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                                                                                                                                 К.бр.8/19 

 

У ИМЕ  НАРОДА 

    

 

 ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕШКА КРИВИЧНА ДЕЛА, 
Председник судског већа Радослав Марковић, чланови судског већа Сабит Рама и Рахман 

Бећири, са правном секретарицом Биљаном Јовановић, у кривичном предмету против 

окривљеног Х. Р., због кривичног дела Давање или примање мита у вези са гласањем из 

чл.215 ст.1 КЗРК и окривљеног  Ф. А., због кривичног дела Давање или примање мита у 

вези са гласањем из чл.215 ст.2 КЗРК, по оптужници Основног тужилаштва у Митровици 

КТ.II.бр.168/2014 од 06.10.2017.године, коју заступа државни тужилац  Исмет  Ујкани, дана 

22.02.2019.године објавио, а дана 07.03.2019. године, саставио ову 

 

 

П Р Е С У  Д У 

 

 

1. Окривљени Х. Р., од оца .... и мајке ...., рођене ....., рођен .......године у ....., 

где и живи  у ................., лични број ......., по националности ......, 

држављанин Косова, ожењен, отац троје деце, завршио економски факултет, 

лошег економског стања, не води се поступак за неко друго кривично  дело. 

 

 

2. Окривљени Ф. А., од оца ..... и мајке ......., рођене ......, рођен ........године у 

......., где и живи у ........., лични број ........., по националости ......., 

држављанин Косова, ожењен, отац двоје деце, завршио средњу техничку 

школу, по професији трговац, лошег економског стања, не води се поступак 

за неко друго кривично дело. 

 

 

 На основу чл.364 ст.1 тач.1.3 ЗКП-а, 

Окривљени Х. Р. 

 

 

 

ОСЛОБАЂА СЕ ОД ОПТУЖБЕ 

 



 

  Да је дана 06.06.2014.године у ........општина Митровица, понудио је добит у 

износу од 20 евра окривљеном Ф. А., са намером да гласа за листу за евиденцију 

гласача ПДК огранак у Митровици-под огранак Ура е  Ђакут/ секција број 7, са 

предлогом да у листу упише имена и презимена десет особа и да упише знаке  нике (да 

означи), да су ове особе обавиле гласање за наведену листу, 

 

 - чиме би извршио кривично дело Давање или примање мита у вези са гласањем 

из чл.215 ст.1 КЗРК. 

 

 

 

           На основу чл.364 ст.1 тач.1.3 ЗКП-а 

           Окривљени Ф. А. 

 

 

 

 

ОСЛОБАЂА СЕ ОД ОПТУЖБЕ 

 

             Да је  дана 06.06.2014.године у ........ – Митровица, је прихватио понуду и 

обећање од 20 евра од првоокривљеног Х. Р., да гласа у корист листе евиденције 

гласача ПДК – Огранак у Митровици, под огранак број 07, уписујући имена и 

презимена десет особа и знак нике, да су ове особе обавиле гласање по наведеној 

листи, док је 08.06.2014.године око 15,17 часова близу о......................... Митровица 

окривљени Ф. А. заустављен од стране полиције и током контроле џепова је нађена 

листа евиденције ПДК гласача – Огранак у Митровици, са именима и презименима 

десет особа и три знака нике,  

 

- чиме би извршио кривично дело Давање или примање мита у вези са 

гласањем из чл.215 ст.2 КЗРК. 

 

 Трошкови поступка падају на терет буџетских средстава суда. 

 

   

О б р а з л о ж е њ е 

 

Основно тужилаштво у Митровици подигло је оптужницу ПП.I.бр.168/2014  од 

16.10.2017.године, против окривљеног Х. Р., због кривичног дела Давање или примање 

мита у вези са гласањем из чл. 215 ст.1 КЗРК и против окривљеног Ф. А., због 

кривичног дела Давање или примање мита у вези са гласањем из чл.215 ст.2 КЗРК, при 

чему је и на главном претресу остао тужилац. 

 

На главном претресу дана 21.02.2019.године, Државни тужилац је прецизирао 

оптужницу, тј. диспозитив два, у односу на другоокривљеног Ф. А.. 

 

За дело под тачком 1 диспозитива оптужнице, окривљени Х. Р. је у својој 

одбрани навео, да није крив и да није обећао 20 евра другоокривљеном да исти гласа за 

партију ПДК, а да листа ПДК , може се узети у просторијама партије и да се та листа 

није могла употребити на гласању и да није вршио утицај на другоокривљеног да исти 

утиче на лица која су се нашла на ПДК листи, да гласају за некога. 

 



Суд је у доказном поступку саслушао другоокривљеног и утврдио  да није било 

утицаја и обећања од првоокривљеног да другоокривљени гласа за Партију ПДК. 

 

Суд је у доказном поступку прочитао ПДК листу евиденције гласача ПДК-

Огранак у Митровици, под огранак Ура е Ђакут, секција 7 и Извештај полицијског 

службеника и утврдио да је код другоокривљеног пронађена листа гласача ПДК 

Партије-Ура е Ђакут-Секција 7, али та листа, није званична листа за гласање, не 

постоји доказ где је евидентирана, састављање ове листе није кажњиво чл.215 ст.1 

КЗРК, Давање или примање мита у вези са гласањем и није предвиђено као елемент 

кривичног дела Давање или примање мита у вези са гласањем из чл.215 ст.1 КЗРК. 

 

Елементи кривичног дела Давање или примање мита у вези са гласањем из 

чл.215 ст.1 КЗРК, су нуђење, обећање награде, поклона или какве друге користи, да се 

на изборима гласа или не гласа, није елемент овог кривичног дела сачињавање листе 

да ли је неко гласао или није гласао, па с тога, обзиром да није доказано да је 

првоокривљени обећао другоокривљеном да за износ од 20е гласа за Партију ПДК и да 

сачињавање листе гласача, који су изашли на изборе, није елемент кривичног дела 

Давање или примање мита у вези са гласањем из чл.215 ст.1 КЗРК, то је одлучено као у 

диспозитиву пресуде и првоокривљени је ослобођен оптужбе у смислу чл.364 ст.1 

тач.1.3 ЗКП-а, јер није доказано да је учинио кривично дело Давање или примање мита 

у вези са гласањем из чл.215 ст.1 КЗРК. 

 

За дело под тачком 2 диспозитива оптужнице, другоокривљени Ф. А. је у својој 

одбрани навео, да није било понуде од 20 е да гласа за листу ПДК, наводи да листа која 

је пронађена код њега, да је исту узео у просторијама Партије ПДК, да је исту узео 

празну и да је исту попунио његов отац. 

 

Суд је у доказном поступку саслушао првоокривљеног и утврдио  да није било 

прихвата понуде од другоокривљеног да гласа за Партију ПДК. 

 

Суд је у доказном поступку прочитао ПДК листу евиденције гласача ПДК – 

Огранак у Митровици под огранак Ура е Ђакут, секција 7  и Извештај полицијског 

службеника и утврдио да је код другоокривљеног пронађена листа гласача ПДК 

Партије-Ура е Ђакут-секција 7, али та листа, није званична листа за гласање, не 

постоји доказ где је евидентирана и састављање ове листе није кажњиво чл.215 ст.2 

КЗРК, Давање или примање мита у вези са гласањем и није предвиђено као елеменат 

кривичног дела  Давање или примање мита у вези са гласањем из чл.215 ст.2 КЗРК. 

 

Елементи кривичног дела  Давање или примање мита у вези са гласањем из 

чл.215 ст.2 КЗРК, су прихват понуде, обећања награде, поклона или какве друге 

користи да се на изборима гласа или не гласа и није елемент овог кривичног дела 

сачињавање листе да ли је неко гласао или није гласао, па с тога, обзиром да није 

доказано да је другоокривљени прихватио обећање првоокривљеног да за износ од 20е 

гласа за Партију ПДК и да сачињавање листе гласача, који су изашли на изборе и 

гласали за некога, није елемент кривичног дела Давање или примање мита у вези са 

гласањем из чл.215 ст.2 КЗРК, то је одлучено као у диспозитиву пресуде и 

другоокривљени је ослобођен оптужбе у смислу чл.364 ст.1 тач.1.3 ЗКП-а, јер није 

доказано да је учинио кривично дело Давање или примање мита у вези са гласањем из 

чл.215 ст.2 КЗРК. 

 

 



На основу чл.451 ст.1 ЗКП-а, трошкови кривичног поступка, падају на терет 

буџетских средстава суда. 

 

 

 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕШКА КРИВИЧНА ДЕЛА 

К.бр.8/2019 од 07.03.2019.године. 

 

Правна секретарица                  Председник већа-судија 

Биљана Јовановић                      Радослав Марковић 

 

 

 

 

Правна поука:Против ове пресуде може се изјавити жалба Апелационом суду у                  

Приштини у року од 15 дана, од дана пријема.Жалба се подноси овом суду у 

довољном броју примерака. 

 

 


