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                                                                                                                                   K.бр. 38/18 

 

У ИМЕ НАРОДА  

 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ - Опште одељење, судија Вељко Вучетић,  

са правном секретарицом Снежаном Јоксимсовић, у кривичном поступку против 

оптуженог К.М., оптуженог оптужницом  државног тужиоца Основног тужилаштва у 

Митровици - Опште одељење  КТ.II.бр. 1469/16 од 19.01.2018. године,  због кривичног 

дела  Изазивање опште опасности из чл.365 ст.1  КЗРК, након јавног главног претреса 

одржаног дана 13.01.2020. године у присуству државног тужиоца Сахит Тмава, 

оптуженог и оштећеног  Перпарим Ибиши, донео је и дана 13.01.2020. године, објавио 

 

 

П Р Е С У Д У 

 

 Према оптуженом:   

 

            К.М., од оца      и мајке      , девојачко        рођен дана            . године у с          , 

општина        , где и сада живи, са личним бројем           , завршио факултет 

електротехнике, ожењен, отац  троје деце, запослен у          , средњег имовног стања,          

,  држављанин Косова. 

 

На основу чл.363 ст.1 подстав 1.1. ЗКПК, 

 

 

ОДБИЈА СЕ ОПТУЖБА 

 

 Да је: 

 Дана           године, око         часова, у с.     , општина        , у дворишту оштећног 

Н.И., прекинут један електрични доводни кабал са бандере која припада електричној 

мрежи која је под надзором Компаније             , чији је одговорни координатор оптужени, 

па је као последица овог квара изазвана већа опасност по људске животе и 

проузрокована је материјална штета: Код оштећеног Н.И. оштећен је компјутер и 

рисивер - што представља штету у вредности од 200 (двеста) евра; Код оштећеног П.И., 

оштећени су електронски уређаји у вредности од 3420 (трихиљадечетристодвадесет) 

евра; Код оштећеног Ф.Б., су уништени 1 (један) монитор LG-19  инча, адаптер од 

лаптопа  и модем  за интернет  у вередности од 120 (стодвадесет) евра; Док је код 
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оштећеног Р.И., као последица овог квара, уништен 1 (један) замрзивач  и 1 (један) 

телевизор укупне вредности  од 400 (четристо) евра. 

 

 -чиме би извршио кривично дело Изазивање опште опасности из чл.365 ст.1  

КЗРК. 

 

 Трошкови кривичног поступка падају на терет  буџетских средстава суда. 

   

Оштећени Н.И., П.И., Ф.Б. и Р.И., сви из с.         , општина        , се упућују  да свој 

имовинскоправни захтев могу остварити у парничном поступку. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Државни тужилац  Основног тужилаштва у Митровици, поднео је Основном суду 

у Митровици оптужницу КТ.II.бр.1469/16 од 19.01.2018. године.  

 

На главном претресу, одржаном дана 13.01.2020.године, државни тужилац је 

изјавио да одустаје од оптужбе  поднете против оптуженог за кривично дело Изазивање 

опште опасности из чл.365 ст.1 КЗРК. Стога је суд, применом одредби чл. 363 ст.1 

подстав 1.1 ЗКПК, донео одлуку  којом је одбио оптужбу против оптуженог  за наведено 

кривично дело. 

С обзиром  на то да је донео пресуду којом је одбио оптужбу против оптуженог, 

суд је на основу чл.463 ст.3 ЗКПК, оштећене Н.И., П.И., Ф.Б и Р.И., упутио да 

имовинскоправни захтев могу остварити у парничном поступку. 

 

На основу чл.454  ст.1 ЗКПК, суд је донео одлуку  да трошкови кривичног 

поступка падају на терет буџетских средстава суда.  

  

 Имајући у виду наведено,  одлучено је  као у изреци ове пресуде. 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Опште одељење - Кривични одсек 

К.бр. 38/18, дана 13.01.2020. године. 

 

Правна секретарица,                             Судија,  

Снежана Јоксимовић                     Вељко Вучетић 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:Против ове пресуде  може се изјавити жалба 

Апелационом суду у Приштини у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема писменог 

отправка пресуде, а преко овог суда. 

 


