
 
REPUBLIKA E KOSOVËS 

РЕПУБЛИКА КОСОВО – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE E MITROVICËS 
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                                                                                                                       К.бр.61/18 

  

 

У ИМЕ НАРОДA 

 

 

          ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕШКА КРИВИЧНА 

ДЕЛА Председник судског већа Радослав Марковић, са стручним сарадником 

Светланом Џоговић и правном секретарицом Биљаном Јовановић, у кривичном 

предмету против окривљеног Г.Б.  због кривичног дела Фалсификовање новца из 

члана 302 став 2 КЗРКа, по оптужници Основног тужилаштва у Митровици КТ.I 

бр.649/16 од 19.06.2018.године, коју заступа Државни тужилац из Митровице Њази 

Реџа, након првог саслушања дана 05.06.2019. године, дана 07.06.2019. године донео и 

јавно објавио, а дана 18.06.2019. године саставио ову: 

 

      

П Р Е С У Д У  

 

 

Окривљени Б.Г. звани       од оца      и мајке      девојачко       рођен ........године 

у      са пребивалиштем у селу      општина      са личним бројем ...........држављанин 

Косова, неожењен, средњег имовног стања, против њега се не води поступак за неко 

друго кривично дело,  

 

 

КРИВ  ЈЕ 

 

 

Зато што је дана 17.06.2015.године на магистралном путу Митровица – 

Лепосавић, у селу       – општина      на бензинској пумпи         ставио у оптицај 

фалсификовани новац као прави, на тај начин да је са возилом марке „VW Polo“, 

зелене боје, без рег.таблица отишао до бензинске пумпе и напунио возило са 

дериватом у вредности од 30E, при чему је за плаћање оштећеном М.В. понудио 

новчаницу од 200Е са серијским бројем......... која је након испитивања показала да је  

фалсификована, 

 

- чиме је учинио кривично дело Фалсификовање новца из чл.302 ст.2 КЗРК-а 
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Па Суд на основу члана 3, 4, 7, 9, 10, 22, 46, 47, 48, 49, 69, 70, 71, 72 КЗРК-а, који је 

ступио на снагу 14.04.2019.године, члана 39 Закона о накнади жртвама злочина и чл. 

248 став 1 у вези ст.4 чл.365, 366 и 450 ЗКП-а,  

 

 

        ИЗРИЧЕ 

УСЛОВНУ ОСУДУ 

 

 

I Којом се окривљеном одређује казна затвора у трајању од 9 (девет) месеци, а која 

казна се неће извршити уколико окривљени у року од 2 (две) године од 

правноснажности пресуде не учини ново кривично дело исте или теже природе, у 

супротном ова казна ће се извршити. 

 

II Окривљени се обавезује да на име судског паушала плати износ од 50€ (педесет 

евра) у року од 15 (петнаест) дана, од дана правноснажности ове пресуде. 

 

III Окривљени се обавезује да на име програма за накнаду жртвама злочина плати 

износ од 50€ (педесет евра),  у року од 15 (петнаест) дана од дана правноснажности 

ове пресуде. 

 

                 IV На основу чл.302 ст.6 КЗРК-а који је био на снази до 14.04.2019.године од 

окривљеног се одузима новчаница од 200 ( двестотине)евра са серијским бројем 

............    

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 

Основно тужилаштво у Митровици, поднело је Основном суду у Митровиици-

Одељење за тешка кривична дела оптужницу КТ.1.бр.649/16 од 19.06.2018.године 

против окривљеног Г.Б. због кривичног дела Фалсификовање новца из члана 302 став 

2 КЗРК-а. 

 

Основни суд у Митровици као надлажни суд у овом предмету, одредио је и 

одржао прво саслушање 05.06.2019. године,на ком су били присутни Државни тужилац 

Основног тужилаштва у Митровици  Њази Реџа, окривљени Г.Б. и судски преводилац 

Никола Топличевић. 

 

Окривљени Г.Б. је на првом саслушању одржном у Основном суду у 

Митровици, након прочитане оптужнице КТ.1. бр.649/16 од 19.06.2018.године, од 

стране Државног тужиоца Основног тужилаштва у Митровици, у потпуности је 

признао кривицу за кривично дело за које је оптужен Фалсификовање новца из члана 

302 став 2 КЗРК-а. 
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Након признања кривице од стране окривљеног, тужилац је изјавио да имајући 

у виду да оптужени признаје кривицу на добровољној основи без притиска, а 

ослањајући се на доказе који се налазе у списима предмета. Предлаже суду да 

прихвати признање кривице од стране окривљеног. 

 

Суд је размотрио признање кривице од стране окривљеног у складу са чл. 248 

ЗКП-а, и оценио да су испуњени законски  услови за прихватање кривице. Суд је 

утврдио да је признање кривице од стране окривљеног у складу са постојећим 

доказима: Потврда о  привремено одузетим предметима од 17.06.2015. године, 

Извештај експертизе-Сектор за експертизу докумената и рукописа АКФ/2015-

3216/2015-2707 од 17.09.2015.године, увид у фотографије фалсификоване новчанице. 

 

Наведени докази и признање кривице од стране окривљеног су уверили Суд, да 

је окривљени учинио кривично дело Фалсификовање новца из члана 302 став 2 КЗРК. 

 

Суд је утврдио да је признање кривице од стране окривљеног Г.Б.  дато 

доброваљно, да је исти разумео природу и последице признања кривице.Суд је 

утврдио да оптужница не садржи ниједно кршење Закона или чињеничне грешке и 

због тога је прихватио признање кривице од стране окривљеног. 

 

Суд је на снову признања кривице и горе наведених доказа, утврдио да је Г.Б. 

учинио кривично дело Фалсификовање новца из члана 302 став 2 КЗРК-а. 

 

Приликом одлучивања о врсти и висини казне која ће се према окривљеном 

применити, Суд је ценио све околности предвиђене чл.69,70,71 и 72 КЗРК-а, које су од 

утицаја на одабир, врсту и висину казне, па је од олакшавајућих околности на страни 

окривљеног, узео да је окривљени у потпуности признао кривицу, чињеницу да је исти 

изразио жаљење и да у будућности неће поновити кривично дело, коректно понашање 

окривљеног на суду у односу са судом и странкама, личне околности да се ради о 

младој особи у време извршења кривичног дела. 

 

Отежавајуће околности на страни окривљеног, Суд није нашао. 

 

Након оцене свих околности, Суд оцењује да је ублажена изречена казна 

затвора у трајању од 9 ( девет) месеци, а која казна се неће извршити уколико 

окривљени у року од две (2) године од правноснажности пресуде не изврши друго 

кривично дело, у складу са степеном одговорности и друштеној опасности за кривично 

дело којим се оптужује окривљени и да Суд оцењује да таквом казном ће се постићи 

сврха кажњавања предвиђена чл.38 КЗРК-а, да спречава извршиоца кривичног дела 

убудуће, да истовремено врши рехабилитацију саме особе, као и да спречава друге 

особе од извршења кривичног дела. 

 

Везано за трошкове кривичног поступка, одлука је донешена на основу чл.450 

ЗКПК-а, а за накнаду жртава злочина на основу чл.39 Закона о накнади жртава 

злочина. 
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  У смислу чл.302 ст.6 КЗРК-а, који је био на снази до 14.04. 2019. године, од 

окривљеног се одузима новчаница од 200 (двестотине) евра са серијским бројем 

............. 

 

 

Суд је на основу горе наведених разлога, одлучио као у диспозитиву ове 

пресуде, а на основу чл.365 ЗКПК-а. 

  

 

 
  

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

                                            Одељење за тешка кривична дела 

                                            К.бр.61/2018 од 18.06. 2019. године. 

 

 

 

Правна секретарица                                                                     Председник судског  

Биљана Јовановић                                                               Радослав Марковић 

 

    

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове пресуде може се уложити жалба  у року од 15 дана од дана 

пријема пресуде Апелационом суду у Приштини, а преко овог суда. Жалба се мора предати 

у довољном броју примерака и то, за другу страну, а један примерак за суд.  

 

 

 


