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                                                                                                     К.бр.1198/19 
 

У ИМЕ НАРОДА 
 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ – Опште одељење-Кривични 
одсек, судија појединац Драгица Јаковљевић, са стручним сарадником 
Драганом Николић и правном секретарицом Душицом Радовановић, у 
кривичном поступку против окривљених К. Б. из Митровице, ул. ..., због 
кривичног дела Лака телесна повреда из чл. 185 став 1 подстав 1.4 КЗРК-а и 
Ш. К., са адресом у ул. ... бб, због кривичног дела Напад из чл. 184 ст.2 у вези 
става 1 КЗРК-а, одлучујући о предлогу за изрицање казненог налога 
предложеног у оптужници Основног тужилаштва у Митровици КТ.II бр. 
982/19 oд 31.10.2019. године, без одржавања главног претреса, дана 
14.12.2020. године донео је 
 

ПРЕСУДУ 
 
 УСВАЈА СЕ предлог Oсновног тужилаштва у Митровици КТ.II бр. 
982/19 од 31.10.2019. године и изриче се   
 
    

КАЗНЕНИ НАЛОГ 
 
         Окривљени: 
 

I Ш. К., од оца ..., мајке ..., рођен  .... године у Приштини, Албанац, 
држављанин Косова, неожењен, са личним бројем..., са адресом у ул. ... бб, 

 
 
 
 

 
КРИВ ЈЕ  
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   Зато што постоји добро основана сумња да је окривљени Ш. К. дана 
05.03.2019. године, око 22,05 минута у улици Авни Шабани, тачније у локалу 
„...“ у Митровици, након једног неспоразума са оштећеним ..., истог намерно 
напао и употребио силу  и ударио га са флашом од пива у главу, тако да је 
након свађе када се оштећени удаљавао, окривљени пошао у његовом правцу 
и ударио оштећеног са флашом од пива у главу, 
 

-чиме је учинио кривично дело Напад из чл. 184 ст.2 у вези става 1 
КЗРК-а, 

Стога  му суд у смислу чл.4, 7, 17, 21, 38, 43, 69, 70  и  184 ст.2 у вези 
става 1 КЗРК-а, као и чланова 359, 360, 365, 366, 450 и 495 ЗКП-а,  
 

                                             ИЗРИЧЕ 
 
НОВЧАНУ  КАЗНУ у износу од 300 (тристотине) евра, коју ће 

окривљени платити у року од 15 (петнаест) дана, од дана правоснажности ове 
пресуде. 

 
Ако окривљени не плати казну у одређеном року, суд ће му у смислу 

члана 43 ст.3 КЗРК-а, заменити новчану казну казном затвора рачунајући 20 
(двадесет) евра за један дан проведен у затвору. 
 

II К. Б., од оца ... и мајке ..., рођене ..., рођен .... године, Албанац, 
држављанин Косова, ожењен, лошег имовинског стања, са адресом у ул. ...- 
Митровица, 

 
КРИВ ЈЕ 

 
Зато што постоји добро основана сумња да је окривљени К. Б. дана, у 

времену и месту, као у диспозитиву првом оптужнице, након неспоразума са 
оштећеним ... на почетку оштећени ... је ударио са флашом од пива 
окривљеног К., исти испред локала „...“ удара сада оштећеног ... са песницама 
по разним деловима тела и нанео му нагњечење меких ткива у пределу чела 
главе и јабучице десног ока и четвртог прста левог длана руке, поткожно 
згрушавање крви око десног ока, раздеротина- нагњечење горњег очног 
капка, трауматична инфекција (упала) коњективитиса десног ока и 
напрснуће бочног зида главе десне очне шупљине, повреде које сачињавају 
лаке телесне повреде привремене по здравље, 

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

став 1 подстав 1.4 КЗРК-а, 
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Стога  му суд у смислу чл.4, 7, 17, 21, 38, 43, 69, 70  и  185 став 1 подстав 
1.4 КЗРК-а,као и чланова 359, 360, 365, 366, 450 и 495 ЗКП-а,  

 
                                               ИЗРИЧЕ 
 

НОВЧАНУ  КАЗНУ у износу од 300 (тристотине) евра, коју ће 
окривљени платити у року од 15 (петнаест) дана, од дана правоснажности ове 
пресуде. 

 
Ако окривљени не плати казну у одређеном року, суд ће му у смислу 

члана 43 ст.3 КЗРК-а, заменити новчану казну казном затвора рачунајући 20 
(двадесет) евра за један дан проведен у затвору. 
   

Окривљени се обавезују да на име трошкова поступка појединачно 
плате износ у висини од по 15 (петнаест) еура, на име судског паушала износ 
од по 15 (петнаест) еура, док се окривљени К. Б. обавезује да плати и 
трошкове медицинског вештачења у износу од 20 (двадесет) еура, а све у 
року од 15 (петнаест) дана од правоснажности ове пресуде, а под претњом 
принудног извршења. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Основно Тужилаштво у Митровици – Опште одељење, поднело је 
оптужницу КТ.II бр. 982/19 oд 31.10.2019. године са захтевом за изрицање 
казненог налога против окривљених К. Б. због кривичног дела Лака телесна 
повреда из чл. 185 став 1 подстав 1.4 КЗРК-а и Ш. К. због кривичног дела 
Напад из чл. 184 ст.2 у вези става 1 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 окривљених да су извршили 
кривична дела која им се стављају на терет сходно члану 493 ЗКП-а. 

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

за утврђивање кривице окривљених, за кривична дела која им се оптужницом 
ставља на терет. Увидом у списе предмета, кривичну пријаву 2019-БЦ-0157 
од 07.03.2019. године, записнике о саслушању окривљених, извештаје лекара 
бр. 4534 од 05.03.2019. године, изјаве сведока од 07.03.2019. године, 
извештаја из казнене евиденције на име окривљених, експертизе судског 
вештакa медицинске струке од 17.10.2019. године,  суд је у конкретном 
случају утврдио да постоје докази за утврђивање кривице окривљених да су 
извршили кривично дело за које се оптужују по оптужници тужилаштва. 
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По КЗРК-а, за кривично дело Лака телесна повреда из чл. 185 став 1 

подстав 1.4 КЗРК-а, прописана је новчана казна или казна затвора у трајању 
до три  године, а за кривично дело Напад из чл. 184 ст.2 у вези става 1 КЗРК-
а прописана је казна затвора у трајању од шест (6) месеци до три (3) године. 

 
Приликом одређивања висине новчане казне суд је у складу са чланом 

69  КЗРК-а, оценио да је изречена казна у складу са законским одредбама и 
да ће се истом постићи сврха кажњавања предвиђена чланом 38 КЗРК-а, која 
ће утицати на рехабилитацију истих, 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 
окривљених и друштвеној опасности за учињено кривично дело. 
 

Одлука о судским трошковима и судском паушалу, као и трошковима 
поступка, донета је на основу члана 450 ЗКП-а. 

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

 
ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 
Опште одељење – Кривични одсек  

    К.бр. 1198/19 дана 14.12.2020. године 
 

   
Правна секретарица:                                                        СУДИЈА:  
Душица Радовановић,с.р.                                           Драгица Јаковљевић,с.р. 
 
 
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. 

 
                                                             За тачност: 


