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Broj predmeta: 2019:095633 

Datuma: 08.11.2019 

Broj dokumenta:     00635499 

 

У ИМЕ НАРОДА 

           К.бр.825/18 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ – Oпште одељење, Кривични одсек, судија 

Лидија Вучуровић, са записничарем Снежаном Вукомановић, у кривичном предмету 

против  окривљеног Б. Б. из с.      , насеље       , општина        , кога је заступала Х. М., 

адвокат из          , због кривичног дела Напад из члана 187 став 3 у вези става 1  КЗРК-а,  

одлучујући по Оптужници Основног тужилаштва у Митровици - Општи Департамент 

КТ.II.бр.2346/18 од 01.10.2018.године, коју је заступао Државни тужилац Наташа 

Радовић, након одржаног главног, јавног претреса дана 24.10.2019.године донео је и 

јавно објавио, док је дана 08.11.2019.године  саставио  ову: 

ПРЕСУДУ 

 Окривљени 

Б.Б., од оца       и мајке   , девојачко        , рођен дана          .године у         са 

пребивалиштем у с.       насеље          општина          , завршио основну  школу, ожењен, 

отац петоро деце,  средњег имовног стања,  по националности           држављанин Косова, 

са личним бројем              неосуђиван, против њега се  не води поступак за неко друго 

кривично дело. 

 

КРИВ  ЈЕ 

Зато што је :      

- Дана            године, у с.          насеље           , у својој кући, умишљајно применио 

силу на друго лице, без пристанка тог лица -  оштећене Ф Б., на тај начин што је након 

свађе са оштећеном, исту напао и гурнуо уза зид, од чега је она задобила телесне 

повреде, а потом напустила кућу у којој су живели заједно, а сада живи у другој 

недовршеној кући у истом дворишту 

- Чиме је учинио  кривично дело Напад из члана 187 став 3 у вези става 1  

КЗРК-а. 

-Стога суд у смислу члaна  4, 6, 7, 17,41, 42, 43, 46, 73 и 74 КЗК-а, као и члана 

359, 360, 361, 365, 366, 450 и 463 ЗКП-а, окривљеном изриче 

  

   УСЛОВНУ ОСУДУ 

    Тако што му утврђује  КАЗНУ ЗАТВОРА у трајању од 7 (седам) месеци и 

истовремено одређује да се утврђена казна неће извршити уколико окривљени за време 

од 2 (две) године не изврши друго кривично дело.     

 - Окривљени  се обавезује да  на  име трошкова поступка и судског паушала 

плати износ у висини од 30€ (тридесетевра) у року од 15 (петнаест) дана од дана 

правноснажности ове пресуде, под претњом принудног извршења. 

 - Оштећена Ф.Б. из с.     , насеље       општина              се ради остваривања 

имовинско-правног захтева упућује на парницу. 



 Numri i lëndës: 2019:095633 
 Datë: 08.11.2019 
 Numri i dokumentit: 00635499 
 

2 (4)  

   
2
0
1
9
:0
9
5
6
3
4

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Основно тужилаштво у Митровици – Општи Департамент подигло је оптужницу 

КТ.II.бр.2346/18 од 01.10.2018.године, против окривљеног Б.Б. из с      , насеље   , 

општина           због кривичног дела Напад из члана 187 став 3 у вези става 1  КЗРК-а. 

У овом кривичном предмету судија је заказао седницу почетног претреса дана 

16.01.2019.године, док је након законских рокова, заказан и одржан главни претрес дана 

05.03.2019., 08.05.2019., 18.06.2019., и 24.10.2019.године, коме су присуствовали 

државни тужилац Наташа Радовић, окривљени Б.Б. са својим браниоцем Х.М., 

адвокатом        ,  оштећена Ф.Б., заштитник жртава Х.Љ., сведок Х.Љ. и судски 

преводилац Славица Красић.  

Државни тужилац је на главном претресу и у завршној речи изјавила да је након 

саслушања оштећене успео да дођемо до истине да је окривљени учинио кривично дело 

којим се терети. Предложе суду да окривљеног огласи кривим и казни по закону.   

Оштећена Ф.Б. је изјавила да је критичне вечери,  часова имала проблем са 

супругом након што је дошао кући са депоније где скупља старо гвожђе, а затим легао 

да спава. Када му је рекла да се пресвуче био је љут, почео је да виче на њу и да је удара 

по телу, претио је да ће да запали кућу. Сваке вечери је правио проблем, викао би, 

псовао и ударао је песницама по леђима и рукама. Критичне вечери је сина од 8 (осам) 

година који је стао између њих одгурнуо. Сукобе су имали и раније, тачније од           

.године због насиља са његове стране, због чега је била принуђена да га пријави 

полицији. Тада му је изречен заштитни налог од стране суда и забрањен прилазак 

оштећеној у трајању од 6 (шест) месеци. Критичне вечери, након сукоба, пријавила га је 

полицији, а сутра дан је полицији дала изјаву и они су је одвели код лекара на преглед. 

Са децом живи у недовршеној кући која се налази у истом дворишту куће у којој је 

живела са супругом и децом. Проблем са окривљеним има последњих 12-13 година, у 

браку су 26 година, имају петоро деце, а сукоби настају због супротних мишљења и 

несугласица. У току је бракоразводна парница, а она изјављује да је најтеже њиховој  

деци која су растрзана између оба родитеља, живе са њом  и у  лошој су  материјалној 

ситуацији. Иначе, окривљени је тукао и када је била у другом стању али је покушавала 

да превазиђу проблеме како би сачувала брак. Говорио јој је ружне речи, називао 

погрдним именима, да је роспија и курва, вређао је њену породицу. Наводи да је све 

трпела због деце. Често се хвалио да има пара и да га је баш брига за њу. Сматра да је не 

воли више. У завршној речи изјављује да окривљени не говори истину и да никада не 

може да му опрости.  

Сведоци Р.Б. и В. Б., ћерке окривљеног искористиле су  законско право, а у 

смислу члана 127 ЗКП ослобођене су дужности сведочења.  

На главном претресу одржаном дана 24.10.2019.године предложени сведок од 

стране адвоката окривљеног Х.Љ.је такође у смислу члана 127 ЗКП ослобођен дужности 

сведочења у овом кривичном поступку, с обзиром да је зет окривљеног.  

 Сведоци нису тражили трошкове поступка. 

Суд је извршио увид у писмену документацију која се налази у списима предмета 

и то кривичну пријаву број 2018-ВС-514 од 22.06.2018.године, у полицијски извештај од 

21.06.2018.године, извештај лекара           од 21.06.2018.године, налаз и мишљење 

вештака медицинске струке при департману у Приштини од 03.07.2018.године, које је 

бранилац окривљеног оспоравао у целости. Извршен је увид у Извод из казнене 

евиденције на име окривљеног од 03.07.2018.године, на који странке нису имале 

примедби. Нових предлога за допуну доказног  поступка, у виду материјалних доказа, 

није било. 
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Окривљени је износећи одбрану током судског поступка негирао извршење 

кривичног дела. У својој одбрани изјавио је да је спорне вечери, око      часова дошао с 

посла кући. Био је уморан, радио је дуго на депонији где скупља секундарне сировине 

које затим препродаје. У кући је поред супруге било и њихово петоро деце. Од умора  му 

је тело било у грчу, а када је легао да спава оштећена га је прекорила да ће јој испрљати 

постељину. Терала га је да обуче пижаму, када јој је одговорио да не може ногом је 

стала на његове груди, а пижаму му је бацила у пределу уста. Са кревета је прешао да 

спава на патос, узео је јастук и легао на под. Након напада с њене стране побегао је у 

ходник, затим у кухињу, изјављује да га је нападала све време и да су је деца склањала 

од њега. Пратила га је и ударала рукама по телу. Истиче да је она њега ударала, а да се 

он бранио ударајући је рукама, као и да су је више ударала деца него он. Када је због 

напада изашао из куће такође је својом главом ударила њега и сина од 9 (девет) година 

који га је молио да се не удаљава из куће. Отишао је до куће њеног оца од које су их 

делиле само тарабе и њеном брату рекао да је са његовим браком готово, као и да он зна 

да га је оштећена 2-3 пута у његовом присуству нападала.  Када се вратио кући, сео је 

испред, а оштећена га је гађала чиме је стигла наневши му повреду рамена и напрснуће 

ребра. На питање државног тужиоца  изјављује да није хтео да је пријави полицији јер га 

је било срамота, а да се лекару касније јавио због болова. Све време је негирао да је 

напао супругу и да јој је нанео телесне повреде. Истиче да су у браку 26 година, да су 

проблеми настали пре око 3 (три) године када су се њен отац и браћа доселили у њихов 

комшилук. Упорно негира да је нападао супругу и да јој је нанео телесне повреде. 

На питање заштитника жртава одговара да незна зашто је дана         .године издат 

налог од стране Основног суда у Митровици када му је изречена забрана приласка и 

физичка и психичка  комуникација у трајању од 6 (шест) месеци. Такође изјављује  да 

незна због чега је донет заштитни налог 2017., а затим 2018.године.  

Након доказног поступка и савесне оцене сваког доказа појединачно, а у вези са 

осталим доказима, ценећи истовремено и одбрану окривљеног, суд је на основу 

резултата целокупног поступка утврдио да је окривљени крив за кривично дело Напад из 

члана 187 став 3 у вези става 1  КЗРК-а које му се оптужницом ставља на терет, за које је 

законом предвиђена казна затвора у трајању од 6 (шест) месеци до 3 (три) године. 

Ценећи одбрану окривљеног који је до завршне речи негирао извршење 

кривичног дела, суд је ценио да је одбрана неуверљива, оспорена исказом сведока – 

оштећене, коју је суд прихватио у целости, због чега је наводе одбране окривљеног 

оценио као усмерене на избегавање кривице у овој кривичној ствари.  

Сам окривљени је у својој изјави навео да несугласице у браку нису имали само 

критичног дана. Сукоби датирају неколико година уназад, а из изјаве оштећене 

потврђено је да је окривљени често правио проблем када би се увече вратио с посла 

кући, викао би, псовао, а често и оштећену ударао песницама по телу. Доказ да је 

оштећена претрпела физичко и психичко насиље је да га је више пута пријављивала 

полицији, а последњи заштитни налог издат је од стране Основног суда у Митровици 

П.бр.597/18 од 17.09.2018.године којим је окривљеном забрањен прилазак оштећеној у 

трајању од 6 (шест) месеци. 

Због свега напред изнетог, суд сматра да у радњама окривљеног постоје сви 

елементи кривичног дела које му се оптужницом ставља на терет, па је стога истог 

огласио кривим и одредио му казну у складу са законом, узимајући при том у обзир све 

олакшавајуће и отежавајуће околности. 

 Како у поступку није истакнута било која околност којом би била доведена у 

сумњу урачунљивост окривљеног у време извршења кривичног дела, то је суд и овај 

елемент кривице окривљеног сматрао постојећим, те је закључио да се ради о 

урачунљивом учиниоцу, да је поступао са директним умишљајем, као обликом кривице, 
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те да је био свестан да је његово дело забрањено, свестан свог дела и да је хтео његово 

извршење. 

Приликом одлучивања о врсти и висини кривичне санкције која ће се према 

окривљеном применити, суд је ценио све околности предвиђене чланом 73 и 74 КЗРК, 

које су од утицаја на одабир, врсту и висину кривичне санкције, па је од олакшавајућих 

околности на страни окривљеног узео у обзир чињеницу да  окривљени није осуђиван, 

да је отац петоро деце са којима је и даље у контакту и које материјално помаже. Од 

отежавајућих околности на страни окривљеног, суд је нашао да је дело извршено против 

рањиве жртве – супруге. 

 Посебно ценећи значај извршења кривичног дела са једне стране и личност 

окривљеног као учиниоца са  друге стране, те имајући у виду сврху  кажњавања према 

члану 41 КЗК,  судија је нашао да се иста може остварити и упозорењем уз претњу 

казном која ће утицати на рехабилитацију истог, утицати на друга лица да не врше 

кривична дела, подизању свести и јачању обавеза за поштовање закона. Суд је оценио да 

је врста и висина кривичне санкције у складу са степеном кривице окривљеног и 

друштвеној опасности за учињено дело. 

Одлука о судским трошковима и судском паушалу, донета је на основу  члана  

450 ЗКП-а. 

У складу са чланом 463 ЗКП-а оштећена се за остваривање имовинско правног 

захтева упућује  на парницу. 

Из напред наведеног одлучено је као у диспозитиву пресуде. 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Опште одељење – кривични одсек 

К.бр.825/2018, дана 08.11.2019.године  

 

  

Записничар,               СУДИЈА 

Снежана Вукомановић          Лидија Вучуровић с.р. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове пресуде  дозвољена је жалба Апелационом суду у 

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

преписа исте, а преко овог суда. 

 

 

За тачност: 

      

 


