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                                            К.бр.104/20 

 

                                                        У ИМЕ НАРОДА 

 

 

             ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ – Опште одељење – Кривични одсек, судија 

појединац Лидија Вучуровић, са стручним сарадником Славицом Милетић и 

записничарем Снежаном Вукомановић, у кривичном поступку против окривљеног А.П. 

из Митровице, због кривичног дела  Лака телесна повреда из члана 185 став 1 тачка 1.1 

КЗРК-а, одлучујући о предлогу за изрицање казненог налога предложеног у оптужници 

Основног тужилаштва у Митровици - Општи Департман КТ.II.бр.3804/19 од дана 

20.01.2020.године, без одржавања главног претреса, дана 12.06.2020.године,  донео је 

следећу: 

 

                П Р Е С У Д У  

   

            УСВАЈА СЕ предлог Основног тужилаштва у Митровици – Општи Департман 

КТ.II.бр.3804/19 од дана 20.01.2020.године, па суд издаје: 

 

            КАЗНЕНИ НАЛОГ 

      

          Окривљени: 

          А.П., од оца     и мајке        , девојачко        , рођен дана          .године, у с.   општина 

Митровица, са пребивалиштем у            са личним бројем          , завршио средњу школу, 

ожењен, запослен као      , средњег имовног стања, по националности         , држављанин 

Косова. 

  

 

        К РИВ ЈЕ 

 

Зато што је: 

Дана       .године, око      часова, у ул „          у         , нанео лаке телесне повреде 

другоме, оштећеном Б.Д., на тај начин што се наведеног дана у насељу     срео са 

оштећеним Б. који му је дуговао новац, те се због тога посвађао са њим тражећи да му 

врати новац, којом приликом је између њих дошло до туче, тада је окривљени  ударио 

оштећеног неколико пута са гвозденом цеви у пределу ноге, те је оштећени том 

приликом задобио лаке телесне повреде у виду отеклина меких ткива са поткожним 

згрушавањем крви левог колена,  
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            - чиме је извршио кривично дело Лака телесна повреда из члана 185 став 1 

тачка 1.1 КЗРК-а. 

  

  С тога суд на основу члана 4, 7, 17, 21, 38, 43, 69 и 185 КЗРК-а, као и  чланова 

359, 360, 365, 366, 450, 463 и 495 ЗКП-а, окривљеном:  

 

ИЗРИЧЕ 

 

 НОВЧАНУ КАЗНУ у износу од 200 (двестотине) евра, коју ће платити у року од 

15 (петнаест) дана од дана правноснажности ове пресуде. 

Ако окривљени не плати новчану казну у одређеном  року, суд ће у смислу члана 

43 став 3 КЗРК-а  исту заменити казном затвора, тако да ће се сваких 20 (двадесет) евра 

рачунати као 1 (један) дан затвора.  

 Оштећени Б.Д., из Митровице, ради остваривања имовинско-правног захтева 

упућује се на грађанску парницу. 

Окривљени се обавезуjе да на име трошкова поступка и судског паушала плати 

износ у висини од 30 (тридесет)  евра, у року од 15 дана од дана правоснажности ове 

пресуде под претњом принудног извршења.  

             

          

                                                            О б р а з л о ж е њ е 

 

            Основно  Тужилаштво у Митровици – Општи Департман поднело је  оптужницу 

КТ.II бр.3804/19 од дана 20.01.2020.године, са захтевом за изрицање казненог налога 

против окривљеног А.П. из Митровице, због кривичног дела  Лака телесна повреда из 

члана 185 став 1 тачка 1.1 КЗРК-а. 

Након разматрања оптужнице, суд је нашао да су оптужница и захтева за 

изрицање казненог налога, основани у складу са чланом 495 ЗКП-а. Увидом у списе 

предмета, без одржавања главног претреса суд је утврдио да има довољно доказа који 

потврђују кривицу окривљеног да је извршио кривично дело које му се ставља на терет 

сходно члану 493 ЗКП-а.  

 Суд је оценио да у конкретном случају постоје докази који су довољни за 

утврђивање кривице окривљеног, да је извршио кривично дело које му се оптужницом 

ставља на терет. Увидом у списе предмета и то: кривичну пријаву бр.2019-БЦ-797, од 

дана 09.11.2019.године, полицијски извештај од дана 04.11.2019.године, изјаву 

оштећеног од дана 04.11.2019.године, изјаву осумњиченог од дана 08.11.2019.године,  

извештај лекара медицинске струке института судске медицине Приштина од 

17.12.2019.године, као и остaле списе предмета, суд је утврдио да постоје докази за 

утврђивање кривице окривљеног да је извршио кривично дело за које се оптужују по 

оптужници Тужилаштва, као и да постоје услови за изрицање новчане казне без 

одржавања судског претреса. 

 По КЗРК-a, за кривично дело Лака телесна повреда из члана 185 став 1 тачка 1.1 

КЗРК-а, предвиђена је новчана казна или казна затвора у трајању до три (3) године.  

 Приликом одређивања висине новчане казне, суд је у складу са чланом 69 КЗРК-

а, оценио да је изречена казна у складу са законском одредбом и да ће се истом постићи 

сврха кажњавања предвиђена чланом 38 КЗРК-а, која ће утицати на рехабилитацију 

истог, на одвраћање других лица од вршења кривична дела, подизању свести и јачању 

обавеза о поштовању Закона. Суд је констатовао да је изречена казна у складу са 

степеном кривичне одговорности окривљеног и друштвеној опасности за учињено 

кривично дело. 
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 Одлука о судским трошковима и судском паушалу донета је на основу члана 450 

ЗКПК-а.   

 У складу са чланом 463 ЗКПК-а, оштећена страна се за остварење имовинско-

правног захтева упућује на грађанску парницу. 

Из свега напред наведеног одлучено је као у диспозитиву пресуде. 

 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Опште одељење -Кривични одсек 

К.бр. 104/20 дана 12.06.2020.године 

 

 

Записничар                   С У Д И Ј  А 

Снежана Вукомановић      Лидија Вучуровић 

 

    

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове пресуде окривљени може поднети приговор у писменом 

облику или усмено на записник код овог суда, у року од 8 (осам) дана 

од дана пријема исте. 

  

     

      За тачност: 

             

   

 

 


