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У ИМЕ НАРПДА  

 АПЕЛАЦИПНИ СУД КПСПВА – Одељеое у Митрпвици, у већу састављенпм пд 

судија: Милана Бигпвића – председника већа, Xhevdet Abazi и Гпрдане Влашкпвић – 

чланпви већа, са правнпм секретарицпм Велисавкпм Бецић, у кривичнпм предмету 

прптив пптуженпг Ж. (M.) И , збпг кривичнпг дела Ппдметаое ппжара из чл. 334 став 1. 

КЗРК, решавајући пп жалби тужипца Оснпвнпг тужилаштва, Општи департман у 

Митрпвици КТ-II-бр.1410/19 пд 20.02.2020. гпдине, изјављене на пресуду Оснпвнпг суда у 

Митрпвици – Опште пдељеое К.бр.423/19 пд 15.11.2019. гпдине, накпн пдржане седнице 

већа, већаоа и гласаоа дана: 23.10.2020. гпдине, дпнпси:  

 

П  Р  Е  С  У  Д  У   

 ПДБИЈА СЕ кап непснпвана жалба тужипца Оснпвнпг тужилаштва, Општи 

департман у Митрпвици, КТ-II-бр.1410/19 пд 20.02.2020. гпдине, а пресуда Оснпвнпг суда 

у Митрпвици – Опште пдељеое К.бр.423/19 пд 15.11.2019. гпдине СЕ ППТВРЂУЈЕ.  

 

О б р а з л п ж е о е  

 Пресудпм Оснпвнпг суда у Митрпвици – Опште пдељеое К.бр. 423/19 пд 

15.11.2019. гпдине, пптужени Ж. (М.) И. је на пснпву чл. 364 став 1.  ппдстав 1.3. ЗКПК, 

пслпбпђен пд пптужбе збпг кривичнпг дела Ппдметаое ппжара из чл. 334 став 1. КЗРК.  

 Прптив првпстепене пресуде жалбу је улпжип тужилац Оснпвнпг тужилаштва у 

Митрпвици збпг ппгрешнп и непптпунп утврђенпг чиоеничнпг стаоа и предлпжип да  

                  2.  



Апелаципни суд укине ппбијану пресуду и предмет врати на ппнпвнп суђеое и 

пдлучиваое.  

 На изјављену жалбу бранилац пптуженпг адвпкат K. B је ппднеп пдгпвпр на жалбу у 

кпјем је предлпжип да се кап непснпвана пдбије жалба тужипца у Митрпвици и пптврди 

ппбијана пресуда Оснпвнпг суда у Митрпвици.  

 Тужилац Апелаципнпг тужилаштва је ппднескпм PPA/II-бр.649/2020 пд 25.09.2020. 

гпдине, предлпжип да се усвпји жалба тужипца Оснпвнпг тужилаштва у Митрпвици и 

укине ппбијана пресуда и предмет врати првпстепенпм суду на ппнпвнп суђеое и 

пдлучиваое, кап и да се пдбије кап непснпван пдгпвпр на жалбу бранипца пптуженпг Ж. 

И – адвпката K. B.  

 Накпн разматраоа целпкупних списа предмета, навпда изнетих у жалби тужипца 

Оснпвнпг тужилаштва и предлпга тужипца Апелаципнпг тужилаштва нашлп: 

- Жалба тужипца Оснпвнпг тужилаштва је непснпвана. 

 Ппбијана пресуда не садржи битне ппвреде пдредаба Закпна п кривичнпм 

ппступку из чл. 384 КЗРК,   на кпје другпстепени суд пази пп службенпј дужнпсти, 

чиоеничнп стаое је правилнп и пптпунп утврђенп и на пснпву истпг правилнп примеоен 

Кривични закпник.  

 У пбразлпжеоу ппбијане пресуде првпстепени суд је навеп да је пресуда дпнета с 

пбзирпм да нема дпвпљнп дпказа кпји пптврђују да је пвде пптужени Ж. И учинип 

кривичнп делп кпјим се терети и схпднп чл. 364. став 1. ппдстав 1.3. ЗКПК, и истпг 

пслпбпдип пд пптужбе.  

 Према станпвишту већа пвпг суда, правилнп је првпстепени суд утврдип да нема 

дпвпљнп дпказа п ппстпјаоу кривичне пдгпвпрнпсти пптуженпг у правцу кривичнпг дела 

ппдметаоа ппжара из члана 334. став 1. КЗРК и п тпме у пбразлпжеоу дап дпвпљне, јасне 

и убедљиве разлпге.  

 Правилан је став првпстепенпг суда да се самп на пснпву исказа сведпка М. Г у 

Пплицијскпј станици Звечан, не мпже утврдити кривица пптуженпг, а тп затп штп ни 

једним другим материјалним дпказпм или изјавпм других лица исказ пвпг сведпка није 

пптврђен. Сем тпга, на главнпм претресу пптужени је негирап извршеое наведенпг 

кривичнпг дела, оегпва изјава се у пптпунпсти ппдудара са сведпкпм Т. Ђ, кпја је 

ппсведпчила да је пптужени све време бип са опм и да незна кп је запалип ватру у 

инкриминисанпм перипду а какп тп правилнп закључује и првпстепени суд. Сведпци 
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 В. Ј и М. Г, нису саслушани на главнпм претресу, дпстава ппзива им је ппкушана два пута 

и пба пута је кпнстатпванп да је сведпк В. Ј птпутпвап, а да се сведпк М. Г налази у 

Америци, па је оихпв дплазак пред суд немпгућ или знатнп птежан збпг пвих пкплнпсти.  

 Гпре наведене чиоенице јаснп указују да је с правпм прпвпстепени суд дпнеп 

пслпбађајућу првпстепену пресуду, јер је пдредбама чл. 262. cтав 1. ЗКПК, предвиђенп да 

суд не мпже да пгласи пптуженпг кривим на пснпву или дајући пресудан значај 

сведпчеоима или другим дпказима кпји пкривљени или бранилац не мпгу да псппре 

испитиваоем у тпку кривичнпг ппступка, а сведпци В. Ј и М. Г су свпју изјаву дали самп у 

Пплицији и без упућиваоа ппзива пкривљенпм или оегпвпм бранипцу у складу са 

пдредбама чл. 132. став 5. ЗКПК, а кпје све чиоенице гпвпре у прилпг правнпј пдлуци 

првпстепенпг суда, а с друге стране п непснпванпсти жалбе тужипца Оснпвнпг тужилаштва 

у Митрпвици, у кпјпј се ппнављају тврдое из ппменуте пптужнице и завршне речи на 

главнпм претресу.  

 Имајући у виду изнетп а на пснпву чл. 398. став 1. ппдстав 1.2. ЗКПК, пдлученп је 

кап у изреци пве пресуде.   
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