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Broj dokumenta:     01810510 

  

  

У ИМЕ НАРОДА 

 

            К.бр.331/21 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ - Опште Одељење – Кривични одсек, 

судија појединац Бранка Семенов, са записничарем Весном Ђорђевић, решавајући по 

кривичном предмету према окривљеном Ф. Б.  из Митровице ул. …  број … због 

кривичног дела: Лака телесна повреда из чл.188 став 1 тачка 1.4. КЗРК, одлучујући о 

предлогу за изрицање казненог налога предложеног у Оптужници Основног 

Тужилаштва у Митровици - Општи Департман КТ.II.бр.144/19 од 22.04.2021.године, без 

одржавања  главног претреса,  дана 24.05.2021.године, донео је : 

 

 ПРЕСУДУ 

 

УСВАЈА СЕ предлог Основног  Тужилаштва у Митровици – Општи Департман  

КТ.II.бр.144/19 од 22.04.2021.године,  изриче се: 

 

         КАЗНЕНИ НАЛОГ 

Окривљени: 

 - Ф. Б., са надимком … , од оца … и мајке … , рођене … , рођен … године у 

Митровици, где и сада живи у ул … бр. … , са завршеном вишом  школом,  запослен, по 

професији конобар, ожењен, отац  једног детета,  средњег имовног стања, Албанац, 

држављанин републике Косова са личним броје …  

 

                КРИВ ЈЕ 

Зато што је : 

 Дана 17.06.2017.године око 00,48 часова у Митровици на шеталишту – Кеј, испод 

главног Ибарског моста је нанео лаке телесне повреде другоме и то оштећеном Б. Ш. на 



 Numri i lëndës: 2021:082636 
 Datë: 24.05.2021 
 Numri i dokumentit: 01810510 
 

2 (3)  

   
2

0
2

1
:0

8
2

6
3

7
 

тај начин , након расправе везане за око отварања бизниса физички је напао оштећеног, 

на тај начин га је ударио неколико пута песницама по телу, чиме му је нанео лаке 

телесне повреде,   

- Чиме је  учинио кривично дело Лака телесна повреда из чл.188 став 1 

таччка 1.4. КЗРК. 

Стога суд у смислу чл.7, 17, 41, 46, 73  КЗРК-а,  као и чл.359, 360, 365, 366 и 

450 ЗКП-а, окривљеном. 

 

ИЗРИЧЕ  

 

 - НОВЧАНУ КАЗНУ  у износу од 200 € (двестотинеевра), коју казну ће 

платити у року од 15 (петнаест) дана од дана правноснажности  ове пресуде. 

 - Ако окривљени не плати казну у одређеном року, суд ће у смислу чл.46 КЗРК-а, 

заменити новчану казну казном затвора, рачунајући 20 € (двадесетевра) за један дан 

проведен у затвору. 

 - Окривљени се обавезује да  на  име трошкова поступка плати износ у висини од 

15€ (петнаестевра),  на име судског паушала износ од  15 € (петнаестевра), у року од 15 

дана од дана правноснажности ове пресуде, под претњом принудног извршења. 

Оштећени  б. Ш. из Митровице ул. … бр ….  се  за остваривање имовинско 

правног захтева упућује се  на парницу. 

 

  О б р а з л о ж е њ е  

 

Основно Тужилаштво у Митровици – Општи Департман, поднео је оптужницу 

КТ-II-бр.144/19 од 22.04.2021.године, са захтевом за изрицање казненог налога, против 

окривљеног  Ф. Б. из Митровице,  због кривичног дела Лака телесна повреда из чл.188 

став 1 тачка 1.4. КЗРК. 

Дописом од 21.05.2021.године Основно тужилаштво је извршило исправку 

оптужнице  с`обзиром да се у наведеном слулају ради о кривичном делу за које је 

предвиђена новчана или казна затвора у трајању до годину дана, тиме што предлаже 

издавање казненог налога изрицањем новчане казне према окривљеном. 

 

Након разматрања оптужнице и захтева за изрицање казненог налога, суд је 

нашао  да је оптужница и захтев за изрицање казненог налога основани у складу са 

чл.495 ЗКП-а.  Увидом у списе предмета, без одржавања судског претреса да изда 

казнени налог као у диспозитиву, суд је  утврдио  да има довољно доказа који потврђује 

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

чл.493 ЗКП-а.  
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Суд је оценио да у конкретном случају постоје докази који су довољни за 

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

терет по Оптужници Тужилаштва. Увидом у лекарски извештај на име оштећеног од 

17.06.2017. године, констатција и мишљење лекарског вештака од дана 23.10.2017. и 

28.06.2020.године, ЦД, као и увидом у остале списе предмета, суд је утврдио да у 

конкретном случају постоје докази за утврђивање кривице окривљеног  да је извршио 

кривично дело за којим се оптужује по оптужници тужилаштва. 

По КЗРК за кривично дело Лака телесна повреда из чл.188 став 1 тач.1.4. КЗРК  

предвиђена је  новчана казна или казна затвора у трајању до годину. 

Приликом одређивања висине новчане казне, суд је у складу са чланом 73. КЗК-а   

оценио да је изречена казна у складу са законским одредбама  и да ће се истом постићи 

сврха кажњавања предвиђена чл.41 КЗК-а, која ће утицати на рехабилитацију истог, на 

спречавању осталих лица да не врше кривична дела, подизању свести и јачању обавезе 

за поштовање закона. Суд је  констатовао  да је изречена казна у складу са степеном 

одговорности окривљеног и друштвеној опасности за учињено кривично дело. 

Одлуку о судским трошковима и судском паушалу, донета је на основу  чл. 450 

ЗКП-а. 

У складу са чл.463 ЗКП-а оштећени Ф. Б. из Митровице се за остваривање 

имовинско правног захтева упућује се  на парницу. 

 

Из горе изложеног одлучено је као у диспозитиву пресуде. 

 

                         ОСНОВНИ СУД МИТРОВИЦИ 

                     - Опште Одељење – Кривични одсек - 

                                     К.бр.331/21 од 24.05.2021.године 

 

 

  

Записничар,                     СУДИЈА 

Весна Ђорђевић               Бранка Семенов 

 

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: 

 


