
 

 

К.бр. 518/17 

 

У ИМЕ НАРОДА 

 

  

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ - Опште Одељење – Кривични одсек, судија 

појединац Бранка Семенов, са правном секретарицом  Весном Ђорђевић, у кривичном поступку против 

окривљеног А. В. из           због кривичног дела Угрожавање јавног саобраћаја из чл. 378 став 9 у везано 

са ставом 6 а у вези става 1 КЗРК, којег је заступао адвокат А. Љ. из            поступајући по оптужници 

Основног Тужилаштва у Митровици - Општи Департман КТ-II-бр.581/2017 од дана 07.09.2017. године,  

коју је заступао Државни  тужилац Јелена Марјановић, по одржаном првом јавном саслушању дана 

30.10.2018 године,  донео и истог дана објавио следећу 

 

 

                                                                             ПРЕСУДУ  

 

 

 Окривљени А.В., од оца       , мајке        девојачко         рођен        године у           где и сада живи у 

ул'         ,                 , држављанин Републике  Косова, неосуђиван,  неожењен, студент, средњег имовног 

стања, са личним бројем            . 

 

 

                                                                              КРИВ ЈЕ  
  

 

Зато што је: Дана         око               часова на регионалном путу село             , тачније у             , 

због непажње угрозио јавни саобраћај и живот људи на тај начин што је док се кретао возилом марке 

''Рено Клио'', црвене боје, са регистарским таблицама              а у супротности са одредбом члана 53 

Закона бр. 05/Л-088 правила о саобраћају на путу, стигавши на излаз тунела као резултат неприлагођене 

брзине кретања у једној кривини (оштрој) на десно изгубио контролу над својим возилом изашао ван 

пута на једном косом простору (нагиб), затим се преврнуо и поново вратио на пут (лево), где као 

последица ове несреће путник мајка окривљеног А. В. је задобила озбиљне повреде од којих је 

преминула у Општој болници у Митровици, док лаке телесне повреде је задобила путница М. И. и то: 

нагњечење меких ткива у пределу главе, пределу врата и пределу леве стране груди и пределу десног 

колена, увртање вртних дискуса, а сам окривљени А. В. је задобио лаке телесне повреде и то нагњечење 

меких ткива левог колена, 

 

- Чиме је учинио кривично дело Угрожавање јавног саобраћаја из чл. 378 став 9 везано за 

став 6 а у вези са ставом 1 КЗРК 

 

 Сходно томе судија је на основу горе наведених Законских одредби и члана 7, 17, 23, 77 и 78 

КЗРК као и члана 365 ЗКП, окривљеног А.В., због кривичног дела Угрожавање јавног саобраћаја 

из чл. 378 ст. 9 везано за ст. 6 а у вези са ст. 1 КЗРК. 

 

 

 



 

 

 

ОСЛОБАЂА ОД КАЗНЕ  

 

 

 Где га претходно оглашава кривим за извршење кривичног дела Угрожавање јавног саобраћаја из 

чл 378 ст. 9 везано за ст. 6 а у вези са ст. 1 КЗРК и истовремено га ослобађа од казне, пошто је  

последица кривичног дела из изреке ове пресуде толико тешко погодила окривљеног да је казна 

излишна у смислу испуњавања њене намере. 

 

 Окривљени се обавезује да на име судских трошкова плати износ у висини од 15 € 

(петнаестеура), а на име судског паушала плати износ у висини од 15 (петнаест) еура у року од 15  

(петнаест) дана од правноснажности пресуде. 

 

 

 O б р а з л о ж е њ е   

  

 Основно Тужилаштво у Митровици . Опште одељење поднело је  Основном суду оптужницу 

КТ.бр.581/17 од 07.09.2017.године, против окривљеног А.В. из            , због кривичног дела Угрожавање 

јавног саобраћаја из чл. 378 ст. 9 везано за ст. 6 а у вези са ст. 1 КЗРК. 

 

По добијању оптужнице судија је заказао прво саслушање дана 30.10.2018.године на које су 

присуствовали Државни тужилац Јелена Марјановић, окривљени А.В., бранилац окривљеног А. Љ. 

адвокат из          и преводилац Енис Крама. 

 

 На првом саслушању окривљени је упозорен и упознат са својим правима из члана 246 ст 1 ЗКП. 

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 у потпуности 

разуме оптужницу за кривично дело које му се ставља на терет додајући да признаје кривицу за 

извршење овог кривичног дела којим се терети истичући да је њему најтеже јер је том приликом 

страдала његова мајка и да је самим тим он погођен, да је све то тешко поднео, да никада није осуђиван, 

да се први пут данас налази у суду, наводи да му је убрзо после тога умро и отац и да њему веће казне од 

тога не треба и да не постоји казна која би га више погодила. 

 

 Бранилац окривљеног А. Љ. адвокат из          изјавио је да имајући у виду да је његов брањеник 

признао кривицу, а да се при том посаветовао са адвокатом стога моли суд да прихвати признање 

кривице што се тиче казне да поступи у складу са чланом 78 КЗРК пошто је последица извршеног 

кривичног дела толико драстично погодила његовог брањеника да нема сврхе за његовим кажњавањем.  

 

 Судија је упознао окривљеног о последицама признања  кривице за кривично дело Угрожавање 

јавног саобраћаја из члана 378 ст. 9 везано за ст. 6 а у вези са ст. 1 КЗРК, за које је законом одређена 

казна затвора у трајању од једне до осам година и да у случају признања кривице од стране окривљеног 

исти нема право да поднесе жалбу због погрешно утврђеног чињеничног стања сходно чл.383 став 2 

ЗКП, такође га упознаје да ће ако призна кривицу судија то ценити као олакшавајућу околност 

приликом одређивања казне. 

 

 

   

  

 



Окривљени је изјавио да разуме законске последице признања кривице и олакшавајуће 

околности које ће суд узети приликом одређивања казне и остао је при признању кривице. 

 

У складу са чланом 248 ст 2 ЗКП судија је затражо мишљене од стране државног тужиоца везано 

за признање кривице. Државни тужилац сматра да су испуњени сви законски услови за признање 

кривице,  како то  већ и закон налаже и да је сагласан са признањем кривице па предлаже суду да 

приликом изрицања мере ово признање узме као олкашавајућу околност. 

Након овога судија се уверио да је окривљени разумео природу признања кривице да је кривица 

прихваћена добровољно и да се признање заснива на чињеницама случаја, а које садржи оптужница и да 

оптужница не садржи ни једну јасну законску повреду или чињеничну грешку, стога је судија на 

записнику у смислу чл.248 став 4 ЗКП, донео решење прихватајући кривицу од стране окривљеног јер се 

признање ослања на материјалне доказе. 

У вези признања кривице од стране окривљеног оцењивањем и анализом материјалних доказа 

које су саставни део овог кривичног случаја у складу са чл.361 ЗКП, судија утврђује да постоје 

материјални докази и да у радњама окривљеног постоје елементи кривичног дела за које је исти 

оптужен. Ово је судија закључио увидом у списе из полиције под бр.2017-БР-440 од 02.07.2017.године 

против окривљеног А.В., извештај вештака за саобраћај од 2017.године, судско медицинско вештачење 

др. Наим Ука од 21.08.2017.године, потврду о смрти на име покојне мајке А. В., издате из Опште 

болнице        број протокола          фотоалбум, скица са лица места, као и увидом у друге списе који се 

налазе у предмету. Судија је ценио сваки доказ појединачно ценећи при том и признање окривљеног, то 

је судија утврдио чињенично стање, па је применом  материјалног права на такво чињенично стање 

донео одлуку као у извреци ове пресуде. 

Правном анализом утврђеног чињеничног стања суд је нашао да се у радњама окривљеног стичу 

сва битна обележја кривичног дела Угрожавање јавног саобраћаја из чл. 378 ст. 9 везано за ст. 6 а у вези 

са ст. 1 КЗРК, с обзиром да је окривљени на месту и на начин како је то ближе описано у изреци ове 

пресуде извршио кривично дело које му се ставља на терет.  

Члан 78 став 1 тач 1 КЗРК прописује следеће  „Суд може ослободити од казне извршиоца 

уколико је дело извршио из нехата уколико су последице извршеног кривичног дела погодиле толико 

драстично да нема сврхе за кажњавањем“. Дакле, да би окривљени био ослобођен од казне, у складу са 

овом законском одредбом треба збирно испунити следећа два услова“. 

 1. Да је кривично дело извршено из нехата и 

 2. Последице кривичног дела погађају толико тешко окривљеног, да је казна излишна за 

испуњење његовог циља. 

Судија је након што је пажљиво прегледао све списе предмета и након саслушања Државног 

тужиоца, окривљеног и његовог  браниоца адвоката А.Љ., током рочишта за потврђивање релевантних 

чињеница, дошао је до закључка да када говоримо о овом кривичном делу према изреци ове пресуде, 

пошто су испуњени Законски услови прописани горе наведеном одредбом . Са једне стране кривично 

дело из изреке ове пресуде извршено је из нехата, док са друге стране последице овог кривичног дела су 

тешко погодиле окривљеног А.В., да би казна била непотребна за остваривање циља. Сходно томе 

судија је дошао до закључка да би на основу свих ових околности било непотребно изрицати казну за 

оставривање његове намере када говоримо о кривичном делу из изреке ове пресуде, пошто је смрт 



његове мајке, представља последицу која је поприлично тешко погодила окривљеног, тако да изрицање 

било које казне не би одговараало сврси кажњавања која је предвиђена чл.41 КЗРК. 

Одлуку о трошковима кривичног поступка судија је донео на основу члана 450 ЗКП. 

 

На основу свега напред наведеног одлучено је као у изреци  ове пресуде. 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

--Опште одељење – Кривични одсек 

К.бр. 518/17  од  30.10.2018 године 

 

 

Правна секретарица                 С У Д И Ј А, 

  

Весна Ђорђевић              Бранка Семенов 

 

       

 

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.  

 


