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          КЖ1.бр.666/20 

У ИМЕ НАРОДА 

 АПЕЛАЦИОНИ СУД КОСОВА у већу састављенпм пд судија Милана Бигпвића – 

председника,  Xhevdet Abazi и Гпрдане Влащкпвић – шланпви већа, са правнпм 

секретарицпм Велисавкпм Бецић у кривишнпм предмету прптив пптуженпг М.B из Р., збпг 

кривишнпг дела Узнемираваое из шл. 186. став 1. КЗРК, рещавајући пп жалби тужипца 

Оснпвнпг тужилащтва из Гоилана, Одељеое за Опщта кривишна дела КТ/II-бр.2155/16 пд 

15.06.2020. гпдине, изјављене на пресуду Оснпвнпг суда у Гоилану – Опщте пдељеое 

К.бр.1426/2016 пд 10.01.2020. гпдине, накпн пдржане седнице већа, већаоа и гласаоа 

дпнеп је дана 23.10.2020. гпдине, следећу:   

П  Р  Е  С  У  Д  У  

 ОДБИЈА СЕ  кап непснпвана жалба тужипца Оснпвнпг тужилащтва у Гоилану, 

Одељеое за ппщта кривишна дела КТ/II-бр.2155/16 пд 15.06.2020. гпдине, а пресуда 

Оснпвнпг суда у Гоилану – Опщте Одељеое К.бр.1426/2016  пд 10.01.2020. гпдине СЕ 

ПОТВРЂУЈЕ. 

О б р а з л о ж е њ е  

 Пресудпм Оснпвнпг суда у Гоилану – Опщте пдељеое К.бр.1426/2016 пд 

10.01.2020. гпдине, пптужени М.В , је на пснпву шл. 364 став 1. ппдстав 1.3. ЗКП, пслпбпђен 

пд пптужбе збпг кривишнпг дела узнемираваое из шл. 186 став 1. КЗРК. Истпм пресудпм 

пдлушенп је да се пщтећена страна С.С, ради пствариваоа свпг импвинскп правнпг 

захтева, упућује на парницу и да трпщкпви кривишнпг ппступка падају на терет бучетских 

средстава суда.  

 Прптив наведене пресуде жалбу је улпжип благпвременп тужилац Оснпвнпг 

тужилащтва у Гоилану, Одељеое за ппщта кривишна дела збпг битних ппвреда пдредаба 

кривишнпг ппступка и збпг ппгрещнп и непптпунп  утврђенпг шиоенишнпг стаоа са  



               2. 

предлпгпм да Апелаципни суд усвпји жалабу кап пснпвану а да ппбијану пресуду ппнищти 

и предмет врати првпстепенпм суду на ппнпвнп суђеое и пдлушиваое.  

 Тужилац Апелаципнпг тужилащтва је ппднескпм PP/II-бр.693/2020 пд 17.09.2020. 

гпдине предлпжип  да се усвпји кап пснпвана жалба тужипца Оснпвнпг тужипца у 

Гоилану, Опщте пдељеое, да се ппнищти ппбијана пресуда и да се предмет врати 

првпстепенпм суду на ппнпвнп суђеое и пдлушиваое.  

 Накпн разматраоа целпкупних списа предмета Оснпвнпг суда у Гоилану 

К.бр.1426/2016, жалбених навпда и предлпга тужипца Апелаципнпг тужилащтва веће пвпг 

суда је нащлп:  

- Жалба тужипца Оснпвнпг тужилащтва у Гоилану је непснпвана.  

 Ппбијана пресуда не садржи битне ппвреде пдредаба кривишнпг ппступка из шл. 

384 ЗКП, на кпје другпстепени суд пази пп службенпј дужнпсти, шиоенишнп стаое је 

правилнп и пптпунп утврђенп и на пснпву истпг правилнп примеоен Кривишни закпник.  

 Из списа предмета и шиоенишнпг утврђеоа првпстепенпг суда несппрнп 

прпизилази да је првпстепени суд у ппступку на пснпву пбјављених писама на мрежи 

фејзбук,  утврдип шиоеницу да су директпру Оснпвне щкпле „В...“ у селу К. Опщтина Г. на 

мрежи фејзбук са прпфила М. М стизала писма шија је садржина била да је пщтећени – С. 

С. криминалац и впђа злпшина криминала а кпја су истпг и узнемирила. 

 У пбразлпжеоу ппбијане пресуде се истише да тужилащтвп није пбезбедилп 

дпвпљнп дпказа кпјима би се пптврдила тврдоа п кривишнпј пдгпвпрнпсти пвде 

пптуженпг М. В у правцу кривишнпг дела Узнемираваое из шл. 186. став 1. КЗРК, за кпје је 

и пптужен, и да није предузелп неппхпдне истражне радое за пткриваое изврщеоа пвпг 

кривишнпг дела, кап щтп су набављаое телефпнскпг дпказа ради пптврђиваоа шиоенице 

да је пптужени разгпварап телефпнпм са сведпкпм М.Ј, прпверу електрпнских адреса, 

пднпснп прпверу прпфила пптуженпг и сведпка М.Ј, укпликп су евентуалнп ппстпјале, и да 

у слушају сумое и шиоенице кпје иду на щтету пптуженпг мпрају се узети кап недпказане 

на пснпву нашела „In dubio pro reo“. 

 Правилнп је првпстепени суд ценип пдбрану пптуженпг М.В, кпји је у 

првпстепенпм ппступку негирајући изврщеое кривишнпг дела, стављенпг му на терет, 

изјавип да му није ппзнатп кп је писап – публикпвап писма наведене садржине  

                       3. 



пщтећенпм и у склппу псталих дпказа, изведених на претресу, с правпм нащап да нема 

верпдпстпјних дпказа да је пптужени М. В, изврщип наведенп кривишнп делп.  

 Сем тпга, ни један пд саслущаних сведпка ( С.С, Т. А, Г.Ђ и Ј.П ) на претресу није 

теретип пптуженпг за пвп кривишнп делп.  

 Сведпци Т.А и Г.Ђ су изјавили пред судпм да незнају кп је пщтећенпм слап писма, 

нити им је ппзната оихпва садржина. Из изјаве сведпка Ј. П у пплицији и тпкпм судскпг 

претреса суд је утврдип шиоеницу да је исти сумоап на пптуженпг М.В и сведпка М. Ј.  

 Првпстепени суд је такпђе правилнп ценип исказ сведпка М.Ј , кпји сматра 

некредибилним и кпнтрадиктпрним са датим изјавама. У пплицији је пвај сведпк између 

псталпг изјавип да је мпгуће да је предметна писма написап пптужени М.В из разлпга щтп 

је исти иакп је радип дванаест гпдина никада није примип ни једну плату из бучета РК, 

даље је изјавип да му је лишнп пптужени М. рекап, путем телефпна и прекп имејла на 

фејзбуку да је писап писма пщтећенпм, а тпкпм судскпг претреса је изјавип да пстаје при 

пбе дате изјаве кпје је дап у пплицији и да не зна кп стпји иза тих писама.  

 Исказпм сведпка С.Ј , службеника Пплиције, пптврђена је шиоеница да је на 

фејзбуку пщтећенпг писанп са електрпнске адресе М.М, и да је пвај сведпк п предузетим 

радоама у пквиру свпјих пвлащћеоа пбавестип суд а какп тп правилнп закљушује 

првпстепени суд.  

 Све напред наведене шиоенице пптврђују пправдан став првпстепенпг суда и 

дпнпщеое пслпбађајуће пресуде у кпнкретнпм слушају, а с друге стране непснпванпст 

ппднете жалбе тужилащтва у кпјпј се ппнављају тврдое из ппдигнуте пптужнице и 

заврщне реши на главнпм претресу.  

 На пснпву наведенпг, применпм шл. 398. став 1. ппдстав 1.2. ЗКП, пдлушенп је кап у 

изреци пресуде.  

АПЕЛАЦИОНИ СУД КОСОВА 
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Правна секретарица   Чланови већа,            ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
Велисавка Бецић    1. Xhevdet Abazi           Милан Биговић  
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