
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
2.К. бр..........
1.Кв.бр..............
Дана 30.10.2015. године
Б Е О Г Р А Д
ул. Савска број 17/а

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ у већу састављеном од  судије
............,  председника  већа и судија …............. и  ....................,  чланова већа,  са
записничарем судијским сарадником .................., у кривичном поступку против
окривљеног ..................... и др., због продуженог кривичног дела тешка крађа у
саизвршилаштву из члана 204 став 1 тачка 1 КЗ у вези члана 33 и 61 КЗ,  по
оптужном ату јавног тужиоца Првог ОЈТ у Београду Кт.бр............ од 16.05.2012.
године,  одлучујући на основу одредбе члана 30 став  4 ЗКП, на седници већа
одржаној дана 30.10.2015. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

СПАЈАЈУ СЕ кривични поступци у предметима Првог основног суда у
Београду К.бр.......... против окривљеног ................. и др.  због кривичног дела
тешка крађа у саизвршилаштву из члана 204 став 1 тачка 1 КЗ у вези члана 33 и
61 КЗ, по оптужном акту јавног тужиоца Првог ОЈТ у Београду Кт.бр........... од
16.05.2012.  године  и  Првог  основног  суда  у  Београду К.бр............ против
окривљене ...............  и  др.,  због продуженог  кривичног  дела  тешка  крађа  у
саизвршилаштву из члана 204 став 1 тачка 1 у вези са чланом 61 и 33 КЗ и др.,
по  оптужном  акту  јавног  тужиоца  Првог  ОЈТ  у  Београду  Кт.бр.............  од
01.08.2013.  године,  па  ће  се  надаље  спровести  јединствени  поступак  и
донети једна одлука у предмету Првог основног суда у Београду К.бр............

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 Оптужним актом јавног тужиоца Првог ОЈТ у Београду Кт.бр........... од
16.05.2012. године, окривљеном ............... и окривљеној .............. ставља се терет
извршење  кривичног дела  тешка крађа у саизвршилаштву из члана 204 став 1
тачка 1 КЗ у вези члана 33 и 61 КЗ и то дана 03.10.2010. године. Поступак по
наведеном оптужном акту води се пред овим судом у предмету  К.бр..............

Оптужним актом јавног тужиоца Првог ОЈТ у Београду  Кт.бр..........  од
01.08.2013. године, окривљенима ............ и .................., у ставу 1, ставља се терет
извршење продуженог кривичног дела тешка крађа у саизвршилаштву из члана
204 став 1 тачка 1 у вези са чланом 61 и 33 КЗ, и то почетком августа месеца



2010. године и дана 17.08.2010. године, а окривљенима ............... и ...................., у
ставу 2, продужено кривично дело тешка крађа у саизвршилаштву из члана 204
став 1  тачка 1  у вези  са чланом 61 и  33 КЗ и  то  дана 11.08.2010.  године  и
05.09.2010. године.  Поступак по наведеном оптужном акту  води се пред овим
судом у предмету  К.бр..............

  
Поступајући  судија,  у  предмету  К.бр...............,  доставила је списе

предмета  кривичном  ванпретресном  већу  овог  суда,  са  предлогом  браниоца
окривљеног ...................., адвоката .................... и браниоца окривљене ................,
адвоката .................., на главном претресу од 23.10.2015. године,  да се напред
наведени поступци споје, поводом којих предлога се заступник јавног тужиоца
Првог ОЈТ у Београду изјаснио да се не противи спајању наведених кривичних
поступака. 

Кривично ванпретресно веће овог суда размотрило је списе предмета, па
је оценило да су се стекли услови за спајање наведених кривичних поступака, из
разлога  што  се оба кривична поступка воде против истих  окривљених .............
и ...................., да се кривични поступци налазе у истој процесној фази, при чему
се  у поступку у предмету К.бр...............  окривљенима  ставља  се  терет  да  су
оправдано  сумњиви  да  су  извршили  кривично  дело тешка  крађа  у
саизвршилаштву из члана 204 став 1 тачка 1 КЗ у вези члана 33 и 61 КЗ и то
дана  03.10.2010.  године,  а  у  поступку  у  предмету  К.бр............
окривљенима  .................  и  ...................  се  ставља  на  терет  да  су  оправдано
сумњиви  да  су  извршили  два  продужена  кривична  дела  тешка  крађа  у
саизвршилаштву из члана 204 став 1 тачка 1 у вези са чланом 61 и 33 КЗ и то у
ставу 1 оптужног акта почетком августа месеца 2010. године и дана 17.08.2010.
године, а у тачки 2 оптужног акта дана 11.08.2010. године и 15.09.2010. године,
заједно са окривљеним .................., те да се окривљенима ............... и ..................
у  наведеним кривичним  поступцима  ставља  на  терет  извршење  истоврсних
кривичних дела  учињених у временској  повезаности.  Такође,  веће је имало у
виду да је поступак у предмету Првог основног суда у Београду К.бр..............,
раније покренут у односу на поступак који се води у предмету Првог основног
суда  у  Београду  К.бр............,  па  је,  имајући  у  виду  све  напред  наведене
чињенице,  као и  тежину и сложеност предмета,  применом одредбе члана 30
став 4 ЗКП и члана 221 Судског пословника, нашло да је ради целисходности и
економичности кривичног поступка, потребно спровести јединствени поступак
против окривљених и донети једну пресуду у предмету Првог основног суда у
Београду К.бр............

ЗАПИСНИЧАР               ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
.........................                                                              СУДИЈА

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

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења није дозвољена жалба.

Тачност отправка оверава:
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