
          
                                                          

REPUBLIKA E KOSOVËS – PRESIDENTI 

REPUBLIC OF KOSOVO – THE PRESIDENT 

REPUBLIKA KOSOVA – PREDSEDNIK 

 
 
Na  osnovu  člana  84  tačke  4  i  29  Ustava  Republike  Kosovo,  Zakona  o  pomilovanju  i 
Krivičnom zakonu Republike Kosovo, Predsednica Republike Kosovo donosi sedeći 
 

 
DEKRET 

 
O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU POMILOVANJA OSUĐENIH LICA 

 
 
 

Član  1 
Cilj 

 
Ovaj dekret utvrđuje kriterijume i postupak pomilovanja osuđenih lica 

 
 

Član  2 
Kriterijumi pomilovanja 

 
2.1  Pomilovanje,  u  skladu  sa  Ustavom  i  Zakonom  e  pomilovanju,  jeste  nadležnost 
Predsednice Republike Kosovo  (u daljem  tekstu: Predsednica)  i  ima  za  cilj nagrađivati 
ponašanje i vanredne karaktere ili adresiranje ozbiljnih humanitarnih uznemirenosti. 
 
2.2 Saglasno sa Zakonom o pomilovanju, pri donošenju odluke o pomilovanju uzimaju se 
u obzir sledeće okolnosti: 
 

a. težina krivičnog dela; 
b. iskreno pokajanje; 
c. ispoljeno ponašanje i karakter poštovanja; 
d. poštovanje pravila za socijalizaciju i reintegraciju 
e. uticaj pomilovanja na oštećenu stranu; 
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f. specifično humanitarno obrazloženje za pomilovanje; 
g. vreme provedeno na izdržavanje kazne; 
h. opasnost od recidivizma i recidivizam; 
i. ispunjavanje zahteva korektivne službe; 

  
2.3 Pri razmatranju zahteva za pomilovanje, posebna pažnja će se posvetiti postupku 
slučajeva  za  dela  velike  društvene  opasnosti  kao:  svirepo  izvršeno  teško  ubistvo, 
višestruko ubistvo, protiv deteta, trudne žene, nasilni polni odnos sa maloletnicima. 
 
2.4. Svi kriterijumi pomilovanja trebaju, konkretno i na kumulativan način, biti ispunjeni.  
 

 
Član 3 

Podaci o pomilovanju 
 

Zahtevu o pomilovanju treba dodati sledeće podatke o osuđeniku: 
 

1. lični podaci o osuđeniku/ci; 
2. kopija pravosnažne sudske presude ili kopija dispozitiva presude; 
3. podaci o radu i obrazovanju osuđenika/ce;  
4. podaci o porodičnom stanju (broj maloletne dece, obaveze izdržavanja itd.); 
5. podaci  o  izvršavanju  kazne  (mesto  izdržavanja  kazne,  vremenski  rokovi  za 

početak izdržavanja kazne), obuhvatajući i podatke o uslovnom oslobađanju; 
6. podaci  o  smanjenju  ili  menjanju  kazne  (vanrednim  ublažavanjem  kazne  ili 

pomilovanjem); 
7. podaci  o  podnesenom  zahtevu  za  vanredno  ublažavanje  kazne,  ukoliko  je  isti   

podnesen i realizovan; 
8. podaci  o  ranijem  osuđivanju  (vrsti  krivičnog  dela,  vrsti  i  visine  kazne, 

obuhvatajući i izdržavanje kazne); 
9. podaci o nadoknadi štete prouzrokovane krivičnim delom;  
10. podaci  o  stručnoj  oceni  svojstva  ličnosti  osuđenika,  obuhvatajući  i  ocenu 

dispozicija za recidivizam i efekat kazne na osuđenika; 
11. podaci o ponašanju osuđenika tokom izdržavanja kazne; 
 

 
Član  4 

Prikupljanje podataka  
 

Na  osnovu  službenog  zahteva Ureda  Predsednika  Republike  Kosovo  (u  daljem  tekstu 
„Ured“ ), podatke iz člana 3 (tri) ovog dekreta prikuplja nadležno Ministarstvo za pitanja 
pravde. 
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Član  5 
Postupak podnošenja zahteva za pomilovanje 

 
5.1   Obrazac zahteva za pomilovanje utvrđuje Ured.  
 
5.2  Obrazac zahteva za pomilovanje bit će na raspolaganje na web‐stranici Ureda, 
 u Ured te pri institucijama korektivne službe. 
 
5.3.   Zahtev za pomilovanje se upućuje Predsednici.  
 
5.4  Zahtev  za  pomilovanje  se  predaje  neposredno  u  Ured  ili  putem  korektivne 
institucije gde osuđeni izdržava kaznu. 
 
 

Član  6 
Komisija za razmatranje i ocenu zahteva za pomilovanje 

 
6.1  Predsednica Republike rešenjem formira ad hoc  Komisiju za razmatranje i ocenu 
zahteva za pomilovanje (u daljem tekstu „Komisija“)  
 
6.2  Komisija je sastavljena od 5 (pet) članova i u njenom sastavu će biti predstavnika 
iz  Ureda  (obuhvatajući  Departman  za  Zakonodavna  pitanja),  predstavnika  zajednice 
akademika iz oblasti Pravde i civilnog društva, te predstavnika sudstva.   
 
6.3  Rad Komisije podržava Sekretar  Ureda. 
 
6.4   Sastav i rad Komisije je konfidencijalan. Sastav, postupak i ocena Komisije u vezi 
sa  zahtevima  za  pomilovanje  će  se  dati  u  javnost  samo  nakon  proglašenja  dekreta 
Predsednice o pomilovanju. 
 
 

Član  7 
Razmatranje zahteva za pomilovanje 

 
7.1  Ured  priprema  spisak  podnosioca  zahteva  za  pomilovanje  zajedno  sa 
dokumentacijom  prikupljenu  u  skladu  sa  članom  3  ovog  Dekreta  i  stavljen  na 
raspolaganje Komisiji za razmatranje i ocenu. 
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7.2  Nakon  imenovanja  od  strane  Predsednice,  Komisija  se  sastaje  na  posebnu 
sednicu radi određivanja radnog rasporeda za razmatranje zahteva za pomilovanje. 
  
7.3  Rad Komisije se zasniva na službenu dokumentaciju obezbeđenu u saglasnosti sa 
Zakonom  o  pomilovanju    i  ovim Dekretom.  Komisija može  zatražiti  dodatne  podatke 
ukoliko se to smatra neophodnim za razmatranje zahteva za pomilovanje. 
 
7.4  Komisija  razmatra  i  ocenjuje  zahteve  za  pomilovanje  u  skladu  sa  Zakonom  o 
pomilovanju i Dekretom.  
 
7.5 Komisija za pomilovanje sastavlja  pismeni izveštaj u vezi sa razmatranjem 
zahteva za pomilovanje i predaje Predsednici  obrazloženi predlog. 
 
 
 

Član  8 
Stupanje na snagu  

 
8.1   Stupanjem na snagu ovog Dekreta ništi se Dekret Br. DF‐001‐2009  
 
8.2  Ovaj  Dekret  stupa  na  snagu  na  dan  potpisivanja  od  Predsednice  Republike 
Kosova.  
 
 
Br. Dekreta  DF‐001‐2012 
 
 
Priština, 13 Januar 2012           
 
 
 
 
__________________________ 

     Atifete Jahjaga 
Predsednica  Republike  Kosova 
 
 
 


