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                                                                                                                                 К.бр.148/17 

 

У ИМЕ  НАРОДА 

    

 

 ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕШКА КРИВИЧНА ДЕЛА, 
Председник судског већа Радослав Марковић, чланови судског већа Нада Топличевић и 

Бећир Хаљиљи, са правном секретарицом Биљаном Јовановић, у кривичном предмету 

против окривљеног M.Х. због кривичног дела Уништење изборне документације из чл.220 

ст.2 у вези ст.1 Кривичног закона Косова, по оптужници Основног тужилаштва у 

Митровици КТ.I.бр.104/2017 од 16.11.2017.године, дана 22.11.2018.године, донео је : 

 

 

П Р Е С У  Д У 

 

 

 Окривљени М.Х. од оца      и мајке      , рођене        рођен ...........године у          са 

пребивалиштем у селу...........–           број личне карте ...........персонални број ........        , 

држављанин Косова, завршио средњу школу, средњег имовног стања, не води се 

поступак за неко друго кривично дело, 

 

 На основу чл.364 ст.1 тач.1.2 ЗКП-а, 

 

 

ОСЛОБАЂА СЕ ОД ОПТУЖБЕ 

 

 

 Да је дана 22.10.2017.године на локалним изборима, у својству председника 

гласачког центра у Основној школи          у селу          општина          уништио 

документа везана за изборе и то регистарску књигу бирача, после узимања исте у 

средњој школи           у            .  

 

 - и тиме учинио кривично дело Уништење изборне документације из чл.220 ст.2 

у вези ст.1 Кривичног закона Косова. 

 

 Трошкови поступка падају на терет буџетских средстава суда. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Основно тужилаштво у Митровици подигло је оптужницу ПП.I.бр.104/2017  од 

16.11.2017.године, против окривљеногМ.Х. због кривичног дела Уништење изборне 

документације из чл.220 ст.2 у вези ст 1 КЗРК, при чему је и на главном претресу 

остао тужилац. 

 

Суд је приступио извођењу предложених доказа, испитао је сведока А.Г. Р.Х.  

А.Б.  и М.Х.  прочитао записнике датих изјава бр.2017-БЦ-1066 од 24.10.2017.године, 

сведока С.Ч. и записник дате изјаве бр.2017-БЦ1066 од 23.10.2017.године сведока Х.Б., 

уз сагласност странака и прочитан је извештај полицијског службеника Х.Т. бр.5749 од 

22.10.2017.године, образац за примопредају матерјала између Изборне комисије и 

окривљеног и допунски извештај полицајца У.И.  бр.1792 од 13.11.2017.године.  

 

Поднетом оптужницом, окривљени М.Х. је оптужен да је починио кривично 

дело Уништење изборне документације из чл.220 ст.2 у вези ст.1 КЗРК.Елементи овог 

кривичног дела су, уништење, сакривање документа у вези са изборима и да је то 

учинио члан Изборне комисије или друго лице, приликом злоупотребе дужности 

везаних за изборе. 

 

У диспозитиву оптужнице се наводи да је окривљени М.Х. уништио документа 

везана за изборе и то регистарску књигу бирача, после узимања исте, у средњој школи           

у        .Изведеним доказима, испитивањем сведока А.Г.  Р.Х.  А.Б.  Х.М.  читањем 

изјаве Х.Б. извештаја полицијског службеника Х.Т. и допунског извештаја полицајца 

У.И. утврђено је да у јутарњим сатима, дана 22.10.2017.године, на локалним изборима 

у локалној школи         у селу        није било регистарске књиге бирача.Изведеним 

доказима, читањем изјаве сведока С.Ч. и читањем обрасца за примопредају матерјала 

између Изборне комисије и окривљеног, као и изјаве окривљеног да је примио изборни 

матерјал и да је имао само 10 до 15 секунди за проверу истог, утврђује се да је 

окривљени М.Х. примио изборни матерјал, а са изборним матерјалом и регистарску 

књигу бирача, која је саставни део изборног матерјала. 

 

Окривљени не признаје да је починио кривично дело, али се из претходно 

наведених, изведених доказа, утврђује да је М.Х. узрок, што избори, а због недостатка 

регистарске књиге бирача нису почели на време у седам часова, дана 

22.10.2017.године у основној школи             у селу          општина        . 

Из изјава сведока Г.А.  Р.Х.  Б.А.  М.Х.  прочитане изјаве сведока Х.Б. и 

извештаја полицијског службеника Х.Т. утврђује се да је након утврђивања да нема 

регистарске књиге бирача у изборној јединици у основној школи        у селу       

општина        дана 22.10.2017.године, а након пријаве од стране сведока Г.А. донета 

друга регистарска књига бирача и да су избори у тој изборној јединици започети око 

10 часова. 

Из изјава сведока Г.А. Б.А. и М.Х. као и полицијског извештаја бр.5749 од 

22.10.2017.године, утврђује се да избори који су почели око 10 часова, завршени су 

истога дана у 19 часова и да су протекли у најбољем реду и да није било пријава да 

неко од гласача није могао да гласа на овом изборном месту. 

Од стране тужилаштва нису поднети докази, да су избори на овом изборном 

месту поништени наведеног дана, да је нека од странака које су учествовале на 

изборима имала примедбе на ток избора и да је постојао било који други недостатак да 
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су избори били неправилни, па стога и јесте утврђено да је М.Х. узрок, што 

регистарске књиге бирача није било на локалним изборима у основној школи       у 

селу         општина        , али је исто тако  утврђено да су избори одржани дана 

22.10.2017. године и да је изостала последица, па у смислу чл.20 КЗК, кад нема 

узрочне везе између дела и последице, то нема кривичне одговорности, па је у смислу 

чл.364 ст.1 тач.1.2 ЗКП-а, обзиром да постоје околности које искључују кривичну 

одговорност, донета ослобађајућа пресуда, тј. одлучено је као у диспозитиву пресуде.  

На основу чл.451 ст.1 ЗКП-а, трошкови кривичног поступка, падају на терет 

буџетских средстава суда. 

 

 

 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕШКА КРИВИЧНА ДЕЛА 

К.бр.148/17 од 22.10.2018.године. 

 

Правна секретарица                  Председник већа-судија 

Биљана Јовановић                      Радослав Марковић 

 

 

 

 

Правна поука:Против ове пресуде може се изјавити жалба Апелационом суду у                  

Приштини у року од 15 дана, од дана пријема.Жалба се подноси овом суду у 

довољном броју примерака. 

 

 

За тачност: 


