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REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE E MITROVICËS 
OSNOVNI SUD MITROVICA – BASIC COURT OF MITROVICA 

 

          К.бр.435/18 

         У ИМЕ НАРОДА 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ – ОПШТЕ ОДЕЉЕЊЕ - КРИВИЧНИ 

ОДСЕК, и то судија Бранка Семенов, као судија појединац, са записничарем Весном 

Ђорђевић, у кривичном предмету против окривљеног Ћ.Б.  из             због кривичног дела 

Крађа  шуме из чл.358 став 1 у вези  чл.31  КЗРК, по оптужници Основног тужилаштва у 

Митровици Општи Департамент КТ.II.бр.1095/18 од 11.05.2018.године,  коју је заступао 

Државни тужилац Наташа Танић,  а након одржаног главног претреса,  дана 23.01.2019. 

године, донео је и истог дана јавно објавио следећу: 

 

 

           П Р Е С У Д У  

 

 

Окривљени Ћ.Б., од оца       и мајке            , девојачко            , рођен           .године 

у с.            , Општина             где и  сада  живи у с.            , Општина            , завршио 

Средњу школу, незапослен, неожењен, сиромашног имовног стања,          , држављанин 

Републике Косова, са личним бројем              . 

 

На основу чл.363 став 1 подстав 1.1. ЗКП. 

 

 

 

                                        ОДБИЈА СЕ ОПТУЖБА 

 

 

   

Да је дана         године око      часова на месту званом „        у државној шуми која је 

под управом Дирекције за пољопривреду шумарство и развој у реону места                

заједно са малолетним Б. Ф. (према коме је поступак издвојен) оборио ради крађе 76 

храстових стабала, пречника на пању 14 цм, дужине 0,9 м. укупне количине од 2.076 м
3
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која је оборио моторном тестером и при томе Дирекцији за пољопривреду шумарство и 

развој нанео штету у износу од 295,73 еура, 

 

 

 

-Чиме би учинио кривично Крађа шуме из чл.358 став 1 у вези чл.31 КЗРК 

 

Трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава суда. 

 

 
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.1095/18 од 

11.05.2018.године, против окривљеног  Б. Ћ.  из               , за кривично дело  Крађа шуме из 

чл.358 став 1 у вези чл.31 КЗРК. 

 

 На главном претресу одржаном дана  23.01.2019.године на којем су присуствовали 

Државни тужилац Наташа Танић, судски преводилац  Фатиме Улаковић, окривљени Ћ.Б., 

као и сведок – шумар Х. К. 

 

     Након читања оптужнице од стране  Државног тужиоца судија је на основу чл.246 

став 4 ЗКП даје могућност окривљеном да призна кривицу или да се изјасни да није крив. 

Окривљени се изјашњава да у потпуности разуме оптужницу за кривично дело које му се 

ставља на терет, додајући да не признаје кривицу за извршење овог кривичног дела. 

Сведок-шумар Х. К. на главном претресу изјавио је да није поднео пријаву против Ћ.Б. 

већ против његовог  брата  Ф., да у моменту када је наишао на лицу места био је само Ф. 

да их познаје и разликује и да у том моменту Ћ. није био ту, да је фотографисао лице 

места и да се на фотографији тачно види да је у том моменту то био Ф. 

  

Државни тужилац  Наташа Танић у завршној речи изјави након изјаве К. Х. 

сведока- шумара у којој изјављује да је дана        .године са својим колегом на радном 

месту затекли у реону места           на месту званом      лице по имену Ф. Б. и да осим њега 

никог у шуми нису приметили тог дана, што значи да у радњама Б. Ћ. нема доказа да је 

исти извршио кривично дело које му се ставља на терет па из тих разлога одустао од 

даљег кривичног гоњења против истог услед недостатка доказа.  

 

Судија имајући у виду да је Државни тужилац одустао од даљег кривичног гоњења  

против окривљеног Б. Ћ. услед недостатка доказа на основу чл.363 став 1 подстав 1.1. ЗКП 

одлучио је као у диспозитиву ове одлуке. 

 

Одлука о трошковима поступка донета је на основу чл.454 ЗКП. 

 

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

 

 

 ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

                                          - Опште Одељење -  Кривични одсек - 
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      К.бр.584/18  од  11.01.2019.године 

 

 

Правна секретарица,       С У Д И Ј А, 
Весна Ђорђевић                 Бранка Семенов 

 

 

 

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

Приштини – Одељење у Митровици у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема исте, а 

преко овог суда.  


