повређен и био је у болници где му је 

пружена помоћ. 
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У доказном поступку на главном претресу, у својству сведока саслушан је С.П., 

који је у изјави дартој на записнику у полицији и на главном претресу изјавио да 

критичног дана, није био присутан када је оштећени Б.Б. нападнут, јер је он био  

У болници где му је пружена медицинска помоћ јер је повређен у другом случају, и о овом 

инциденту ништа не зна.  

 

 На главном претресу у току доказног поступка, у својству сведока саслушана је 

Х.П. која је изјавила да се сећа догађаја и да је тога дана била утакмица, а да је она била на 

дужности код спортске хале. У међувремену, била је ослобођена дужности и кренула је 

кући. Када је дошла до пицерије ............... срела се са водником Б.Б., који је био у некој 

гужви, и покушавао је да све то смири. Она му је пришла и видела је како он покушава да 

приведе Р..............Навела је да је А.......... био поред њих и да је био јако узнемирен и 

покушавао је да сазна ко му је оштетио ауто. Из те гужве она је узле Р.................. и повела 

према полицијском возилу. Тада није знала да ли је он био у кафићу или у групи навијача, 

а касније јој је Р...................... рекао да је он био у кафићу. У тренутку док је спроводила 

Р..................... до возила, неко је ударио тушим предметом, она је пала у несвест и више се 

ничега не сећа.  Изјавила је да је Р...................... све време био на месту догађаја, али да је 

био смирен, није покушавао да побегне, није пружао отпор приликом привођења, да је био 

са њом и да он није ударио ни њу, а ни оштећеног Б.......................    

 

Након саслушања оштећеног у својству сведока, као и саслушања предложених 

сведока, суд је у доказном поступку у циљу утврђивања чињеничног стања, извршио увид 

у материјалне доказе и то:  извршио увид у  медицинску документацију која се налази у 

списима предмета издате од стране лекара од 17.02.2017. године на име оштећеног Б.Б., 

извршио увид у фотодокументацију која се налази у списима предмета, као и извршио 

увид у извод из крим.евиденције за обојицу окривљених. 

 

Након изношења доказа на овом судском претресу, као и изношења завршне речи 

од стране државног тужиоца, оштећеног, првоокривљеног, другоокривљеног и  његовог 

браниоца, суд је закључио главни претрес.  

 

На основу свега изнетог, анализом свих доказа изведених на главном претресу, а 

које је суд свесно оценио и то како сваки појединачно, тако и доводећи их у међусобној 

вези, суд је нашао да у радњама првоокривљеног Б.А.  постоје елементи бића кривичног 

дела  Ометање службеног лица при обављању  званичне дужности из чл. 409 ст.5. у вези са 

ст.1. КЗРК-а, док је за другоокривљеног Б.Р. за кривично дело Ометање службеног лица 

при обављању  званичне дужности из чл. 409 ст.5. у вези са ст.1. КЗРК-а, као и за овојицу 

окривљених за кривично дело  Напад на овлашћено службено лице при обављању 

службене дужности из чл. 410 ст.1. КЗРК-а, државни тужилац одустао  од оптужбе и 

даљег кривичног гоњења, сматрајући да није доказано да су  окривљени извршили ова 

кривична дела која им  се оптужбом стављају на терет.  

 

 На основу изјава оштећеног саслушаног у својству сведока, као и сведока Х.П. суд 

је закључио да је након завршетка кошаркашке утакмице дошло до нереда,  
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између полиције и навијача, који су имали намеру да каменују аутобус са навијачима 

супротног тима, да су окривљени били гости у пицерији „........и да је првоокривљеном 

А............... поломљен службени ауто, којом приликом је он ометао сведока-оштећеног Б.Б. 

у обављању званичне службене дужности, постављајући му питања ко ће њему да 

надокнади штету за поломљен ауто, али да ни окривљени А....а ни Р.........нису напали 

службена лица тј униформисаног полицаијца Б.Б. који је том приликом задобио и повреде.  

 

Из налазом и мишљењем вештака судске медицине о тежини телесних повреда од 

17.02.2017. године, које је суд у свему прихватио као стручно и објективно дат, потврђено 

је даје наведеном приликом оштећени задобио повреде које се квалификују као лаке 

телесне повреде. 

 

   Увидом у фотодокументацију која се налази у списима предмета, утврђено је да се 

на њима налази сведок Ш.С. који је повређен, али не у овом инциденту већ у неком 

другом те је бранилац другооптуженог и имсао примедбу на овај доказ, јер се односи на 

лица која нису била део догађаја.  

 

У погледу психичког односа првоокривљеног  према извршеном кривичном делу, 

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

ометао службено лице у обављању званичних дужности, па га  је суд за наведено 

кривично дело огласио кривим и осудио по Закону. 

 

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

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

закључио да се ради о урачунљивом учиниоцу, да је  исти 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 чл. 69, 70 и 71 КЗРК-а, 

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

околности на страни првоокривљеног  узео у обзир да  је првоокривљени признао 

извршење кривичног дела Ометање службеног лица при обављању званичне дужности, да 

је својим признањем допринео утврђивању чињеничног стања, како за прво тако и за 

друго кривично дело, да се коректно држао пред судом,  да до сада  није осуђиван, нити је  

долазио у сукоб са Законом, као и чињеницу да му није била намера да омета службено 

лице при обављању званичне дужности. 

 

 Након процене свих околности, суд је првооокривљеном изрекао казну затвора у 

трајању од 6 (шест) године, а која казна се неће извршити уколико окривљени у року од 2 

(две) године од правноснажности пресуде не учине ново или исто кривично дело,  и да ће 

се уколико у време трајања  провере првоокривљени учини исто или ново кривично дело 

опозвати условна осуда и извршити казна затвора у трајању од 6 (шест) године, а да је за 
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кривично дело Ометање службеног лица при обављању званичне дужности из чл. 409 ст.5. 

у вези са ст.1. КЗРК, предвиђена казна затвора у трајању од 1 (једне) до 5 (пет) година.  

 

Ценећи посебно значај извршења кривичног дела са једне стране и личности 

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

према чл. 38 КЗРК-а, то је судија нашао да се иста може остварити и упозорењем уз 

претњу казном, налазећи  да се  оваквом  изреченом кривичном санкцијом у свему 

остварује сврха генералне и специјалне превенције, да је иста сразмерна како степену 

кривице првоокривљеног као учиниоца, тако и степену тежине кривичног дела и 

наступелим последицама. 

 

 Одлука о трошковима поступка донета је на основу чл. 450 ЗКПК-a. 

 

 Како је државни тужилац одустао од оптужбе и даљег кривичног гоњења против 

првоокривљеног  А.Б., за кривично дело Напад на овлашћено  лице при обављању 

службене  дужности из чл. 410 ст.1. КЗРК, а у односу на другооптуженог Р.Б. за оба 

кривична дела односно Ометање службеног лица при обављању званичне дужности из чл. 

409 ст.5. у вези са ст.1. КЗРК и Напад на овлашћено лице при обављању службене 

дужнсоти из чл. 410 ст.1. КЗРК-а, то је и одбијена оптужба.  

 

 На основу напред изнетог, одлучено је као у изреци ове пресуде.   

 

 

 

                                    ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

                                             Опште Одељење -  Кривични одсек  

                                           К.бр.  444/18  дана 28.10.2019. године 

 

 

      

Правна секретарица      С У Д И Ј А, 

Слађана Делибашић с.р.      Љиљана Стевановић с.р. 

 

 

 

 

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. 

Жалба се подноси овом суду, у довољном броју примерака.  

 

 

 

За тачност: 


