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   К.бр.693/2017 
 

                                                             У ИМЕ НАРОДА 

 

 

 ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ – ОПШТЕ ОДЕЉЕЊЕ - КРИВИЧНИ 

ОДСЕК и то судија Лидија Вучуровић, као судија појединац, сa стручним сарадником 

Драганом Николић и записничарем Снежаном Вукомановић, у кривичном поступку 

против окривљеног В.Д.  из    , чији је бранилац Ф.К. , адвокат из         због кривичног 

дела Тешка крађа из чл.327 ст.2 подстав 2.1.КЗК, по оптужници Основног тужилаштва у 

Митровици- Општи Департамент КТ.II. бр.668/2016 од 14.12.2017. године,  коју је 

заступао државни тужилац Ибрахим Фејза, по одржаном  јавном и главном претресу 

дана 10.02.2020. године, донео је и истог дана јавно објавио, а дана 09.03.2020.године 

сачинио следећу: 

 

 

           П Р Е С У Д У  

 

 

На основу члана 363 став 1 подстав 1.1. ЗКП-а,  

 

Према окривљеном В.Д. , са надимком         од оца        и мајке          девојачко        

, рођен дана           .године у         , са пребивалиштем у                  бр                  ,завршио 

средњу школу, неожењен, без деце, незапослен, сиромашног имовног стања, корисник 

социјалне помоћи, по националности       , држављанин Косова, са личним бројем               

, осуђиван, против њега се води поступак за неко друго кривично дело, 

    
 

ОДБИЈА СЕ ОПТУЖБА 

   

Да је дана     .године, око        часова,              у бутику            власништво 

оштећене П.Ј. , са намером отуђивања туђе имовине да себи стекне незакониту 

имовинску корист, отишао је у овај бутик и док је оштећена скупљала робу при крају 

радног времена, окривљени чим је ушао у ову продавницу на столу је приметио ручну 

ташну, сиве боје         коју је отео и побегао у правцу Основне школе          а затим у 

непознатом правцу, у ташни су се налазили: два телефона марке “  “, црне боје, један 

црни са пинк бојом- оба у вредности од 150е, картица       банке, поштанска картица са 

готовинским новцем у вредности од 5.000 е и преко 50.000 динара, кључ од куће и 

продавнице, два пара наочара у вредности око 100е, здравствена књижица, српска лична 
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карта, као и оригинални документи стана који  се налази у     , такође, вредност ташне 

око 60е, према изјави оштећене, 

 

-чиме би извршио кривично дело Тешка крађа из чл.327 ст.2 подстав 

2.1.КЗК. 
 

Оштећена П.Ј.  из с.      , општина      , се ради остваривања имовинско-правног 

захтева, упућује  на грађанску парницу. 

 

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.668/2016 од 

14.12.2017. године, против окривљеног В.Д.  из         , због кривичног дела Тешка крађа 

из члана 327 став 2 подстав 2.1.КЗК. 

 

 На првом саслушању одржаном дана 25.09.2019.године, окривљени је након 

читања оптужнице од стране тужиоца изјавио да не признаје кривицу за дело које му се 

ставља на терет, јер исто није учинио, као и да је тачно да се у то време дрогирао и био 

проблематичан, али да исто није учинио.  

 

На главном претресу који је одржан  дана 16.12.2019.године, а настављен  дана 

10.02.2020.године, када је закључен,  били су  присутни државни тужилац Ибрахим 

Фејза, окривљени В.Д. и његов бранилац-адвокат Ф.К. , оштећена П.Ј.  и судски 

преводилац Ремзија Чолаковић.  

 

Државни тужилац у завршној речи  је изјавио да због противуречних изјава 

оштећене и изјаве сведока, долази до закључка да у овој кривичној ствари ни морално ни 

професионално не може да стоји при подигнутој оптужници, као и да одустаје од 

кривичног гоњења. 

 

 Оштећена П.Ј.  у завршној речи је изјавила да истиче свој имовинско правни 

захтев, јер је преживела велики стрес и штету и да је сигурна да јој је окривљени украо 

ташну и новац из исте. 

 

 Бранилац окривљеног у завршној речи подржао је изјаву државног тужиоца о 

одустанку од кривичног гоњења, јер је исти поступио стриктно по одредбама ЗКП-а. 

 

 Окривљени у завршној речи  изјавио је да остаје при својој изјави  и завршној 

речи свог браниоца. 

 

Судија је имајући у виду да је државни тужилац одустао од оптужнице против 

окривљеног услед недостатка доказа, на основу члана 363 став 1 подстав 1.1. ЗКП-а, 

одлучио је као у диспозитиву  ове одлуке. 
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Одлука о упућивању оштећене на грађанску парницу, донета је у складу са чл. 

463 ст.3 ЗКП-а. 

 

 Одлука о трошковима поступка донео 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 - 

      К.бр.693/17  од  09.03.2020.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 – Одељење у Митровици у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема исте, а 

преко овог суда.  

 


