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РЕПУБЛИКА КОСОВО  

REPUBLIKA E KOSOVËS– REPUBLIC OF KOSOVO 

ОСНОВНИ СУД МИТРОВИЦА 

GJYKATA THEMELORE E MITROVICËS – BASIC COURT OF MITROVICA 

ОГРАНАК ЗУБИН ПОТОК –ДЕГА ЗУБИН ПОТОК  

___________________________________________________________________________ 
                           

 К.бр.  32/21 

 

                    У ИМЕ НАРОДА 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ – Опште одељење – Кривични одсек, 

Огранак у Зубином Потоку, и то судија Љиљана Стевановић као судија појединац, са 

правном секретарицом Ружицом Ђурић, у кривичном предмету против окривљеног  А.О из  

Зубиног Потока, због кривичног дела    Крађа из чл.325 став 1   КЗРК-а, по оптужници 

Основног тужилаштва у Митровици Општи Департамент КТ.II бр. 270/20 од 05.07.2021. 

године, коју је заступао Државни тужилац  Слободан Бакић, након  одржаног првог 

саслушања, дана  23.09.2020. године,  донео је и   истога дана,  објавио следећу 

                      П Р Е С У Д У  

Окривљени:  

           АЛЕКСАНДАР ОРЛОВИЋ  од оца  Р.  и мајке  Ц. , девојачко презиме мајке А. , 

рођен  ... године, у Митровици , место становања  Зубин Поток,  завршио средњу школу, 

незапослен, неожењен, средњег имовног стања, Србин,  држављанин Републике Косова, 

поседује личну карту са личним бројем ... ,  против њега се не води  поступак за друго 

кривично дело 

 

К Р И В   Ј Е 

Зато: 

            што постоји добро основана сумња да је дана, 02.12.2018. године, у раним јутарњим 

часовима, свестан свог дела и последица истог, у насељу Подјеша, општина Зубин Поток, у 

намери да себи или другом прибави противправну имовинску корист одузео туђе покретне 

ствари – новац, на начин што је злоупотребом поверења, власника, резервним кључем 

отворио врата ресторана,, Мил Маре“ у којем је радио као конобар, власника оштећеног 
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Р.М, те из металне касе поменутог ресторана одузео 12 800 динара и 55 евра, који је новац 

касније вратио што је оштећени случај пријавио полицији,  

       -чиме је учинио кривично дело  Крађа  из чл. 325 ст.1 КЗРК-а.  

 

С тога суд на основу горе наведеног члана и чл. 7, 17, 23, 38, 43,48, 69, 70, 71 и чл. 

325  КЗРК и чл. 359, 360, 361, 365, 366,450 и 463 ЗКПК-а, окривљеног 

 

 

                                                                О С У Ђ У Ј Е 

 

                                                            

НОВЧАНОМ КАЗНОМ у износу од 200 (двестотине) евра коју казну је окривљени 

дужан да плати у року од 15 дана, од дана правоснажности пресуде и на 

 

 

     УСЛОВНУ ОСУДУ 

 

 

Kојом се утврђује казна затвора у трајању од три (3) месеци, која казна се неће 

извршити уколико окривљени у року од једне (1) године, не изврши друго или исто 

кривично дело. За време трајања провере ако окривљени учини друго или исто кривично 

дело, опозваће се условна осуда и извршиће се казна затвора у трајању од три (3) месеци.  

Ако окривљени не плати казну у одређеном року, суд ће у смислу члана 43 ст. 3. 

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

проведен у затвору. 

Оштећени М.Р из Зубиног Потока, се упућује на парницу ради остваривања свог 

имовинско-правног захтева. 

 

Обавезује се окривљени 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 - Општи Департамент, поднело је Основном суду 

у Митровици - Опште одељење, кривични одсек, оптужницу КТ.II бр.  270/20 од  05.07.2021.  

године, против окривљеног А.О из Зубиног Потока, због кривичног дела Крађа из чл.325 

ст.1  КЗРК-а. 

 

У овом кривичном предмету судећи судија појединац је заказао седницу за  прво 

саслушање, која  је и  одржана дана,  23.09.2021. године, на којој су били   присутни државни 

тужилац Слободан Бакић  и окривљени  А.О.  
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На првом саслушању окривљени је упозорен и упознат са својим правима,  а сходно 

чл. 246 ст.1. ЗКП. Оптужница је прочитана од стране државног тужиоца. Након читања 

оптужнице окривљени је изјавио да је разумео оптужницу и након што се судија уверио да 

је окривљени разумео оптужницу, дата му је могућност да призна кривицу или да се изјасни 

да није крив. 

Окривљени  А.О  изјавио је   да је у потпуности разумео оптужницу за кривично дело 

које му се ставља на терет, додајући  да признаје кривицу за извршење овог кривичног дела 

и у потпуности је сагласан са наводима из оптужнице. Замолио је  тужиоца и судију да 

прихвате његово признање и поклоне разумевање и поверење његовој изјави јер он мисли 

да му се ово више никада неће десити. Обзиром да је сада озбиљно схватио колико је ово 

опасно дело, замолио је судију и тужиоца да имају разумевања и дају му шансу. Додао је  

да му се никада ништа  није поткрало  што би било у сукобу са Законом, критичне вечери 

је мало  попио јер је имао неке породичне проблеме, али је новац који је тада узео у 

међувремену вратио оштећеном и дубоко се каје што се то тада десило. Сада је већ верио 

девојку и планира да се жени, ради у једној приватној фирми и  планира да формира своју 

породицу и замолио је  тужилатво и суд да поклоне  разумевање за ову његову  грешку и 

овде је данас дао чврсто обећање да се нешто овако њему  никада неће десити. Обзиром на 

све што је  рекао и обећао очекује да ће му то  помоћи да превазиђе ову своју грешку због 

које је сам себе довео у овакав положај.  

 

Судија је упознао окривљеног о последицама признања кривице и то да је за 

кривично дело Крађа из чл.325 ст.1 КЗРК предвиђена новчана казна и казна затвора у 

трајању до 3 (три) године, као и да у случају признања кривице од стране окривљеног, исти 

нема право да поднесе жалбу због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања 

сходно чл.383 ст.2 ЗКП, а такође га је упознао да ће ако призна кривицу, судија то цени као 

олакшавајућу околност приликом одређивања казне. 

 

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 је окривљени разумео природу и последице признања, признање је извршено на 

добровљан начин и да се признање кривице ослања на материјалним доказима у списима 

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

 

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

објавио завршетак овог првог саслушања, које  није било јавно, јер је јавност искључена на 

основу Одлуке Судског савета Косова од дана, 29.05.2020. године, због сузбијања 

последица пандемије Ковид19, па је упознао  странке да је суд наставио у складу са чл. 248 

ст.4. ЗKП-а, са разматрањем  казне, и доношењем пресуде која је и објављена истога дана у 

присуству окривљеног.  

 

Оцењивањем и анализирањем материјалних доказа у списима предмета и то: 

читањем изјаве оштећеног од 30.12.2018 и 31.01.2020 године, читањем изјаве окривљеног 

од 31.01.2020 године, читањем изјаве сведока од 07.12.2018 године, увидом у фотокопију 

личне карте окривљеног,  а у складу са чл. 361 ЗKП-а, па је  суд  ценио сваки доказ 

појединачно, ценећи при том и признање окривљеног, па је на основу свега утврдио 
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чињенично стање и  применом материјалног права на такво утврђено чињенично стање,  

донео одлуку као у изреци ове пресуде. 

 

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

урачунљивост окривљеног  у време извршења кривичног дела, то  је суд закључио да се 

ради о урачунљивом учиниоцу, да је  исти поступио са умишљајем, као обликом кривице, 

те да је био свестан да је његово дело забрањено, свестан свога дела и сагласио се да услед 

његовог чињења или пропуста може наступити последица. 

 

  Приликом одлучивања о врсти и висини кривичне санкције која ће се према 

окривљеном применити, суд је ценио све околности предвиђене чл. 69, 70 и 71 КЗРК-а, које 

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

околности на страни окривљеног  узео у обзир да  се окривљени коректно држао пред судом, 

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

жаљење што је до свега овога дошло,  имао је у виду и да је од тада када се ово десило 

протекло доста времена и да исти није учинио ниједно друго недозвољено дело, као и 

чињеницу да је пред женидбом и да ради физичке послове како би зарадио за живот. Суд је 

видео његово искрено покајање и жаљење због свега што се десило и жељу за новим и 

бољим животом, и чињеницу да му се то догодило у периоду када је имао породичних 

проблема. Суд је као олакшавајућу околност узео и то да је окивљени вратио украдени 

новац оштећеном. Од отежавајућих околности на страни оптуженог суд је ценио степен 

кривичне одговорности окривљеног, као и тежину учињеног кривичног дела. 

 

 Ценећи посебно значај извршења кривичног дела са једне стране и личност 

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

38 КЗРК-а, то је судија нашао да се иста може остварити и упозорење уз претњу казном  

налазећи да се са оваквом иреченом кривичном санкцијом 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 да свој имовинско-правни захтев остваре у 

грађанској парници, донета је на основу чл. 463 ЗКПК-а. 

 

Одлука о  плаћању судског паушала донета је на основу чл. 450 ЗКПК-a. 

 

 На основу свега  напред изнетог, одлучено је као у изреци ове пресуде.   

 

 

 

 

                                    ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

                                             Опште Одељење -  Кривични одсек  

    Огранак у Зубином Потоку 

К.бр. 32/21  дана 23.09.2021. године 

 

 

 

         

Правна секретарица      С У Д И Ј А, 
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Ружица Ђурић с.р.                    Љиљана Стевановић с.р. 

 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове пресуде  дозвољена је жалба Апелационом суду у  

   Приштини - Одељењу у Митровици, у року од 15 (петнаест) дана, од 

дана пријема исте. Жалба се подноси овом суду, у довољном броју  

примера.  

 

 

 

 

За тачност 


