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У ИМЕ НАРОДА 

                        

К.бр.592/17 

 

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

Лидија Вучуровић, са записничарем Снежаном Вукомановић, у кривичном предмету 

против  окривљеног И.М. из................., кога је затупао ................адвокат из .................због 

кривичних дела Напад на овлашћено службено лице при обављању службених дужности 

из члана 410 став 2 КЗК-а и Неовлашћено власништво, контрола или поседовање оружја 

из члана 374 став 1 КЗК-а, одлучујући по Оптужници Основног тужилаштва у 

Митровици - Општи Департамент КТ.II.бр.349/2015 од 17.10.2017.године, коју је 

заступао Државни тужилац Данијела Батковић, након одржаног главног, јавног  претреса 

дана 05.11.2019.године донео је и јавно објавио,  док је дана 30.12.2019.године, сходно 

члану 369 ЗКП-а,  саставио  ову: 

 

 

ПРЕСУДУ 

 

 Окривљени 

 И.М. са надимком ............од оца ................и мајке ................девојачко.................., 

рођен................... године у................., где и живи у улици ............број ......, завршио 

средњу техничку школу, запослен, ожењен, отац двоје деце,  средњег имовног стања,  

србин,  држављанин Косова, са личним бројем ...................против њега се не води 

поступак за неко друго кривично дело. 

На основу члана 364 став 1 тачка 1.3 ЗКП-а, 

 

 

ОСЛОБАЂА СЕ ОПТУЖБЕ 

 

Да је :      

- Дана...................године, око ............часова, на магистралном путу................., у 

близини села ...................озбиљно напао службено лице К.Р. на службеној дужности, 

тако што је саобраћајна патролна јединица зауставила возило марке ...............црвене боје, 

са рег.таблицама .................којим је управљао И.М. зато што током кретања са његове 

траке прешао у супротну страну пута, односно у правцу кретања полицијског службеног 

возила патрола ..............исти су зауставили осумњиченог и током алкотеста утврђено је 

да је исти под дејством алкохола од 0,89 промила у крви, након тога исти се понашао 

грубо и изузетно агресивно према службеним лицима којом приликом је физички напао 

полицајца – оштећеног К.Р. .................кога је ошамарио у лице а затим га повукао за 
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кравату и крагну од кошуље, поцепао службено одело, при чему му је нанео повреде 

десне руке и ноге и у главу у облику ишчашења меких ткива у главу и у пределу колена 

десне ноге које повреде су лаке телесне повреде 

- Чиме би учинио  кривично дело Напад на службено лице из члана 410 став 

2 у вези става 1 КЗК-а,  

Дана...............године, око ............. часова, са својим возилом марке 

................црвене боје, са рег.таблицама..............., испод седишта, кршењем Закона у вези 

са оружјем, је поседовао експлозивно средство слично ручној бомби, која је током 

претреса  полиције пронађена у возилу и конфискована  

- Чиме би учинио  кривично дело Неовлашћено власништво, контрола или 

поседовање оружја из члана 374 став 1 КЗК-а. 

 

Трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава суда. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Основно тужилаштво у Митровици – Општи Департамент подигло је оптужницу 

КТ.II.бр.349/2015 од 17.10.2017.године, против окривљеног И.М. из................, због 

кривичних дела Напад на службено лице  из члана 410 став 2 КЗК-а и Неовлашћено 

власништво, контрола или поседовање оружја из члана 374 став 1 КЗК-а. 

У овом кривичном предмету судија је заказао седницу почетног претреса дана 

13.09.2018.године, док је након законских рокова, заказан и одржан главни претрес дана 

20.03.2019., 20.05.2019., и 05.11.2019.године, када је и објављена пресуда. На главном 

претресу 05.11.2019.године присуствовали су  државни тужилац Данијела Батковић, 

окривљени И.М., бранилац окривљеног ................адвокат из ................оштећени К.Р. и 

судски преводилац Теа Аслани. 

 Суд је окривљеног упознао са законским последицама које су предвиђене 

законом за кривична дела и олакшавајуће околности које суд има у виду у случају 

признања кривице, упознао га да је да је  за кривично дело Напад на овлашћено 

службено лице при обављању службених дужности из члана 410 став 2 у вези става 1 

КЗК-а предвиђена казна затвора у трајању од 6 (шест) месеци до 5 (пет) година. А да је 

за кривично дело Неовлашћено власништво, контрола или поседовање оружја из члана 

374 став 1 у реалном стицају КЗК-а предвиђена  новчана казна у висини до 7.500 

(седамхиљада и петстотина) еура или казна затвора у трајању до 5 (пет) година. 

Државни тужилац је током  главног претреса и у завршној речи изјавио да сматра 

да је у потпуности доказано да је окривљени починио кривична дела која му се 

оптужницом стављају на терет. Изјаве оштећеног Р.К. и сведока М.Ј. и С.Ђ. се 

подударају у свим битним деловима. Критичне вечери пет особа присуствовало је истом 

догађају, од тога три потврђују да је окривљени напао оштећеног при вршењу службене 

дужности. Сведок Д.М. је навео да није видео, ни чуо ни напад ни свађу, само је у 

једном моменту чуо дозивање од стране окривљеног. Осим тога, изјава окривљеног није 

у сагласности са изјавама сведока полицајаца, тако ни са изјавом сведок М.Д. јер он 

наводи да су га полицајци везали док је гепек на возилу био отворен не удаљивши се од 

возила, што изјавом сведока Д.М. није потврђено. Окривљени такође наводи да је 

оштећени сам себи поцепао кошуљу док је био у службеном возилу, међутим, на лицу 

места  на земљи пронађена је службена кравата и дугме са поцепане кошуље, што 

доказује да је до тога дошло изван службеног возила. Тужилац сматра да одбрана 

окривљеног никако не може бити прихваћена јер се не слаже са изведеним доказима, а 

налаз и мишљење вештака медицинске струке потврђује да је оштећени овом приликом 

задобио телесне повреде по разним деловима тела.  
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Што се тиче другог кривичног дела, након  претреса у возилу окривљеног, испод 

седишта,  пронађена је ручна бомба, што је потврђено извештајем о извршеном увиђају. 

Тужилац у потпуности остаје при поднетој оптужници и предлаже суду да окривљеног 

огласи кривим и осуди по закону.  

Оштећени Р.К. у завршној речи је изјавио да остаје при изјави тужиоца, као и да 

од суда тражи да окривљеног огласи кривим и осуди по закону.  

Бранилац окривљеног у завршној речи је изјавио да сматра да прикупљеним 

доказима у претходном поступку, као и оним изведеним на главном претресу није 

утврђена ни основана сумња, а камоли добро основана сумња да је његов брањеник 

учинио кривична дела која му се оптужницом стављају на терет. За постојање кривичног 

дела Напад на службено лице из члана 410 став 2 у вези става 1 КЗК неопходно је 

постојање напада на службено лице као битно обележје овог кривичног дела. Они не 

споре чињеницу да критичног дана није дошло до неспоразума између окривљеног и 

оштећеног, међутим сматрају да природа тог неспоразума нема обележја нити се може 

окарактерисати као напад на овлашћено службено лице приликом обављања службене 

радње. Наиме, у току доказног поступка постоји тврдња и једне и друге стране да они 

нису били изазивачи овог неспоразума, пребацујући кривицу један на другог. Сматра да 

ни за једну, ни за другу страну, нису обезбеђени недвосмислени и јаки разлози да би им 

се поверовало. Стога, оставља суду да по свом нахођењу оцени ову околност, имајући у 

виду начело „in dubio pro reo“. У корист ове тврдње говоре и сведочења сведока Д. М., 

М.Ј. и С.Ђ. који једногласно тврде да у овом кривичном случају нису приметили 

никакву свађу, силу или напад упућен од било кога и било коме. Истиче да за сваког од 

ових сведока може се рећи да су њихова сведочења пристрасна, као и да су принуђени да 

се позову на напред правну институцију „in dubio pro reo“. Логичније би било да су 

полицајци – саслушани сведоци  у критичном моменту чули или приметили нешто с 

обзиром да су били у непосредној близини окривљеног, нормално у својству у коме су се 

налазили морали су да примете тако значајне промене у понашању окривљеног. С друге 

стране, нормално је очекивати да сведок Д.М.заиста није могао да примети никакву 

промену насталу ван возила, с обзиром да је све време био приморан од стране полиције 

да остане у возилу. Сматра да је ово један од доказа, да је његова изјава искрена и  

коректна. 

Што се тиче мотива извршења овог кривичног дела, по њиховом уверењу, мотив 

ни случајно није могао да стоји на страни окривљеног, будући да он није могао чак ни да 

претпостави да ће се на путу срести са оштећеним, већ је напротив он заустављен од 

стране оштећеног и то након што је претходно препознао возило окривљеног. Ово 

наводи, с обзиром на чињеницу да у списима предмета нема  ни један други доказ који 

би оповргнуо ову чињеницу. У корист ове тврдње говоре и раније лоши односи између 

окривљеног и оштећеног, који је више пута пријављен од стране оштећеног као 

извршилац разних кривичних дела, чији се епилог завршио у корист његовог брањеника. 

Моли суд да у складу са овим тврдњама и свим расположивим доказима, на основу 

личног уверења донесе праведну одлуку. 

Што се тиче кривичног дела под тачком „2“ оптужнице, сматра да у току 

кривичног поступка није обезбеђен ни један други доказ осим проналажења гранате у 

возилу окривљеног тек након трећег претреса возила. Ово је за њих веома 

симптоматично, јер би нормално било да се ово средство нашло приликом првог 

претреса, а не тек у трећем претресу. Ради се о ручној бомби која није мала и уочљива је 

и требала би да буде веома интересантан предмет за доказивање, с обзиром на функцију 

коју врше полицајци. Полицајци, приликом претреса и проналажења бомбе нису 

сачинили записник о претресу и исти нису доставили одбрани. Такође, нема доказа да је 

извршено балистичко и дактилоскопско вештачење бомбе, како би се на тај начин 
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недвосмислено утврдило њено порекло и исправност, као и њена врста. Из свега 

наведеног предлаже суду да у односу на његовог брањеника донесе ослобађајућу 

пресуду, или због тога што у радњама окривљеног нема обележја кривичних дела или 

због тога што нема доказа за њихово извршење. 

Изјашњавајући се о оптужници и током целог поступка окривљени је негирао да 

је извршио кривична дела којим се терети, посебно наглашавајући да са оштећеним није 

у добрим односима дужи временски период. У завршној речи изјавио је да у свему остаје  

при изјави свог браниоца. 

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

напао оштећеног приликом вршења службене дужности и да ли је окривљени у свом 

аутомобилу, испод седишта возача имао бомбу. У циљу утврђивања чињеница које су од 

значаја за овај предмет суд је извео доказе и то сведочење оштећеног К.Р., као и сведока 

Д.М.,  Ј.М. и Ђ.С. Што се тиче осталих чињеница у вези са критичним догађајима 

странке у поступку нису оспоравале, те их је суд узео као утврђене. 

Сведок – оштећени Р.К. је на главном претресу одржаном дана 20.05.2019.године 

изјавио да је критичне вечери обављао службену дужност, као вођа смене – шеф 

патроле, на магистралном путу ...................са колегама Ј.М. и Ђ.С. У месту 

...........приметили су возило, без регистарских ознака, које им је долазило у сусрет, 

прешло на њихову саобраћајну траку, због чега су окренули возило и пошли за њим. 

Стигли су га у селу .............возилом је управљао И........... Колеге су га легитимисале, 

приметили су да је у алкохолисаном стању, због чега им је додао алкотест. Након 

алкотестирања окривљени га је приметио и нагло насрнуо на њега. Напао га је изненада, 

ухватио га је за кошуљу и исту поцепао. Обратио му се речима „зашто си ме пријавио да 

сам ти запалио кола?“, „ја сам тебе пријавио у Инспекторат“. Колеге су га ставиле под 

контролу, овом приликом задобио је повреде главе, руке и модрице по телу. У пијаном 

стању претио му је „запамтићеш ти мене, видећеш ти ко сам ја“. У колима окривљеног, 

на месту сувозача, седео је човек који је био миран и није се мешао. Затражио му је 

личну карту, а да је у возилу пронађена бомба сазнао је тек у ПС у Звечану. Са 

окривљеним није имао сукоб личне природе, осим када га је пре 6-7 година окривљени 

провоцирао изјављујући да му је бацио бомбу и запалио кола. 

На питање браниоца окривљеног одговара  да шеф смене или вођа патроле 

управља службеним радњама у току обављања дужности. Критичне вечери лично је 

управљао службеним возилом, био је мрак и није приметио ко је за воланом возила које 

им је долазило у сусрет и изненада прешло на њихову коловозну траку, због чега се 

окренуо и пошао за њим. Окривљеном су пришле колеге по његовом налогу, док је он 

узимао алкотест, и тек тада је приметио да се ради о И.М.......... Ставио је лисице 

И.М......, али тек након напада са његове стране који је био агресиван  и  само њега је 

вређао. Не сећа се да ли је отваран гепек возила окривљеног и да ли је вршен претрес 

возила једном или више пута. 

На питање браниоца окривљеног такође одговара да му није познато да је у 

Основном тужилаштву у Митровици одбачена кривична пријава против И.М. због 

сумње  да је 2012.године бацио бомбу и запалио возило оштећеном. У дисциплинском 

поступку је суспендован на три месеца после овог случаја, био је на плаћеној суспензији 

као и његове колеге. Са оштећеним није комуницирао електронским путем, а порука која 

му је од стране браниоца окривљеног дата на  увид тврди да није послата са његовог 

броја. Истиче да се његова супруга не зна са окривљеним, да није никада имао проблем 

са њим због тога, као и да је окривљени измислио неке ствари и да је то његов проблем. 

Током главног претреса саслушан је и сведок Д.М. који је изјавио да је наведене 

вечери са И.М. био у ................на слави код колегиницеС.Ђ.. Попио је 1-2 пива, мисли да 

ни окривљени није много пио. Враћали су се кући, он је седео на месту сувозача и незна 
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у ком месту их је зауставила патрола полиције. Полицијско возило је било испред 

њиховог аутомобила, показао је личну карту на увид полицајцу који му је затражио, а 

затим му је речено да седи у возилу и да не излази. Био је мрак, падала је киша, сећа се 

да није било мобилног сигнала јер је безуспешно покушавао да се јави породици. Не 

може да се сети  ко је од полицајаца М.И.  затражио документа, када је то учинио изашао 

је из возила јер су тражили да отвори гепек. Једно време га није видео, сећа се да му је 

након легитимисања један од полицајаца вратио личну карту, а затим затражио да 

отвори фиоку где стоје документа, у возилу. Наставио је да седи у аутомобилу. Ништа 

му није било сумњиво, незна шта се дешавало напољу, чуо је М.И. како га више пута 

зове именом „..................“. После извесног времена дошла су још два полицијска возила,  

њега су алкотестирали и тек тада је приметио да је М.И. у проблему, али није знао због 

чега. Један од полицајаца му је казао да вози до Полицијске станице у Звечану, не зна 

шта је даље било. Незна шта су полицајци тражили и да ли су нешто нашли приликом 

претреса. Није му било познато да ли М.И. у возилу има бомбу.  

На питање браниоца окривљеног одговорио је да су полицајци контролу вршили 

три пута, једном на лицу места, а два пута у ПС у Звечану. У Полицијској станици је 

први пут био присутан када је возило било претресано и када ништа није нађено у истом. 

Од полицајаца је чуо да међусобно причају да ће возило бити претресано још једном. 

Контролу су вршиле исте особе, али незна да ли су нешто пронашли.  

Сведок није тражио трошкове поступка. 

Саслушан је и сведок М.Ј. који је изјавио да је ..............године, у вечерњим 

сатима, био у патроли на деоници магистралног пута................, са вођом патроле К.Р. У 

месту .............у сусрет су  им  долазила три аутомобила. Друго возило у реду прешло је 

на њихову коловозну траку и умало је дошло до судара, због чега су се окренули и 

зауставили овај аутомобил. Од возача су затражили документа која су затим предали 

вођи патроле, што је и редовна процедура. Возилом је управљао И.М. који је био под 

дејством алкохола. Код службеног возила он га је алкотестирао, сећа се да је алкотест 

био позитиван. Све време се налазио са леве стране возила окривљеног, а док је 

легитимисао сувозача чуо је комешање и псовке. Окренуо се и видео окривљеног који је 

ухватио К.Р. за ревере и да се овај бранио. Поцепао му је кошуљу и бацио кравату на 

асфалт. Он и Ђ......... су пришли, савладали окривљеног, а К.Р. му је ставио лисице на 

руке. Савладали су га али га нису ударали. У то време Ђ.......... је позлило, пошао је са 

њим како би му помогао, а затим су обавестили базу.  Када се вратио на лице места И.М. 

није правио проблем и није псовао. Ђ.............. су колеге, које су у међувремену дошле, 

пребациле до болнице. Не сећа се колико је све трајало, сведок Д...............је био у 

аутомобилу, на његов захтев је отворио ладицу у возилу, у истој није било ништа, не 

сећа се дали су М.И. наредили да отвори гепек. Незна ко је довезао окривљеног испред 

ПС Звечан, није био присутан када је вршен претрес возила у Полицијској станици и 

незна да ли је нешто пронађено у истом.  

На питање браниоца окривљеног одговорио је да се окривљени кретао у колони 

између два возила, на растојању од  3-5 метара, да је вероватно хтео да изврши 

претицање возила које се налазило испред њега и да је због тога прешао на супротну 

траку. Кретао се око 60-70 км/h, није укључио жмигавац приликом претицања, стигли су 

га после 400-600 метара. Иначе, поводом овог случаја вођен је дисциплински поступак 

против њега и колега, сви су били суспендовани на три месеца. 

На питање окривљеног одговорио је да  није видео како  удара К........... јер је у 

том тренутку пружао помоћ Ђ.................. коме је позлило. Видео је да је К.................. 

црвен у лицу, имао је поцепану кошуљу, кравата је била на асфалту, а  након указивања 

лекарске помоћи сазнао је да има повреде и по рукама. 
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На питање тужиоца изјавио је да је на том делу пута било дозвољено претицање и 

да му није јасно зашто окривљени приликом претицања није укључио жмигавац. 

Сведок трошкове није тражио. 

И сведок Ђ.С. је такође изјавио да је био у патроли са К.............., као вођом 

патроле и Ј................наведеног дана, да се случај десио одавно, тако да се не сећа детаља. 

Мисли да је алкотест одрадио Ј................ Сукоб између окривљеног и оштећеног није 

видео, сећа се да је алкотест окривљеног био позитиван, као и да је сувозач окривљеног 

све време седео у возилу. Сећа се и да је окривљени возилом прешао на њихову 

коловозну траку, а затим се вратио на своју, да су службеним возилом пошли за њим. 

Није сигуран да ли га је легитимисао он или Ј......................, исти у то време није давао 

отпор, а након легитимисања дошло је до вербалног сукоба, али се не сећа шта је 

окривљени рекао. Изјавио је да је болестан човек, да је 13 дана био у коми, у болници на 

..............у ....................да му је критичне вечери било тешко, тако да није у стању да 

одговара на постављена питања. Није му јасно зашто је И.М. и њега пријавио 

Инспекторату, непријатно му је и тешко због тога, јер  је три месеца био суспендован и 

није имао примања, због чега је његова породица трпела. 

Сведок трошкове није тражио. 

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

материјалне доказе и извршио увид у кривичну пријаву 2015-SI-131 од 

20.10.2015.године,  потврда о привременом конфисковању и  потврда о враћању 

привремено одузетих ствари од окривљеног од 21.10.2015.године, записника о 

алкотестирању од 20.10.2015.године, лекарско уверење на име К.Р. од 20.10.2015.године, 

извештај лекара бр.протокола 067 од 21.10.2015.године, на име окривљеног, налаз и 

мишљење вештака медицинске струке на име оштећеног К.Р. од 16.10.2017.године, 

извештај о увиђају места догађаја од 20.10.2015.године са фотодокументацијом,  

полицијски извештај од 21.10.2015.године, на које странке нису имале приговор нити 

примедби. Нових предлога за допуну доказног  поступка, у виду материјалних доказа, 

није било. 

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 није доказано да је окривљени учинио 

кривична дела која му се оптужницом стављају на терет. 

 

Окривљени И.М. је износећи одбрану на главном претресу дана 

05.11.2019.године негирао извршење кривичних дела. Критичне вечери био је на слави 

код колегинице у............., а  када се враћао са  колегом Д.М. у близини 

...............према...................., заустављен је од стране полиције са десне стране пута, у 

правцу кретања возила. Полицајац Ђ................. му је пришао и затражио документа, 

затим је затражио да отвори гепек аутомобила којим је управљао. Поред њега је стојао 

Р.К. Отворио је гепек, а К.Р. га је од позади ударио у пределу врата. Пришла  су оба  

полицајца, наслонила су га на кола, а један од њих му је ставио лисице на руке. У том 

тренутку Ђ.................је било тешко, сећа се да се склонио поред пута, на удаљености од 

око 5-6м од њих. Са њим је био и Ј.................за то време  К.................. га је везаног ударао 

рукама и ногама по телу, грудима, стомаку и глави. Затим је  ушао у службени ауто и 

сам себи поцепао кошуљу и кравату, изашао је из возила и пред полицајцима га ударио у 

пределу стомака. Када је дошла друга патрола полиције одвели су га у Полицијску 

станицу у Звечану.  Напомиње да, док га  је К.................. везаног тукао, он је неколико 

пута звао Д..........., да изађе из кола и да  види шта му ради К............. Један од полицајаца 

је држао врата, тако да овај није могао да изађе из аутомобила. Даље изјављује да након 

привођења у ПС  Звечан, неко је довезао његов  аутомобил и да је у њему  био Д............., 
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вратили су му кључеве од аута, одвезали су га, а затим му је речено да ауто морају да 

претресу. Није се противио иако му није показан налог за претрес. Ауто је претресен и 

на лицу места када је заустављен, а у ПС  Звечан, поред њега био је  присутан Д.............., 

полицајац Р.Б. , Ј........... чије презиме не зна и два полицајца из ПС Звечан чија имена не 

зна. Отворили су му гепек, плинску боцу, прву помоћ, трокут који је био у футроли, 

седишта су померали, ударали су у  тапацирана врата, возило је претресено детаљно и 

ништа није нађено. Р.Б.  му је рекао да је ауто чист и да нема ништа сумњиво. Вратили 

су га поново у полицијску станицу где му је речено да због напада на службено лице и 

вожње под дејством алкохола му је одређен притвор. Одузете су  му личне ствари и 

документа, кључеви од аута, каиш и пертле. Затим му је речено да још једном морају да 

претресу ауто. Након претреса рекли су му да је испод седишта возача пронађена бомба. 

Није му било јасно одакле бомба када су возило већ два пута претресали. Тврди да 

бомба није била његова. Одвели су га у регион, где је дактилоскопиран, а затим одведен 

у  Притворску јединицу у ...................... Сутрадан су га пребацили у Здравствени центар 

.........................ради указивања лекарске помоћи, због болова и крви у мокраћи,  где је  

испитиван од стране полицијског инспектората на околности овог случаја.  

На питање браниоца окривљеног одговорио је да након претреса возила није 

сачињен записник, као и да му исти није показан. Изјављује да је само он био на путу, а 

да су претрес возила на лицу места вршили Ђ..............., Ј................ и К.................., а у ПС 

Звечан истражни полицајци и два полицајца из обезбеђења. Након трећег претреса није 

му показана бомба и не зна исход вештачења отисака прстију на истој. Након конфликта 

који је имао са оштећеним, реакција полицајаца је била таква да је једном полицајцу 

било тешко, имао је напад због чега му је Ј.................. помагао.  Поновио је да су му руке 

биле везане, као и да га је  К......................  ударао рукама и ногама по телу. 

На питање браниоца који је разлог оваквог наводног напада од стране оштећеног 

према њему одговорио је да је пре 7-8 година оштећени сазнао да су његова супруга и он 

у љубавној вези. Напомиње да је више пута и пре овог случаја имао проблем са 

К................... јер га је без основа пријављивао да му је дигао у ваздух антену која се 

налазила на његовој згради и да му је запалио аутомобил, о чему је накнадно утврђено да 

није имао никаквог удела. Трећи случај догодио се неколико дана после критичног 

догађаја, када је код њега кући дошао полицајац Р.Б. са образложењем да је путем СМС 

порука претио оштећеном. И у овом случају је одбачена пријава од стране тужиоца. 

Изјављује да је однос особља у ПС према њему био коректан, као и да са оштећеним 

није у добрим односима. 

На питање државног тужиоца одговорио је да је критичне вечери био на слави и 

да је попио 3-4 пива. Пре заустављања од стране саобраћајне полиције није начинио 

саобраћајни прекршај, возио је полако. Сматра да је оштећени препознао његов 

аутомобил марке .................и да га је намерно зауставио. Тврди да је знао да је 

К................ у полицијском возилу сигурно не би стао јер је од људи раније чуо да ће 

оштећени да му се свети. Лично је видео да га је К.................... ударио, а да га друга два 

полицајца нису ни пипнула. Оштећени је ушао у кола и сам је себе поцепао, није видео 

да ли је нешто бацио из кола. Тврди да није имао времена да у неком тренутку удари 

оштећеног јер су га одмах везали. Није се обраћао оштећеном, слушао је и поступао како 

су полицајци тражили од њега. Када је возило претресано у његовом присуству у ПС 

Звечан потврђује да су гледали испод седишта. Иако није било налога тужиоца за 

обављање претреса дозволио је да његов аутомобил буде детаљно претресен. 

Утврђујући чињенично стање у овом случају суд је пошао од чињенице да се 

окривљеном на терет стављају два тешка кривична дела, да окривљени током читавог 

поступка негира извршење истих, као и од чињенице да су изјаве сведока полицајаца (у 
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једном делу) контрадикторне у односу на изјаве дате непосредно након критичног 

догађаја. 

Код оваквог чињеничног стања суд је закључио да су главне аргументације на 

коју је тужилаштво засновало оптужницу за прво кривично дело из оптужнице изјаве 

оштећеног К............. и сведока Ј............ и Ђ................, његових колега. Код другог 

кривичног дела немамо других доказа осим проналажења бомбе у возилу, испод седишта 

возача, али тек након извршеног трећег претреса. 

Неспорна је чињеница да између окривљеног и оштећеног постоји ранија 

нетрпељивост, као и да је очигледно да је критичне вечери дошло до неспоразума 

између њих. Током главног претреса, они се међусобно окривљују и пребацују  кривицу 

један на другог. Чињеница је да су на главном претресу оба сведока – полицајци дали 

супротне изјаве (у једном делу) у односу на изјаве дате у полицији. Сведок Ј................  је 

на главном претресу  изјавио да је након легитимисања сувозача у возилу окривљеног, 

претходно зачувши комешање и псовке, видео окривљеног  како је ухватио К............... за 

ревере који се бранио. Тада му је поцепао кошуљу и бацио кравату на асфалт да би он са 

Ђ................ пришао, савладали га, а К................. му је ставио лисице на руке. Међутим, 

на питање окривљеног да ли га је видео да је ударио К..............., одговорио је негативно 

јер је био сконцентрисан на пружање помоћи Ђ............. коме је било тешко. Доносећи 

ослобађајућу пресуду суд је узео у обзир изјаву сведока Ђ.............. који због болести 

изјављује да не може да се сети битних детаља који се односе на напад окривљеног 

према оштећеном и који је променио изјаву (у једном делу) у односу на изјаву дату у 

полицији. Повређен је чињеницом да се против њега водио дисциплински поступак као 

и да је био под суспензијом три месеца. 

Суд не може да заснива своју одлуку на основу посредне изјаве коју су сведоци 

дали у претходном поступку собзиром да су исти сведочили и на главном претресу 

делимично променили исказ. Међутим, собзиром да се ради о контрадикторним изјавама 

суд не може у потпуности, самостално да донесе ослобађајућу одлуку само на овом 

доказу. Али, доводећи у вези изјаве ових сведока са осталим изведеним доказима, 

тачније са сведочењем М.Д., као и одбраном окривљеног, суд ће је узети као изјаву на 

којој је делимично засновао ословађајућу пресуду. 

На основу изјава ових сведока, као и из изјаве оштећеног,  суду нису обезбеђени 

чврсти и недвосмислени докази да би им се поверовало. Суд је доносећи ослобађајућу 

пресуду услед недостатка доказа, узео у обзир изјаву сведока Д.М. чија је изјава 

идентична са изјавом датом након критичног догађаја. Он је изјавио  да ништа није 

видео због мрака, али и чињенице да му је наређено да не излази из возила. Чуо је 

окривљеног како га зове ...................тако да суд прихвата његову изјаву као 

непристрасну и објективну, која се подудара са изјавом окривљеног који је изјавио да га 

је звао да изађе из возила и види шта му К.............. ради.  Нелогично је да оба полицајца 

која се критичне вечери налазе у непосредној близини оштећеног и окривљеног не виде 

и не чују спорни  догађај. Окривљени и оштећени се међусобно оптужују, али није 

доказано ко је кога напао, на који начин и како су задобили телесне повреде у мери која 

би била довољна за доношење осуђујуће пресуде. Оштећени К................... је љут, 

огорчен и не подноси И............. због љубавне везе коју је имао са његовом супругом, 

више пута га је пријављивао као извршиоца разних кривичних дела која су окончана у 

корист окривљеног, те стога суд није нашао мотив за извршење првог кривичног дела на 

страни окривљеног.  

За друго кривично дело наведено у оптужници, осим проналажења бомбе, након 

трећег претреса других доказа нема. Суд прихвата да је на месту догађаја био мрак и да 

бомба није пронађена приликом првог претреса, али је нелогично да није пронађена 

током другог детаљног претреса испред ПС у Звечану. Пронађена је тек приликом 
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трећег претреса. Интересантно је да полицајци нису сачинили записник о претресу, да 

нема доказа да је извршено балистичко и дактилоскопско вештачење бомбе, јер би се тек 

онда могло са сигурношћу доказати ко је поставио бомбу испод седишта возача. 

Доносећи одлуку о ослобађајућој пресуди услед недостатка доказа, суд сматра да 

државни тужилац није пружио довољно доказа који би потврдили тврдњу о кривичној 

одговорности окривљеног за кривична дела наведена у оптужници. Када суд у погледу 

питања да ли чињеница која иде на  штету окривљеном постоји или не, се нађе у сумњи, 

мора узети да она није доказана, а у случају сумње у погледу чињеница које окривљеном 

иду у корист, а не могу се са извесношћу утврдити, мора се узети да су утврђене.  

Како је након спроведеног кривичног поступка, остао у сумњи у погледу 

кривичне одговорности окривљеног, суд је поред претпоставке невиности применио је 

једно од темељних начела кривично процесног права, начело „in dubio pro reo“ и донео 

ослобађајућу пресуду. Наиме, члан  3 став 2 Закона о кривичном поступку предвиђа да је 

суд дужан да донесе ослобађајућу пресуду када је са потпуном сигурношћу утврдио да  

окривљени није  учинио кривично дело које му се ставља на терет, као и када суд има 

недоумице да ли је окривљени учинио кривично дело. Такође, све чињенице које иду на 

штету окривљеног „in peius“ треба утврдити – доказати са сигурношћу, а ако се ово не 

постигне сматра се да не постоје. Суд није могао да само изјаву оштећеног узме као 

доказ на коме би базирао осуђујућу одлуку. 

У конкретном случају, суд је окривљеног на основу члана 364 став 1 ЗКП-а, 

ценећи чињенично стање и све изведене доказе, ослободио одговорности за кривична 

дела за  које се оптужницом терети. 

Из напред наведеног одлучено је као у диспозитиву пресуде. 

 

ОСНОВНИ СУД У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ 

Опште одељење – кривични одсек 

К.бр.592/2017, дана 30.12.2019.године  

 

 

  

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: 

      

 


