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          К.бр. 99/2019 

     У ИМЕ НАРОДА  

 

 ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ – Одељење за тешка кривична дела, 

Председник судског већа Радослав Марковић, са правном секретарицом Биљаном 

Јовановић, у кривичном предмету против окривљених Е.Х. кога заступа 

адвокат..............и Ф.З. кога заступа адвокат ................због кривичног дела Разбојништво 

из чл.317 ст.1 а у вези са чл.31  КЗРК-а, по Оптужници Основног тужилаштва у 

Митровици КТ.I.бр. 207/2019 од дана 09.08.2019.године, коју заступа Државни 

тужилац Фетије Бајрами Шаља, након одржаног првог саслушања  дана 

02.09.2019.године, донео и јавно објавио, а дана 06.09.2019.године саставио   ову                                      

 

 

П Р Е С У Д У 

 

 Окривљени: 

 

1. Окривљени Е.Х. од оца ...............и мајке ............девојачко 

.............рођен.............године у селу ............општина ............. где и живи, 

.........држављанин Косова, неожењен, незапослен, завршио средњу економску школу, 

лошег имовног стања, не води се поступак за неко друго кривично дело, налазио се у 

судском притвору од 10.07.2019.године све до 02.09.2019.године. 

 

2. Окривљени Ф.З. од оца.........и мајке ...........девојачко.............рођен...........године 

у.........., где и живи, у ул.“.......... поседује  лични број ................ , ............. држављанин 

Косова, неожењен, незапослен, завршио основну школу, лошег имовног стања, не води 

се поступак за неко друго кривично дело, налазио се  у судском притвору од  

10.07.2019.године до 02.09.2019.године. 

 

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

РЕПУБЛИКА КОСОВО – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE E MITROVICËS 

ОСНОВНИ СУД МИТРОВИЦА –BASIC COURT OF MITROVICA 
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КРИВИ СУ 

Зато што су дана...............године око ...........часова у ................у ул.“..................... 

заједно, употребом силе и озбиљном претњом да би напали живот друге особе, 

присвојили су покретну имовину другог лица, са циљем да себи прибаве 

противзакониту имовинску корист, тако док је оштећена - сведок Ф.Ф. чистила прозоре 

излога локала – филијала за трансфер новца „................. власништво оштећене Р.Ф., 

видела је две особе са маскама на глави како иду у њеном правцу, оштећена-сведок је 

од страха ушла у локал, где су одмах после ње ушла  и два окривљена тражећи јој 

новац, где је окривљени Е.Х. који је имао црну маску отворену за очне јабучице и 

зелену јакну где је држао леву руку у левом џепу јакне и усмеравајући руку у јакни у 

правцу оштећене, давајући знак да има оружје, прво је викао на оштећену речима „вади 

новац, вади новац“, затим је ушао у благајну и узео новац у вредности од 250 евра, 

затим је отворио торбу оштећене и из торбе јој је узео новчаник док окривљени Ф.З. је 

стајао унутар локала поред врата чувајући стражу, где сведок Ш.Х. је хтео да спречи 

окривљене, где окривљени Ф.З. је извадио нож који је имао у десном џепу и обратио се 

сведоку шта тражиш, сведок се повукао, а окривљени је побегао у правцу пијаце, а 

онда је изашао Е.Х.  са ножем, када га је сведок својој ногом ударио у десну ногу, у 

том моменту је окривљени пао и одмах устао и побегао у правцу пијаце, 

- Чиме су у саизвршилаштву извршили кривично дело Разбојништво из 

чл.317 ст.1 у вези са чл.31 КЗРК-а. 

-  

Суд на основу чл.4, 7, 9, 10, 21, 22, 38, 42, 61, 69, 70, 71, 72 и 79  КЗРК-а, чл.39 Закона о 

накнади жртава злочина и чл.248 ст.1 у вези ст.4,  чл.365, 366, 450 и  463 ЗКП-а, 

 

О С У Ђ У Ј Е 

 

I  1. Окривљеног Е.Х. на  казну затвора у трајању од 1  (једне) године и 6 (шест) 

месеци, у коју се урачунава и време проведено у притвору од 10.07.2019.године до 

02.09.2019.године  

I  2. Окривљеног Ф.З. на  казну затвора у трајању од 1  (једне) године и 6 (шест) 

месеци, у коју се урачунава и време проведено у притвору од 10.07.2019.године до 

02.09.2019.године.  

II Притвор се окривљенима  Е.Х. и Ф.З. укида дана  02.09.2019.године, о чему ће се 

донети посебно решење. 

III Налаже се окривљенима, Е.Х. и Ф.З.  да надокнаде штету од 250 евра Компанији 

„...................у ................... ул................... у року од 15 дана, од дана  правноснажности 

ове пресуде. 
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IV Окривљени Е.Х.  и Ф.З. се обавезују да сваки појединачно на име судског паушала, 

плате износ од  50 евра у року од 15 дана, од дана правноснажности ове пресуде. 

V Окривљени Е.Х. и Ф.З. се обавезују да сваки појединачно на име програма за 

накнаду жртава злочина, плате износ од 50 евра у року од 15 дана, од дана 

правноснажности ове пресуде. 

VI Оштећене стране се упућују да свој имовинско правни захтев остваре у парничном 

поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Основно тужилаштво у Митровици, поднело је овом суду оптужницу 

КТ.I.бр.2017/2019 од 09.08.2019.године, против окривљених Е.Х. и Ф.З. због кривичног 

дела Разбојништво из чл.317 ст.1 а у вези са чл.31 КЗРК. 

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

одржао прво саслушање дана 02.09.2019.године, на коме су били присутни Државни 

тужилац Основног тужилаштва из Митровице, Фетије Бајрами Шаља, окривљени Е.Х. 

бранилац окривљног ................окривљени Ф.З. бранилац окривљеног ...................и 

судски преводилац Ваљон Бехрами. 

Окривљени Е.Х. и Ф.З.  на рочишту за прво саслушање одржаном у Основном 

суду у Митровици, дана 02.09.2019.године, након  што им  је прочитана Оптужница 

КТ.I.бр.207/2019 од 09.08.2019.године од стране Државног тужиоца Основног 

тужилаштва из Митровице, у потпуности су признали кривицу за кривично дело за које 

су оптужени, односно за кривично дело Разбојништво из чл.317 ст.1 а у вези са чл.31 

КЗРК. 

 

Након признања кривице од стране окривљених, тужилац Фетије Бајрами Шаља 

је изјавила: Сагласна сам са признањем кривице окривљених дате од првоокривљеног 

и другоокривљеног, да су признање кривице учинили у консултацији са својим 

браниоцима без притиска и добровољно и предлаже суду да прихвати признање 

кривице од стране окривљених за кривично дело за које су оптужени. 

 

Бранилац првоокривљеног, адвокат .............је изјавио:  Предлажем суду да 

прихвати признање кривице за извршено кривично дело за које се терети окривљени и 

признање кривице је учињено после консултације са одбраном, својевољно, без 

икаквог спољњег утицаја и да су окривљени помогли суду ради утврђивања 

чињеничног стања.Да се узме у обзир да окривљени има непокретну мајку, којој он 

помаже и обзиром да се  исти покајао  и обећао да неће чинити оваква кривична дела, 

као и то да је млад, да то Суд  узме у обзир као олакшавајуће околности. 

 

 

Бранилац другоокривљеног, адвокат ...............је изјавио: Окрвиљени је разумео 

природу и поседице кривичног дела за признавање кривице и исти је након 
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консултације са мном, својом вољом признао кривицу и суду предлаже да приликом 

одређивања казне, као олакшавајућу околност узме у обзир признање кривице, кајање 

и обећање да неће понављати овакво дело, стање у његовој породици и да је његов отац 

психички болестан. 

  

Суд је размотрио признање кривице од стране окривљених Е.Х. и Ф.З. у складу 

са чланом 248 Закона о кривичном поступку и у овом случају оценио да су испуњени 

законски услови за прихватање кривице.Суд је утврдио да је признање кривице од 

стране окривљених  Е.Х. и Ф.З. у складу са постојећим доказима:  

 

Изјавама оштећених – сведока Ф.Ф. и Р.Х. те изјавом сведока Ш.Х. полицијски 

извештај бр.2019-БИ-94 од 10.07.2019.године, службена белешка потпуковника 

Абулазис Хоџа, потврда о привременој секвестрацији ствари од 10.07.2019.године, 

извештај  о увиђају  са  лица места од 10.07.2019.године, лекарски извештај на име 

оштећене Ф.Ф. судско-медицинско вештачење на име оштећене од 12.07.2019.годинем 

уверење о регистрацији пословног предузећа 71175960 од 29.06.2015.године, као и 

увида  у фотоалбум и криминални досије на име окривљених. 

 

 Суд је утврдио да је признање кривице од стране окривљених Е.Х. и Ф.З. дато 

добровољно, да су исти разумели природу и последице признања кривице, 

упозоравајући окривљене  да после признања кривице не могу да се жале због 

погрешно утврђеног чињеничног стања.Суд је утврдио да Оптужница не садржи ни 

једно кршење Закона или чињеничне грешке и због тога је прихватио признање 

кривице од стране окривљених. 

 

Суд је на основу признања кривице и горе наведених доказа, утврдио да су 

окривљени Е.Х. и Ф.З. у саизвршилаштву учинили кривично дело Разбојништво из чл. 

317 ст.1 а у вези са чл.31 КЗРК. 

 

 

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

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 ценио да 

су  окривљени признали  кривицу у потпуности, чињеницу да су исти изразили кајање 

и да у будућности неће поновити кривично дело, понашање окривљених на суду, 

животно доба окривљених, јер се ради о младим особама и да и један и други у 

породици имају болесне чланове породице.  

 

Суд није нашао отежавајуће околности на страни окривљених. 

 

 

Након процене свих околности,  Суд оцењује да је изречена казна затвора у 

трајању од годину дана и шест месеци према првоокривљеном, у коју се урачунава и 

време проведено у притвору од 10.07.2019.године до 02.09.2019.године и изречена 

казна затвора у трајању од годину дана и шест месеци према другоокривљеном у коју 

се урачунава и   време проведено у притвору од 10.07.2019.године па до 02.09.2019. 

године, у складу са степеномн одговорности и друштвене опасности за кривично дело 

за које се оптужују окривљени и да је Суд оценио да ће се казном затвора у трајању од 

годину дана и шест месеци и према првокривљеном и према другоокривљеном, 

постићи сврха кажњавања предвиђена чл.38 КЗРК, да спречава извршиоце кривичних 
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дела убудуће, да истовремено врши рехабилитацију самих особа, као и да спречава 

друге особе од извршења кривичних дела.  

 

Одлука да се окривљенима  урачуна време притвора у казну затвора, заснива се 

на чл.79 КЗРК-а. 

 

У смислу чл.61 КЗК, наложено је окривљенима да надокнаде штету од 250 евра 

Компанији ................. у ............... 

 

Везано за трошкове поступка, одлука је донета на основу чл.450 ЗКП-а, а за 

накнаду жртава злочина на основу члана 39 Закона о накнади жртава злочина. 

 

На основу чл.463 ЗКП-а, странке су упућене да могу свој имовинско правни 

захтев остварити у парничном поступку. 

 

 

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

на основу члана 365 ЗКП-а. 

 

 

 

        ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

                                            Одељење за тешка кривична дела 

                                            К.бр. 99/2019 од 02.09.2019. године. 

 

 

 

Правна секретарица,                                                                  Председник већа-судија 

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 

подноси овом суду у довољном броју примерака. 

 

 

 

 


