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     У ИМЕ НАРОДА 

 

 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ, Kривично одељење – Општи одсек, судија 

појединац Љиљана Стевановић, са правном секретарицом Слађаном Делибашић, у 

кривичном предмету против окривљеног Б.М.  из Митровице,  због кривичног дела  Тешка 

крађа у продуженом трајању из чл. 327 ст.1. тачка 1.1. у вези са чл. 81 KЗРK-а, и кривичног 

дела Тешка крађа у покушају из чл. 327 ст.1. тачка 1.1. у вези са  чл. 28 КЗРК-а,  по 

оптужници Основног тужилаштва у Митровици  Kт. бр. 1142/16 од 19.06.2018. године, коју 

је заступао Државни тужилац Славица Маврић, по одржаном првом и јавном  саслушању  

дана 27.02.2020. године, донео је и истога дана јавно објавио, следећу 

 

     П Р Е С У Д У  

 

Окривљени   Б.М. од оца       и  мајке         , девојачко презиме мајке     , рођен      . 

године, у         , где и  стално настањен у   Митровица              ,        , држављанин Републике 

Kосова, неписмен, незапослен, неожењен, лошег имовног стања, не поседује личну карту, 

раније осуђиван, 

 

     К Р И В     Ј Е 

 

 Зато што  

 

 Постоји добро основана сумња да је дана      . годинем око     часова у             из 

магацина власништво Е....... у намери да за себе стекне имовинску корист, одузео покретне 

ствари, упадом у затворену просторију – магацин оштећеног, при том одузео кабловске 

бакарне папучице у количини од 124 комада, а на начин што је савладао препреку – зид 

магацина, те ушао кроз направљени отвор на крову, затим изнео украдене ствари, када га је 

полиција затекла док је исте односио,  

 

 



 

 

- Што је дана         године, на потпуно идентичан начин, из истог магацина,  

а на штету истог оштећеног, а у временском периоду око      часова, одузео један смотај 

(котур) кабла – црне боје и једну челичну сајлу дужине пола метра, а затим након појаве 

стражара побегао, када га је патрола полиције пронашла сакривеног у жбуњу и одузела 

ствари уз потврду, 

 

- Чиме је учинио кривично дело Тешке крађе у продуженом трајању из чл. 327 

ст.1. тачка 1.1. у вези са чл. 81 КЗРК-а 

 

- Што је исте ноћи, али сат раније (                  ), а са намером стицања 

имовинске користи покушао да уђе у магацински простор – агрегатску станицу  С.......           

у            , а ради противрапрвног одузимања покретних ствари, којом приликом је савладао 

препреку – обио катанац улазних врата, али је био спречен од стране ноћног чувара, када се 

дао у бекство, након чега је ухваћен од стране полиције,  

 

- Чиме је починио кривично дело Тешке крађе у покушају из чл. 327 ст.1. тачка 

1.1., у вези са чл. 28 КЗРК-а,  

 

- С тога  суд на основу чл. 4, 7, 17, 21, 38, 42, 43, 69, 70, 71, 325 и 327 KЗРK- 

а и чл. 359, 360, 361, 365, 366 и 450 ЗKПK-а, окривљеном 

 

 За кривично дело под тачком 1. Тешка крађа у продуженом трајању из чл. 327 

ст.1. тачка 1.1. у вези са чл. 81 КЗРК-а 

 

     ИЗРИЧЕ 

 

 НОВЧАНУ КАЗНУ у износу од 100€ (стотинееура), коју казну је окривљени дужан 

да плати у року од 15 дана, од дана правноснажности пресуде, под претњом принудног 

извршења и  КАЗНУ ЗАТВОРА у трајању од три (3) месеца.  

 

 

За кривично дело под тачком 2. Тешка крађа у покушају из чл. 327 ст.1. тачка 1.1. у 

вези са чл. 28 КЗРК-а 

 

     ИЗРИЧЕ 

 

 НОВЧАНУ КАЗНУ у износу од 100€ (стотинееура), коју казну је окривљени дужан 

да плати у року од 15 дана, од дана правноснажности пресуде, под претњом принудног 

извршења и  КАЗНУ ЗАТВОРА у трајању од три (3) месеца.  

 

Па му суд на основу чл. 80 ст.2. подтсва 2.2. КЗРК, утврђује и изриче 

 

 ЈЕДИНСТВЕНУ НОВЧАНУ КАЗНУ у износу од 150€ (стотинупедесетеура), коју 

казну је окривљени дужан да плати у року од 15 дана, од дана правноснажности пресуде, 

под претњом принудног извршења и ЈЕДИНСТВЕНУ КАЗНУ ЗАТВОРА у трајању од 

четири (4) месеца. 

 

  

 

 



 

 

 

Ако окривљени не плати  казну у одређеном року, суд ће у смислу чл. 46 KЗРK-а, 

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

проведен у затвору. 

 

 Оштећени Е........, и С.....      ,  ради остваривања имовинско-правног захтева, упућују 

се на грађанску парницу.  

 

Обавезује се оптужени да на име судског паушала плати износ од 30€ 

(тридесетеура), у року од 15 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 – Опште одељење  поднело је Основном суду у 

Митровици – Општем одељењу  оптужницу Kт. бр. 1142/16 од 19.06.2018. године, против 

окривљеног Б.М.   из Митровице, због кривичног дела Тешке крађе у продуженом трајању 

из чл. 327 ст.1. тачка 1.1. у вези са чл. 81 КЗРК-а, и кривично дело Тешке крађе у покушају 

из чл. 327 ст.1. тачка 1.1., у вези са чл. 28 КЗРК-а. 

 

Судећи судија појединац заказао је  прво саслушање  дана 12.02.2020. године за које 

је окривљени није примио позив, а суд обавештен да се исти не налази на датој адреси, а да 

укућани не знају где се налази, па је за истог и издата наредба за принудно довођење. Након 

поступања по наредби за привођење, заказан је термин првог саслушања за дан, 27.02.2020. 

године, на који су присутвовали државни тужилац Славица Маврић, као и окривљени Б.М..  

 

Током седнице првог саслушања, окривљени је упозорен и упознат са својим 

правима сходно чл. 246 ст.1 ЗKП, а након изјаве окривљеног да је разумео своја права, 

настављено је са читањем оптужнице од стране Државног тужиоца, након чега је 

окривљени изјавио да је разумео оптужницу, па пошто  се судија уверио да је окривљени 

разумео оптужницу, пружена му је могућност да призна кривицу или да изјави да се не 

осећа кривим, где је окривљени изјавио да се осећа кривим и да признаје извршење 

кривичног дела које му се оптужницом ставља  на терет. 

 

Судија је упознао окривљеног са последицама признања кривице, као и то да је за 

кривично дело  Тешке крађе у продуженом трајању из чл. 327 ст.1. тачка 1.1. у вези са чл. 

81 КЗРК-а, и кривично дело Тешке крађе у покушају из чл. 327 ст.1. тачка 1.1., у вези са чл. 

28 КЗРК-а,  ,  предвиђена новчана казна и казна затвора у трајању од три (3) месеца до 

седам  (7) година,  упозоравајући  га при том да је према одредби чл. 383 ст. 2 ЗKП у 

случају признања кривице од стране окривљеног предвиђено да исти нема право  да 

поднесе жалбу због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања, а такође га је 

упознао  и  са тиме да признање кривице суд цени као олакшавајућу околност приликом 

одмеравања казне. 

 

Окривљени је изјавио да је разумео оптужницу, након чега му је дата  могућност да 

призна кривицу или да се изјасни да није крив. Окривљени је изјавио да признаје кривицу 

за извршење кривичног дела које му се оптужницом ставља на терет, да му је жао што је  

 

 

 



 

дошло до овога, па је  замолио  суд и тужилаштво да приликом одмеравања казне имају у 

виду његово признање, као и чињеницу да ништа није отуђио, наводећи да није запослен, да 

му се тако нешто више никада неће поновити, те да му изрекне што блажу казну.    

 

Након овога, судија је убеђења да је окривљени разумео природу и последице 

признања кривице, да је признање  учињено на добровољан начин, да се признање ослања 

на чињенице случаја  које су садржане у оптужници, да оптужница не садржи ниједну јасну 

законску повреду или чињеничну грешку, па је судија у записник, у смислу чл. 248 ст. 4.  

ЗKП-а, донео решење  тако што је прихватио признање кривице од стране окривљеног, 

пошто окривљени разуме природу и последице признања, признање је извршено на  

добровљан начин и да се признање кривице ослања на материјалне доказе у списима 

предмета. Са признањем кривице окривљеног сагласио се и присутан Државни тужилац. 

 

Након што је суд прихватио признање кривице од стране окривљеног, судија је 

објавио завршетак овог првог саслушања, упознао је странке да је суд наставио у складу са 

чл. 248 ст.4. ЗKП-а, са разматрањем  казне, са јавним објављивањем пресуде, а објава 

пресуде је извршена истог дана и била је јавна, у присуству окривљеног. 

 

Оцењивањем и анализирањем материјалних доказа у списима предмета и то: 

читањем полицијског извештаја у овом случају са бројем 2013-БА-268, број 2013-БА287 и 

број 2013-БА-288, увидом у листу о одузетим и враћеним предметима од 19.06.2013. године 

и 04.07.2013. године,  увидом у извод из казнене евиденције на име окривљеног,  увидом у 

фотодокументацију која се налази у списима предмета,  као и да изврши увид у остале 

списе предмета, а у складу са чл. 361 ЗKП-а, суд је ценио сваки доказ појединачно, ценећи 

при том и признање окривљеног, те је утврдио да постоје  и материјални докази  да у 

радњама окривљеног стоје елементи кривичног дела које му се ставља на терет,  па је и 

донео одлуку као у изреци пресуде.  

 

 Kако у поступку није истакнута било која околност којом би била доведена у сумњу 

урачунљивост окривљеног у време извршења кривичног дела, то је суд и овај елемент 

кривице окривљеног сматрао постојећим,  те је закључио да се ради о урачунљивом 

учиниоцу, да је поступао са директним умишљајем, као обликом кривице, те да је свестан 

да је његово кривично дело забрањено 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 чл. 69, 70 и 71 KЗРK, које 

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

околности  на страни оптуженог узео у обзир чињеницу да се  коректно држао пред судом, 

да је својим признањем допринео утврђивању чињеничног стања, његово кајање, као и 

обећање оптуженог да неће поновити кривично дело. Од отежавајуће околности на страни 

оптуженог суд је посебно имао у виду да је окривљени већ осуђиван и то више пута за исто 

и слично кривично дело. 

 

Ценећи посебно значај извршења кривичног дела са једне стране и личност 

оптуженог као учиниоца са друге стране, те имајући у виду сврху кажњавања према чл. 38 

KЗРK, то је  суд  нашао да се са оваквом изреченом кривичном санкцијом у свему остварује 

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

 

 

 

 



 

 

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

последицама. 

 

Одлука о упућивању оштећене стране на грађанску парницу донета је сходно чл.  

463 ЗКПК-а. 

 

Одлуку о судском паушалу, суд је донео сходно чл. 450 ЗKП-а. 

 

На основу напред изложеног, одлучено је као у диспозитиву ове пресуде. 

  

 

 

 

 

    ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

    Опште одељење  - Kривични одсек 

    K.бр. 484/18 дана 27.02.2020. год 

 

 

 

 

 

 

 

Правна секретарица,       С У Д И Ј А, 

Слађана Делибашић с.р.      Љиљана Стевановић с.р.  

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВНА ПОУKА: Против ове пресуде може се уложити жалба Апелационом суду у 

 Приштини, одељење у Митровици, у року од 15 дана, од дана пријема 

 исте. Жалба се подноси овом суду у довољном броју примерака. 

     

 

 

 

 

 

 

 

      За тачност 

 

      


