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К.бр.868/2020 

У ИМЕ НАРОДА 

 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ – Опште одељење, кривични одсек, судија 

појединац Никола Петронијевић, са стручним сарадником Мерсихом Чалаковић, у 

кривичном поступку против окривљеног М.С.М. из Митровице, због кривичног дела  Лака 

телесна повреда из члана 185 став 1 подстав 1.4 КЗРК-а, одлучујући о предлогу за 

изрицање казненог налога предложеног у оптужници Основног Тужилаштва у Митровици 

КТ.II бр.1892/20 од  03.11.2020. године, без одржавања главног претреса, дана 23.11.2020. 

године донео је 

 

 

ПРЕСУДУ 

 

 

 

 УСВАЈА СЕ предлог Основног Тужилаштва у Митровици КТ.II бр.1892/20 од  

03.11.2020. године  и изриче се   

 

 

 

КАЗНЕНИ НАЛОГ 

 

 

   Окривљени: 

 

              М.С.М., од оца … и мајке … , рођене … ,рођен ... године, у с. … , општина 

Митровица, живи у Немачкој, писмен, завршио средњу  техничку школу, ожењен, доброг 

имовног стања, Албанац, држављанин Косова, са личним бројем, … , 

 

КРИВ ЈЕ  



 

 

   Зато што је: 

                    

            Дана ... године, у Митровици, у ул. … , нанео лаке телесне повреде другом-

оштећеној С.П., на тај начин што је, након њихове веридбе и неспоразума који су имали 

око њиховог интимног живота, најпре исту вређао називајући је курвом, а затим је обема 

рукама ухватио за рамена и одгурнуо је при чему је иста пала и задобила више лаких 

телесних повреда у виду поткожног сакупљања крви у пределу рамена и обе потколенице,   

 

-чиме је учинио кривично дело Лака телесна повреда из члана 185 став 1 подстав 

1.4 КЗРК-а 

 

Стога суд у смислу члана 4,7, 17, 20, 21, 38, 43, 69 и 70 КЗРК-а, као и чланова 359, 

360, 365, 366, 450 и 495 ЗКП-а, и чл. 39 Закона о накнадама жртвама злочина, окривљеног:  

 

 

ОСУЂУЈЕ 

 

 

НОВЧАНОМ  КАЗНОМ у износу од  200 е (две стотине евра) коју 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 члана 43 ст. 3 

КЗРК-а, заменити новчану казну казном затвора, рачунајући 20 (двадесет) евра за један 

дан проведен у затвору. 

 

Оштећена С.П. из Митровице, ул. ... , упућује се на грађанску парницу, ради 

остваривања имовинско-правног захтева. 

 

Окривљени се обавезује да на име судског паушала  плати износ у висини од 20 

(двадесет) евра, у року од 15 дана од правноснажности ове пресуде, а под претњом 

принудног извршења. 

 

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.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Основно Тужилаштво у Митровици – Опште одељење, поднело је оптужницу КТ.II 

бр.1892/20 од 03.11.2020. године, са захтевом за изрицање казненог налога против 

окривљеног М.С.М., због кривичног дела Лака телесна повреда из члана 185 став 1 

подстав 1.4 КЗРК-а. 

 



          Након разматрања оптужнице, суд је нашао да су оптужница и захтев за изрицање 

казненог налога основани у складу са чланом 495 ЗКП-а. Увидом у списе предмета, без 

одржавања судског претреса, суд је утврдио да има довољно доказа који потврђују 

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

493 став 1  ЗКП-а. 

 

Суд је оценио да у конкретном случају постоје докази који су довољни за 

утврђивање кривице окривљеног, за кривично дело које му се оптужницом ставља на 

терет. Увидом у списе предмета, Кривичну пријаву број 2020-БЦ-807 од 15.10.2020. 

године.; Записник о саслушању оштећене од 15.09.2020. и 22.09.2020.године; Записник о 

саслушању осумњиченог од 15.09.2020.године; Извештај лекара хитне службе у 

Митровици од 15.09.2020.године; Налаз и мишљење вештака медицинске струке од 

16.09.2020. године, суд је утврдио да постоје докази за утврђивање кривице окривљеног да 

је извршио кривично дело  за које се оптужује по оптужници Тужилаштва, као и да 

постоје услови за изрицање новчане казне без одржавања судског претреса. 

У својој изјави датој у Полицији окривљени признаје да је оштећену С.П. ухватио 

обема рукама за рамена након чега је она пала, али да он сматра да то није примена силе 

према њој, а која изјава по оцени суда је дата у циљу избегавања кривичне одговорности. 

Изјавио је да је тако поступио због њиховог међусобног неспоразума у вези њиховог 

интимног живота након веридбе. 

Оштећена С.П. у својој изјави је навела да се са окривљеним верила и неколико 

дана живела у његовој кући и да је он за то време њу психички малтретирао, био 

агресиван према њој, физички насртао на њу на начин да је хватао за рамена и огуривао и 

да је тога дана услед његовог хватања за рамена и одгуривања пала и повредила се. 

На основу увида у судско медицинско вештачење утврђено је да се ради о Лаким 

телесним повредама у виду хематома у пределу рамена и обе подколенице.  

По КЗК-а, за кривично дело Лака телесна повреда из члана 185 став 1 подстав 1.4 

КЗРК-а., предвиђена је новчана казна или казна затвора у трајању до три године. 

 

Приликом одређивања висине новчане казне суд је у складу са чланом 69 КЗРК 

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

сврха кажњавања предвиђена чланом 38 КЗРК, која ће утицати на рехабилитацију истог, 

на одвраћање других лица од вршења кривичних дела, подизању свести и јачању обавезе о 

поштовању Закона. Суд је констатовао да је изречена казна у складу са степеном 

одговорности окривљеног и друштвеној опасности за учињено кривично дело. 

           

           Одлука о судском паушалу донета је на основу члана 450 ЗКП-а.  

 

           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 оштећене на парницу ради остваривања имовинско правног 

захтева, донета је на основу чл. 463 ЗКПК. 

 

   Из свега напред наведеног, одлучено је као у дизпозитиву пресуде. 

 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Опште одељење – кривични одсек 

К.бр. 868/2020, дана 23.11.2020. године 
 

 

                  СУДИЈА  
          Никола Петронијевић 

 

 

 

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. 

 

 

      


