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Broj predmeta: 2019:128260 

Datuma: 27.02.2020 

Broj dokumenta:     00863084 

 

 

K.бр. 15/19 

 

 

У ИМЕ НАРОДА  

 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ - Опште одељење, судија Вељко Вучетић,  

са правном секретарицом Снежаном Јоксимовић, у кривичном поступку против 

оптуженог М.Б., оптуженог оптужницом  државног тужиоца Основног тужилаштва у 

Митровици - Опште одељење  КТ.II.бр. 2592/18 од 01.04.2019. године,  због кривичног 

дела  Лака телесна повреда из чл.188 ст.3  тачка 3.1 КЗРК, након јавног главног претреса 

одржаног дана 27.01.2020. године у присуству државног тужиоца Наташе Радовић и 

оптуженог, донео је и дана 28.01.2020. године, објавио 

 

 

 

П Р Е С У Д У 

 

 

 Оптужени:   

 

 М.Б., од оца ................и мајке ................девојачко 

..................рођен...................године у с................., општина.................., где и сада живи, са 

личним бројем ...................завршио основну школу, незапослен, неожењен, лошег 

имовног стања, ........, држављанин Kосова.  

 

                                                                        Крив је  

 

 Што је:   
 Дана...............године, око ..........часова, у кући оштећене Б.З. у с............ 

општина............, способан да схвати значај свог дела и да управља својим поступцима, 

свестан свог дела и хтео је његово извршење, нанео лаку телесну повреду оштећеној, на 

тај начин што је наведеног дана отишао у кућу оштећене у алкохолисаном стању и 

физички је напао, ударајући је рукама по лицу и телу, наневши јој повреде у пределу 

лица и шаке леве руке, које су од стране вештака судске медицине окарактерисане као 

лаке телесне повреде, а оштећена је старија особа  која живи сама и која је глувонема и 

болесна, па представља  рањиву жртву, 
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- чиме је учинио кривично дело Лака телесна повреда  из чл.188 ст.3 тачка 

3.1 КЗРК. 

 

  Па га суд  применом одредби наведеног члана и чл.4, 7, 21, 41, 45, 73, и 74 КЗРК и 

чл.365 ЗКПК,  

 

                 ОСУЂУЈЕ  

 

 На казну затвора од 7 (седам) месеци. 

 

 Обавезује се окривљени  да надокнади трошкове кривичног поступка  у износу од  

20 евра  и паушални износ од 20 евра, у року од 15 дана  од дана правноснажности ове 

пресуде. 

 

 Обавезује се окривљени  на плаћање таксе за Програм о накнади жртава злочина 

у износу од 30 (тридесет) евра, у року од 15 дана од дана правноснажности ове пресуде. 

  

Оштећена З.Б. из с. ...............општина ..................се упућује  да свој 

имовинскоправни захтев може  остварити у парничном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Државни тужилац  Основног тужилаштва у Митровици, поднео је Основном суду 

у Митровици оптужницу КТ.II.бр.2592/18 од 01.04.2019.године. Тужилац је у оптужници 

навео, да је оптужени дана .............године, око ..........часова, у кући оштећене Б.З. у 

с.................., општина ...................нанео оштећеној, лаке телесне повреде у пределу лица 

и шаке леве руке, која представља рањиву жртву јер је старија особа, глувонема и 

болесна. У завршној речи тужилац је изјавио да сматра да је изведеним доказима  

неспорно утврђено да је оптужени извршио кривично дело које му је оптужницом 

стављено на терет.  

 

 Изјашњавајући се о оптужници, оптужени је негирао извршење кривичног дела 

које му је стављено на терет, али је изјавио да је раније наносио телесне повреде 

оштећеној. 

  

 Суд је на главном претресу извео следеће доказе: Испитивање сведока Ј.М. 

иМ.П.; Читање службене белешке Полицијске станице Зубин поток од 

29.06.2018.године; Увид у записник  о резултатима алкотестирања оптуженог  од 

29.06.2018.године; Читање и увид у налаз и мишљење вештака  медицинске струке 

Др.Ф.Д. од 19.03.2019.године; Увид у  8 фотографија из фотодокументације од 

29.06.2018.године и; Саслушање оптуженог М.Б.. Државни тужилац је на главном 

претресу одустао од извођења доказа испитивањем оштећене као сведока З.Б., јер су суд 

и тужилаштво од стране  запослених у Центру за социјални рад у ................сазнали да је 

оштећена у лошем здравственом стању, да се ради о глувонемој особи која чак и преко 

тумача не би могла да буде саслушана, као и немогућности да буде доведена у суд . 

 

 Сведокиње Ј.М. и М.П., које су запослене у  Центру за социјални рад у  

................., прва на радном месту геренто домаћице, а друга на радном месту социјалног 
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радника из области проширених права, су навеле да су дана 29.06.2018.године, биле у 

кући З.Б., с обзиром да јој носе храну два пута недељно и да су је затекле са подливом на 

лицу и затвореног ока, док је Ј.М. изјавила да је оштећена и на левој шаци имала оток. 

Обе сведокиње су изјавиле  да се са оштећеном споразумевају путем гестикулације и да 

им је оштећена гестикулацијом показала да је ударена, а онда је руком показала на кућу 

М.Б., у којој оптужени живи сам  и која се налази у непосредној близини куће оштећене, 

на основу чега сматрају да јој је повреде нанео оптужени. Сведокиња М.П. је додала да 

су оштећеној и раније наношене повреде, али да не зна детаље, јер је са оштећеном тада 

радио други социјални радник. 

 

 Увидом у службену белешку ПС ............од 29.06.2018.године, суд је утврдио да су 

полицијски службеници наведеног дана дошли у с................, по позиву запослених у 

Центру за социјални рад, и да су тамо затекли оштећену З.Б. са повредама на лицу, за 

шта је оштећена гестикулацијом десне руке оптужила свог братанца М.Б.. 

 

 Увидом у записник  о резултатима алхотестирања у ПС 

...............од................године, суд је утврдио да је оптужени овога дана у ...............часова, 

имао 0,74 промила алкохола у организму. 

 

 Читањем и увидом у налаз и мишљење вештака  медицинске струке од 

19.03.2019.године, суд је закључио да су повреде леве руке које је задобила оштећена 

З.Б. изазване тупим а не оштрим предметом и да представљају лаке телесне повреде, док 

су на фотографијама из фотодокументације приказане повреде на лицу оштећене. 

 

 Оптужени је на главном претресу, приликом саслушања, негирао извршење 

кривичног дела, али је изјавио да је раније у .......... или.............години нанео телесне 

повреде оштећеној З.Б., због чега се налази на издржавању  казне затвора.    

 

 Чињенице које се односе на време, место и начин извршења кривичног дела, суд 

је утврдио првенствено на основу исказа сведокиња Ј.М. и М.П., које су описале 

гестикулације оштећене о начину наношења повреда и њено показивање на кућу у којој 

оптужени живи сам, закључујући да је оштећеној повреде нанело лице које је оптужено 

у овом кривичном поступку. Изјаве ове две сведокиње су поткрепљене налазом и 

мишљењем вештака медицинске струке, који је повреде оштећене у пределу лица и шаке 

леве руке окарактерисао као лаке телесне повреде што се потврђује и фотографијама из 

фотодокументације. 

 

 Насупрот томе, суд није прихватио одбрану оптуженог који је негирао извршење 

овог кривичног дела наводећи да је радио дана када се десио догађај описан у 

оптужници, али не дајући суду никакав алиби за ову тврдњу. 

 

 На основу наведеног суд је закључио да се у радњама оптуженог стичу сви 

елементи кривичног дела Лака телесна повреда из чл.188 ст.3 тачка 3.1 КЗРК. 

Одредбама овог члана и става КЗРК, предвиђено је да ће се казном затвора у трајању од 

3 (три) месеца до 3 (три) године, казнити свако лице које нанесе лаке телесне повреде 

рањивој жртви. Суд је, полазећи од претходно утврђеног чињеничног стања, закључио 

да је оптужени, у време и на месту наведеном у диспозитиву ове пресуде, нанео лаке 

телесне повреде у пределу лица и шаке леве руке, оштећеној, која представља рањиву 

жртву, с обзиром да је физички и ментално хендикепирано лице које је глувонемо, 

болесно и старо, што је у складу са одредбама чл.120 ст.37 КЗРК. 
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  Суд је нашао да је оптужени  у време извршења кривичног дела  био урачунљив, 

односно да је био способан да схвати значај свог дела  и да управља својим поступцима, 

јер досадашњим током кривичног поступка  није истакнута нити једна  околност којом 

би била доведена у сумњу урачунљивост окривљеног. Оптужени је у моменту извршења 

био свестан свог дела и хтео је његово извршење, па је поступао са директним 

умишљајем.    

 

 Сходно одредбама КЗРК, за кривично дело Лака телесна повреда из чл.188 ст.3 

тачка 3.1 КЗРК, предвиђена је казна затвора  у трајању од 3 (три) месеца до 3 (три) 

године. 

 

 Доносећи одлуку о врсти и висини кривичне санкције суд је имао у виду све 

околности предвиђене чл. 73 и 74 КЗРК. Од олакшавајућих околности на страни 

оптуженог, суд је имао у виду  да се оптужени коректно понашао током целог кривичног 

поступка, док је као  отежавајуће околности  узео у обзир чињеницу да је оштећена стара 

и глувонема особа и да представља нарочито рањиву жртву која је неспособна да се 

брани ( иако  рањивост жртве представља елемент овог кривичног дела) и да оптужени 

није исказао кајање због извршеног кривичног дела. 

 Имајући на уму олакшавајуће и отежавајуће околности, личност оптуженог, 

конкретне околности кривичног дела и сврху кажњавања, суд је нашао да је у 

конкретном случају за извршено кривично дело оптуженом нужно изрећи казну затвора 

у трајању од 7 (седам) месеци.  

 

Суд је оценио  да је изречена казна  у складу са законским одредбама чл.41 КЗРК, 

и да ће се истом  постићи сврха кажњавања, да  одврати извршиоца  од поновног 

извршења кривичног дела и да га рехабилитује, да одврати друга лица од вршења 

кривичног дела, да обезбеди задовољење жртвама или друштву за губитке или штете 

изазване кривчним делом  и да изрази осуду друштва за кривична дела, повећа морал и 

оснажи обавезу поштовања закона. 

 Суд је оптуженог на основу чл. 453 ст. 1 у вези са чл. 450 ЗКПК, обавезао на 

накнаду трошкова  кривичног поступка у износу од 20 (двадесет) евра, који 

представљају трошкове судско - медицинског вештачења. Поред тога, суд је оптуженог 

на основу истог члана обавезао и на плаћање паушалног износа  од 20 (двадесет) евра, у 

року од 15 дана од дана правноснажности ове пресуде. 

 

 Одлука о плаћању таксе за Програм о накнади жртава злочина донета је сходно 

одредбама чл. 39 ст. 3 подстав 3.1 Закона о накнади жртава злочина. 

 

 Одлука о упућивању оштећене да свој имовинскоправни захтев може остварити у 

парничном поступку, донета је у складу са чл.463 ст.2 у вези са ст.1 ЗКПК, с обзиром да 

подаци кривичног поступка не пружају довољно основа ни за потпуно ни за делимично 

пресуђење. 

 Имајући у виду наведено,  одлучено је  као у изреци ове пресуде. 
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ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Опште одељење - Кривични одсек 

К.бр. 15/19, дана 27.02.2020 године. 

 

Правна секретарица,                           Судија,  

Снежана Јоксимовић                  Вељко Вучетић 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:Против ове пресуде  може се изјавити жалба 

Апелационом суду у Приштини – Одељењу у Митровици, у року од 15 (петнаест) дана 

од дана пријема писменог отправка пресуде, а преко овог суда. 

 

 

 

 

 

 


