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          K.br.143/19 

          У2019:230762 

  

У  ИМЕ  НАРОДА 

 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ-Одељење за тешка кривична дела, 

Председник судског већа Радослав Марковић, са стручним сарадником Светланом 

Џоговић и правном секретарицом Биљаном Јовановић, у кривичном предмету 

против окривљеног М.Х. кога брани адвокат ............због кривичног дела 

Разбојништво из чл.317 ст. 3 у вези ст.1 у вези чл. 31 КЗРК-а и кривичног дела 

Неовлашћено власништво, контрола или поседовање оружја из чл. 366 ст. 1 КЗРК-

а, у реалном стицају са кривичним делом под тачком 1 диспозитива, по 

оптужници Основног тужилаштва у Митровици КТ.I.бр.245/2019-2019:0128958 од 

дана 13.12.2019. године, коју заступа Државни тужилац Фетије Бајрами Шаља, 

након одржаног првог саслушања дана 09.01.2020. године, донео је и јавно 

објавио, а дана 03.02.2020. године, саставио ову 

 

 

        П Р Е С У Д У 

 

Окривљени:  

 

            М.Х., од оца ..........и мајке.........., девојачко ..............рођен................ године, 

у  ............., живи у селу ................општина............., персонални број ........................., 

држављанин Косова, неожењен, незапослен, лошег економског стања, завршио 

средњу школу, налазио се у судском  притвору од 11.10.2019.године све до 

09.01.2020.године. 

 

 

КРИВ  ЈЕ 

 

I 

 

Зато што је дана.............године у селу ..........општина ............заједно  са 

О.Н. са намером да за себе прибаве имовинску  незакониту корист, са употребом 

оружја су озбиљно запретили по живот раднику бензинске пумпе Ј.А. тако што је 
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окривљени М........... имао са собом гасно ватрено оружје, док окривљени О.Н. 

оружје седмицу, прво су из ватреног оружја пуцали у прозор бензинске пумпе 

...............затим су ногом сломили стакло и ушли у бензинску пумпу, и том 

приликом О.Н. је уперио оружје раднику пумпе, проверио му џепове и од њега 

узео износ од 900 евра и возилом марке .............којим је управљао окривљени 

М.Х. удаљили  су се са лица места,  

 

-чиме су извршили кривично дело Разбојништво из чл.317 ст.3 у вези са 

ставом 1 КЗРК-а, у вези са чл.31 КЗРК-а. 

 

       

     II 

 

Дана............године у селу ...........општина ............супротно Закону о оружју, 

окривљени М.Х. је поседовао гасни пиштољ црне боје, 

 

-чиме је извршио кривично дело Неовлашћено власништво, контрола или 

поседовање оружја из чл.366 ст.1 КЗРК-а, у реалном стицају са кривичним делом 

под тачком  1 диспозитива. 

 

Сходно чл.76 КЗРК-а, окривљеном 

 

ОДРЕЂУЈЕ 

 

 За кривично дело под тачком I диспозитива, казну затвора у трајању од 3 

(три) године  и  3 (три)  месеци  затвора   и новачну казну у износу од  300 (триста)   

евра. 

 

За кривично дело из тачке II диспозитива, 

 

Казну затвора у трајању од 5 (пет) месеци. 

 

         Па га Суд на основу чл. 4, 7, 9, 10, 21, 22, 38, 42, 43, 61, 69, 70, 71, 72, 76 и 79 

КЗРК-а, чл.39 Закона о накнади жртава злочина и чл.248 ст.1 у вези ст.4, чл.365, 

366, 450  ЗКП-а,  

 

О С У Ђ У Ј Е 

 

 

I Окривљеног М.Х. на јединствену  казну затвора у трајању од  3 (три) 

године и 5 (пет ) месеци и новчану казну у износу од 300 (триста)  евра, у коју се 

урачунава и време проведено у притвору од 11.10.2019.године до 09.01.2020. 

године. 

 

II Новчану казну у износу од  300 (триста) евра, окривљени је дужан 

платити у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде. 

 

Ако окривљени не плати новчану казну у одређеном року, Суд ће у смислу 

чл.43 ст.3 КЗРК-а, исту заменити казном затвора тако да ће сваких 20 евра 

рачунати као један дан затвора. 
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III Притвор се окривљеном М.Х. укида дана 09.01.2020.године о чему ће се 

донети посебно решење. 

 

IV На основу чл.241 ст.1 тач.1.9  у вези чл.283 ст.1 ЗКП-а, од окривљеног 

се одузима : 

1. Пар патика „Најк“ плаво-бело-наранџасте боје, 

2. Једна црна кожна торба, 

3. Један дукс црвене боје са натписом „Аир макс“ 

4. Један пар тренерки црне боје са белом линијом, 

5. Један дукс плаво беле боје, 

6. Дукс са капуљачом сиве боје, 

7. Новчаница од 100 евра са серијским бројем ............... 

8. Телефон .................и  

9. Један црни дукс са капуљачом. 

 

V На основу чл.273 ст.2 тач.2.1 подтачка 2.2.1 у вези чл.241 ст.1 тач.1.9 у 

вези чл.284 ст.1 у вези ст.5 и 6 ЗКП-а, налаже се Агенцији за управљање 

заплењеном и конфискованом имовином да врати, надокнади 100 (сто) евра 

оштећеном Ј.А. из села .............општина .............раднику бензинске пумпе 

............... 

 

VI Налаже се окривљеном М.Х. да надокнади штету од 800 евра раднику 

бензинске пумпе .................оштећеном Ј.А. из села ..........општина............., у року 

од 15 дана од дана правноснажности ове пресуде. 

 

VII Окривљени М.Х. се обавезује да на име судског паушала, плати износ 

од 50 евра у року од 15 дана од дана правноснажности ове пресуде. 

 

VIII Окривљени  М.Х. се обавезује да на име програма за накнаду жртава 

злочина, плати износ од 50 евра у року од 15 дана, од дана правноснажности ове 

пресуде. 

      

    О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Основно тужилаштво у Митровици је поднело Основном суду у 

Митровици- Одељење за тешка кривична дела Оптужницу КТ.I.бр.245/2019 -

2019:0128958  од 13.12.2019.године, против окривљеног М.Х. због кривичног дела 

Разбојништво из чл.317 ст. 3 у вези ст.1 у вези чл.31 КЗРК-а и кривичног дела 

Неовлашћено власништво, контрола или поседовање оружја из чл.366 ст.1 КЗРК-

а, у реалном стицају са кривичним делом под тачком 1 диспозитива. 

 

Основни суд у Митровици, као надлежан суд у овом предмету, одредио је и 

одржао прво саслушање дана 09.01.2020.године, на коме су били присутни 

Државни тужилац Основног тужилаштва из Митровице Фетије Бајрами Шаља, 

окривљени М.Х., бранилац  окривљеног- адвокат ................и судски преводилац 

Ваљон Бехрами. 
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Државни тужилац Фетије Бајрами Шаља, је пре читања оптужнице 

КТ.I.бр.245/19 од 13.12,2019.године, прецизирала  оптужницу у првом реду и 

после речи “заједно са“ додаје “О.Н. и да уместо износа 830 евра треба да стоји 

износ 900 евра и  искључује део текста из оптужнице “ и новац су поделили док су 

били у возилу, тако што је М........ узео износ од 250 евра, док остали новац је узео 

окривљени О.Н.” и остаје при томе да се од окривљеног одузму све ствари које  су 

наведене у општужници и новчаница од 100 еура, са сериским бројем ................и 

иста врати оштећеном Ј.А. 

 

 Окривљени М.Х. на главном претресу одржаном у Основном суду у 

Митровици, након што му је прочитана прецизирана Оптужница КТ.I.бр.245/2019 

од 13.12.2019.године, од стране државног тужиоца Основног тужилаштва из 

Митровице, у потпуности  признао кривицу за кривична дела за које се оптужује и 

под тачком 1 и под тачком 2 диспозитива,односно за кривично дело Разбојништво 

из чл.317 ст.3 у вези ст.1 КЗРК-а, у вези са чл.31 КЗРК-а и кривично дело 

Неовлашћено власништво, контрола или поседовање оружја из чл.366 ст.1 КЗРК-

а, у реалном стицају са кривичним делом под тачком 1 оптужнице. 

 

Након признања кривице од стране окривљеног, тужилац Фетије Бајрами 

Шаља изјавила је да прихвата признање кривице које је дао окривљени М.Х., за 

извршење оба кривична дела, с обзиром да је признање кривице дато добровољно 

од стране окривљеног након консултације са својим браниоцем и предлаже  суду 

да прихвати признање кривице. 

 

 Бранилац окривљеног, адвокат ................предлаже да суд прихвати 

признање кривице од стране окривљеног за наведена кривична дела за која се 

терети оптужницом, јер се признање у потпуности поклапа са доказима које је 

тужилаштво предложило и да је признање кривице учињено добровољно. 

 

С тога, тражи од суда да има у виду признавање кривице, његову сарадњу 

са органима реда, његово кајање и обећање да убудуће неће вршити кривична 

дела и његове животне прилике као олакшавајућу околност приликом изрицања 

врсте и висине казне.  

 

Суд је размотрио признање кривице од стране окривљеног М.Х., у складу 

са чл.248 ЗКП-а и у овом случају оценио да су испуњени законски услови за 

прихватање кривице.Суд је утврдио да је признање кривице од стране окривљеног 

М.Х. у складу са постојећим доказима: изјава окривљеног М.Х. од дана 

12.11.2019.године, изјава сведока Ј.А. од дана 14.11.2019. године, изјава сведока 

А.Х. од 14.11.2019.године, потврда о одузетим стварима, записник о претресу 

стана и локала од 11.10.2019.године, листа доказа, извештај о увиђају места 

догађаја од 10.10.2019.године, увид у видео снимак са места догађаја и увид у 

фотодокументацију која се налази у списима предмета.  

 

Суд је утврдио да је признањe кривице од стране окривљеног М.Х. дато 

добровољно, да је исти разумео природу и последице признања кривице, 

упозоравајући окривљеног да после  признање кривице не може да се жали због 

погрешног утврђеног чињеничног стања. Суд је утврдио да оптужница не садржи 

ни једно кршење Закона или чињеничне грешке и због тога је прихватио признање 

кривице од стране окривљеног.  
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Суд је на основу признања кривице и горе наведених доказа, утврдио да је 

окривљени М.Х. учинио кривично дело  Разбојништво из чл.317 ст.3 у вези ст.1 у 

вези чл. 1 КЗРК-а и кривично дело Неовлашћено власништво, контрола или 

поседовање оружја из чл. 366 ст. 1 КЗРК-а. 

 

Приликом одлучивања о врсти и висини казне која ће се према 

окривљеном применити, Суд је ценио све околности предвиђене чл.69, 70, 71 и 72 

КЗРК-а, које су од утицаја на одабир, врсту и висину казне, па је од 

олакшавајућих околности ценио да је окривљени признао кривицу у потпуности, 

чињеницу да је исти изразио кајање и да у будућности неће поновити кривично 

дело, понашање окривљеног на суду, животно доба окривљеног и његове личне 

прилике, има болесног оца у породици. 

 

 Суд није нашао отежавајуће околности на страни окривљеног. 

 

Након процене свих околности, Суд оцењује да је изречена   казна затвора 

у трајању 3 (три) године и 5 (пет) месеци ,у коју се урачунава и време проведено у 

притвору од  11.10.2019. године, до 09. 01. 2020. године и новчана казна у износу 

од 300 (триста) еура, у складу са степеном одговорности и друштвеној опасности 

за кривична дела којима се оптужује окривљени и да је Суд оценио да ће се  

таквом казном постићи сврха кажњавања предвиђена чл.38 КЗРК-а, да спречава 

извршиоце кривичних дела убудуће, да истовремено врши рехабилитацију саме 

особе, као и да спречава друге особе од извршења кривичних дела. 

 

Одлука да се окривљеном урачуна време притвора у казну затвора, заснива 

се на чл.79.КЗРК-а. 

 

У смислу чл.61 КЗК-а, наложено је окривљеном да надокнади штету од 800 

евра оштећеном Ј.А. из села ........општина ............који ради на бензинској пумпи 

„.............. 

 

Везано за трошкове поступка, одлука је донета на основу чл.450 ЗКП-а, за 

накнаду жртава злочина на основу чл.39 Закона о накнади жртава злочина. 

 

Суд је на основу горе наведених разлога одлучио као у диспозитиву 

пресуде, а на основу чл.365 ЗКП-а. 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Одељење за тешка кривична дела 

К.бр.143/19 У2019:230762 од 03.02.2020.године 

 

Правна секретарица                                                             Председник већа-судија  

Биљана Јовановић                                                           Радослав Марковић 

 

 

  ПРАВНА ПОУКА: Против ове пресуде може се уложити жалба  у року од 15 

дана од дана пријема пресуде Апелационом суду у Приштини, а преко овог суда. 

Жалба се подноси овом суду у довољном броју примерака. 


