REPUBLIKA E KOSOVËS
РЕПУБЛИКА КОСОВО – REPUBLIC OF KOSOVO
GJYKATA THEMELORE E MITROVICËS
ОСНОВНИ СУД МИТРОВИЦА –BASIC COURT OF MITROVICA

К.бр.71/18
У ИМЕ НАРОДА
ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ–ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕШКА КРИВИЧНА
ДЕЛА, Председник судског већа Радослав Марковић, са члановима већа Мандушић
Синишом и Станић Драганом и правном секретарицом Биљаном Јовановић, у
кривичном предмету против окривљеног Х.Н.а, кога заступа адвокат Ћ.Р., због
кривичног дела Тешка телесна повреда из члана 189 став 5 у вези става 1 КЗРК-а, по
Оптужници Основног тужилаштва у Митровици КТ.I.бр. 2528/2018. године, од дана
30.07.2018. године, коју заступа Државни тужилац Фетије Бајрами-Шаља, након
одржаног главног претреса дана 01.11.2018.године, донео је

ПРЕСУДУ
Окривљени Х.Н., од оца ......... и мајке ......, рођене ........, рођен ........ године у
селу , општина Србица, где и живи, са личним бројем ......, ........, држављанин Косова,
незапослен, ожењен, отац двоје деце, средњег економског стања, раније неосуђиван,
против њега се не води поступак за неко друго кривично дело, налази се у притвору од
14.07.2018. године

К Р И В ЈЕ
Зато што је дана 14.07.2018. године, око 19,30 часова у селу ...... општина
Србица у ........., док је био са својим братом И. Х. на приколици трактора долазећи са
њиве кући, окривљени je испред своје куће је срео свог брата од стрица-оштећеног И.
Х. са једном даском од дрвета палете у руци, коју је оштећени узео од родитеља
окривљеног, и у тренутку када су се срели окривљени Н. му се обратио речима “зашто
си узео ту палету седамсто ти мајки ј...” Скочио са приколице узео једно дрво (колац) и
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ударио га по левој руци и по деловима тела и нанео му тешке телесне повреденагњечење меких ткива и поткожно крварење у рамену десног дела тела и потколенице
леве ноге, мека ткива у региону лакта леве надлактице.Трауматолошко исчашење
зглоба надлактице (радијуса) леве руке и прелом кости подлактице леве руке,
- чиме је починио кривично дело Тешка телесна повреда из чл.189 ст.5 у вези ст.1
КЗРК.
Па Суд на основу члана 4, 7, 9, 10, 21, 41, 45, 73, 74, 75, 76, 83, КЗРК и чл. 248
ст.1 у вези ст 4, чл. 365, 366, 367, 450, 461 ЗКП-а и чл.39 Закона о накнади жртава
злочина, окривљеног
ОСУЂУЈЕ

I На казну затвора у трајању од 1 (једне) године и 6 (шест) месеци, у коју ће
се урачунати и време проведено у притвору од 14.07.2018. године, до 01.11.2018.
године.
II Притвор се окривљеном укида 01.11.2018. године, о чему ће се донети
посебно решење.
III Окривљени се обавезује да на име судског паушала плати износ од 50
(педесет ) еура у року од 15 (петнаест) дана од дана правноснажности ове пресуде.
IV. Окривљени се обавезује да на име Програма за накнаду жртвама злочина
плати износ од 50 (педесет) еура у року од 15 (петнаест) дана од правноснажности ове
пресуде.
V Оштећени није истакао имовинско правни захтев.
Образложење

Основно тужилаштво у Митровици је поднело Основном суду у МитровициОдељење за тешка кривична дела Оптужницу КТ.I.бр.2528/2018 од 30.07.2018. године,
против окривљеног Х.Н., због кривичног дела Тешка телесна повреда из чл.189 ст.5 у
вези ст.1 КЗРК.
Основни суд у Митровици, као надлежни суд у овом предмету, одредио је и
одржао главни претрес дана 01.11.2018. године, на коме су били присутни Државни
тужилац Основног тужилаштва из Митровице, Фетије Бајрами Шаља, окривљени Х.Н.,
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бранилац окривљеног, адвокат Ћ.Р., oштећени И. Х. и судски преводилац Ремзија
Чолаковић.
Окривљени Х.Н. на главном претресу одржаном у Основном суду у Митровици,
након што му је прочитана Оптужница КТ.I.бр.2528/2018 од 30.07.2018. године, од
стране државног тужиоца Основног тужилаштва из Митровице, у потпуности је
признао кривицу за кривично дело за које је оптужен, односно за кривично дело Тешка
телесна повреда из чл.189 ст. 5 у вези ст.1 КЗРК.
Након признања кривице од стране окривљеног, тужилац Фетије Бајрами Шаља
изјавила је да се слаже са признањем кривице од стране окривљеног, с обзиром да је
признање кривице дато на добровољној основи без икаквог утицаја и предлаже суду
да прихвати признање кривице од стране окривљеног, с обзиром да се признање
кривице темељи и на другим доказима који су у списима предмета, изјаве оштећеног,
сведока и вештачење вештака судске медицине о повредама оштећеног.
Оштећени је прихватио изјаву тужиоца у вези признања кривице.
Бранилац окривљеног Х.Н.а, адвокат Ћ.Р., изјавио је да је признавање кривице
дошло након консултације са браниоцем и да је окривљени свестан кривично правних
последица признавања кривице.
Суд је размотрио признање кривице од стране окривљеног Н. Х., у складу са
чл.248 ЗКП-а, и у овом случају оценио да су испуњени законски услови за прихватање
кривице.Суд је утврдио да је признање кривице од стране окривљеног Н. Х. у складу са
постојећим доказима, Полицијским извештајем 2018-БФ-0215, Извештаја са места
догађаја од 14.07.2018.године, лекарског извештаја на име оштећеног И.Х., извештаја
судске медицине на име оштећеног И.Х., Извештаја вештака судске медицине на име
оштећеног И.Х. бр.08/2018 од 20.07.2018.године и фотодокументације места догађаја,
као и изјаве оштећеног И.Х. од 14.07.2018.године бр.2018БФ0215 и сведока И. Х. од
15.07.2018.године бр.2018БФ0215 и сведока Ш.Х. од 14.07.2018.године
бр.2018БФ0215, дате на записник о испитивању у полицији.Наведени докази и
признање кривице од стране окривљеног су уверили Суд да је окривљени Н.Х. учинио
кривично дело Тешка телесна повреда из чл.189 ст.5 у вези ст.1 КЗРК.
Суд је утврдио да је признањe кривице од стране окривљеног Н.Х. дато
добровољно, да је исти разумео природу и последице признања кривице.Суд је утврдио
да оптужница не садржи ни једно кршење Закона или чињеница, грешке и због тога је
прихватио признање кривице од стране окривљеног.
У завршној речи, тужилац је остао при оптужници, предложио суду да све
чињенице узме у обзир, да окривљеног огласи кривим и да приликом изрицања врсте и
висине казне узме у обзир све околности и отежавајуће и олакшавајуће, а коју изјаву је
подржао и оштећени И.Х., док бранилац у својој завршној речи изјављује да је
окривљени са пуном свешћу признао кривично дело, да се дубоко каје за почињено
кривично дело и тражи од суда да узме у обзир олакшавајуће околности, обзиром да је
дошло до признавања кривице, до израженог жаљења, његово понашање након
конфликта и да се кривично дело десило изненада и није се припремало и да је
окривљени отац двоје деце.Наводи да је овај догађај погодио и окривљеног и да је
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морално погодило и породицу и да је време проведено у притвору било довољно да се
исти ресоцијализује и доставља диспозитив, прву страницу једне пресуде Апелационог
суда, где је било у питању кривично дело Тешка телесна повреда из чл.189 ст.5 КЗРК и
кривично дело Неовлашћено ношење, поседовање и контрола оружја из чл.374 КЗРК и
где је донета казна од шест месеци и предлаже да све речено и поднето, судско веће
има у виду.Са изјавом свог браниоца се сложио и окривљени.
Суд је на основу признања кривице и горе наведених доказа, полицијски извештај
2018-БФ-0215, извештај са места догађаја од 14.07.2018.године, лекарски извештај на
име оштећеног И.Х., извештај судске медицине на име оштећеног И.Х., извештај
вештака судске медицине на име оштећеног И.Х. бр.08/2018 од 20.07.2018.године,
фотодокументације места догађаја оштећеног И.Х. од 14.07.2018.године, изјаве
сведока Иљми Хајдини од 15.07.2018.године и изјаве сведока
Ш. Х. од
14.07.2018.године, утврдио да је окривљени Н.Х. учинио кривично дело Тешка телесна
повреда из чл.189 ст.5 у вези са ставом 1 КЗРК.
Суд је приликом одређивања казне за ово кривично дело узео у обзир околности
које утичу на врсту и висину казне, засноване на чл. 73 КЗРК-а.Као олакшавајуће
околности, Суд је ценио да је окривљени признао кривицу у потпуности, чињеницу да
је исти изразио кајање и да у будућности неће поновити кривично дело, да се извињава
и срами, што је проузроковао проблеме породици, понашање окривљеног на суду и
истрази, где се каје због учињеног дела, животно доба окривљеног, његово понашање
након конфликта да се ради о фамилијарним односима, као и чињеницу да кривично
дело није било припремљено и да се десило изненада и да је окривњени породичан
човек и отац двоје деце.
Суд у делима окривљеног није нашао отежавајуће околности.
Након процене свих околности, предлога браниоца окривљеног, Суд оцењује да је
изречена казна затвора у трајању од 1 (једне) године и 6 (шест) месеци, у складу са
степеном одговорности и друштвеној опасности за кривично дело којим се оптужује
окривљени, и да Суд оцењује да таквом казном ће се постићи сврха кажњавања
предвиђена чл.41 КЗРК-а, да спречава извршиоце кривичних дела убудуће, да
истовремено врши рехабилитацију саме особе, као и да спречава друге особе од
извршења кривичних дела.
Одлука да се окривљеном урачуна време притвора у казну затвора, заснива се на
чл.83 КЗРК-а.
Одлука да се окривљеном укине притвор, заснива се на чл.367 ст.6 ЗКП-а, о
чему је донето посебно решење.
Везано за трошкове поступка, одлука је донета на основу чл.450 ЗКП-а, за накнаду
жртава злочина на основу чл.39 Закона о накнади жртава злочина.
Суд је на основу горе наведених разлога одлучио као у диспозитиву пресуде, а на
основу чл.365 ЗКП-а.
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ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕШКА КРИВИЧНА ДЕЛА
К.бр.71/2018 од 01.11. 2018. године.

Правна секретарица
Биљана Јовановић

Председник судског већа
Радослав Марковић

ПРАВНА ПОУКА: Против ове пресуде може се уложити жалба у року од 15
дана од дана пријема пресуде Апелационом суду у Приштини, а преко овог суда.
Жалба се мора предати у довољном броју примерака и то, за другу страну, а један
примерак за суд.
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