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REPUBLIKA E KOSOVËS 

РЕПУБЛИКА КОСОВО – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE E MITROVICËS 

ОСНОВНИ СУД МИТРОВИЦА – BASIC COURT OF MITROVICA  

_______________________________________________________________________ 
             
                                              К.бр.337/18 

                    У ИМЕ НАРОДА 

 

 ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ – Опште одељење – Кривични одсек, и то 

судија појединац Лидија Вучуровић, са стручним сарадником Драганом Николић и  

правном секретарицом  Снежаном Вукомановић, у кривичном предмету против 

окривљеног  Х.Б., из с.         , општина               , због кривичног дела   Крађа шуме из члана 

358 ст. 1 КЗРК-а, по оптужници Основног тужилаштва у Митровици - Општи 

Департамент  КТ.II бр.1100/18 од  16.04.2018. године, коју је заступао  државни тужилац 

Јагодинка Николић, након одржаног јавног главног претреса дана 10.09.2019. године,  

донео је а дана 30.09.2019.године сачинио следећу: 

 

                      П Р Е С У Д У  

 Окривљени:  

  Х.Б., од оца             и мајке            девојачко             рођен                . године, у               

са пребивалиштем у с.             општина                    завршио средњу школу, ожењен, отац 

троје деце, сиромашног имовног стања, корисник социјалне помоћи,              , држављанин 

Косова, са личним бројем                      осуђиван, против њега се не води поступак за друго 

кривично дело, 

 

                     К Р И В   Ј Е  

Зато што је: 

Дана              . године, око                часова, на привредно-шумском региону      

општина                 на месту званом                  у друштвеној шуми, која је власништво 

Дирекције заштите животне средине и шумарства –                    , са намером да украде, 
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посекао 81 стабло храстовог дрвета, у количини од 2,67 м³, у вредности од 408,51 евра, а 

где је затечен од стране шумског лугара, 

-чиме је учинио кривично дело Крађа шуме из члана 358 ст. 1 КЗРК-а. 

На основу члана 4, 7, 17, 21, 41, 49, 50, 51, 52, 73, 74, 75 и 76, КЗРК-а  и члана 

359, 360, 365, 366 и 450 ЗКП-а,  окривљеном изриче 

И З Р И Ч Е 

-НОВЧАНУ  КАЗНУ у износу од 300 (тристотине)  евра коју ће платити у року од 

15 (петнаест) дана, од дана правоснажности ове пресуде. 

Ако окривљени не плати казну у одређеном року, суд ће у смислу члана 46 ст. 3 

КЗРК-а, заменити новчану казну казном затвора, рачунајући 20 (двадесет) евра за један 

дан проведен у затвору. 

Оштећена Дирекција за заштиту животне средине и шумарства –                  , 

упућује се на грађанску парницу, ради остваривања имовинско-правног захтева. 

Окривљени се обавезује да на име трошкова поступка и судског паушала плати 

износ у висини од 30 (тридесет ) евра, у року од 15 (петнаест) дана од правоснажности ове 

пресуде, а под претњом принудног извршења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Основно тужилаштво у  Митровици - Општи Департамент, поднело је Основном 

суду у Митровици - Опште одељење, кривични одсек, оптужницу КT.II.бр. 1100/18  од  

16.04.2018. године, против окривљеног  Х.Б., због кривичног дела  Крађа шуме из члана 

358 став 1 КЗРК-а, са предлогом да суд изда казнени налог. 

Судећи судија је усвојио предлог Основног тужилаштва у Митровици КT.II.бр. 

1100/18  од  16.04.2018. године и  дана 04.12.2018. године донео пресуду, којом  је 

окривљеног огласио кривим и казнио новчаном казном у износу од 300 евра. 

Окривљени је благовремено уложио приговор на пресуду са казненим налогом, па 

је судија у складу са чланом 496 став 4 ЗКП-а, заказаo главни претрес  дана 05.04.2019. 

године, 23.05.2019. године, као и 27.06.2019. године, који су одложени јер се позиву није 

одазвао представник оштећене, иако је уредно позван. 

На главном претресу одржаном дана 10.09.2019. године, били су присутни државни 

тужилац Јагодинка Николић, окривљени Х.Б., сведок Ћ. Х. и судски преводилац Теа 

Аслани, није приступио представник оштећене, који је уредно  позван, а изостанак није 

оправдао. Окривљени је упозорен и упознат са својим правима  сходно члану 323 ЗКП-а, а 

затим је прочитана  оптужница од стране државног тужиоца. Након читања оптужнице 

окривљени је изјавио да је разумео наводе који су наведени у оптужници и након што се 

судија уверио да је окривљени разумео оптужницу, дата му је могућност да призна 

кривицу или да се изјасни да није крив. Оптужени је изјавио да се не осећа кривим и да 

није учинио кривично дело које му се ставља на терет. 
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Државни тужилац је у уводној речи, током седнице судског претреса, као и у 

завршној речи, изјавио да остаје при подигнутој оптужници против окривљеног, да је на 

основу изведених доказа током главног претреса неспорно утврђено да је окривљени Х.Б. 

учинио кривично дело Крађа шуме из чл. 358 ст. 1 КЗРК-а. Чињенично стање оптужнице 

недвосмислено је потврђено и од стане шумског лугара Ћ. Х., који је јасно и прецизно 

потврдио да је окривљени дана         . године око            часова, на месту званом                у 

региону                општина                  затечен да врши бесправну сечу шуме, а уз 

оптужницу је приложена  и фотодокументација, тј. слика окривљеног. Сматра да је изјава 

окривљеног произвољна, неоснована и усмерена у правцу избегавања кривичне 

одговорности. Предложио је да суд окривљеног огласи кривим и осуди по закону. 

Оптужени је током  седнице судског претреса, негирао извршење кривичног дела 

које му се ставља на терет, наводећи да је отац троје деце и да је тачно да је раније секао 

шуму, како би прехранио своју децу. Изјавио је да већ две године ради као аутомеханичар, 

да се каје за учињено дело и увек ће се одазивати позивима суда. 

У овом кривичном предмету спроведен је доказни поступак саслушањем сведока- 

Ћ. Х., који је изјавио да је током контроле шумског региона             на месту званом               

у својству шумског лугара, срео окривљеног, који је оштетио шуму, извршио је мерење 

стабала и биланс, не шаблонски, већ по таблици. Изјавио је да окривљени има више 

кривичних дела за крађу шуме за која је он поднео кривичне пријаве, као и да је више пута 

од њега и од стране његових колега затечен, на различитим местима, у бесправној сечи 

шуме, као и да су стабла одузета у присуству полиције. Потврдио је да су  подаци унети у 

пријави за шумску кривицу тачни, као и да је на лицу места направио фотодокументацију, 

која је саставни део ове пријаве. 

Сведок је у даљој изјави, одговарајући на питања окривљеног, изјавио да је 

окривљени долазио у шуму, када он- шумски лугар оде и по ноћи, а да га је у конкретном 

случају затекао на лицу места са моторном тестером, како сече шуму, да је дрва премерио 

и да су иста, како је већ изјавио, одузета, као и да није тачно да против окривљеног има 

нешто лично, већ да он само ради свој посао. 

Након саслушања сведока, суд је на седници главног претреса извео предложене 

материјалне доказе и то: прочитана је кривична пријава Дирекције за заштиту животне 

средине и шумарства –Сектор за шумарство Митровица број 40/17 од 18.07.2017. године и 

извршен је увид у фотодокументацију са лица места, на које странке нису имале 

приговора нити примедби. Нових предлога за допуну доказног поступка, у виду 

материјалних доказа, није било. 

У својој изјави - одбрани коју је изнео, окривљени је и даље негирао да је учинио 

кривично дело које му се ставља на терет.  Изјавио је да није сигуран да је критичног дана 

затечен да врши бесправну сечу шуме у шумском региону             на месту званом               

као и да је од стране сведока-шумског лугара затечен два пута и да  је „можда тачно“ да га 

је затекао наведеног дана, потврдио је да је његова слика у фотодокументацији која му је 

показана на увид.   

Сведок се јавио за реч и изјавио да је фотографисао окривљеног на лицу места, али 

када је са полицијом или са  колегама, за сликање нема потребе, јер у том случају има 

сведоке. Када сам  затекне лица у бесправној сечи шуме, мора да их сликана лицу места, 

иначе води уредну евиденцију о месту, времену и количини посеченог дрвета. О свему се 

води дневник и на основу њега се подноси кривична пријава. 
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На основу свега напред изнетог, анализом свих изведених доказа појединачно и у 

међусобној вези једног са другима, а након завршне речи, суд је нашао да у радњама 

окривљеног Х.Б. постоје елементи бића кривичног дела Крађа шуме из члана 358 ст. 1 

КЗРК-а. 

Оптужени је негирао извршење кривичног дела које му се ставља на терет, 

покушавајући да на тај начин избегне кривичну одговорност. Обзиром да окривљени суду 

није могао презентовати неки доказ којим би своју изјаву поткрепио, то суд овакву његову 

одбрану није могао да прихвати као истиниту и аргументовану, јер је усмерена ка 

избегавању кривичне одговорности. 

Из исказа сведока, шумског лугара  Ћ. Х. недвосмислено се утврђује да је 

окривљени, дана наведеног у оптужници, затечен са моторном тестером како сече дрва у 

шумском региону        на месту званом             . Изјаву сведока суд је у потпуности 

прихватио као искрену, објективну, логичну, поклонио јој је  пуну веру, а посебно јер она 

чини складну и логичну целину са фотодокументацијом сачињеном на лицу места  из које 

се недвосмислено потврђује да је лице затечено у бесправној сечи шуме са слике 

окривљени Х.Б..  

Оптужени је на главном претресу изјавио да је два пута од стране сведока- 

шумског лугара затечен у шумској крађи, а такође је потврдио да је он на слици коју је 

исти сачинио. У завршној речи, изјавио да је раније секао шуму и да се каје за учињено 

кривично дело, која изјава се може схватити и као признање овог кривичног дела, обзиром 

да је изразио кајање за исто.  

Због свега напред изнетог, суд сматра да у радњама окривљеног постоје сви 

елементи бића кривичног дела које му се оптужницом ставља на терет, па је с тога истог 

огласио кривим и одредио му казну у складу са законом, узимајући при том у обзир све 

олакшавајуће и отежавајуће околности.  

 У погледу психичког односа окривљеног  према извршеном кривичном делу, 

судија је нашао да је окривљени поступао са  директним умишљајем, односно да је са 

намером да украде, без дозволе посекао дрва у државној својини, па га је суд за наведено 

кривично дело огласио кривим и осудио по Закону. 

За кривично дело  Шумска крађа из члана  358 став  1 КЗРК-а, прописана је 

новчана казна или казна затвора у трајању до годину дана, па је суд оптуженом изрекао 

новчану казну у складу са чланом  46 КЗРК-а.   

 Како у поступку није истакнута било која околност којом би била доведена у 

сумњу урачунљивост окривљеног  у време извршења кривичног  дела, то  је суд закључио 

да се ради о урачунљивом учиниоцу, да је  исти поступио са директним умишљајем, као 

обликом кривице, те да је био свестан да је  његово дело забрањено, свестан свог дела и да 

је хтео његово извршење. 

 Приликом одлучивања о врсти и висини кривичне санкције која ће се према 

оптуженом применити, суд је ценио све околности предвиђене чланом  73 и 74 КЗРК-а, 

које су од утицаја на одабир, врсту и висину кривичне санкције, па је од олакшавајућих 

околности на страни окривљеног  узео у обзир да  се окривљени уредно одазивао 

позивима суда, да је породичан човек и отац троје деце, да је лошег имовног стања и 

корисник социјалне помоћи, као и да се каје за учињено дело. Од отежавајућих околности 

на страни окривљеног, суд је нашао да је исти осуђиван. 
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 Ценећи посебно значај извршења кривичног дела са једне стране и личност 

окривљеног као учиниоца са  друге стране, те имајући у виду сврху  кажњавања према 

члану 41 КЗРК-а, то је судија нашао да се иста може остварити и новчаном казном, 

налазећи да се са оваквом  изреченом кривичном санкцијом у свему остварује сврха 

генералне и специјалне превенције, те да је иста сразмерна степену кривице окривљеног 

као учиниоца, тако и степену тежине кривичног дела и наступелим последицама. 

Одлука о упућивању оштећене стране на грађанску парницу, донета је у складу са 

чланом 463 став 2, а у вези са ставом 1 ЗКП-а. 

 Одлука о трошковима поступка донета је на основу члана  450 ЗКПК-а. У погледу 

захтева сведока Ћ. Х. за накнаду трошкова поступка, суд је одлучио да исти одбије, јер 

сведок није определио висину трошкова, нити је доставио суду доказ о висини истих.    

На основу напред изнетог, одлучено је као у изреци ове пресуде.   

 

                                    ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

                                           Опште Одељење -  Кривични одсек ,  

           К.бр. 337/18  дана 30.09.2019. године 

 

         

Правна секретарица                 С  У  Д  И  Ј  А, 

Снежана Вукомановић.                         Лидија Вучуровић 

 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове пресуде  дозвољена је жалба Апелационом суду у 

Приштини - Одељењу у Митровици, у року од 15 (петнаест) дана, од 

дана пријема исте, а преко овог суда.  

 

За тачност: 


