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Broj predmeta: 2019:105340 

Datuma: 12.02.2020 

Broj dokumenta:     00828992 

 

 

K. бр. 658/19 

 

 

У ИМЕ НАРОДА  

 

 

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

са правном секретарицом Снежаном Јоксимовић, у кривичном поступку против 

окривљеног Е.И., оптужен оптужницом  државног тужиоца Основног тужилаштва у 

Митровици- Опште одељење  КТ.II.бр. 51/19 од 05.06.2019. године,  због кривичног дела 

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

повреда из чл.188 ст.3 тачка 3.2 КЗРК, након јавног првог саслушања одржаног 

16.01.2020. године у присуству државног тужиоца Наташе Радовић, оштећене В.Р.  и 

окривљеног, донео је и дана 16.01.2020. године објавио 

 

 

П Р Е С У Д У 

 

 

 Окривљени: 

 

  Е.И., од оца............  и мајке ............девојачко ............рођен дана .............године у 

..................са пребивалиштем у Ул......................................, са личним бројем.............., 

завршио средњу школу, незапослен, ожењен, отац једног детета, средњег имовног стања, 

.............држављанин Косова. 

 

Крив је  

 

 

 Што је:  

 

1. Дана  ..............године, око ..............часова,  у   ...............   у   Ул................. 

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

и хтео је његово извршење, ненео лаку телесну повреду другом лицу  и то оштећеној 

В.Р., на тај начин што је наведеног дана била на улици са братом, а онда је окривљени 

без икаквог разлога напао своју бившу девојку В.Р., и ударио је рукама по лицу и телу, 

наневши јој лаке телесне повреде у виду нагњечења меких ткива левог рамена и 

огреботине на левом рамену, а које последице су привременог карактера по здравље 
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- чиме је  извршио кривично дело  Лака телесна повреда из чл. 188 ст.3 тачка 

3.1  КЗРК.    

 

2. Дана.............године   око  .......часова,  у  Митровици  у  Ул.  ................ 

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

и хтео је његово извршење, ненео лаку телесну повреду другом лицу  и то оштећеној 

В.Р., и њеној малолетној ћерки Р.Ј. на тај начин што је наведеног дана након претходне 

свађе са оштећеном, физички напао њу и њену ћерку каблом од струје и каишем, нанео 

им лаке телесне повреде у виду нагњечења меких ткива рамена, које су обе задобиле, а 

које последице су привременог карактера по здравље, 

 

- чиме је  извршио кривично дело  Лака телесна повреда из чл. 188 ст.3 тачка 

3.2  КЗРК, у стицају  са кривичним делом под тачком 1. диспозитива 

 

  Па му суд  применом одредби наведених чланова  и  чл.4, 7, 17, 21, 41, 73, 74, 75, 

76,  и чл.80  ст.1 КЗРК,  

 

 

ПРЕТХОДНО УТВРЂУЈЕ 

      

- за кривично дело Лака телесна повреда из чл.188 ст.3  тачка 3.1 КЗРК, казну 

затвора у трајању од 3 (три) месеца. 

 

- за кривично дело Лака телесна повреда из чл.188 ст.3 тачка 3.2  КЗРК, казну 

затвора  у трајању од 7 (седам) месеци. 

 

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

 

 

УСЛОВНУ ОСУДУ 

 

Којом окривљеном утврђује  јединствену казну затвора у трајању од 8 (осам)  месеци, 

и истовремено одређује да се изречена казна неће извршити ако окривљени  у року од  2 

(две) године, не учини  неко ново  кривично дело. 
 

 Обавезује се окривљени да надокнади трошкове кривичног поступка у износу од 

20 (двадесет) евра и паушални износ од  20 (двадесет) 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. 

  

Оштећене В.Р. и Р.Ј., обе из .................Ул. ..............се упућују  да свој 

имовинскоправни захтев могу остварити у парничном поступку. 

 

 

            О б р а з л о ж е њ е  
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Државни тужилац  Основног тужилаштва у Митровици, поднео је Основном суду 

у Митровици оптужницу КТ.II.бр.51/19 од 05.06.2019. године, против окривљеног Е.И., 

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

дела  Лака телесна повреда из чл.188 ст.3 тачка 3.2 КЗРК. 

 

 На првом саслушању, одржаном дана 16.01.2020. године, у присуству државног 

тужиоца Наташе Радовић, оштећене В.Р. окривљеног  и судског преводиоца В.Б. након 

читања оптужнице од стране државног тужиоца и након што се судија уверио да је 

окривљени разумео оптужницу, окривљени је изјавио да признаје извршење кривичних 

дела на начин како су она описана у оптужници и која су му оптужницом стављена на 

терет, да се каје, да обећава суду да ово више неће поновити, да је са оштећеном В.Р. 

сада у браку и да очекују заједничко дете, да му је непријатно што се налазе пред судом 

и моли суд да га блаже казни.  

 

 Дајући своје мишљење о признању кривице од стране окривљеног, државни 

тужилац је изјавио да сматра да су испуњени законски услови за прихватање признања 

кривице, јер је признање кривице дато добровољно, у складу је са чињеничним стањем и 

материјалним доказима, као и да  суд  приликом одмеравања врсте и висине  казне узме 

у обзир све околности, а посебно чињеницу да  су се окривљени и оштећена помирили, 

да очекују заједничко дете и да је  добровољно признао кривицу за извршење кривичних 

дела  која су му  стављена на терет. 

 

 Оштећена је, дајући своје мишљење о признању кривице од стране окривљеног 

изјавила да се окривљени покајао због онога што је урадио, да се од тада променио  и да 

више никада нису имали несугласица. 

 

 Након овога, судија је утврдио да је окривљени разумео природу и последице 

признања кривице, да је признање кривице, дато добровољно,  да се изјава о признању 

кривице заснива на доказима и чињеницама који су наведени у оптужници и списима 

предмета и да оптужница не садржи ни један јасан правни недостатак или чињеничну 

грешку. Стога је судија, након што је утврдио да су испуњени законски услови за то, на 

записнику, у смислу чл. 248 ст. 4 ЗКПК, донео решење којим је прихватио признање 

кривице од стране окривљеног. 

 

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

је утврдио како на основу признања окривљеног, тако и на основу осталих изведених 

доказа - Записнике о испитивању осумњиченог од 17.08.2018.године и 

15.12.2018.године; Записнике о испитивању оштећене В.Р. од 15.08.2018.године и 

17.12.2018.године; Извештаји лекара болнице у Митровици бр.18651 од 

15.08.2018.године и 30760 од 15.12.2018.године; и  Налаз и мишљење вештака судске 

медицине, Др.В.К. бр.02/19 од 15.01.2019.године. Наиме, окривљени је признао да је 

дана 14.08.2018.године у ...........у Ул.............. нанео телесну повреду оштећеној В.Ј. сада 

Р..............., ударајући је рукама и да је дана...............године, у ..............у Ул...........нанео 

телесне повреде оштећеним  В.Ј. сада Р. И Р.Ј., ударајући их електричним каблом и 

каишем. Суд је утврдио да оштећене представљају рањиве жртве. Увидом у налаз и 

мишљење вештака судске медицине утврђено је  да повреде  које су задобиле оштећене, 

представљају лаке телесне повреде. 
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На основу наведеног суд је закључио  да се у радњама окривљеног стичу сви 

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

кривичног дела  Лака телесна повреда из чл.188 ст.3 тачка 3.2 КЗРК. 

Суд је нашао да је окривљени  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. Окривљени 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, док је за  кривично дело Лака телесна повреда из чл.188 ст.3 тачка 3.2 КЗРК, 

предвиђена  казна затвора у трајању од 6 (шест) месеци до 5 (пет) година. 

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

околности предвиђене чл.73, 74 и 75 КЗРК. Од олакшавајућих околности на страни 

окривљеног, суд је имао у виду чињеницу да је окривљени изразио искрено кајање због 

извршених дела, да је са оштећеном В.Р. сада у браку и да чекају заједничко дете, да 

након ових догађаја није било несугласица са оштећенима, као и то да је окривљени на 

првом саслушању признао извршење кривичних дела. Отежавајуће околности на страни 

окривљеног суд није нашао. 

 

 Имајући на уму бројне олакшавајуће околности у одсуству отежавајућих, личност 

окривљеног и конкретне околности кривичних дела, суд је закључио да се у конкретном 

случају може очекивати да ће упозорење уз претњу казном довољно утицати на 

окривљеног да више не врше кривична дела. Стога је окривљеном у складу са чл.80 

КЗРК, за дело из тачке 1. диспозитива ове пресуде претходно утврдио казну затвора у 

трајању од 3 (три) месеца, а за дело из тачке 2. диспозитива ове пресуде претходно 

утврдио казну затвора у трајању од 7 (седам) месеци, а онда је сходно одредбама чл.80 

ст.2 тачка 2.2 у вези са чл.52  КЗРК, окривљеном изрекао условну осуду као јединствену 

казну, претходно му утврђујући казну затвора у трајању од 8 (осам) месеци и 

истовремено одређујући  да се утврђена казна затвора неће извршити ако окривљени у 

року од 2 (две) године не учини  неко ново кривично дело. 

 

  

Суд је оценио  да су изречене казне  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 кривичним делом и да изрази осуду друштва за кривична дела, повећа морал и 

оснажи обавезу поштовања права. 

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

накнаду трошкова  кривичног поступка у укупном износу  од 20 евра. Ови трошкови 

односе се на  трошкове медицинског вештачења у износу од 20 евра. Поред  тога, суд је 

окривљеног на основу истог члана обавезао и на плаћање паушалног износа од 20 евра. 
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 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 оштећених да свој имовинскоправни захтев могу остварити 

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

 

 Имајући у виду наведено,  одлучено је  као у изреци ове пресуде. 

 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Опште одељење - Кривични одсек 

К.бр.658/19, дана 12.02.2020.године. 

 

Правна секретарица,                           Судија,  

Снежана Јоксимовић       Вељко Вучетић 

 

 

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

Апелационом суду у Приштини, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема писменог 

отправка пресуде, а преко овог суда. 

 


