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                                                                                                                            К.бр.768/19 

                    У ИМЕ НАРОДА 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ – ОПШТЕ ОДЕЉЕЊЕ - КРИВИЧНИ 

ОДСЕК, и то судија Драгица Јаковљевић као судија појединац, са стручним сарадником 

Славицом Милетић и правном секретарицом Душицом Радовановић, у кривичном 

предмету против окривљеног F.R. из Митровице, због кривичног дела Лака телесна 

повреда из члана 188 став 1 КЗРК-а и кривичног дела Претња из члана 185 став 2 у вези 

са ставом 1 КЗРК-а, по оптужници Основног тужилаштва у Митровици Општи Департман 

КТ.II.бр.773/19 од 10.07.2019.године, коју је заступао државни тужилац Arjan Xhema, по 

одржаном  првом јавном  саслушању дана 28.01.2022.године, са којег је искључена 

јавност, донео је и истога дана објавио, док је дана 08.02.2022.године, израдио следећу:  

                      П Р Е С У Д У  

     Окривљени:  

  F.R. , од оца Z. и мајке F. , девојачко T. , рођен ... године у Митровици, са 

пребивалиштем у Митровици ул. ... , завршио средњу школу, ожењен, отац четворо деце, 

средњег имовног стања, са личним бројем ... , по националности Албанац, држављанин 

Косова. 

                      К р и в    ј е  

  Зато што је: 

1. дана 13.02.2019.године, око 17:00 часова, у ул. „...“ у Митровици, окривљени са 

умишљајем нанео лаке телесне повреде сада оштећеном И.Л. , тако што је док је оштећени 

И.Л. док је управљао својим возилом, на раскрсници између ул. „...“ и „...“ уочио 

окривљеног који је био заједно са својим братом B.R. , прошавши раскрсницу зауставио 

је ауто како би се поздравио са истим, док се окривљени F. приближио код врати аута и 

десном руком је ударио оштећеног у лице наневши му телесне повреде и то нагњечење на 

левој страни јагодице лица, изазване од деловања оштрог чврстог средствана 

(ненаоштреног), а које као такве чине део лаких телесних повреда, са привременим 

последицама по здравље,  

 

            - чиме је учинио кривично дело Лака телесна повреда из чл.188 ст.1 КЗРК-а.  

  

           2. Датума, времену и месту као у првом диспозитиву ове оптужнице, окривљени је 

претио оштећеном – И.Л. , на тај начин након што га је напао наневши му телесне повреде 

обратио му се речима „Уколико ме још једном позовеш на телефон убићу те“ и „Уколико 
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ми тражиш новац који сам ти дужан убићу те“ овим поступком код оштећеног је изазвао 

осећај узнемирености и страха. 

  

- чиме је учинио кривично дело Претња из чл.185 став 2 у вези става 1 КЗРК-

а. 

 

Па му судија појединац на основу горе наведених чланова и чланова 4, 7, 17, 21, 

41,  46, 73, 74 и 80 став 2 подстав 2.4 КЗРК-а, као и чланова 359, 360, 365, 366, 450 и 463 

ЗКПК-а, претходно утврђује: 

-За кривично дело под тачком 1. Лака телесна повреда из члана 188 став 1 КЗРК-а, 

окривљеном изриче НОВЧАНУ КАЗНУ у износу од сто педесет (150) евра. 

 

- За кривично дело под тачком 2 Претња из члана 185 став 2 у вези става 1 КЗРК-

а, окривљеном изриче НОВЧАНУ КАЗНУ у износу од сто педесет (150) евра. 

 

Па суд окривљеном применом члана  80 став 2 подстав 2.4 КЗРК-а, изриче 

 

Јединствену НОВЧАНУ КАЗНУ у износу од триста (300) евра, коју ће окривљени 

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

 

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

46 став 3 КЗРК-а исту заменити казном затвора, тако да ће се сваких 20 (двадесет) евра 

рачунати као 1 (један) дан затвора.  

 

Обавезује се окривљени да надокнади трошкове кривичног поступка у износу од 

двадесет (20) евра и паушални износ од двадесет (20) евра, у року од 15 дана по 

правоснажности пресуде. 

Обавезује се окривљени  на плаћање таксе за Програм  о накнади жртава злочина 

у износу од  тридесет (30) евра,  у року од 15 дана од дана правноснажности ове пресуде.  

Оштећени И.Л. , из Зубиног Потока ул. „...“ бр. ... , ради остваривања имовинско-

правног захтева упућује се на грађанску парницу. 

 

 

                 О б р а з л о ж е њ е 

Основно тужилаштво у Митровици - Општи Департман, поднело је Основном суду 

у Митровици - Опште одељење - кривични одсек оптужницу КТ.II.бр.773/19 од 

10.07.2019.године, против окривљеног F.R. из Митровице, због кривичног дела Лака 

телесна повреда из члана 188 став 1 КЗРК-а и кривичног дела Претња из члана 185 став 2 

у вези са ставом 1 КЗРК-а. 

Поступајући судија усвојио је предлог Основног тужилаштва у Митровици КТ.II. 

бр.773/19 од 10.07.2019.године и дана 12.10.2021.године донео пресуду, којом је 

окривљеног огласио кривим  и изрекао му новчану казну у износу од триста (300) евра. 
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Бранилац окривљеног адвокат Halil Derguti је благовремено уложио приговор  на 

пресуду са казненим налогом, па је судија у складу са чланом 496 став 4 ЗКПК-а, заказао 

главни претрес.  

На главном претресу одржаном дана 28.01.2022.године, били су присутни државни 

тужилац Arjan Xhema, окривљени F.R. , оштећени И.Л. и судски преводилац F.U. . 

На главном претресу јавност је била искључена на основу Одлуке  Судског Савета 

Косова од 29.05.2020.године, како би се спречило ширење заразе изазване вирусом 

КОВИД-19. Све седнице које су одржане у овом предмету одржане су на српском језику, 

а превод је вршен на албанском језику уз помоћ судског преводиоца, судски претрес 

вођен је записнички, јер нема услова за аудио и видео снимање.  

На седници главног претреса окривљени је упозорен и упознат са својим правима, 

а сходно члану 324 ЗКПК-а, оптужница је прочитана од стране државног тужиоца. Након 

читања оптужнице окривљени је изјавио да је разумео оптужницу и након што се судија 

уверио да је окривљени разумео оптужницу, дата му је могућност да призна кривицу или 

да се изјасни да није крив. 

Окривљени је изјавио да је у потпуности разумео оптужницу за кривична дела која 

му се стављају на терет, додајући да признаје кривицу за извршење ових кривичних дела 

којима се терети према овој оптужници. Изјавио је да повлачи приговор који је адвокат 

Halil Derguti поднео у његово име јер он то од њега није ни тражио, наводи да се искрено 

каје због учињених кривичних дела јер је са оштећеним раније био у добрим односима, 

критичног дана био је мало под дејством алкохола и зато је до овога дошло, моли суд да 

му изрекне што блажу казну. 

Судија је упознао окривљеног о последицама признања кривице, и да је за 

кривично дело Лака телесне повреде из члана 188 став 1 КЗРК-а, предвиђена је новчана  

казна или казна затвора у трајању до годину дана, док је за кривично дело Претња из 

чл.185 став 2 у вези става 1 КЗРК-а, предвиђена је новчана  казна или казна затвора у 

трајању до годину дана, као и да  у случају признања кривице од стране окривљеног, 

исти нема право да поднесе жалбу због погрешно  или непотпуно утврђеног чињеничног 

стања сходно члану 383 став 2 ЗКПК-а,  такође га је упознаo да ће ако призна кривицу 

судија то ценити као олакшавајућу околност приликом одређивања казне. 

Окривљени је изјавио да је разумео законске последице признања кривице и 

олакшавајуће околности које ће суд узети приликом одређивања казне и остао је при 

изјави  о признању кривице. 

Након што је окривљени пред судом изјавио да се осећа кривим и да признаје 

кривицу за извршење наведених кривичних дела, суд је одлучио да се не саслуша 

присутни сведок - оштећени И.Л. .  

У складу са чланом 248 став 2 ЗКПК-а затражено је мишљење од државног тужиоца 

везано за признање кривице. Државни тужилац је изјавио да сматра да су испуњени сви 

законски услови за признање кривице, које је окривљени дао добровољно без присиле и 

притиска, ослањајући се на чињенице и доказе који се налазе у оптужници, па је 

предложио суду да прихвати признање кривице, да суд приликом одмеравања казне то 

цени као олакшавајућу околност.  

Након овог судија се уверио да је окривљени разумео природу прихватања 

признања кривице, да је кривица прихваћена добровољно и да се признање заснива на 
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чињеницама случаја, а које садржи оптужница и да оптужница не садржи ни једну јасну 

законску повреду или чињеничну грешку, с тога је судија на записнику у смислу члана 

248 став 4 ЗКПК-а, донео решење o прихватању кривице од стране окривљеног, јер се 

признање ослања на материјалним доказима у списима предмета. 

Главни претрес је настављен изношењем завршних речи странака. 

У завршној речи на седници судског претреса државни тужилац је изјавио да остаје 

при оптужници подигнутој против окривљеног, са добро основаном сумњом да је 

извршио кривично дело Лака телесна повреда из члана 188 став 1 КЗРК-а и кривично 

дело Претња из члана 185 став 2 у вези са ставом 1 КЗРК-а, јер се оптужница ослања на 

чињенице и доказе на основу којих  је и подигнута и да је сам окривљени признао дела 

која му се стављају на терет, па предлаже суду да истог огласи кривим и осуди по Закону, 

ценећи све олакшавајуће и отежавајуће околности на страни окривљеног. 

Оштећени у завршној речи је изјавио да подржава изјаву државног тужиоца коју је 

дао на седници главног претреса, придружује се кривичном гоњењу против окривљеног 

и истиче одштетно правни захтев. 

 Окривљени је у завршној речи изјавио да се много каје због кривичних дела које 

је учинио, обећава да неће поновити иста и да од тада није имао проблема ни са 

оштећеним нити са било ким другим. 

У вези признања кривице од стране окривљеног, оцењивањем и анализом 

материјалних доказа које су саставни део овог кривичног случаја у складу са чланом 361 

ЗКПК-а, судија утврђује да постоје материјални докази и да у радњама окривљеног 

постоје елементи кривичних дела за која је исти окривљен. Ово је судија закључио увидом 

у полицијске извештаје поднете уз кривичну бр.2019-БЦ-109 од 14.02.2019.године, изјаву 

оштећеног од 13.02.2019.године, изјаву окривљеног од 14.02.2019.године, лекарски 

извештај на име оштећеног бр.2907 од 13.02.2019.године, судско медицинско вештачење 

од 08.06.2019.године са бр.реф.49119-М др.M.G. , као и остале списе предмета, Судија је  

ценио сваки доказ појединачно, ценећи при том и признање окривљеног, па је на основу 

свега утврдио чињенично стање и применом материјалног права на такво утврђено 

чињенично стање,  донео одлуку као у изреци ове пресуде. 

 

У погледу психичког односа окривљеног према извршеним кривичним делима, 

судија је нашао да је окривљени критичном приликом поступао са директним 

умишљајем, односно да је нанео лаке телесне повреде оштећеном и да је истом озбиљно 

запретио речима, на начин описан у диспозитиву оптужнице, па како није било 

околности  које би искључиле кривицу окривљеног, то га је суд за наведена кривична 

дела огласио кривим и осудио по Закону. 

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

урачунљивост окривљеног у време извршења кривичних дела, то  је суд закључио да се 

ради о урачунљивом учиниоцу, да је исти поступао са директним умишљајем, као 

обликом кривице, те да је био свестан да су његова дела забрањена, да је био свестан 

своих дела и да је хтео њихово извршење.   

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

окривљеном применити, суд је ценио све околности превиђене чланом 73 и 74  КЗРК-а, 

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

околности на страни окривљеног узео у обзир да се окривљени коректно држао пред 
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судом, да је својим признањем допринео утврђивању чињеничног стања, његово 

признање и искрено кајање које је окривљени изразио због учињеног кривичног дела, 

обећање да иста неће поновити као и чињенице да је породичан човек, отац четворо деце. 

Отежавајуће околности на страни окривљеног суд није нашао.  

Ценећи посебно значај извршења кривичних дела са једне стране и личност 

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

члану 41 КЗРК-а, то је судија нашао да се иста може остварити новчаном казном, 

налазећи  да се оваквом изреченом кривичном санкцијом у свему остварује сврха 

генералне и специјалне превенције, да је иста сразмерна степену кривице окривљеног 

као учиниоца, тако и степену тежине кривичних дела и наступелим последицама.  

Суд је окривљеног  на основу члана 453 став 1 и члана 450 ЗКПК-а, обавезао на 

накнаду трошкова кривичног поступка у износу од  двадесет (20) евра, а који се односе на 

трошкове медицинског вештачења. Поред тога, суд је окривљеног обавезао и на плаћање 

паушалног износа од двадесет (20) евра. 

Одлука о плаћању таксе за Програм о накнади жртава злочина донета је сходно 

одредбама члана  39 став 3 подстав 3.1 Закона о накнади жртава злочина. 

 Одлуку о упућивању оштећене стране на парницу, суд је донео на основу члана 463 

став 2 у вези са ставом 1 ЗКПК-а. 

На основу напред изнетог, одлучено је као у изреци ове пресуде, а на основу члана 

365 ЗКПК-а.  

 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Опште Одељење -  Кривични одсек 

К.бр.768/19  дана 08.02.2022.године 

         

 Правна секретарица                                    С У Д И Ј А, 

 Душица Радовановић с.р.                       Драгица Јаковљевић с.р. 

 

 

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

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

од дана пријема исте, а преко овог суда.  

 

 

         За тачност: 


