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РЕПУБЛИКА КОСОВО 

REPUBLIKA E KOSOVËS – REPUBLIC OF KOSOVO 

ОСНОВНИ СУД МИТРОВИЦА 

GJYKATA THEMELORE E MITROVICËS – BASIC COURT OF MITROVICA 

 

                                                                                                                       

 

                                                                                                                       К.бр.537/19 

 

 

У ИМЕ НАРОДА 

                                                                                                                                                                

  

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ – Кривично одељење, судија појединац 

Никола Петронијевић, са правном секретарицом Славицом Касаловић, у кривичном 

поступку против оптуженог А.Х. из           ,   због кривичног дела Претња из чл. 185 ст. 3 а 

у вези ст. 1  КЗРК,    одлучујући о оптужници Основног тужилаштва у Митровици – 

Опште одељење Кт.II.бр.292/18 од дана 07.05.2019. године, након одржавања главног 

претреса који је одржан дана 09.12.2019. године, донео је дана  10.12.2019. године а дана 

06.01.2020. године израдио следећу 

 

 

 

П Р Е С У Д У 

 

  

Оптужени 

 

 А.Х., од оца        и мајке        , рођене        , рођен        . године у            , где и сада 

живи, ул.           ,  лични број           , писмен, завршио средњу електротехничку школу, 

незапослен, лошег имовног стања, ожењен,         , држављанин Републике Косово, 

 

 

КРИВ ЈЕ 

Што је 

 

 Дана        године, у преподневним часовима у        у канцеларији заменика 

директора            упутио озбиљне претње оштећеном О.Е. – заменику директора рекције         

, на тај начин што је отишао до канцеларије оштећеног и након питања истог да ли је 
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завршен дисциплински поступак који се водио против осумњиченог као радника           , 

незадовољан одговором, истом упутио озбиљне претње речима „Ако будем удаљен са 

посла, ти ћеш лично имати посла са мном и нећеш овде живети, из разлога што ти немаш 

деце, па не знаш како је то када остављаш једног оца и његову децу без хлеба“, што значи 

да је упутио озбиљне претње у циљу изазивања страха или немира код оштећеног. 

 

  -чиме је учинио кривично дело Претња из чл. 185 ст. 3 а у вези ст. 1  КЗРК,     

 

Стога суд у смислу чланова 7, 17, 20, 21, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 73, 74, 75 и 185  

КЗРК, као и чланова 359, 360, 365, 366 и 450 ЗКПК,  окривљеном изриче  

 

 

 

УСЛОВНУ ОСУДУ 

 

 

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

извршити уколико окривљени у року од 2 (две) године, од дана правноснажности ове 

пресуде не учини ново кривично дело. 

  

 Окривљени се обавезује да на име судског паушала плати износ од 20 € 

(двадесетеура), у року од 15 (петнаест) дана од дана правноснажности ове пресуде, под 

претњом принудног извршења. 

 

 Обавезује се окривљени на плаћање таксе за Програм о накнади држави злочина у 

износу од 30 € (тридесетеура) у року од 15 дана, од правноснажности ове пресуде. 

 

 Оштећени се ради остваривања имовинско правног захтева упућује да исти може 

остварити у парничном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е                             

 

 

Основно тужилаштво у Митровици – Опште одељење, подигло је оптужницу 

Кт.II.бр.292/19 од дана 07.05.2019. године  против окривљеног А.Х.  из                  , због 

кривичног дела Претња из чл. 185 ст. 3 а у вези ст. 1 КЗРК.    

 

 Након разматрања оптужнице судећи судија је заказао прво саслушање за дан 

29.10.2019. године. На саслушању су били присутни државни тужилац  Наташа Танић, 

оптужени А.Х. и овлашћени судски преводилац Ваљон Бехрами. Суд је донео решење да 

се прво саслушање  одржи и да буде јавно.  

 

 У уводном делу првог саслушања суд је поучио оптуженог о његовим правима у 

смислу чл. 246 и утврдио да је оптужени примио примерак оптужнице 29.08.2019. године 

и на исту није изјавио приговор. Оптужени је изјавио да је разумео упутства и да ће се у 

даљем поступку бранити сам.  
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 Након изјаве оптуженог суд је позвао Државног тужиоца да прочита оптужницу 

КТ.бр.292/19 од 07.05.2019. године.  

 

 Након читања оптужнице од стране Државног тужиоца, суд је оптуженом дао 

могућност да се изјасни да ли признаје кривицу за извршење кривичног дела или се 

изјашњава да није крив.  

 

 Оптужени је изјавио да не признаје кривицу за извршење кривичног дела и да није 

тачно да је рекао оно што пише у оптужници, већ само да су његова деца остала без хлеба 

и да је био под великим набојем емоција из разлога што је тог дана суспендован са посла. 

Након изјаве оптуженог у којој није признао кривицу суд је обавестио оптуженог да је 

дужан да до 20. новембра 2019. године поднесе евентуални приговор на оптужницу или да 

оспори доказе поднешене уз оптужницу, као и да је то последњи рок за подношење 

евентуалних других предлога.  

 

 Суд је за дан 09.12.2019. године заказао главни претрес у овом предмету. На 

главном претресу суду су приступили Државни тужилац Наташа Танић, оптужени А.Х., 

оштећени Е.О. и овлашћени судски преводилац Теа Аслани, с обзиром да је поступак 

вођен на српском језику а да су странке албанске националности и да не познају језик на 

ком се води поступак.  

 

 Након што је суд утврдио да су испуњени услови за одржавање главног претреса 

донео је решење да се претрес одржи и да буде јаван. У уводном делу главног претреса 

суд је у смислу чл. 323 ЗКПК упутио оптуженог о његовим правима која има у кривичном 

поступку, а након тога упитао оптуженог да ли је разумео та упутства, oптужени је 

изјавио да је разумео упутства, да ће одговарати на постављена питања и да ће се бранити 

сам.  

 

 Након изјашњења оптуженог суд је позвао Државног тужиоца Наташу Танић да 

прочита оптужницу, након прочитане оптужнице пружена је могућност оптуженом да се 

на исту изјасни. 

 

 Оптужени А.Х. је изјавио да је разумео оптужницу и да не признаје кривицу за 

извршење кривичног дела, након чије изјаве је суд донео решење да се у овом предмету 

отвори и спроведе доказни поступак. 

 

 У уводним речима Државни тужилац је остала при оптужници и изјавила да ће се у 

поступку доказати да је оптужени А.Х. извршио кривично дело за које се терети 

оптужницом. 

 

 Оштећени није имао ништа да изјави у уводној речи. 

 

 Оптужени у својој уводној речи је изјавио да сматра да нема елемената кривичног 

дела Претње и да је речи које је упутио изрекао из разлога што је остао без посла и да су 

његова деца остала без хлеба.  



4 
 

 

Након уводних речи прешло се на извођење доказа предложених од стране 

Државног тужиоца.  

 

 Позван је оштећени – сведок Е.О. који је од стране суда упознат о чему треба да се 

изјасни и да је дужан да говори истину, да не сме ништа прећутати и да давање лажног 

исказа представља кривично дело.  

 

 Одговарајући на питање тужилаштва оштећени Е.О.   је потврдио да се тренутно 

налази на радном месту директора             , да је у време извршења кривичног дела био на 

месту заменика директора       за регион          . На питање тужиоца да ли познаје 

оптуженог, оштећени изјављује да познаје оптуженог и да је он био његов радник и да је у 

време      године оптужени био радник        . На тужиочево питање да објасни шта се 

десило дана           . године, оштећени је изјавио да остаје при изјави датој у тужилаштву и 

да тој изјави нема ништа ни да дода ни да одузме, а на питање зашто је случај пријавио 

полицији, ошећени је изјавио да је случај пријавио због страха за своју безбедност, да је 

речи оптуженог схватио као озбиљну претњу нарочито због речи оптуженог да он више 

неће живети овде (оштећени). Додао је још да је оптужени тога дана ушао у његову 

канцеларију и запретио му речима „имаћете посла са мном, нећеш живети овде, ви немате 

осећаја за децу јер исту и немате“.  

 

Након завршеног испитивања  оштећеног – сведока, суд је позвао оптуженог да 

постави унакрсна питања сведоку.  

 

Оптужени је изјавио да нема питања већ да само жели да изјави да је тачно да му је 

децу оставио без хлеба јер га је истерао са посла а за остали део који се односи на речи 

„нећеш живети овде“ негира да му је то рекао, али да се тачно не сећа шта му је у том 

моменту рекао јер је био нервозан и у том моменту није био довољно присебан.  

 

На постављено питање судије оптуженом да објасни суду зашто је добио отказ 

уговора о раду, оптужени је изјавио да је у време критичног догађа против њега покренут 

дисциплински поступак и да је због тога отишао у канцеларију заменика директора  Е.О. 

овде оштећеног, да се распита у вези разлога покретања поступка  и да му је тада 

оштећени рекао да он треба да оде у          и да се тамо распита за разлоге о покретању 

поступка. Додао је да сматра да је оштећени Е.О. намерно предмет упутио у        да би 

избегао решавање дисциплинског поступка против оптуженог. За реч се јавила Државни 

тужилац и поставила питање оптуженом да објасни на основу чега зна да је оштећени О. 

требао да води дисциплински поступак, оптужени одговори да је оштећени до тада 

решавао персонална питања и исплаћивао бонусе радницима. 

 

Државни тужилац је поставила питање оштећеном да објасни чија је надлежност 

вршење пријема радника у радни однос, као и доношење отказа уговора о раду  а с 

обзиром на надлежност огранка        у         у односу на надлежност главне дирекције у          

. Оштећени је изјавио да је он надлежан да решава о лакшим дисциплинским повредама а 

да о тежим повредама решавају надзорници из главне дирекције у                – Сектор за 

људске ресурсе. Тада се за реч јавио оптужени и изјавио да је оштећени Е.О. случај 
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пријавио надзорном одбору у             , да су тада надзорници из          преузели случај и да 

је тада он отишао у канцеларију ошптећеног и рекао му да су му деца остала без хлеба, а 

да он за то нема осећај зато што нема деце.  

 

Оштећени је тражио реч и изјалвио да је тачно да он нема деце али да је ожењен од 

07. септембра 2014. године. 

 

Након извођења доказа Државног тужиоца суд је позвао оштећеног да изнесе своје 

доказе пред суд. Оштећени је изјавио да он нема шта да дода и да остаје у потпуности 

изјавама које је дао у полицији и тужилаштву и да се цео догађај десио онако како је 

оптужницом описано.  

 

На позив суда да изнесе своје доказе пред суд оптужени је изјавио да нема 

конкретних доказа којима би оспорио наводе оптужнице, тврди да се догађај није десио 

онако како пише у оптужници, да није имао намеру да прети директору и да не зна зашто 

је оштећени његове речи схватио као претњу.  

 

Након саслушања сведока суд је извео материјалне доказе и то увидом у изјаву 

оштећеног од дана 11.08.2017. године и 15.03.2019. године и увидом у изјаву оптуженог 

од дана 18.01.2019. године. Након извршеног увида оштећени је потврдио да остаје при 

изјавама које је дао у полицији и тужилаштву, а оптужени је изјавио да се не сећа тачно да 

ли је он у два наврата телефоном позвао оштећеног, али  ту могућност није искључио.    

 

На предлог Државног тужиоца суд је донео решење да се изврши допуна доказног 

поступка и извршио је увид у полицијски извештај од дана 10.10.2017. године.  

 

Након извођења материјалних доказа суд је позвао оптуженог да изнесе своју 

одбрану. Оптужени је изјавио да је рекао све што је имао и да нема више шта да дода.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 У својим завршним речима тужилац је изјавио да остаје при оптужници и да је 

изведеним доказима утврђено да је оптужени извршио кривично дело које му је 

оптужницом стављено на терет.  

 

 Оштећени у завршној речи у свему остаје при изјавама датим у полицији и 

тужилаштву, придружује се кривичном гоњењу и додаје да га је осим претњи погодила и 

реченица оптуженог који му је рекао „ти немаш децу и зато немаш осећаја према деци“.  

 

 Оптужени у завршној речи негира извршење кривичног дела и остаје при свему 

што је изјавио на главном претресу.  

 

 Идентификација правне норме 

 

 Члан 185  КЗРК 
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 1.Свако лице које озбиљно запрети речима, делима или гестикулацијом да ће 

другом лицу нанети повреде у циљу изазивања страха или немира код тог лица казниће се 

новчано или казном затвора у трајању до 6 (шест) месеци. 

 

 2.Свако лице које озбиљно запрети речима, делима или гестикулацијом да ће друго 

лице лишити живота или ће му нанети озбиљну телесну повреду, да ће киднаповати или 

лишити друго лице слободе, или да ће изазвати штету пожаром, експлозијом или другим 

опасним средствима, казниће се новчано или казном затвора у трајању до годину дана. 

 

 3.Када је дело из ставова 1. и 2. овог члана извршено против службеног лица у 

вези са његовим послом или позицијом или против више лица, или када је извршено 

од стране извршиоца који делује у име групе, извршилац ће се казнити казном 

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

  

 Идентификација правног питања 

 

 Кривично дело Претња из члана 185  став 3 у вези са ставом 1 и 2 КЗРК, може  

извршити свако лице али против одређене категорије оштећених у овом случају 

службених лица у вези са послом или позицијом, или ако је извршено од стране 

извршиоца који делује у име групе. Последица овог кривичног дела јесте изазивање страха 

или немира код оштећеног лица. Да би учинио ово кривично дело из става 3 овог члана 

учинилац мора озбиљно запретити речима, делима или гестикулацијом службеном лицу 

да ће му нанети повреду, озбиљну телесну повреду да ће га лишити живота, слободе или 

му нанети штету пожаром, експлозијом или неким другим опасним средствима. 

 

 Анализа доказа 

 

 Анализом изведених доказа неспорно су утврђене  следеће чињенице: 

 

 -утврђено је пре свега на основу изјаве оштећеног Едмонда Османија и изјаве 

оптуженог А.Х.ја да је оштећени у време извршења кривичног дела вршио функцију 

заменика директора              , имао је статус службеног лица задуженог за кадровска 

питања као и за вођење дисциплинских поступака против запослених за лакше 

дисциплинске повреде. 

 

 -Утврђено је да је оптужени А.Х. био запослен у          у време извршења кривичног 

дела, на основу изјава оптуженог и оштећеног. 

 

 -Утврђено је на основу изјаве оптуженог и оштећеног да је оптужени дана 

10.10.2017. године у преподневним часовима отишао у канцеларију да се распита код 

заменика директора     овде оштећеног Е.О. шта је разлог покретања дисциплинског 

поступка против њега и да му је оштећени узвратио да он треба да оде у  и да се за то 

распита, дакле утврђено је да је оптужени у време извршења кривичног дела био у 

канцеларији оштећеног као месту извршења кривичног дела.  
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 -Утврђено је на основу изјаве оштећеног и оптуженог да је против оптуженог пре 

извршеног кривичног дела покренут дисциплински поступак, али није утврђено за које 

повреде је поступак вођен. 

 

 Главно спорно питање у овом поступку је питање да ли је оптужени упутио такве 

претње оштећеном услед којих је код оштећеног наступио страх или немир због којих је 

он случај пријавио полицији. На те околности суд је извео доказе саслушањем оптуженог 

и оштећеног и извршио увид у материјалне доказе који су део предметних списа, а који се 

односе на изјаве оштећеног у полицији и тужилаштву од дана 11.08.2017. и 15.03.2019. 

године и изјаву оптуженог од 18.01.2019. године, као и увидом у полицијски извештај од 

дана 10.10.2017. године.  

 

 У својој изјави на суду оштећени је остао при својим изјавама датим у полицији и 

тужилаштву и исте није мењао. У својој изјави у тужилаштву оштећени је изјавио да га је 

дана 10.10.2017. године у преподневним часовима телефоном контактирао оптужени А.Х. 

и питао га да ли зна где се одржава дисциплински поступак против њега да ли у           или 

у            када му је оштећени рекао да је то у            , оптужени је искључио телефон. Након 

пет минута оптужени га је опет позвао телефоном и питао га да ли може и он баш тога 

дана да дође да се заврши са тим поступком, оштећени му је рекао да не може тог дана из 

разлога што је неопходно да из   дођу надзорници који су надлежни за вођење поступка. 

Кроз тридесет минута оптужени је поново позвао оштећеног и рекао му да га чека испред 

канцеларије. Ушли су у канцеларију и тада је оптужени на сто бацио позив за седницу 

дисциплинског поступка и упутио му следеће речи „ако ме удаље са посла ти ћеш лично 

имати посла самном, зато што ти немаш деце па не знаш како је то кад остављаш једног 

оца без деце и хлеба“, кренуо да изађе из канцеларије и опет се вратио и опет упутио 

претње оштећеном и то речима „кунем ти се да и ти овде нећеш да живиш ако ме удаљиш 

са посла“. После тих претњи оштећени је случај пријавио полицијској станици из разлога 

страха и несигурности.  

 

У полицијском извештају од дана 10.10.2017. године у 14,00 часова назначено је да 

је у полицијску станицу Јужна Митровица приступио оштећени Е.О. и пријавио лице А.Х. 

због упућених претњи. У полицији је оштећени дао исту изјаву као и у тужилаштву.  

 

Оптужени у својој одбрани је изјавио да је тачно да је рекао оштећеном да му је 

оставио децу без хлеба и да оштећени нема осећај за децу зато што исту и нема, али да 

нема конкретне доказе којима би оповргао наводе оптужнице који се односи на претњу 

речима да  оштећени неће живети овде уколико он као оптужени остане без посла. Негира 

да је то рекао али да нема доказе који  би то потврдили. Такође, за позиве које упутио 

телефоном оштећеном, оптужени је изјавио да се не сећа да ли је он у два наврата звао 

оштећеног телефоном али да ту могућност не искључује, а на питање полицијског 

службеника чији су бројеви телефона са којих је упутио позиве оштећеном, оптужени је 

изјавио да је он био у Немачкој и да ти бројеви су били његови, али да их он више не 

поседује.  

 

Закључак 
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На основу анализе изведених доказа пре свега изјава оштећеног Е.О., датих на 

суду, полицији и тужилаштву, као и на основу полицијског извештаја од дана 10.10.2017. 

године, којим се потврђује да је оштећени одмах након упућених претњи од стране 

оптуженог случај пријавио полицији, суд је утврдио да је код оштећеног лица наступио 

страх односно немир изазван претњама упућеним од стране оптуженог. Речи које је 

упутио оптужени оштећеном, а нарочито реченица „да оштећени неће живети овде 

уколико оптужени остане без посла“ су биле окидач за изазивање страха и немира код 

оштећеног и биле су разлог његовог хитног пријављивања случаја полицији. Речи упућене 

од стране оптуженог оштећеном које се односе на чињеницу да оштећени нема деце нису 

могле изазвати такав страх, већ само известан степен лошег осећања код оштећеног који је 

ожењен од      . али и данас нема деце, али то свакако није чињеница коју је суд узео као 

пресудну одлучујући да ли је кривично дело претња извршена или не.  

 

Ценећи одбрану оптуженог суд налази да је окривљени дајући изјаве на главном 

судском претресу као и у полицији исте дао само у циљу избегавања кривичне 

одговорности за извршено кривично дело. Оптужени не негира да је био критичног дана у 

канцеларији оштећеног, да му је упутио речи „деца су ми остала без хлеба, али ти за то 

немаш осећај јер деце немаш“, а за речи које се односе на претњу „нећеш живети овде 

уколико ја останем без посла“ иако их негира изјавио је да се тачно не сећа шта је у том 

моменту рекао јер у то време није био довољно присебан и био је јако нервозан. Такође, 

наводи да нема конкретне доказе који би доказали да он те речи није изговорио. Оптужени 

је такође изјавио и да се не сећа да је оштећеног звао телефоном али да ту могућност не 

искључује што овај суд схвата као свесно избегавање одговорности за извршење овог 

кривичног дела.  

 

На основу анализе доказа појединачно и свих доказа скупа суд је уверења да је 

оптужени извршио кривично дело које му се оптужницом ставља на терет.Кривично дело 

је извршио директним умишљајем, свестан свог дела и желећи његово извршење. Мотив 

за извршење овог кривичног дела за оптуженог била је чињеница покретања 

дисциплинског поступка против њега, због чега је оптужени био јако нервозан и 

резигниран те је зато и отишао у канцеларију заменика директора          , овде оштећеног и 

упутио му претеће речи чинећи на тај начин кривично дело Претња из чл. 185 ст. 3 у вези 

са ст. 1 КЗРК. 

 

Одлучујући о казни суд је изрекао условну осуду оптуженом имајући у виду да је 

за ово кривично дело прописана казна затвора у трајању од 6 (шест) месеци до 5 (пет) 

година. 

  

Чланом 52 КЗРК прописани су услови за изрицање условне осуде и предвиђено је 

да се условна осуда може изрећи извршиоцу кривичног дела које је законом кажњиво 

казном затвора до 5 (пет) година. Приликом изрицања условне осуде суд је узео у обзир 

сврху условне осуде, понашање извршиоца након извршеног кривичног дела, степен 

кривичне одговорности и околности у којима је кривично дело извршено. Суд сматра да 

ће се условном осудом остварити сврха кажњавања из разлога што се ради о лицу које до 

сада није било кажњавано, да се ради о младом човеку који није могао да контролише 

своје емоције због чињенице да је покренут дисциплински поступак против њега, да 
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приликом извршења кривичног дела није извршио неко теже кривично дело иако је за то 

имао прилику као и околност да након извршења кривичног дела није учинио никакво 

друго кривично дело. Од отежавајућих околности на страни оптуженог суд је нашао 

једино понашање оптуженог на суду, будући да га је суд у два наврата усмено опоменуо 

због непримереног понашања, али да након усмених опомена оптужени исте повреде није 

чинио, те да у том смислу те околности јесу отежавајуће али не у тој мери да би утицале 

на изрицање санкција као у изреци овог решења. 

 

 Ценећи значај извршења кривичног дела с једне стране, личност окривљеног с 

друге стране, те имајући у виду сврху кажњавања према члану 41 КЗРК, суд налази да ће 

се изреченом кривичном санкцијом остварити сврха како специјалне тако и генералне 

превенције и да су сразмерне степену кривичне одговорности окривљеног, степену тежине 

кривичног дела. 

 

 Одлука о трошковима донета је на основу члана 450 ЗКП, имајући у виду 

сложеност и трајање поступка.  

 

 Одлука о плаћању таксе за Програм о накнади жртава злочина донета је сходно 

одредбама чл. 39 ст. 3 подстав 3.1 Закона о накнади жртава злочина. 

 

 Одлуку о упућивању оштећеног на парнични поступак ради остваривања 

имовинско правног захтева  суд је донео на основу члана 463 став 2 ЗКПК. 

 

 На основу свега изнетог одлучено је као у изреци ове пресуде. 

 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Општи департман –Кривично одељење 

К.бр.537/19 од 06.01.2020. године 

 

 

Правна секретарица,                                                                         С У Д И Ј А, 

Славица Касаловић                                                                 Никола Петронијевић  

 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове пресуде, странке могу изјавити жалбу Апелационом суду 

у Приштини,  у року од 15 (петнаест) дана, од дана пријема писменог отправка исте, а 

преко овог суда.  

 

 

 

 


