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У ИМЕ НАРОДА  

 

 

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

са правном секретарицом Снежаном Јоксимовић, у кривичном поступку против 

оптуженог А.В., оптуженог оптужницом  државног тужиоца Основног тужилаштва у 

Митровици - Опште одељење  КТ.II.бр. 1753/18 од 09.01.2019. године,  због кривичног 

дела  Тешка телесна повреда из чл.189 ст.1 подстав 1.1 КЗРК (04/Л-082), кривичног дела 

Напад из чл.184 ст.2 у вези ст.1 КЗРК (бр.06/Л-074), и кривичног дела Претња из чл.185 

ст.4 у вези ст.2 КЗРК (04/Л-082), након јавног главног претреса одржаног дана 

26.12.2019. године у присуству државног тужиоца Јова Радовића и оптуженог, донео је и 

дана 27.12.2019. године, објавио 

 

 

П Р Е С У Д У 

 

 Оптужени: 

   

А.В., од оца      и мајке         девојачко          , рођен         .године у             , са 

пребивалиштем у  с.         општина          , са матичним бројем              , неожењен, 

завршио средњу школу, незапослен, средњег имовног стања, неосуђиван,           , 

држављанин Р.Србије.  

 

 

                  I 

 

Крив је 

 

 

 Што је:  

 

1. Дана           године око            часа,  у с.                    општина                    ,  

способан да схвати значај свог дела  и да управља својим поступцима, свестан да у 

случају његовог чињења може наступити забрањена последица, па је на њено наступање 

пристао, нанео тешку телесну повреду оштећеном М.Ђ., тако што је оштећеног, док се 



 Numri i lëndës: 2019:143443 
 Datë: 24.01.2020 
 Numri i dokumentit: 00784152 
 

2 (8)  

   
2
0
1
9
:1
4
3
4
4
4

 

налазио испред свог стана гурнуо слеђа, услед чега је исти пао на десно колено 

проузроковавши повреду у виду прелома чашице десног колена-повреде тешке природе, 

што је за последицу имало привремено слабљење виталног дела тела оштећеног. 

 

- чиме је учинио кривично дело Тешка телесна повреда из чл. 189 ст.1  подстав 

1.1 КЗРК (04/Л-082). 

 

2. Дана              .године око                 часа, у с.                  , општина                      ,  

способан да схвати значај свог дела  и да управља својим поступцима, свестан свог дела 

и желећи његово извршење, након што је нанео тешке телесне повреде оштећеном Ђ.М., 

умишљајно применио силу на друго лице без његовог пристанка, тако што је предметом 

подобним да изазове тешку телесну повреду-летвом, ударио по телу оштећеног Р.Р. 

услед чега је исти пао на земљу, настављајући да га удара.   

 

- чиме је учинио кривично дело Напад из чл.184 ст.2 у вези ст.1 КЗРК (бр.06/Л-

074) у реалном стицају са кривичним делом под тачком 1. 

 

  Па му суд  применом одредби наведених  чл. и  чл.4, 7, 17, 21, 41, 73, 74  и  чл.80  

ст.1 КЗРК,  

 

 

ПРЕТХОДНО УТВРЂУЈЕ 

 

      

- за кривично дело Тешка телесна повреда из чл.189 ст.1  и подстав 1.1. КЗРК,  

казну затвора у трајању од 9 (девет) месеци 

 

- за кривично дело Напад из чл.184 ст.2 у вези ст.1 КЗРК, казну затвора  у трајању 

од 7 (седам) месеци. 

 

Па му суд  сходно одредбама чл.80 ст.2 подстав 2.2. у вези са чл. 52 КЗРК, изриче 

 

 

     УСЛОВНУ ОСУДУ 

 

 

Којом  окривљеном  утврђује  јединствену  казну  затвора  у трајању од 1 (једне) 

године, и истовремено одређује да се изречена казна неће извршити ако окривљени  у 

року од  3 (три) године, не учини  неко ново  кривично дело. 

 

Обавезује се окривљени да надокнади трошкове кривичног поступка и то 

паушални износ од  30 (тридесет) 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. 
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                          II 

 

На основу чл.364 ст.1 подстав 1.3. ЗКПК, 

 

 

ОСЛОБАЂА СЕ ОПТУЖБЕ 

 

 

 Да је: 

 Дана         године, око            часова, у с.           општина          , у стану оштећеног 

М.Ђ., након наношења тешких телесних повреда, са стола узео нож, ушао у купатило  и 

ухватио оштећеног за косу ставивши му нож под грло обративши му се речима : „знаш 

да ћу те сад заклати“, што је код оштећеног изазвало осећај страха за сопствени живот, 

дакле коришћењем оружја озбиљно запретио речима  да ће друго лице лишити живота, а 

све у циљу изазивања страха код тог лица  

 

 -чиме би извршио кривично дело Претња из чл.185 ст.4 у вези ст.2  КЗРК 

(04/Л-082). 

    

Оштећени М.Ђ. из с.           општина           , се упућује  да свој имовинскоправни 

захтев може остварити у парничном поступку, док оштећени Р.Р. није истакао 

имовинскоправни захтев. 

 

 Трошкови кривичног поступка падају на терет  буџетских средстава суда. 

 

 

 

 

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. 1753/18 од 09.01.2019.године, која је измењена, 

односно преквалификована у завршној речи државног тужиоца,  против оптуженог, због 

кривичног дела  Тешка телесна повреда из чл.189 ст.1 подстав 1.1 КЗРК (04/Л-082), 

кривичног дела Напад из чл.184 ст.2 у вези ст.1 КЗРК (бр.06/Л-074), и кривичног дела 

Претња из чл.185 ст.4 у вези ст.2 КЗРК (04/Л-082) у реалном стицају са претходно 

наведеним кривичним делима. У завршној речи државни тужилац је изјавио да сматра да 

је исказима сведока М.Ђ., С.Ђ. и Д.С., као и материјалним доказима неспорно утврђено 

да је оптужени извршио кривична дела која су му оптужницом стављена на терет, што је 

у својој завршној речи подржао и оштећени М.Ђ., који је истакао имовинскоправни 

захтев. 

 

 Изјашњавајући се о оптужници, оптужени је негирао извршење кривичних дела 

која су му стављена на терет, што је поновио  и у завршној речи, и додао је да не спори 

да се наведени инцидент догодио, али да до јачег физичког контакта између њега и 

оштећених није дошло, већ се десило међусобно гурање између њега и оштећених, а 

разлог је био тај што су оштећени М.Ђ. и Р.Р. уринирали по његовом зиду.  
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 Ценећи наводе државног тужиоца и изјашњење оптуженог по оптужби, суд је 

закључио да је неспорна чињеница да је оштећени М.Ђ. дана      .године око       часа у с.       

, општина           задобио тешку телесну повреду у виду прелома чашице десног колена. 

Наиме, овакву тврдњу тужиоца оптужени  није ни спорио и у складу је са налазом и 

мишљењем судског вештака Др.Н.Х. од 24.06.2018.године, али се као основно спорно у 

овом кривичном поступку појавило питање лица које је оштећеном М.Ђ. нанело тешку 

телесну повреду. За суд је било спорно и постојање кривичног дела Напад  из чл.184 ст.2 

у вези ст.1 КЗРК и кривичног дела  Претња из чл.185 ст.4 у вези ст.2 КЗРК, као и лице 

које је извршило ова кривична дела. 

 

 Имајући на уму наведено, утврђујући релевантне чињенице у погледу спорних 

питања у овом поступку, суд је на главном претресу извео следеће доказе: Испитивање 

сведока М.Ђ., С.Ђ., Д.С. и Р.Р.; Читање и увид у полицијски извештај полицијског 

службеника Полицијске станице Зубин Поток од 26.09.2014.године; Читање и увид у 

отпусну листу са епикризом Здравственог центра у Косовској Митровици бр.2090 од 

08.08.2014.године; Читање и увид у Налаз и мишљење вештака судске медицине - 

Др.Н.Х. од 24.06.2018.године; Читање и увид у  записнике о испитивању сведока С.Ђ. од 

12.09.2014.године и Дарка Соврлића од 17.09.2014.године; Читање и увид у записнике о 

испитивању оштећених Р.Р. од 26.09.2014.године и М.Ђ.  од 11.09.2014.године; 

Саслушање оптуженог А.В.; и увид у Извод из казнене евиденције за оптуженог.  

 

 Сведок – оштећени М.Ђ. је на главном претресу навео да је дана и у време које је 

наведено у оптужници са Р.Р. попио два пива у кафани оптуженог, а након тога је кренуо 

својој кући која се налази на 50 – 100 м од кафане, а да је Р. требало да оде кући у       . 

Даље је додао, да када је стигао испред своје бараке, на месту где му је подрум и где се 

сагао да сазује ципеле, тако савијеног, са леђа га је гурнуо оптужени А.В., па је пао на 

десно колено и том приликом је поломио чашицу десног колена. Након тога се појавио 

Р.Р., и оптужени је, када га је видео нашао дрвену летву и почео да га удара њоме, и 

наставио је да га удара и након његовог пада на земљу, све док нису дошли комшије 

В.Ђ.  и Д.С.. Изјавио је да га је оптужени ударио и неколико пута по лицу и да је након 

што је ушао у своју бараку отишао до купатила да опере крв са лица, за њим је у 

купатило ушао и оптужени са кухињским ножем кога је узео са радног стола, ставио му 

нож  у пределу врата, претећи му речима „заклаћу те“. Додаје да је након тога оптужени 

отишао и вратио се са флашом ракије, да он није хтео да пије, али да су ракију пили 

оптужени и Радосав Радивојевић, све док није дошла његова ћерка  С.Ђ. и избацила 

флашу са ракијом напоље. 

 

 Сведок С.Ђ., која је ћерка оштећеног  М.Ђ., је изјавила да не може тачно да се 

сети времена када се десио догађај описан у оптужници, али да је у бараку у коју живи 

њен отац, дошла на телефонки позив комшинице Г.В. која јој је рекла „ дођи овамо, код 

твојих је хаос, А. уби Ц. (мислећи на њеног оца) и још једног човека“, и тамо је затекла 

крв које је било од подрума, преко степеништа до улазних врата. У бараци је затекла 

свог оца који је седео за столом, који је био поплавео и који се држао за колено, док су 

на кревету седели А.В. и Р.Р.. Додала је да је након тога оптужени њу пребацио до куће 

у        и да мисли да јој је тада рекао  „ само да ово не долази до полиције“ , а да је ујутру 

позвала хитну помоћ због лошег стања очеве ноге, да су га одвели до санитета а онда и 

до болнице у         где му је урађена операција колена, јер се успоставило да му је чашица 

колена поломљена. 
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 У својој изјави на главном претресу, сведок Д.С. је навео да је у ноћи када се 

десио догађај описан у оптужници, око 12 сати, зачуо галаму и препирање у комшилуку, 

да је изашао из куће да види шта се дешава, и да је тамо затекао оптуженог, оштећеног 

Р.Р., који је био на земљи и оштећеног М.Ђ. које је био на степеништу или тераси своје 

бараке. Додао је и да је оптужени стајао на удаљености од око 2 метра, од оштећеног Р. 

 

 Оштећени-сведок, Р.Р. је на главном претресу изјавио да се не сећа наведеног 

догађаја, јер је био пијан. На питање судије, како то да је 20.09.2014.године дао изјаву у 

полицији, у којој је детаљно описао догађај који је описан у оптужници, а да се сада 

ничега не сећа, сведок-оштећени је изјавио да је то због његове болести. На питање 

државног тужиоца, како је дошао на главни претрес, Р. је изјавио да је дошао са 

оптуженим, његовим колима. 

 

 Увидом у отпусну листу са епикризом, Здравственог центра у            , суд је 

утврдио да је оштећени М.Ђ. био на одељењу ортопедске хирургије и трауматологије у 

периоду од 25.07.2014.године до 08.08.2014.године, због оперативног лечења прелома 

десне чашице, док се увидом у  налаз и мишљење вештака  судске медицине,  Др. Н.Х. 

утврђује да повреде које је задобио М.Ђ., представљају тешке телесне повреде. 

 

 Читањем записника о испитивању сведока С.Ђ. и Д.С., утврђено је да су њихове 

изјаве дате у полицији септембра месеца 2014.године, идентичне са изјавама које су дали 

на главном претресу. 

 

 Увидом у записник о испитивању оштећеног М.Ђ., суд је утврдио да се његова 

изјава дата у полицији септембра месеца 2014.године, подудара са изјавом коју је дао на 

главном претресу, док је увидом у записник о испитивању оштећеног Р.Р. од 

26.09.2014.године, утврђено, да је исти тада детаљно описао догађај наведен у 

оптужници и да га је тада оптужени прво ударио „боксом“ , а онда је узео и летву којом 

га је ударио једном по глави и једном по рамену, док је на главном претресу прво 

изјавио да се не сећа ничега, јер је био пијан , а касније је променио изјаву и рекао да се 

не сећа ничега због своје болести. 

 

 Оптужени је, приликом саслушања на главном претресу изјавио да се он бранио 

од оштећених  који су га напали, и да није оштећеном Ђурићу претио ножем. 

 

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

Тешка телесна повреда из чл.189 ст.1 подстав1.1 КЗРК, суд је утврдио на основу исказа 

оштећеног-сведока М.Ђ. који је јасно описао начин и место на којем га је оптужени 

гурнуо са леђа док је изувао ципеле испред своје бараке, након чега је оштећени пао на 

десно колено и том приликом задобио прелом чашице десног колена. Овај исказ се 

подудара са исказом сведока С.Ђ., која је изјавила да је наведене вечери приметила да се 

њен отац држао за колено, а да је сутрадан, када је одвежен у болницу у             сазнала, 

да је истом поломљена чашица десног колена. Ово се потврђује и отпусном листом са 

епикризом Здравственог центра у        , где је наведено да је М.Ђ. оперативно лечен због 

прелома чашице десног колена, као и налазом и мишљењем  вештака судске медицине, 

који је ове повреде окарактерисао као тешке телесне повреде. Оптужени је негирао 

извршење овог кривичног дела и у својој одбрани навео да се он само бранио од 

оштећених који су га напали. 
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 На основу наведеног, суд је закључио да се у радњама оптуженог стичу сви 

елементи кривичног дела Тешка телесна поврерда из чл.189 ст.1 подстав 1.1 КЗРК, 

односно да је оптужени гурањем нанео тешку телесну повреду оштећеном М.Ђ., у виду 

прелома чашице десног колена, што је за последицу имало привремено и значајно 

слабљење виталног дела тела оштећеног. 

 

 Када је реч о психичком односу оптуженог према извршеном кривичном делу, 

суд је закључио да је оптужени поступао са евентуалним умишљајем као обликом 

кривице, јер је био свестан да може  учинити дело, па је на то пристао. У том смислу, 

закључак је суда, да је оптужени, намерно гурајући оштећеног испред његове бараке, 

имајући у виду и године оштећеног, био свестан да ова радња може довести до тешке 

телесне повреде и на тај начин је пристао на наступање последице у виду  тешког 

телесног повређивања оштећеног.  

 

 Утврђујући чињенично стање, у вези извршења кривичног дела Напад из чл.184 

ст.2 у вези ст.1 КЗРК, суд је дао поверење сведочењу М.Ђ, који је навео да је видео како 

оптужени удара оштећеног Р. летвом, али да незна које је дебљине била летва и колико 

га је пута ударио, јер је била ноћ. Овај исказ је у вези са сведочењем Д.С., који је изјавио 

да је критичне вечери видео оптуженог, који је стајао на удаљености од 2 метра од 

оштећеног Р.Р., који је био на земљи. Суд није дао поверење исказу оштећеног као 

сведока Р.Р., јер је исти на главном претресу изјавио да се ничега не сећа, јер је био 

пијан, а касније, да је разлог због којег не може да се сети наведеног догађаја, његова 

болест. Суд је имао увиду и чињеницу, да је Р., приликом давања своје изјаве у 

полицији, дана 26.09.2014.године, изјавио да га је оптужени ударио летвом, једном по 

глави и једном по  рамену. Суд није прихватио одбрану оптуженог да се бранио од 

оштећених  и да до великог физичког контакта  није дошло, већ је дошло само до 

гурања. 

 

 На основу утврђеног чињеничног стања, суд је преко добро основане сумње 

закључио да се у описаним радњама оптуженог стичу сви елементи кривичног дела 

Напад  из чл.184 ст.2  у вези ст.1 КЗРК, јер је исти свесно применио силу према 

оштећеном Р.Р., тако што га је предметом подобним да изазове тешку телесну повреду- 

летвом, ударио по телу. 

 

 Оптужени је приликом извршења наведеног кривичног дела  поступао са 

директним умишљајем, односно био је свестан свог дела  и хтео је његово извршење. 

 

 Утврђујући чињенично стање  у вези извршења кривичног дела Претња, из чл.185 

ст.4 у вези ст.2 КЗРК, суд је прихватио одбрану оптуженог који је током читавог 

поступка негирао извршење овог кривичног дела, и имао у виду чињеницу да у 

конкретном случају нису презентовани било какви материјални докази који би 

указивали да је ово кривично дело извршено. Суд је закључио да је основни аргумент 

државног тужиоца у вези наведеног кривичног дела, сведочење оштећеног М.Ђ., који је 

изјавио  да му је оптужени, у његовом купатилу, прислонио кухињски нож у пределу 

врата и запретио му речима „ заклаћу те“. Међутим, суд је нашао да тврдње тужиоца 

нису доказане  у мери преко добро основане сумње, која би била довољна за доношење 

осуђујуће пресуде. Стога је суд, сматрајући  да јавни тужилац није пружио довољно 

доказа који би потврдили тврдњу о кривици оптуженог, на основу чл.364 ст.1 подстав1.3 

ЗКПК, оптуженог ослободио за кривично дело Претња из чл.185 ст.4 у вези ст.2 КЗРК. 
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 Доносећи одлуку о врсти и висини кривичне санкције  за кривична дела за која је 

оптужени оглашен кривим, суд је имао у виду да је за кривично дело Тешка телесна 

повреда из чл.189 ст.1  подстав 1.1 КЗРК, предвиђена казна затвора у трајању од 6 (шест) 

месеци до 5 (пет) година, док је за кривично дело Напад из чл.184 ст.2  у вези ст.1 КЗРК, 

које је извршено у реалном стицају са претходним кривичним делом, предвиђена казна 

затвора у трајању од 6 (шест) месеци од 3 (три) године, као и све околности предвиђене 

чл.73 и 74 КЗРК. Од олакшавајућих околности суд је имао у виду чињеницу да је 

оптужени кривично дело Тешка телесна повреда из чл.189 ст.1  подстав 1.1 КЗРК, 

учинио са евентуалним умишљајем као обликом кривице, што представља мањи степен 

кривице, као и чињеницу да до сада није правноснажно осуђиван и да се коректно држао 

пред судом. Као отежавајућу околност, суд је узео у обзир понашање оптуженог након 

извршења кривичног дела, с обзиром да се исти није интересовао о стању здравља 

оштећеног М.Ђ., који је био хоспитализован  у Здравственом центру у           , где је и 

оперисан. 

 

 Имајући  на уму олакшавајуће и отежавајуће околности, личност оптуженог  и 

конкретне околности кривичног дела, суд је закључио да се у конкретном случају може 

очекивати  да ће упозорење уз претњу казном довољно утицати на оптуженог да више не 

врши кривична дела. Стога је оптуженом  у складу са чл.80 КЗРК, за дело из ст.I  тачка 1 

диспозитива ове пресуде претходно утврдио казну затвора  у трајању од 9 (девет) 

месеци, а за дело из  ст.I тачка 2 диспозитива ове пресуде претходно утврдио  казну 

затвора у трајању од 7 (седам) месеци, а онда је сходно одредбама чл.80 ст.2 подстав 2.2  

у вези са чл.52 КЗРК, оптуженом  изрекао условну осуду као јединствену казну, 

претходно му утврђујући казну затвора  у трајању од 1 (једне ) године и истовремено 

одређујући да се утврђена казна затвора неће извршити ако оптужени у року од 3 (три) 

године не учини неко ново кривично дело.   

 

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. 450 и 453 ст. 1 ЗКПК, обавезао на накнаду 

трошкова  кривичног поступка, и то паушалног износа од 30 (тридесет) евра, у року од 

15 дана од дана правоснажности 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 оштећеног 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 досуђење. 

 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. 1/19, дана 24.01.2020. године. 

 

Правна секретарица,                           Судија,  

Снежана Јоксимовић                  Вељко Вучетић 

 

 

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

Апелационом суду у Приштини-Одељење у Митровици, у року од 15 (петнаест) дана од 

дана пријема писменог отправка пресуде, а преко овог суда. 

 

 


