
Задатак број 1

Надлежни јавни тужилац поднео је оптужни акт против окр.Петра
Петровића из Београда, улица Цвијићева бр.55, рођеног дана 24.08.1980.године у
Београду, од оца Драгана и мајке Гордане, рођене Остојић, држављанин РС, радник,
завршио основну школу, неожењен, без деце, писмен, није служио војску,
неосуђиван, не води се други кривични поступак.

Окривљеном се ставља на терет да је извршио кривично дело тако што
је:

-У ноћи између 06. и 07.03.2013. године у Београду, у улици Качићева број 5,
лишио живота ошт. Дробњак Милку, тако што је у вечерњим часовима дана
06.03.2013. године, дошао у стан оштећене, те ушао у собу у којој се налазила
оштећена, па користећи њену немоћ, употребом физичке силе оборио оштећену на
кревет, којом приликом јој ногама и рукама наноси бројне повреде на свим телесним
регионима, а нарочито у пределу лица, предње стране трупа и доњих удова, након
чега је оштећену наставио да удара у пределу грудног коша, што је довело до расцепа
ткива левог и десног плућног крила, те продора ваздуха и излива крви у леву
половину грудне дупље, као и повреде врата у виду прелома десне подјезичне кости,
које су настале услед стезања оштећене за врат, од којих повреда је оштећена
преминула, при чему је трпела физичке болове најтежег степена.

Напомена: Судски вештак неуропсихијатар навео је у свом налазу и
мишљењу да резултати испитивања код окривљеног нису указали на постојање
душевне болести, привремене душевне поремећености, заосталог душевног развоја,
нити друге теже душевне поремећености, те да је у време извршеног кривичног дела
окривљени био способан да схвати значај дела и да управља својим поступцима, као
и да нема индикација за изрицање било које мере безбедности медицинског
карактера.



Задатак број 2

Надлежни јавни тужилац поднео је оптужни акт против окр.Марковић
Марка из Београда, улица Прерадовићева 10, рођеног 06.09.1983.године у Београду,
од оца Милана и мајке Зоре, рођене Петровић, држављанин РС, није завршио школу,
незапослен, неожењен, отац једног детета, лошег имовног стања, писмен, није
служио војску, неосуђиван, не води се други кривични поступак.

Окривљеном се ставља на терет да је извршио кривично дело тако што
је:

-Дана 02.01.2014. године око 13,30 часова у Београду у улици Патријарха
Варнаве број 2 ушао у киоск предузећа "Србија Лот" и  од продавачице оштећене
Перић Марије затражио чашу воде, након чега ју је одгурнуо иза пулта и из њене
руке отео мобилни телефон, као и око 5.000,00 динара новца од пазара, након чега је
изашао из киоска.

Напомена: Судски вештак неуропсихијатар навео је у свом налазу и
мишљењу да резултати испитивања код окривљеног нису указали на постојање
душевне болести, привремене душевне поремећености, заосталог душевног развоја,
нити друге теже душевне поремећености, те да је у време извршеног кривичног дела
окривљени био способан да схвати значај дела и да управља својим поступцима, као
и да нема индикација за изрицање било које мере безбедности медицинског
карактера.



Задатак број 3

Надлежни јавни тужилац поднео је оптужни акт против окр.Станковић
Милана из Добановаца, улица Браће Настића бр.3, рођеног 5.4.1947.године у
Београду, од оца Петра и мајке Мире, рођене Делић, држављанин РС, возач у
пензији, са пензијом у износу од 27.000,00 динара, служио војску 1966.године у
Словенији, неосуђиван.

Окривљеном се ставља на терет да је извршио кривично дело тако што
је:

-Дана 3.5.2011. године око 21,00 часова, у месту Добановци, у улици Браће
Настића испред зграде број 3 у којој живи лишио живота оштећеног Поповић
Предрага, тако што је након краће свађе са његовом супругом Поповић Миланком,
након што је оштећени Поповић Предраг изашао из куће у намери да заштити
супругу, истога кухињским ножем убо више пута у пределу стомака, од којих
повреда је оштећени преминуо на лицу места.

Напомена: Судски вештак неуропсихијатар навео је у свом налазу и
мишљењу да резултати испитивања код окривљеног нису указали на постојање
душевне болести, привремене душевне поремећености, заосталог душевног развоја,
нити друге теже душевне поремећености, те да је у време извршеног кривичног дела
окривљени био способан да схвати значај дела и да управља својим поступцима, као
и да нема индикација за изрицање било које мере безбедности медицинског
карактера.



Задатак број 4

Надлежни јавни тужилац поднео је оптужни акт против окр.Јовановић
Јована из Београда, улица Грчића Миленка бр.1, рођеног дана 3.1.1981.године у
Београду, од оца Марка и мајке Ане, рођене Пајић, држављанин РС, завршио
саобраћајну школу, без запослења, издржавају га родитељи, неожењен, без деце, није
служио војску, неосуђиван, не води се други кривични поступак.

Окривљеном се ставља на терет да је извршио кривично дело тако што
је:

-У ноћи 14.7.2002.године око 03,00 часова у ул.Грчића Миленка, испред
зграде 4б, од оштећене Вере Ђокић одузео ташну у којој се налазио мобилни
телефон марке "Сименс Ц 25" са при пејд картицом, новац и лична документа, на тај
начин што је искористио околност када је оштећена отварала врата од зграде и
притрчао јој са леђа те је ударио  песницом у главу од чега је пала на земљу , а затим
јој је свукао торбу и побегао.

Напомена:

-Окривљени је био под дејством алкохола.
-Неуропсихијатријским вештачењем утврђено је да је окривљени био у стању

једноставне алкохолне опијености, те да је урачунљивосг окривљеног била смањена
до степена битног, али  не и битно, те да се код окривљеног не региструју симптоми
зависности од алкохола, из којих разлога није  индиковано изрицање мере
безбедности.



Задатак број 5

Надлежни јавни тужилац поднео је оптужни акт против окр.Бркић Павла
из Београда, улица Слободана Пенезића 22, рођеног дана 7.12.1981.године у
Београду, од оца Предрага и мајке Мире, рођене Поповић, држављанин РС, по
занимању бравар, без запослења, неожењен, отац једног детета, није служио војску,
неосуђиван, не води се други кривични поступак.

Окривљеном се ставља на терет да је извршио кривично дело тако што
је:

Дана 09.06.2011. године око 22,15 часова у Београду у ул. Владимира
Роловића број 12, у кафићу “Пегаз” узео са стола мобилни телефон марке “Самсунг
С3” власништво оштећеног Павловић Петра, искористивши тренутак када је
оштећени отишао до шанка, па се са телефоном упутио ка излазу из кафића, али га је
оштећени приметио, па је  кренуо за њим и затражио да му врати телефон, након чега
га је окривљени Бркић Павле ударио песницом у пределу главе од ког ударца је
оштећени пао на под, а окривљени Бркић Павле је са одузетим телефоном побегао из
кафића.

Напомена:

-Окривљени је био под дејством алкохола.
-Неуропсихијатријским вештачењем утврђено је да је окривљени био у стању

једноставне алкохолне опијености, те да је урачунљивосг окривљеног била смањена
до степена битног, али  не и битно, те да се код окривљеног не региструју симптоми
зависности од алкохола, из којих разлога није  индиковано изрицање мере
безбедности.



Задатак број 6

Надлежни јавни тужилац поднео је оптужни акт против окр. Дарка
Лазића, од оца Милојка и мајке Ђурђина, дев. Рамаданов, рођ.31.01.1986.. године у
Београду, са пребивалиштем у Београду, ул. Мачванска бр. 02, држављанин
Републике Србије, разведен, отац двоје малолетне деце, неосуђиван

Окривљеном се ставља на терет да је извршио кривично дело тако што је:

- дана 25.05.2014. године, око 14,35 часова, у Београду, ул. Мачванска бр.
24, ГО Врачар, пришао с леђа оштећеној Дукић Радици, те је  песницама задао више
удараца у пределу главе, након чега јој је с врата истргао златни ланац, након чега је
са одузетим ланцем побегао са листа места.

Напомена:

Из судско-медицинског вештачења  произилази да је оштећена критичном приликом
задобила лаке телесне повреде у виду нагњечине меких ткива са крвним подливом
коже у десном јагодичном пределу лица и на десној страни носа, праћено отоком
меких ткива носне пирамиде и преломом носних костију без дислокације, које
повреде су могле бити нанесене најмање једним ударцем тупином каквог механичког
оруђа не тако чврсте конзистенције, у конкретном случају ударцем стиснутом
песницом



Задатак број 7

Надлежни јавни тужилац поднео је оптужни акт против окр. Тимотијевић
Радмило од оца Зорана и мајке Миланке, дев. Стевановић, рођ. 10.02.1976. године у
Београду, са пребивалиштем у Београду, ул. Скопљанска 23, држављанин Републике
Србије, по занимању економски техничар, неожењен, без деце, завршио средњу
економску школу, запослен, са просечним месечним примањима од 45.000,00 динара,
неосуђиван

Окривљеном се ставља на терет да је извршио кривично дело тако што је:

- дана 20.02.2009. године, око 02,30 часова, у Београду, на углу ул. Цвијићева
и Старине Новака, повредио ошт. Живановић Луку, на тај начин што је након краћег
вербалног конфликта, пришао оштећеном те му је затвореном шаком задао више
удараца у пределу главе, од чега је оштећени пао на асфалт и изгубио свест,

Напомена:

Из судско медицинског вештачења произилази да је оштећени задобио повреде у
виду нагњечења меких ткива у пределу слепоочно са десне стране, темено десно,
десне јагодице и корена носа, крвног подлива меких ткива оба ока, прелома носних
костију, нагњечење ткива великог мозга у пределу базе чеоног режња обострано и у
левом теменом режњу, са минималним – танким слојем изливене крви између кости
и тврде можданице у десном слепоочном пределу промера 11мм и левом
чеонослепоочном пределу промера 7мм и линијског прелома слепоочно-темене кости
са десне стране, који захвата и кров орбите десне половине чеоне кости, које повреде
се квалификују као јединствена тешка телесна повреде опасна по живот.



Задатак број 8

Надлежни јавни тужилац поднео је оптужни акт против окр. Јозић
Ненада, од оца Славенка и мајке Борке, дев.Цвјетичанин, рођ. 05.10.1989. године у
месту Осоје, СО Пријепоље, са пребивалиштем у Пријепољу, село Осоје бб, а са
боравиштем у Београду, ул. Бистричка 29, по занимању металостругар, ожењен, отац
двоје малолетне деце, завршио средњу металостругарску школу, незапослен,
издржава се од повременог рада са просечним месечним примањима од 30.000,00
динара, осуђиван пресудом Првог основног суда у Београду, К.109/12, због крив.
дела из чл. 204. ст. 1. тач. 1. КЗ РС, на условну казну затвора у трајању од 10 месеци.

Окривљеном се ставља на терет да је извршио кривично дело тако што је:

- дана 14.07.2009. године, у времену од 15,00 до 18,00 часова, у Београду, ул.
Мали Калемегдан бр. 8, дошао до паркираног возила марке „Рено Клио“, рег. Бр. БГ
605-50, власништво „Хенкел Мерима“ Крушевац, те је подесним предметом разбио
стакло на задњим левим вратима возила, а потом и троугласто фиксно стакло, ушао у
возило, одакле је из пртљажника одузео две торбе у којима су се налазила два лап топ
рачунара марке „Lenovo Think Pad Т61 S/N L3EF722“, у вредности од 30.933,9
динара и „Lenovo Think Pad Т61 S/N L3Z7572“, у вредности од 31.515,68 динара, као
и лична документа – пасош и лична карта издато на име Савић Иван након чега је
напустио лице места,

Напомена:
Комисионим вештачењем утврђено је да је вредност лаптопова и то марке

„Lenovo Think Pad Т61 S/N L3EF722“ од 30.933,9 динара и Lenovo Think Pad Т61 S/N
L3Z7572“, од 31.515,68 динара,



Задатак број 9

Надлежни јавни тужилац поднео је оптужни акт против окр. ЗАГОРАЦ
НЕНАДА, од оца Звездана и мајке Николије, дев. Опачић , рођ. 03.01.1972. године у
Београду, са пребивалиштем у Београду, ул. Солунска бр. 1, по занимању Кв бравар,
са завршеном средњом металском школом, неожењен, без деце, незапослен, осуђиван
пресудом Другог општинског суда у Београду К-13/92, због крив. дела из чл. 173. ст.
1. КЗ РС, на условну казну затвора у трајању од 5 месеци, пресудом Окружног суда у
Београду К-199/95, због крив. дела из чл. 168. ст. 1. КЗ РС, на казну затвора у трајању
од 5 година, пресудом Петог општинског суда К-555/98, због крив. дела из чл. 53. ст.
1. КЗ РС, на казну затвора у трајању од 6 месеци.

Окривљеном се ставља на терет да је извршио кривично дело тако што је:

-дана 10.08.2013. године, око 12,15 часова, у Београду, у ул. Његошева бр. 5,
телесно повредио ошт. Рамић Игора, на тај начин што је ушао у радионицу, где је без
речи пришао оштећеном и почео песницама да га удара по глави, затим ногом у
пределу слабине, а потом је узео стаклену флашу, којом је оштећеног ударио у
пределу главе.
Напомена:

 Судско медицинским вештачењем констатоване су лаке телесне
повреде у виду нагњечно-раздерне ране у чеоном пределу
поглавине са десне стране, нагњечно-раздерне ране у пределу
испод и  изнад десног ока, крвног подлива десног ока.



Задатак број 10

Надлежни јавни тужилац поднео је оптужни акт против окр. Ристић
Војислава, од оца Слободана и мајке Љубинке, дев. Ђорђевић, рођен
31.05.1979.године у Земуну, са пребивалиштем у Земуну, ул. Шилерова бр.32, са
завршеном средњом школом, по занимању виклер, без запослења, неожењен,
осуђиван пресудом Окружног суда у Београду К.268/01 од 09.10.2002. због
кривичног дела из чл.245 ст.1 ОКЗ, на казну затвора у трајању од 10 месеци са роком
проверавања у трајању од 3 године.

Окривљеном се ставља на терет да је извршио кривично дело тако што је:

 дана 14.03.2006.године, око 12,30 часова, у Земуну, ул.Немањина бб, на
паркинг простору испред «Хале Пинки», разбио стакло на прозору сувозача,
те је кроз тако начињен отвор из путничког возила марке «Опел кадет»
рег.бр.БГ106-55, на штету оштећеног Рајић Марка, одузео мобилни телефон
марке «Моторола» Ц 350, са претплатничком картицом 064/172-78-37, кожну
јакну марке «Авијатор», укупне вредности од 25.000,00 динара.

Напомена:
- окривљени је био под дејством психоактивних супстанци-марихуане
- Неуропсихијатријским вештачењем утврђено је да је урачинљивост окривљеног
била смањена до степена битног али не и битно, те да се код окривљеног не
региструју симптоми зависности од опојне дроге, из којих разлога није индиковано
изрицање мере безбедности.


