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

K.бр.93/18
У ИМЕ НАРОДА
ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕШКА КРИВИЧНА ДЕЛА,
Председник судског већа Радослав Марковић, чланови већа Драгица Јаковљевић и Гзим
Адеми, са правном секретарицом Биљаном Јовановић, у кривичном предмету против
окривљеног И.Г. кога брани адвокат......... због кривичног дела Убиство у покушају из
чл.178 у вези чл.28 КЗРК-а, по оптужници Основног тужилаштва у Митровици
КТ.I.бр.122/2018 од 01.10.2018.године, коју заступа Државни тужилац из Митровице,
Фетије Бајрами Шаља, након главног претреса и објаве дана 04.03.2019.године, дана
13.03.2019.године, саставио ову

ПРЕСУ ДУ
Окривљени И.Г. од оца.........и мајке........девојачко ...........рођен.........године
у........, где и живи у ул........... спрат .., улаз ,
држављанин Косова, ожењен, отац
четворо деце, незапослен, завршио основну школу, слабог економског стања, против
њега се не води поступак за неко друго кривично дело, налази се у притвору од
08.09.2018.године,
КРИВ ЈЕ
Зато што је дана 08.09.2018.године око 17 и 30 часова у ул......... у ........, тачније
у пекари....... након неспоразума у току између породица окривљеног и породица
оштећеног П.Р. с обзиром да су у тазбинском сродству, тако што је претходно
породица оштећеног......... забранила ћерки окривљеног...... да не иде код своје
породице и да не долазе исти да је посећују, а оштећеном ........, С...... је снаја
(братовљева супруга), тако да је окривљени...... отишао у пекару ......... где ради и
његова ћерка......... да је посети, где је био присутан и оштећени ....... који се обратио
окривљеном ....... речима „Зашто си дошао, не можете да долазите ни у локал, нити
кући, нико од вас“, тада је у знак револта окривљени напао песницом оштећеног три
пута и затим су се ухватили у коштац, затим је окривљени извадио нож и ударио је
оштећеног једном у леђа, и том приликом према судско-медицинском вештачењу
задобио је лаке телесне повреде – прорезна рана – раздеротина меких ткива изнад

обрве левог ока, убодне ране меких ткива у пределу лопатице рамена десне руке, са
привременим последицама по здравље,
-чиме је учинио кривично дело Убиство у покушају из чл.178 у вези са чл.28
КЗРК.
Суд на основу чл.4,7, 9, 10, 21, 41, 45, 73, 74, 75, 83 КЗРК и чл.248 ст.1 у вези
ст.4, чл.365, 366, 367, 450, 463 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 08.09.2018.године до 04.03.2019.године.
II Притвор се окривљеном укида дана 04.03.2019.године, о чему ће се донети
посебно решење.
III Окривљени се обавезује да на име судског паушала плати износ од 50
(педесет) Евра, у року од 15 дана, од дана правноснажности пресуде.
IV Окривљени се обавезује да на име програма за накнаду жртава злочина
плати износ од 50 (педесет) Евра, у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде.
V Оштећени се упућује да свој имовинско правни захтев може остварити у
парничном поступку.
Образложење
Основно тужилаштво у Митровици, поднело је Основном суду у МитровициОдељењу за тешка кривична дела оптужницу КТ.I.бр.122/18 од 01.10.2018.године, против
окривљеног И.Г. због кривичног дела Убиство у покушају из чл.178 у вези чл.28 КЗРК-а.
Основни суд у Митровици, као надлежни Суд у овом предмету, одредио је и одржао
главни претрес дана 04.03.2019.године, на коме су били присутни, државни тужилац
Основног тужилаштва у Митровици Фетије Бајрами Шаља, окривљени И.Г. његов
бранилац- адвокат ........ оштећени П.Р. са својим пуномоћником – адвокатом.......... сведоци
А.Р. и С.Г. и судски преводилац Ваљон Бехрами.
Окривљени И.Г. на главном претресу одржаном у Основном суду у Митровици,
након прочитане оптужнице КТ.I.бр.122/18 од 01.10.2018.године, од стране државног
тужиоца Основног тужилаштва у Митровици, у потпуности је признао кривицу за кривично
дело за које је оптужен Убиство у покушају из чл.178 у вези чл.28 КЗРК-а.
Након признања кривице од стране окривљеног, тужилац је изјавио да је признање
кривице од стране окривљеног да је учинио кривично дело за које се терети на основу
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оптужнице, у сагласности са матерјалним доказима који се налазе у списима предмета, као
и изјава окривљеног и оштећеног, да је дато добровољно, да се слаже са признањем
кривице и да се приликом изрицања казне узму у обзир све олакшавајуће и отежавајуће
околности и да се исти казни према закону.Пуномоћник оштећеног се сложио са исказом
тужиоца, а оштећени се слаже са признањем окривљеног.
Бранилац је након признања кривице од стране окривљеног изјавио, да је одлука
окривљеног добровољна и да се прихвати признање кривице.
Суд је размотрио признање кривице од стране окривљеног 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 у складу са постојећим доказима,
полицијским извештајем 2018-БИ-104, лекарским извештајем на име оштећеног П.Р.
судско-медицинским вештачењем са реф.бр. 06/2018 од 23.09.2018.године, извештаја
прегледа места догађаја од 08.09.2018.године, листе доказа, извештајем о прегледу места
догађаја и фотодокументације, као и фотоалбума и других списа предмета, као и изјава
оштећеног П.Р. од 10.09.2018.године, изјаве сведока А.Р. од 08.09.2018.године, изјаве
сведока С.Г. 08.09.2018.године и изјаве окривљеног И.Г. од 08.09.2018.године дате на
записник о испитивању у полицији.Наведени докази и признање кривице од стране
окривљеног су уверили Суд, да је окривљени учинио кривично дело које му се ставља на
терет.
Суд је утврдио да је признање кривице од стране окривљеног И.Г. дато добровољно,
да је исти разумео природу и последице признања кривице.Суд је утврдио да оптужница не
садржи ни једно кршење Закона или чињеничне грешке и због тога је прихватио признање
кривице од стране окривљеног.
У завршној речи, тужилац је остао при оптужници, да се признањем кривице
утврђује да је окривљени извршио кривично дело, а што је потврђено и матерјалним
доказима који се налазе у списима предмета, а што се потврђује и лекарским извештајем и
лекарско-судском експертизом, да је оштећени задобио лаке телесне повреде, као и
фотодокументацијом која је у списима предмета и као и да приликом изрицања казне узме у
обзир све околности и олакшавајуће и отежавајуће и окривљеног осуди према
Закону.Пуномоћник оштећеног и оштећени су изјавили да се окривљени казни према
закону, док бранилац окривљеног у својој завршној речи изјављује да Суд приликом
изрицања казне узме у обзир околности предвиђене чл.73,74 и 75 КЗК-а, да се позове на
олакшавајуће околности и да узме у обзир да је било провокације од стране оштећеног и да
се у конкретном случају ради о лаким телесним повредама.У својој завршној речи,
окривљени је изјавио да је покушавао да се помири са оштећеним, али да није добио
одговор.
Суд је на основу признања кривице и горе наведених доказа, утврдио да је И.Г.
учинио кривично дело Убиство у покушају из чл.178 у вези чл.28 КЗРК-а.
Приликом одлучивања о врсти и висини казне која ће се према окривљеном
применити, Суд је ценио све околности предвиђене чл.73, 74 и 75 КЗРК-а, које су од
утицаја на одабир, врсту и висину казне, па је од олакшавајућих околности на страни
окривљеног, узео да је окривљени у потпуности признао кривицу, чињеницу да се каје и да
у будућности неће поновити кривично дело, да је стајала провокација од стране жртве,
личне околности и карактер осуђеног лица, да је породичан човек, отац четворо деце и да
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му је ћерка удата у породици оштећеног, тј. супруга је брата оштећеног и да је покушао да
се помири са оштећеним.
Отежавајуће околности на страни окривљеног, Суд није нашао.
Након процене свих околности, Суд оцењује да је ублажена изречена казна затвора у
трајању од једне године и шест месеци, са урачунатим временом проведеним у притвору, у
складу са степеном одговорности и друштвеној опасности за кривично дело којим се
оптужује окривљени.Суд оцењује да таквом казном ће се постићи сврха кажњавања
предвиђена чл.41 КЗРК-а, да спречава извршиоца кривичног дела убудуће, да истовремено
врши рехабилитацију саме особе, као и да спречава друге особе од извршења кривичних
дела.
У смислу чл.83 КЗК, окривљеном је урачунат притвор у изречену казну затвора, а у
смислу чл.367 ст.6 ЗКП-а, окривљеном је укинут притвор, завршно са даном
04.03.2019.године, а који је трајао за временски период 08.09.2018.године, до
04.03.2019.године, о чему је донето посебно решење.
Везано за трошкове поступка, одлука је донешена на основу чл.450 ЗКПК-а, а за
надокнаду жртава злочина на основу чл.39 Закона о накнади жртава злочина.
Обзиром да је оштећени истакао имовинско правни захтев, у смислу чл.463 ЗКП-а,
исти се упућује да свој имовинско правни захтев оствари у парничном поступку.
Суд је на основу горе наведених разлога, одлучио као у диспозитиву пресуде, а на
основу чл.365 ЗКПК-а.
ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕШКА КРИВИЧНА ДЕЛА
К.бр.93/2018 дана 13.03.2019.године

Правна секретарица
Биљана Јовановић

Председник већа-судија
Радослав Марковић

Правна поука:Против ове пресуде може се изјавити жалба Апелационом суду у
Приштини у року од 15 дана, од дана пријема.Жалба се подноси овом суду у
довољном броју примерака
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