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REPUBLIKA E KOSOVËS 
РЕПУБЛИКА КОСОВО – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE E MITROVICËS 
ОСНОВНИ СУД МИТРОВИЦА – BASIC COURT OF MITROVICA 

 

 

          K.бр.305/18 

 

 

У ИМЕ НАРОДА 

 

 

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

са правном секретарицом Снежаном Јоксимовић, у кривичном поступку против 

окривљеног Ж.Б. оптуженог оптужницом  државног тужиоца Основног тужилаштва у 

Митровици- Опште одељење  КТ.II.бр. 646/18 од 23.04.2018. године,  због кривичног 

дела  Кршење неповредивости дома и имања из чл. 200 ст.2 у вези ст.1 КЗРК,  

прихватајући захтев државног тужиоца за издавање казненог налога, без одржавања 

главног претреса, дана 18.06.2019.године,  донео је  

 

 

П Р Е С У Д У 

 

 

Прихвата се захтев државног тужиоца Основног тужилаштва у Митровици-

Опште одељење, КТ.II.бр. 646/18 од 23.04.2018 године, и издаје се   

 

 

КАЗНЕНИ НАЛОГ 

 

 

 Окривљени: 

Ж.Б. са надимком        од оца      и мајке        девојачко        рођен ...........године, 

у         са пребивалиштем  у Ул............ бр.......у            са личним бројем ........... завршио 

средњу школу, студент, неожењен, по националности          држављанин Косова 

 

 

 

 

 

                                                          крив је 
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Што је : 

дана  10.03.2017.године, у раним јутарњим часовима око 03:15, у          на 

незаконит начин  покушао да уђе у стан у коме живи К.Д. а који се налази у Ул.        

бр.........на тај начин, што је након одласка са журке организоване у његовом стану, 

отишао  до стана оштећене   К.Д. и Р.Д. - бивше девојке окривљеног, и у припитом 

стању  ударањем у врата рукама и ногама покушао да иста отвори. 

              

 

-чиме је учинио кривично дело Кршење неповредивости дома и имања из 

чл. 200 ст.2 у вези ст.1 КЗРК. 

 

-па га суд  применом одредби чл. 7, 17, 28, 41, 46, 73, 75, 76  и 200  КЗРК, као и  

чл.359, 360, 365, 370 и 495 ЗКПК. 

 

                                                   О С У Ђ У Ј Е 

 

На новчану казну у износу од  200 ( двестотине) евра. 

 

Коју је окривљени дужан да плати  у року од 15 (петнаест) дана од дана 

правноснажности ове пресуде, а ако је не плати у овом року,суд ће  је заменити казном 

затвора  и то тако што ће се један дан  у затвору  рачунати као 20 (двадесет) евра 

неплаћене новчане казне.  

 

Обавезује се окривљени  да надокнади трошкове кривичног поступка, и то  

паушални износ од  20 ( двадесет) евра, у року од 15 дана од дана правноснажности ове 

пресуде. 

 

Обавезује се окривљени  на плаћање таксе за Програм  о накнади жртава 

злочина у износу од 30 ( тридесет) евра,  у року од 15 дана од дана правноснажности 

ове пресуде.  

 

Оштећена Д.К. из        Ул.          ......., се упућује  да свој имовинскоправни захтев 

може остварити у парничном поступку. 

 

 

 

            О б р а з л о ж е њ е  

 

 

 

Државни тужилац  Основног тужилаштва у Митровици – Опште одељење, 

поднео је оптужницу КТ.II.бр. 646/2018 од 23.04.2018 године, против окривљеног Ж.Б. 

због кривичног дела Кршење неповредивости дома и имања из чл. 200 ст.2 у вези ст.1 

КЗРК, са захтевом за издавање казненог налога, и изрицања новчане казне без 

одржавања главног претреса. 

 

Након разматрања оптужнице и списа предмета, без одржавања судског 

претреса, суд је утврдио да има довољно доказа  који потврђују кривицу окривљеног,  
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па се сходно  одредбама чл. 495 ст.1  сложио са захтевом државног тужиоца и 

пресудом издао казнени налог. 

 

 Наиме, основаност издавања казненог налога утврђена је увидом у садржај 

списа предмета-кривична пријава бр.2017-СИ-014 од 11.05.2017. године,поднета од 

стране Регионалне полицијске дирекције- Митровица Север, Извештај о увиђају места 

догађаја бр.2016-СА-065 од 10.03.2017.године, записник о испитивању осумњиченог  

од 10.03.2017.године, записник о испитивању сведока – оштећене К.Д. од 

10.03.2017.године, записник о испитивању сведока Д.Р.  од 10.03.2017.године, фото-

документација и друго. 

 

Утврђене су неспорне чињенице да је окривљени Ж.Б. дана  10.03.2017.године, 

у раним јутарњим часовима око 03:15, у Митровици, на незаконит начин  покушао да 

уђе у стан у коме живи К.Д. а који се налази у Ул.       бр....... на тај начин, што је након 

одласка са журке организоване у његовом стану, отишао до стана оштећене К.Д. и 

Р.Д.- бивше девојке окривљеног, и у припитом стању  ударањем у врата рукама и 

ногама покушао да иста отвори, па се у радњама окривљеног стичу  сви елементи  

кривичног дела Кршење неповредивости дома и имања из чл. 200 ст.2 у вези ст.1 

КЗРК. 

 

Суд је нашао да је окривљени у време извршења кривичног дела био 

урачунљив, и да је кривично дело учинио са директним умишљајем. 

 

Сходно одредбама КЗРК за кривично дело Кршење неповредивости дома и 

имања из чл. 200 ст.2 у вези ст.1 КЗРК, предвиђена је казна затвора у трајању до 3 (три)  

године. 

 

Приликом одлучивања о врсти казне, суд је имао у виду  да је кривично дело 

остало у покушају, односно да није довршено  и да се сходно одредбама чл.28 ст.3 

КЗРК казна може умањити, па је у складу са одредбама чл. 75 ст.1  подстав 1.1 и чл. 76 

ст.1  подстав 1.7 КЗРК, где закон даје  могућност смањења казне и ублажавања, на тај 

начин  да се новчана казна може прописати уместо казне затвора, јер не постоји 

минимална казна затвора за наведено кривично дело, суд је одлучио  да окривљеног 

осуди на новчану казну. 

 

Приликом  одлучивања о висини новчане казне, суд је сходно одредбама чл. 73 

ст.5 КЗРК, узео у обзир имовинску ситуацију окривљеног, да је студент, да је 

неожењен, као и то да живи у заједници са родитељима. Суд је узео у обзир и кајање 

окривљеног, па је оценио  да је изречена казна  у складу са законским одредбама чл.41 

КЗРК, и да ће се истом  постићи сврха кажњавања, да  одврати извршиоца  од поновног 

извршења кривичног дела и да га рехабилитује, да одврати друга лица од вршења 

кривичног дела, да обезбеди задовољење жртвама или друштву за губитке или штете 

изазване кривчним делом  и да изрази осуду друштва за кривична дела, повећа морал и 

оснажи обавезу поштовања права. 

 

 Одлука о трошковима кривичног поступка донета је на основу одредаба чл.450 

ЗКПК, имајући у виду  сложеност и трајање поступка.  

 

 Одлука о плаћању таксе за Програм о накнади жртава злочина донета је сходно 

одредбама чл. 39 ст.3 подстав 3.1 Закона о накнади жртава злочина. 
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 Одлука о упућивању оштећене да свој имовинскопрвни захтев може остварити у 

парничном поступку, донета је у складу  са чл. 463 ст.2 у вези са ст.1 ЗКПК. 

 

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

 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Опште одељење 

К.бр.305/18  дана 18.06.2019.године 

 

 

 

 

 Правна секретарица,              С у д и ј а ,  

Снежана Јоксимовић          Вељко Вучетић  

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:Против ове пресуде окривљени или његов бранилац 

могу поднети приговор, у писаном облику или усмено 

на записник код овог суда, у року од 8 ( осам ) дана, 

од дана пријема исте.  
  


