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       К.бр. 408/19 

                    У ИМЕ НАРОДА 

 

 

 ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ – Опште одељење – Кривични 

одсек, и то судија Лидија Вучуровић као судија појединац са правном секретарицом  

Снежаном Вукомановић, у кривичном предмету против окривљених М.М. и Х.А., 

обојица из .................због кривичног дела Незаконит увоз и извоз, набавка, транспорт, 

производња, размена, посредовање или продаја оружја или експлозивних материјала из 

члана 372 став 1 КЗРК и К.С. из ...................због кривичног дела Неовлашћено 

власништво, контрола или поседовање оружја из члана 374 став 1 КЗРК-а, по оптужници 

Основног тужилаштва у Митровици - Општи Департамент КТ.II бр.97/2018 од 

14.03.2018. године, коју је заступао  државни тужилац Јово Радовић, по одржаном  

првом и јавном  саслушању дана 30.12.2019. године,  донео је и истога дана  јавно 

објавио, а дана 31.12.2019.године сачинио  следећу 

 

 

                      П Р Е С У Д У  

 

 Окривљени:  

  1. М.М., од оца ...........и мајке ............девојачко .............рођен дана 

................године у ................са пребивалиштем у ..............у ул.............. број......, завршио 

средњу школу, ожењен, отац четворо деце, пензионер, сиромашног имовног стања, по 

националности ...............држављанин РКосова, са личним бројем ....................неосуђиван, 

против њега се не води поступак за неко друго кривично дело.             

 2.Х.А., звани .............од оца ........и мајке..............., девојачко.............., рођен 

дана................године у..............., са пребивалиштем у ...............у ул.............. .....број ....,  

завршио средњу школу, ожењен, отац једног детета, сиромашног имовног стања, по 

националности ...............држављанин РКосово, са личним бројем ..................неосуђиван, 

против њега се  води поступак и за  друга кривична дела. 

 

                     К Р И В И   С У  

 

ЗАТО : 

Што је првоокривљеног неутврђеног дана..................године, у ................у 

супротности са одредбама члана 45 Закона о оружју којим су прописани услови за 

продају оружја, без дозволе за држање оружја издате од стране надлежног органа за 

купљено путничко моторно возило марке ...............од Х.А., на име компензације, уместо 

500 евра предао ловачку пушку марке ..............серијског броја................нашта је 

другоокривљени А.Х. пристао поступајући супротно члану 5 и 6 Закона о оружју који 
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прописује услове за набавку оружја, држао у свом поседу и након неколико месеци 

предао окривљеном К.С. 

- чиме би сваки понаособ извршио  кривично дело Незаконит увоз и извоз, 

набавка, транспорт, производња, размена, посредовање или продаја оружја или 

експлозивних материјала из члана 372 став 1 КЗРК-а. 

 

3.К.С., од оца ..............и мајке ..............девојачко ............рођен 

дана..................године у с............... општина ..............., са пребивалиштем у................, 

ул...................... број ............, завршио вишу школу, ожењен, отац једног детата, средњег 

имовног стања, по националности ....................  држављанин РКосова, са личним бројем 

......................неосуђиван, против њега се  води поступак за друго кривично дело. 

 

     КРИВ ЈЕ 

  

ЗАТО: 

Што је у временском периоду од.......................године, у селу 

.................општина...................., супротно одредбама Закона о оружју, неовлашћено у 

свом поседу држао оружје за лов – ловачку пушку марке .............серијског броја ......... 

-чиме је учинио кривично дело Неовлашћено власништво, контрола или 

поседовање оружја из члана 374 став 1 КЗРК-а,  

    Судија појединац на основу горе наведених чланова и чланова  4, 7, 17, 21,31, 

41, 46, 50, 51, 52, 73 и 74  КЗРК-а  и чл. 359, 360, 361, 365 и 366 ЗКП-а, окривљенима  

 

 

1.М.М. изриче 

 

 

НОВЧАНУ КАЗНУ у износу од 100 € (стотинуеура), коју је дужан платити у 

року од 15 (петнаест)  дана од дана правноснажности пресуде, под претњом принудног 

извршења и истовремено му изриче 

 

 

 

УСЛОВНУ ОСУДУ 

 

 

 

Тако што му утврђује КАЗНУ ЗАТВОРА у трајању од 1 (једне) године и 

истовремено одређује да се утврђена казна неће извршити уколико окривљени за време 

од 3 (три) године не изврши неко друго кривично дело. 

  Ако окривљени не плати казну у одређеном року, суд ће у смислу члана 46 КЗРК-

а, заменити новчану казну казном затвора, рачунајући 20€ (двадесетевра) за један дан 

проведен у затвору.  

Обавезује се окривљени да плати трошкове поступка и судског паушала у износу 

од 30 € (тридесетеура),  све у року од 15 (петнаест) дана од дана правноснажности ове 

пресуде под претњом принудног извршења. 

 

 

 

2.Х.А. изриче 
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НОВЧАНУ КАЗНУ у износу од 300 € (тристотинееура), коју је дужан платити у 

року од 15 (петнаест)  дана од дана правноснажности пресуде, под претњом принудног 

извршења и истовремено му изриче 

 

 

УСЛОВНУ ОСУДУ 

 

 

Тако што му утврђује КАЗНУ ЗАТВОРА у трајању од 1 (једне) године и 

истовремено одређује да се утврђена казна неће извршити уколико окривљени за време 

од 3 (три) године не изврши неко друго кривично дело. 

  Ако окривљени не плати казну у одређеном року, суд ће у смислу члана 46 КЗРК-

а, заменити новчану казну казном затвора, рачунајући 20€ (двадесетевра) за један дан 

проведен у затвору.  

Обавезује се окривљени да плати трошкове поступка и судског паушала у износу 

од 30 € (тридесетеура),  све у року од 15 (петнаест) дана од дана правноснажности ове 

пресуде под претњом принудног извршења. 

 

 

3.С.К. изриче 

 

 

НОВЧАНУ КАЗНУ у износу од 400 € (четиристотинуеура), коју је дужан 

платити у року од 15 (петнаест)  дана од дана правноснажности пресуде, под претњом 

принудног извршења. 

  Ако окривљени не плати казну у одређеном року, суд ће у смислу члана 46 КЗРК-

а, заменити новчану казну казном затвора, рачунајући 20€ (двадесетевра) за један дан 

проведен у затвору.  

Обавезује се окривљени да плати трошкове поступка и судског паушала у износу 

од 30 € (тридесетеура),  све у року од 15 (петнаест) дана од дана правноснажности ове 

пресуде 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  КТ.II бр.97/2018 од 

14.03.2018.године, против окривљених М.М. и Х.А., обојица из..................., због 

кривичног дела Незаконит увоз и извоз, набавка, транспорт, производња, размена, 

посредовање или продаја оружја или експлозивних материјала из члана 372 став 1 КЗРК 

и К.С. из ....................због кривичног дела Неовлашћено власништво, контрола или 

поседовање оружја из члана 374 став 1 КЗРК-а. 

Судећи судија појединац је заказао прво саслушање. На првом саслушању били 

су  присутни државни тужилац  Јово Радовић, окривљени М.М., Х.А., бранилац 

окривљеног ...................адвокат из ................К.С.  и судски преводилац Мехмет Вељиу. 

 На првом саслушању окривљени су упозорени и упознати са својим правима,  а 

сходно чл. 246 ст.1. ЗКП. Оптужница је прочитана од стране државног тужиоца. Након 

читања оптужнице окривљени су  изјавили да су разумели оптужницу и након што се 
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судија уверио да су окривљени разумели оптужницу, дата им је могућност да признају 

кривицу или да се изјасне да нису криви. 

Првоокривљени М.М. је изјавио да је разумео оптужницу за кривично дело које 

му се ставља на терет и да признаје кривицу за исто. Истиче да има 80 година, стар је и 

болестан човек, није био свестан да чини неко кривично дело. Имао је оружје за које је 

имао легалну дозволу, али је није продужио због болести и тешког материјалног стања. 

Са А.Х. је одрадио компензацију као што је наведено у оптужници због чега се каје и 

веома му је непријатнто. Истиче да није криминалац, у породици је једини издржавалац 

јер су му супруга и два сина тешки инвалиди. У веома је лошој материјалној ситуацији, 

живе од његове инвалидске пензије. 

Другоокривљени Х.А. је изјавио да у потпуности разуме оптужницу за кривично 

дело за које се оптужује. Свестан је да је погрешио, каје се за учињено дело и моли суд 

да буде што блаже кажњен. 

Трећеокривљени К.С. је изјавио да у потпуности разуме оптужницу за кривично 

дело за које се оптужује, да се први пут налази пред судом у својству окривљеног и да 

му је због тога непријатно. Сасвим случајно је укључен у овај случај, у то време је радио 

у Полицији и није било потребе да има било какво нелегално оружје. Свестан је да је 

погрешио, каје се за учињено дело и моли суд да буде што блаже кажњен. 

Судија је упознао окривљене о последицама признања кривице и да је за 

кривично дело Незаконит увоз и извоз, набавка, транспорт, производња, размена, 

посредовање или продаја оружја или експлозивних материјала из члана 372 став 1 КЗРК, 

предвиђена новчана казна до 7.500 (седамхиљада и петстотине) еура и казна затвора у 

трајању од 1 (једне) до 8 (осам) година, а за кривично дело Неовлашћено власништво, 

контрола или поседовање оружја из члана 374 став 1 КЗРК-а  предвиђена новчана казна 

у висини до 7.500 (седамхиљада и петсто) еура или казна затвора у трајању до 5 (пет) 

година. 

Окривљени су изјавили да су разумели законске последице признања кривице и 

олакшавајуће околности које ће суд узети приликом одређивања казне и остали су  при 

признању кривице. 

 У складу са чланом 248 став 2. ЗКП-а затражено је мишљење од Државног 

тужиоца везано за признање кривице, који је изјавио да је сагласан са признањем 

кривице наведених лица собзиром да су иста дата на добровољној бази, без икакве 

принуде и да је признање поткрепљено чињеничним стањем и доказима наведеним у 

оптужници. Предлаже суду да се признање кривице прихвати, да се окривљени огласе 

кривима и истима изрекне казна по закону. Што се тиче олакшавајућих околности за 

првоокривљеног М.М. навео је да се ради о човеку старом 80 година који никада до сада 

није долазио у сукоб са законом, као и његовом и осталих оптужених искрено кајање. 

Сматра да суд треба да има у виду чињеницу Извод из КЕ за другоокривљеног Х.А. из 

кога се види да је одговарао и за друга кривична дела и да је исти на питање суда 

одговорио да се први пут налази пред судом. Предлаже суду да уважи признање кривице 

окривљених. 

Бранилац другоокривљеног Х.А. је изјавио да је његов брањеник добровољно 

признао кривицу, те с тога предлаже суду да признање кривице узме као олакшавајућу 

околност приликом изрицања казне јер је његов брањеник добровољно рекао где се 

налази оружје, његово искрено кајање као и чињеницу да је био у правној заблуди што 

се тиче Закона о оружју. Мислио је да је довољна чињеница да има дозволу којој је 

истекао рок и да то не представља кривично дело. Предлаже суду да истом изрекне што 

блажу казну, конкретно условну казну. 

 Након што се  судија уверио да су окривљени  разумели природу прихватања 

признања кривице, да је кривица прихваћена добровољно и да се признање заснива на 
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чињеницама случаја, а које садржи оптужница и да оптужница не садржи ни једну јасну 

законску повреду или чињеничну грешку, па је с тога на записнику у смислу члана 248 

став 4 ЗКП-а, донео решење o прихватању кривице од стране окривљених,  јер се 

признање ослања на материјалне доказе. 

 У вези признања кривице од стране окривљених, оцењивањем и анализом 

материјалних доказа које су саставни део овог кривичног случаја у складу са чл. 361 

ЗКП, судија утврђује да постоје материјални докази и да у радњама окривљених постоје 

елементи кривичног дела за које су исти окривљени.  Ово је судија закључио читањем  

полицијских извештаја и кривичне пријаве број 2016-БД-0016 од 05.01.2016.године, 

полицијског извештаја од 05.01.2016.године, потврде о одузимању ствари од 

05.01.2016.године, извода из казнене евиденције на има другоокривљеног Х.А. од марта 

месеца 2019.године, фотодокументације, као и осталих списа предмета. Судија је  ценио 

сваки доказ појединачно, ценећи при том и признање окривљених, па је на основу свега 

утврдио чињенично стање и  применом материјалног права на такво утврђено 

чињенично стање,  донео одлуку као у изреци ове пресуде. 

У погледу психичког односа окривљених према извршеним кривичним делима, 

судија је нашао да су окривљени критичном приликом поступали са  умишљајем, 

односно да су  наведеног дана поступали на начин описан у оптужници, били су свесни 

да је њихово дело забрањено и хтели су његово извршење, па како није било околности 

које би искључивале кривицу окривљених, то их је суд за наведена кривична дела 

огласио кривима и осудио по закону. 

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

окривљенима применити, суд је ценио све околности превиђене чл. 73 и 75 КЗРК-а, које 

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

околности на страни првоокривљениог М.М.  узео у обзир да   се окривљени коректно 

држао пред судом, да је својим признањем допринео утврђивању чињеничног стања, 

старост, болест, тешку материјалну ситуацију, да је корисник  инвалидске пензије и 

једини издржавалац четворочлане породице, да се каје за учињено дело, као и да раније 

није осуђиван. Отежавајуће околности на страни првоокривљеног суд није нашао. На 

страни другоокривљеног Х.А. од олакшавајућих околности је узео у обзир чињеницу да 

се коректно држао пред судом, да је својим признањем допринео утврђивању 

чињеничног стања, да је свестан  да је погрешио и да се каје за учињено дело. Од 

отежавајући околности на страни другоокривљеног судија је нашао да се против њега 

води поступак и за друга кривична дела. На страни трећеокривљеног С.К. од 

олакшавајућих околности суд је узео у обзир чињеницу да се коректно држао пред 

судом, да је својим признањем допринио утврђивању чињеничног стања, да је свестан 

своје грешке и да се каје за учињено дело. Отежавајућа околност на страни 

трећеокривљеног је чињеница да је као полицајац требао да зна да нелегално поседовање 

ватреног оружја представља кривично дело, као и да се против истог води поступак за 

друго кривично дело. 

 Ценећи посебно значај извршења кривичних дела са једне стране и личност 

окривљених као учинилаца са  друге стране, те имајући у виду сврху  кажњавања према 

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

упозорењем  уз претњу казном, налазећи да ће се са  оваквом  изреченом кривичном 

санкцијом у свему остварити сврха кажњавања,  имајући у виду спречавање учиниоца у 

извршењу нових кривичних дела, утицајем да  друге особе не чине кривична дела, 

порасту морала и јачању обавеза за поштовање закона, те да је иста сразмерна степену 

кривице окривљеног као учиниоца, тако и степену тежине кривичног дела и наступелим 

последицама. 

Одлука о трошковима поступка донета је на основу члана  450 ЗКП. 
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На основу напред изнетог, одлучено је као у изреци ове пресуде.   

 

 

                                     ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

                                            Опште Одељење -  Кривични одсек  

           К.бр. 408/2019  дана 31.12.2019. 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 преписа исте, а преко овог суда.  

 

 

 

За тачност: 

 

 


