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У ИМЕ НАРОДА  

 

 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ - Опште одељење, судија Вељко Вучетић,  

са правном секретарицом Снежаном Јоксимсовић, у кривичном поступку против 

оптуженог М.В., оптуженог оптужницом  државног тужиоца Основног тужилаштва у 

Митровици - Опште одељење  КТ.II.бр. 3217/18 од 22.10.2018. године,  због кривичног 

дела  Ометање службеног лица у обављању званичне дужности из чл.409 ст.1  КЗРК, 

након јавног главног претреса одржаног дана 25.11.2019. године у присуству државног 

тужиоца Стојанке Касаловић и  оптуженог, донео је и дана 25.11.2019. године, објавио 

 

 

П Р Е С У Д У 

 

            Оптужени:   

 

М.В. од оца ................и мајке ..................девојачко 

.................рођен.......................године у ...................са пребивалиштем  у ..................Ул. 

„...........................бр..... са личним бројем .................завршио средњу техничку школу, 

незапослен, лошег имовног стања, ожењен, отац двоје малолетне деце,   

.................држављанин Kосова.  

 

На основу чл.364 ст.1 подстав 1.1. ЗКПК, 

 

 

ОСЛОБАЂА СЕ ОПТУЖБЕ 

 

 

 Да је: 

 Дана.....................године,у временском периоду од ..........до ..............часова, у 

......................у ул. „..........................“ бр.................. ометао службено лице у обављању 
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службене дужности, на тај начин што по позиву службеника Центра за социјални рад 

Н.И. и Д.Ђ, није хтео да отвори врата стана у којем станује  и у којем се у тим тренуцима  

налазио, како би наведене службенице  извршиле радњу везану  за враћање детета, с 

обзиром, да претходно није у временском року одређено судском пресудом вратио дете, 

мал.Д.В. , вршиоцу родитељског права, односно мајци детета Б.В., иако је сагласно 

наведеној  пресуди на то био обавезан, свестан да својим чињењем, односно 

избегавањем да отвори врата стана, омета службено лице  у обављању службене 

дужности, што је и хтео, па када су службеници Косовске Полиције и службеници 

ватрогасне јединице који су пружали помоћ у вршењу ове службене радње радницима 

Центра за социјални рад, хтели насилно да уђу у стамбени простор окривљеног, врата на 

стану  отворила његова садашња супруга ,  након чега је почео да се дрско понаша 

ударајући при том ногом  неколико пута  у врата свог стана, али су га полицијски 

службеници ставили под контролом, након чега је дете враћено вршиоцу родитељског 

права, мајци детета Б.В. 

 

-чиме би извршио кривично дело  Ометање службеног лица у обављању 

званичне дужности из чл.409 ст.1 КЗРК. 

    

 Трошкови кривичног поступка падају на терет  буџетских средстава суда. 

 

 

 

                                               О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 

Државни тужилац  Основног тужилаштва у Митровици, поднео је Основном суду 

у Митровици оптужницу КТ.II.бр. 3217/18 од 22.10.2018. године. Тужилац је у 

оптужници навео, да је оптужени дана ................године, у временском периоду од 

..........до ............ часова у......................., у Ул. „.......................бр.................., ометао 

службена  лица у обављању службених дужности и то  службенице  Центра за социјални 

рад Н.И. и Д.Ђ., на тај начин што није хтео  да отвори врата стана у којем станује  и у 

којем се у тим тренуцима налазио, како би наведене службенице извршиле радњу везану  

за враћање детета. У завршној речи тужилац је изјавио да остаје у целости при 

оптужници подигнутој против  оптуженог и да  сматра да је неспорно утврђено  да 

оптужени  није дозволио овлашћеним лицима Центра за социјални рад да уђу у стан  и 

утврде тренутно стање детета, и на тај начин  је ометао службена лица у обављању 

службене дужности. 

 

 Изјашњавајући се о оптужници, оптужени је негирао извршење кривичног дела 

које му је стављено на терет. Оптужени је у току поступка и у завршној речи навео да 

стан у коме станује није његов, већ  у време овог догађаја његове девојке, а садашње 

супруге, и да она, а не он, није хтела да отвори врата, због чега је и новчано кажњена у 

прекршајном поступку који се водио против ње у Основном суду у Митровици. 

  

 Ценећи наводе државног тужиоца и одбрану оптуженог по оптужби, суд је 

закључио да је неспорна чињеница да је дана и на месту наведеног у оптужници дошло 

до догађаја који је описан у оптужници, односно  да радницама  Центра за социјални рад  

нису отворена врата стана, али да је за суд спорно да ли се у радњама оптуженог стичу 

елементи  кривичног дела Ометање службеног лица у обављању службене дужности из 
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чл.401 ст.1 КЗРК, односно  да ли дело  за које је оптужени оптужен представља Законом 

предвиђено кривично дело, па је суд на главном претресу изводио доказе како би се 

разјаснила ова спорна чињеница. 

 

 Имајући на уму наведено, суд је на главном претресу извео следеће доказе: 

Испитивање сведока Н.И.и Д.Г.Ђ.- службенице Центра за социјални рад у Митровици; 

Испитивање сведока Ј.Ц.В.; Испитивање сведока Б.В.; Читање записника о испитивању 

сведока Б.В. од 27.08.2018.године; Читање записника о саслушању окривљеног од 

28.08.2018.године; Читање полицијских извештаја од 27.08.2018.године и 

28.08.2018.године; Увид у Пресуду Основног суда у Косовској Митровици 

6П2.бр.117/13; Увид у Пресуду Основног суда у Митровици Одељење за прекршаје од 

30.01.2019.године;  и Саслушање оптуженогм.-М.В. 

 

 Сведокиње Н.И. и Д.Г.Ђ. су навеле да су запослене у Центру за социјални рад 

Митровица Север и да су дана......................године, у вечерњим сатима, по службеној 

дужности, а на позив полиције, дошле до стана у коме станује оптужени како би 

покушале да разговарају са њим и да га уразуме да врати дете мајци, на шта је био 

обавезан по пресуди о  разводу брака. Обе сведокиње су навеле да су покушале  да 

успоставе контакт са оптуженим, али да то нису успеле и да су иза затворених врата 

стана, и телефоном, све време разговарале само са садашњом супругом оптуженог, 

Ј.Ц.В., која није хтела да им отвори врата стана, и да су врата стана отворена, од стране 

неког од лица  која су се налазила у стану, тек кад је дошла полиција и ватрогасна 

служба. 

 

 Сведокиња Ј.Ц.В. садашња супруга оптуженог, је на главном претресу изјавила 

да су дана наведеног у оптужници, до стана чији је она закупац, у којем живи са 

садашњим супругом и са своје двоје деце из првог брака, дошле службенице Центра за 

социјални рад заједно са полицијом  и захтевале од ње да отвори врата, јер је бивша 

супруга њеног садашњег супруга М.В. пријавила  киднаповање детета. Додала је да се 

комуникација одвијала иза затворених врата, да она није отворила врата из разлога што 

полицијски службеници нису имали никакав писмени налог, да је она све време одбијала 

да отвори врата а не њен супруг М.В., и да је врата стана отворила тек након поноћи 

када се њена малолетна ћерка вратила из града,па су тада у стан ушли полицијски 

службеници и службенице Центра за социјални рад са лекарима хитне помоћи, које су 

затекле малолетног Д.......... како спава, а након чега је њен супруг М.В. који је био у 

помоћној просторији, приведен од стране полиције без пружања отпора. 

 

 Дајући своју изјаву на главном претресу, сведокиња Б.В. је навела да оптужени 

није вратио њихово заједничко дете Д........., у време када је био обавезан да га врати, и 

да је због тога овај случај пријавила полицији. О другим чињеницама везаних за овај 

догађај није могла да сведочи, јер је све време била у полицијској станици и чекала да јој 

доведу дете. 

 

 Изводећи  материјалне доказе суд је на главном претресу извршио увид у 2 

полицијска извештаја, записник о испитивању сведока Б.В., записник о саслушању 

окривљеног М.В., где је утврђено да су докази изведени на главном претресу у складу са 

наведеним извештајем и изјавама. Такође је извршен увид у Пресуду Основног суда у 

Митровици 6П2.бр.117/13 од 16.11.2015.године, из које је утврђено да је заједничко 

малолетно дете Д.В. поверено на даљу негу, чување и васпитање мајци Б.В., а да ће се 

контакт детета и оца  одвијати сваког  првог и трећег викенда  у месецу то тако што ће 
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дете узимати петком у 18:00 часова и враћати га у недељу у 12:00 часова, као и увид у 

Пресуду Основног суда у Митровици, Одељење за прекршаје којом је супрузи 

оптуженог Ј.В. за догађај  који је описан у оптужници  изречена новчана казна у износу 

од 200 евра. 

 

Оптужени је приликом саслушања на главном претресу негирао извршење 

кривичног дела и додао је да су кључеви стана и његов мобилни телефон били све време  

код његове супруге  Ј.Ц.В. 

  

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

окривљени током читавог поступка негирао извршење наведеног кривичног дела, да се 

његова изјава у потпуности слаже са изјавом сведока Ј.Ц.В, Д.Г.Ђ. и Н.И.  

 

Доносећи одлуку у овом случају, суд је закључио  да дело за које је оптужени 

оптужен није кривично дело, односно да се у  његовим радњама не стичу обележја  

кривичног дела  Ометање службеног лица у обављању званичне дужности из чл.409 ст.1 

КЗРК. 

Наиме, наведеним чланом и ставом је одређено „Свако лице које силом или 

озбиљном претњом омете или покуша да омете службено лице у обављању званичне 

дужности, или га, користећи иста средства, примора да обави званичну дужност, казниће 

се...“ Суд је, на основу доказа  изведених на главном претресу, утврдио чињеницу да се 

оптужени, приликом догађаја описаног у оптужници, све време држао пасивно, односно 

да он, или његова супруга која је у прекршајном поступку већ проглашена одговорном за 

овај догађај, није отварао врата стана на позив радника Центра за социјални рад. За 

постојање кривичног дела за које је оптужени оптужен, потребно је активно поступање, 

односно потребно је да оптужени поступа са силом или озбиљном претњом. Дакле, сама 

пасивност оптуженог  не представља елемент овог кривичног дела, већ је за извршење 

кривичног дела из чл.409 ст.1 КЗРК, потребно постојање активног поступања у виду 

силе или озбиљне претње. 

 

 Стога је суд закључио да дело за које је оптужени оптужен није кривично дело, 

односно да се у  његовим радњама не стичу обележја  кривичног дела  Ометање 

службеног лица у обављању званичне дужности из чл.409 ст.1 КЗРК, па је на основу 

чл.364 ст.1 подстав 1.1. ЗКПК, оптуженог  ослободио за кривично дело које му је 

оптужницом државног тужиоца стављено на терет. 

 

На основу чл.454  ст.1 ЗКПК, суд је донео одлуку  да трошкови кривичног 

поступка падају на терет буџетских средстава суда.  

 

 

 Имајући у виду наведено,  одлучено је  као у изреци ове пресуде. 

 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Опште одељење - Кривични одсек 

К.бр. 888/18, дана 23.12.2019. године. 

 

 

 

Правна секретарица,                           Судија,  
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Снежана Јоксимовић                  Вељко Вучетић 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:Против ове пресуде  може се изјавити жалба 

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

дана пријема писменог отправка пресуде, а преко овог суда. 

 


