REPUBLIKA E KOSOVËS
РЕПУБЛИКА КОСОВО – REPUBLIC OF KOSOVO
GJYKATA THEMELORE E MITROVICËS
ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ – BASIC COURT OF MITROVICA
__________________________________________________________
K.br.427/19

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ, судија појединац Никола Петронијевић, са
записничарком Касаловић Славицом у кривичном поступку против окривљеног М.Д.
из........., због кривичног дела Угрожавање јавног саобраћаја из члана 378. став 6. у вези са
ставом 1. КЗРК, по оптужници државног тужиоца КТ br. 3052/2018 од дана 03.04.2019.
године ван претреса, донео је дана 29.05.2019. следеће

РЕШЕЊЕ

ОДБАЦУЈЕ СЕ оптужница Основног тужилаштва у Митровици
3052/2018 од дана 03.04.2019.

бр КТ br.

ОБУСТАВЉА СЕ кривични поступак против окривљеног М.Д. од оца .........и
мајке .........девојачко ........рођен дана............... године у .........са пребивалиштем у
Ул...........бр................ неожењен, незапослен, завршио средњу школу, средњег имовног
стања, ............., држављанин Републике Косово због кривичног дела Угрожавање јавног
саобраћаја из члана 378. став 6. у вези са ставом 1. КЗРК. у складу са чланом 253. став 1.
тачка 1.1. ЗКПК.
Трошкови поступка падају на терет буџетских средстава суда.
Оштећени се за остваривање имовинско-правног захтева упућују на парнични
поступак.

Образложење

Државни тужилац Основног тужилаштва у Митровици, Опште одељење, Радица
Милић овом суду је поднела оптужницу КТ br. 3052/2018 дана 03.04.2019. године против
окривљеног М.Д. из ...........због кривичног дела Угрожавање јавног саобраћаја из члана
378. став 6. у вези са ставом 1. КЗРК, и предложила суду да према окривљеном на основу
члана 493. став 1.и 2. ЗКПК без одржавања главног претреса изда казнени налог и
окривљеном изрекне новчану казну.
Кривични Законик бр. 04/L-082 који је усвојен 20. априла 2012. године, а ступио на
снагу 01. јануара 2013. године у члану 378. став 1. и 6. прописује:
“Član 378
Ugrožavanje javnog saobraćaja
Stav 1. Svako lice koje prekrši bilo koji zakon vezan za saobraćaj na putevima i ugrozi javni
saobraćaj, ljudski život, fizičku bezbednost i tako izazove laku telesnu povredu ili imovinsku
štetu, kazniće se novčano ili kaznom zatvora u trajanju do tri (3) godine.
Stav 6. Kada je delo iz stavova 1. ili 2. ovog člana izvršeno nehatno, izvršilac će se kazniti
novčano ili kaznom zatvora u trajanju do godinu dana.”
У свом члану 3. у ставовима 1. и 2. Кривични Законик бр. 04/L-082 прописује:
“ Član 3

Primena najpovoljnijeg zakona
Став 1. Zakon koji je na snazi u vreme kada je krivično delo izvršeno biće primenjen na
izvršioca.
Став 2. U slučaju izmene u zakonu koji se odnosi na spornu situaciju pre pravosnažnosti
odluke, primeniće se zakon koji je najpovoljniji po izvršioca.”

Из предметних списа суд је утврдио да је је кривично дело које се оптужницом
ставља на терет извршено дана.............. године, око ......часова у ..........у близини
раскрснице код О.Ш. ............У време извршења кривичног дела на снази је био Кривични
Законик бр. 04/L-082.
Оптужница
Државног тужиоца Основног тужилаштва у Митровици КТ br.
3052/2018 примљена је у суд дана 08.04.2019. године а судија је предмет задужио дана
22.05.2019. године. У време решавања предмета по наведеној оптужници на снагу је

ступио нови ZAKONIK BR. 06/L-074 који је усвојен у Скупштини Косова 23. новембра
2018. године, а проглашен Указом Председника Косова бр. . DL-065-2018 дана 13.12.2018.
Законик је објављен у Службеном листу Републике Косово дана 14. јануара 2019.
године а чланом 434. је прописано да ће се Законик ступити на снагу три месеца од дана
објављивања у Службеном листу Републике Косово односно 14. априла 2019. године.
У члану 370. новог Законика бр 06/L-074 је прописано:
“Члан 370.Ugrožavanje javnog saobraćaja
Став 1. Ko prekrši zakon o javnom saobraćaju ili drumskom prevozu i time ugrozi javni
saobraćaj, ljudske živote, fizičku bezbednost i prouzrokuje značajnu imovinsku štetu, kazniće se
novčanom kaznom ili kaznom zatvora u trajanju do tri (3) godine.”
У Кривичном Законику бр. 06/L-074 као што се из цитираног члана може
закључити није као објективни услов инкриминације предвиђена лака телесна
повреда,тако да у конкретном случају у радњама окривљеног нема обележја кривичног
дела Угрожавање јавног саобраћаја из члана 370.
Одлуку о трошковима поступка суд је донео на основу члана 454. став 1. ЗКПК.
Одлуку да оштећеног ради остваривања имовинско-правног захтева упути на
парнични поступак суд је донео на основу члана 463. став 1 и 3. ЗКПК.
Из напред наведених разлога суд констатује да постоје законски услови да се
одбаци оптужница бр. КТ br. 3052/2018 од дана 03.04.2019. и да се према окривљеном
М.Д. из ............поступак обустави на основу члана 370. став 1. Кривчног закона бр. 06/L074 и члану 253. став 1. подстав 1.1 ЗКПК те је с тога одлучио као у диспозитиву
наведеног решења.

OСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ,
ОПШТЕ ОДЕЉЕЊЕ –КРИВИЧНИ ОДСЕК
К.бр.427/19 дана 29.05.2019.године
Правна секретарица,
Славица Касаловић

Судија,
Никола Петронијевић

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења дозвољена је жалба Апелационом суду у
Приштини, Одељење Митровица, у року од 3 (три) дана од пријема овог решења, а преко
овог суда.

