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REPUBLIKA E KOSOVËS 

РЕПУБЛИКА КОСОВО – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE E MITROVICËS 

ОСНОВНИ СУД МИТРОВИЦА – BASIC COURT OF MITROVICA 

____________________________________________________________________________ 

                                       К.бр. 583/19 

                                   

                    У ИМЕ НАРОДА 

 ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ – Опште одељење – Кривични одсек, и то 

судија појединац Бранка Семенов, са стручним сарадником Драганом Николић и  правном 

секретарицом Весном Ђорђевић, у кривичном поступку против окривљеног Б.Х., из            

због кривичног дела  Угрожавање јавног саобраћаја из чл. 378 став 8  у вези става 6 КЗРК-

а, по оптужници Основног тужилаштва у Митровици КТ.II бр.3899/18 од 14.05.2019. 

године, коју је заступао државни тужилац Стојанка Касаловић, након  главног претреса 

одржаног дана 27.02.2020. године,  донео је и истога дана  јавно објавио, док је дана 

03.03.2020. године саставио следећу 

 

                      П Р Е С У Д У  

 Окривљени:  

  Б.Х., од оца         и мајке       , девојачко          рођен        . године, у             где и 

живи у ул.                ,           држављанин Косова, завршио средњу школу, запослен, 

ожењен, средњег имовног стања, са личним бројем               

 

                     КРИВ ЈЕ  

 Зато што је: 

Дана            године, око         часова у селу        у ул.         , општина             не 

придржавајући се одредбе чл. 45 ст. 1 Закона о правилима друмског саобраћаја, угрозио 

јавни саобраћај и тиме довео у опасност тело људи, иако је би свестан да својом радњом 

може учинити дело, али је олако држао да до тога неће доћи или да ће то моћи спречити, 

на тај начин што је, управљајући комби возилом беле боје, рег. ознака            из дворишта 

школе        а при укључивању у улицу           , није се уверио да то може безбедно да уради, 

па је предњим левим делом ударио у десни, предњи, бочни део путничког возила Golf 2, 
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регистарских ознака          , које се кретало супротном страном , а којом  је управљао С.Р., 

па је услед тог ударца, возило Golf  ударило у зид куће, која се налази преко пута школе, а 

том приликом је Е.Р. задобио тешке телесне повреде у виду нагњечења меких ткива главе 

и прелома кости доњег дела десног рамена, док је С.Р. задобио лаке телесне повреде у 

виду нагњечења меких ткива главе, 

-чиме је учинио кривично Угрожавање јавног саобраћаја из чл. 378 став 8  у вези 

става 6 КЗРК-а. 

С тога  суд на основу горе наведеног члана и  чл. 4, 7, 17, 21, 41, 50, 51, 52, 73 и 74  

KЗРK-а и чл. 359, 360, 361 и 365 ЗKП-а, окривљеном изриче 

 

УСЛОВНУ ОСУДУ 

 

Тако што окривљеном изриче казну затвора од  6 (шест) месеци, која казна се неће 

извршити уколико окривљени у року од 2 (две) године, од дана правноснажности 

пресуде не изврши неко друго кривично дело. 

Обавезује се окривљени да  плати трошкове  поступка и судског паушала у износу 

од 30 € (тридесетевра), као и трошкове судског вештачења у износу од 60.88 €, све у року 

од 15 (петнаест) дана од дана правноснажности ове пресуде, под претњом принудног 

извршења. 

            О б р а з л о ж е њ е  

 

Основно тужилаштво у Митровици – Опште одељење,  поднело је Основном суду у 

Митровици оптужницу КТ.II бр.3899/18 од 14.05.2019. године, против окривљеног Б.Х., 

из Митровице,  због кривичног дела  Угрожавање јавног саобраћаја из чл. 378 став 8  у 

вези става 6 КЗРК-а. 

Поступајући судија је заказао прво саслушање на  којем се окривљени изјаснио да 

се не осећа кривим, након чега је заказан и главни претрес, на којој седници  су 

присуствовали државни тужилац Стојанка Касаловић, окривљени Б.Х., оштећени и 

законски заступник мал. оштећеног Е.Р., С.Р.  и судски преводилац Славица Красић. 

На седници главног претреса, пошто је окривљени упознат са својим правима у 

складу са чланом 323 ЗKП-а, прочитана је оптужница.  

 Након читања оптужнице, окривљени је изјавио да добровољно и без присиле, 

свестан последица признања, признаје кривицу и да то није намерно урадио, десило се 

сличајно и да му је жао због тога. Изјавио је да се измирио са оштећеним, да је дете 

добро и да су у добрим односима и да је срећан што дете нема никакве последице, јер би 

то за њега била највећа казна. Замолио је суд да га што блаже казни, јер никада није 

осуђиван, први пут је у суду, сиромашног је имовног стања, отац троје деце и једини 

хранилац породице. 
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У вези признања кривице од стране окривљеног државни тужилац је изјавио да је 

сагласан са признањем кривице и предложио је да се прихвати признање, јер се исто 

ослања на доказе у списима предмета и да узме као олакшавајућу околност његову 

неосуђиваност и чињеницу да се измирио са оштећенима. 

Након овога, судија је убеђења да је окривљени разумео природу и последице 

признања кривице, да је признање  учињено на добровољан начин, да се признање 

ослања на чињенице случаја  које су садржане у оптужници, да оптужница не садржи ни 

једну јасну законску повреду или чињеничну грешку, па је судија у записник, у смислу 

чл. 326 став 1 и 248 ст. 4.  ЗKП-а, донео решење  тако што је прихватио признање 

кривице од стране окривљеног, пошто окривљени разуме природу и последице 

признања. Признање је извршено на добровљан начин и признање кривице ослања се на 

материјалне доказе у списима предмета.  

Након признања кривице од стране окривљеног и прихватања исте од стране суда, 

судија појединац је прешао на завршну реч странака. 

У завршној речи државни тужилац је изјавио да остаје у свему при подигнутој 

оптужници и да се узму у обзир олакшавајуће околности. 

Оштећени у завршној речи је изјавио да се не придружује кривичном гоњењу  и не 

тражи имовинско-правни захтев. 

Окривљени у завршној речи је још једном истакао да му је тешко због свега и да се 

непријатно осећа, али да му је најважније да се све добро завршило и моли суд да га због 

његове ситуације и због тога што није дело учинио намерно, блаже казни.  

Оцењивањем и анализирањем материјалних доказа у списима предмета и то: 

кривичне пријаве и полицијских извештаја број 2018-БР-020 од 09.01.2018. године, 

записника о испитивању окривљеног од 08.01.2018. године, саобраћајне дозволе бр. 

0857823, уверења регистрације возила  бр      , полисе осигурања бр.         извештаја 

лекара бр. 475 од 07.01.2018. године, експертизе вештака медицинске струке од 

11.11.2018.године, експертизе вештака саобраћајне струке од 07.02.2019. године 

фотодокументације и осталих списа предмета, ценећи при том и признање окривљеног, 

суд је утврдио да постоје и материјални докази  да у радњама окривљеног стоје елементи 

кривичног дела које му се ставља на терет, па је и донео одлуку као у изреци пресуде. 

У погледу психичког односа окривљеног према извршеном кривичном делу, судија 

је нашао да је окривљени поступао са нехатом, односно да је прекршио закон везан за 

саобраћај на путевима и угрозио јавни саобраћај, људски живот, физичку безбедност и 

тако изазвао тешку телесну поврeду код оштећеног, па га  је суд за наведено кривично 

дело 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 кривичног дела, то  је суд закључио 

да се ради о нехатном учиниоцу, да је исти поступио са свесним нехатом, као обликом 

кривице, да је био свестан да забрањена последица може наступити као резултат његовог 

чињења, али је олако сматрао да до последице неће доћи или да ће је моћи спречити. 

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

окривљеном применити, суд је ценио све околности превиђене чл. 73 и 74 КЗРК-а, које 

су од утицаја на одабир, врсту и висину кривичне санкције, па је од олакшавајућих 
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околности на страни окривљеног  узео у обзир да  се окривљени коректно држао пред 

судом, да је својим признањем допринео утврђивању чињеничног стања, његово искрено 

кајање, да је у добрим односима са оштећеном, као и да раније није осуђиван. 

Отежавајуће околности суд није нашао. 

Ценећи посебно значај извршења кривичног дела са једне стране и личност 

оптуженог као учиниоца са друге стране, те имајући у виду сврху кажњавања према чл. 

41 KЗРK, то је  судија  нашао да се иста може остварити и условном осудом, налазећи да 

се са овако изреченом кривичном санкцијом у свему остварује сврха генералне и 

специјалне превенције, те да је иста сразмерна степену кривице окривљеног  као 

учиниоца, тако и степену тежине кривичног дела и наступелим последицама. 

 Одлука о трошковима поступка, у коју су урачунати и трошкови за судског 

вештака медицинске струке у износу од 20.00 € и трошкови за судског вештака 

саобраћајне струке у износу од 40.88 €,  донета је на основу чл. 450 ЗКП-а. 

 На основу напред изнетог, одлучено је као у изреци ове пресуде.   

 

                                    ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

                                            Опште Одељење -  Кривични одсек  

                                           К.бр.583/19,  дана 03.03.2020. 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. Жалба се подноси овом суду.  

 

 

                                                                  За тачност: 


