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У ИМЕ НАРОДА 

 

 ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ – Кривично одељење, судија појединац 

Никола Петронијевић, са правном секретарицом Славицом Касаловић, у кривичном 

поступку против окривљеног Е.Б. из Митровице, због кривичног дела Угрожавање јавног 

саобраћаја из чл. 370 ст. 9 у вези ст. 1 КЗРК, по оптужници Основног тужилаштва у 

Митровици – Опште одељење Кт.II.бр.1007/20 од дана 06.11.2020. године, након  првог 

саслушања одржаног дана 16.02.2021. године, дана 19.02.2021. године, донео је и истога 

дана у присуству окривљеног Е.Б. јавно објавио, а дана 03.03.2021. године израдио 

 

 

П Р Е С У Д У 

 

  

 

 Окривљени  

  

Е.Б., од оца … и мајке … , рођене … , рођен ... године у Митровици, сада живи у ул. 

… Митровица, средња стручна спрема, средњег материјалног стања, ради као кондуктер, 

ожењен, отац једног детета Албанац, држављанин Р Косова, лични број …  , у притвору био 

од дана 26.06.2020. године до 16.07.2020. године. 

 

Крив је: 

 

 Што је 

 

 Дана 26.06.2020. гдоне, око 12:20 часова на релацији Митровица-Приштина преко 

пута градског музеја, у ул. „Шемси Ахмети“, управљајући својим путничким аутобусом 

марке „Сетра“, беле боје, рег.ознаке … у правцу пруге, прекршио одредбе чл. 46 и 47 

Закона о правилима друмског саобраћаја, чиме је угрозио јавни саобраћај и људски живот, 

иако је био свестан да таквом радњом може наступити забрањена последица, али је олако 

сматрао да до последице неће доћи или да ће је моћи спречити, до које последице је и 

дошло када је стао ван аутобуског стајалишта на средину улице, где је дозволио путницима 

да уђу у аутобус, супротно законским прописима, те када је малолетна О.С. рођена 2013. 



године, покушала да уђе иза своје мајке која је већ ушла у аутобус, окривљени је кренуо да 

даље вози, без провере да ли су сви путници ушли, те је малолетна О. пала са врата 

аутобуса на улицу, када је прегажена задњим десним точком аутобуса, услед чега је 

задобила тешке телесне повреде, у виду отвореног прелома кости десне надколенице, услед 

чега је дошло до унутрашњег крварења у пределу карлице и расцепа крвних судова леве 

бутине, од којих повреда је и преминула истога дана око 20:35 часова у болници у 

Приштини, 

 

 -чиме је учинио кривично дело Угрожавање јавног саобраћаја из чл. 370 ст. 9 у 

вези ст. 1 КЗРК. 

 

 Па га суд применом одредаба 7, 17, 20, 21, 38, 39, 40, 42,  69, 70, 71, 72  и 370 КЗРК, 

као и чланова 359, 360, 365, 366, 450 и 463 ЗКП-а, и чл. 39 Закона о накнадама жртвама 

злочина  

 

О С У Ђ У Ј Е 

 

 

 КАЗНОМ ЗАТВОРА у трајању од 5 (пет) месеци у коју казну ће се урачпунати 

време проведено у притвору од дана 26.06.2020. године до 16.07.2020. године. Казна ће се 

извршити по правноснажности ове пресуде. 

  

УЗ ПРИСТАНАК ОКРИВЉЕНОГ казна затвора у трајању од 5 (пет) месеци, у 

коју казну се има урачунати време проведено у притвору од дана 26.06.2020. до 16.07.2020. 

године, замењује се новчаном казном у износу од 3.000 евра, коју казну ће окривљени 

платити у року од 3 (три) месеца, од дана правноснажности ове пресуде. 

 

Уколико окривљени не плати изречену новчану казну суд ће је у смислу чл. 43 ст. 3 

КЗРК заменити казном затвора на начин да ће за сваких започетих 20 евра, одредити један 

дан затвора. 

 

 Окривљени се обавезује да на име судског паушала плати износ од 30 € (тридесет), у 

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

извршења. 

 

 Обавезује се окривљени на плаћање таксе за Програм о накнади жртвама злочина у 

износу од 30 € (тридесетеура) у року од 15 дана, од правноснажности ове пресуде. 

 

Оштећена се упућује да евентуално имовинско правни захтев може остварити у 

парничном поступку. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 Основно тужилаштво у Митровици – Опште одељење, подигло је оптужницу 

Кт.II.бр.1007/20 од дана 06.11.2020. године  против окривљеног Е.Б. из Митровице, због 

кривичног дела Угрожавање јавног саобраћаја из чл. 370 ст. 9 у вези ст. 1 КЗРК. 

 

 Након разматрања оптужнице судећи судија је заказао прво саслушање за дан 

16.02.2021. године. На саслушању су били присутни Државни тужилац Славица Маврић, 

окривљени Е.Б. са својим браниоцем адвокатом Б.Е. и оштећена А.С., као и судски 



преводилац Никола Топличевић, те је суд с обзиром да су били испуњени услови законом 

предвиђени донео решење да се прво саслушање одржи. 

 

 У уводном делу саслушања окривљени је упознат са правима која предвиђа члан 246 

став 1 ЗКП. Окривљени је разумео своја права и изјавио да ће се бранити уз помоћ свог 

браниоца адвоката Б.Е. 

 

Након упознавања окривљеног о његовим правима у кривичном поступку суд је 

позвао државног тужиоца да прочита оптужницу.  

 

Државни тужилац је прочитала оптужницу, и упознала окривљеног са кривичним 

делом које му се ставља на терет. 

 

 Окривљени је изјавио да је разумео оптужницу и након што се судија уверио да је 

окривљени заиста разумео оптужницу дао је окривљеном могућност да призна кривицу или 

да се изјасни да није крив. 

 

 Окривљени се изјаснио да је у потпуности разумео оптужницу за кривично дело 

које му се ставља на терет, да су тачни наводи који су изнети у оптужници и да се цео 

догађај десио онако како је диспозитивом оптужнице описано. Изјавио је да признаје 

кривицу за извршење овог кривичног дела, да му је јако жао због тога што се десило и да би 

најрадије желео да је он страдао тога дана и волео би када би могао да врати време јер је и 

сам родитељ и разуме бол родитеља за изгубљеним дететом и још једном изражава жаљење 

и дубоко кајање због тога што се десило.  

 

У складу са чланом 248 став 2 ЗКП од државног тужиоца, оштећене и браниоца 

окривљеног је затражено мишљење везано за признање кривице.  

 

Државни тужилац сматра да су испуњени сви законом предвиђени услови за 

признање кривице имајући у виду чињеницу да је признање учињено на добровољној 

основи и да је сагласан да судија приликом одмеравања казне узме у обзир признање 

окривљеног као олакшавајућу околност, а нарочито његово коректно држање и пред судом 

и током целог кривичног поступка, као и његово искрено кајање због учињеног дела. 

Тужилац сматра да је признање дато добровољно и свесно и да је исто у сагласности са 

доказима који су део списа предмета. 

Оштећена А.С. након признања кривице од стране окривљеног је изјавила да је 

сагласна да суд прихвати признање кривице од стране оптуженог и наглашава да се 

оптужени коректно држао према целој њиховој породици, упутио извињење и генерално се 

држао на исправан начин, а што је био и разлог да њихове породице у џамији у селу 

Гушавац потпишу споразум о међусобном измирењу, а који је део списа предмета. 

 

 Након изјашњења државног тужиоца суд је позвао браниоца окривљеног адвоката 

Б.Е. да изнесе своје мишљење у вези признања кривице окривљеног.  

 

Бранилац је предложио суду да прихвати признање кривице окривљеног Е.Б. и још 

једном пред судом изјавио саучешће за пок. О.С.  

Предлаже суду да прихвати признање кривице од стране његовог брањеника с 

обзиром на чињеницу да је његов клијент признао кривицу и у Полицији и на првом 

саслушању и изразио дубоко жаљење због учињеног дела. Предложио је суду да приликом 

одмеравања казне узме у обзир све околности предвиђене законом, а које се односе на 

одмеравање врсте и висине кривичне санкције. Предложио је суду да изврши ублажавање 

казне онако како је прописано законом и да изрекне казну којом ће се остварити сврха 



кажњавања, а да при том узме у обзир дубоко кајање, искрено жаљење и извињење од 

стране окривљеног као и осећај непријатности који по речима браниоца представља јаку 

гаранцију да његов клијент убудуће неће извршавати кривична дела. 

Након изјашњења странака у вези признања кривице суд је донео решење којим је 

прихватио признање кривице окривљеног Е.Б. за извршење кривичног дела Угрожавање 

јавног саобраћаја из чл. 370 ст. 9 у вези ст. 1  КЗРК. Суд је наведено решење донео из 

разлога што је признање кривице дато добровољно од стране окривљеног након 

консултације са својим браниоцем, свесно и да је признање у складу са доказима 

приложеним у оптужници. 

 

Увидом у материјалне доказе који су саставни део овог предмета и то: 

 

 -Изјаву окривљеног дату у Полицијској станици Митровица Југ дана 26.06.2020. 

године, 

-Изјаву оштећене дате у Полицијској станици Митровица Југ дана 09.07.2020. 

године, 

-Извештај лекара медицинске струке од 30.09.2020. године, 

-Записник о обдукцији под ред.бр.МА20-160 од 28.07.2020. године извршен од 

стране Института судске медицине др В.Х.,  

-Записник о увиђају са лица места, 

-Фотодокументацију са четири фотографије, 

-Саобраћајно вештачење вештака Ф.Т. од 02.07.2020. године, 

-Записник о помирењу породица Б. и С. од 29.06.2020. године, 

 

 суд се уверио да у радњама окривљеног постоје елементи кривичног дела за које је 

исти окривљен и да је окривљени кривично одговоран за извршење кривичног дела које му 

се оптужницом ставља на терет. Такво чињенично стање потврђено је и изјавом о признању 

кривице за извршење кривичног дела од стране окривљеног на првом саслушању. 

 

Ценећи материјалне доказе појединачно, али и све доказе скупа, узимајући у обзир и 

признање окривљеног суд је утврдио чињенично стање, па је применом материјалног права 

на утврђено чињенично стање донео одлуку као у изреци ове пресуде. Суд налази да је 

приликом извршења кривичног дела окривљени поступио нехатно, са свесним нехатом, 

односно да је био свестан да последица може наступити као резултат његовог чињења, али 

је олако осматрао да до последице неће доћи или да ће наступање последице моћи да 

спречи, с обзиром да је окривљени својим аутобусом стао ван станичног места, односно на 

месту где је заустављање аутобуса забрањено.  

 

 Одлучујући о врсти и висини кривичне санкције коју ће изрећи окривљеном суд је 

ценио све околности предвиђене члановима 69, 70, 71, 72 и 38 КЗРК које су од одлучујућег 

утицаја на врсту и висину кривичне санкције.  Приликом одмеравања казне суд је у обзир 

узео све олакшавајуће и отежавајуће околности на страни окривљеног. 

 

 Од олакшавајућих околности суд је утврдио да се ради о неосуђиваном лицу, лицу 

коме је ово први пут да изврши кривично дело, да је дело извршено нехатно, да је исти с 

обзиром да га је мајка жртве стопирала ван станичног места показао добру вољу да 

заустави свој аутобус и да је повезе, с обзиром да је била заједно са малолетном Оргесом. 

Такође, као олакшавајућу околност суд је у обзир узео коректно држање од стране 

окривљеног пред судом, а како је на првом саслушању изјавила Државни тужилац исти се 

понашао коректно и у току целог кривичног поступка. Окривљени је изразио дубоко кајање 

и жаљење због догађаја који се десио и то у једном искреном и емотивном обраћању суду. 

Као олакшавајућу околност суд је узео у обзир и изјаву оштећене дате на првом саслушању 



која се сагласила да суд прихвати признање кривице од стране оптуженог јер се исти 

коректно држао према целој њиховој породици, упутио извињење и саучешће и генерално 

се држао на исправан начин. Доказ такве чињенице јесте и Споразум о измирењу њихових 

породица који је потписан у џамији у селу Гушавац, а који је део списа предмета. 

 

 Од отежавајућих околности суд је узео у обзир чињеницу да је без обзира на све горе 

набројане олакшавајућих околности ипак изгубљен један млад живот, живот девојчице на 

самом свом почетку која ни на који начин није могла нити је допринела сопственој 

виктимизацији јер је по мишљењу вештака саобраћајне струке искључива одговорност за 

извршење овог кривичног дела на страни окривљеног.  

 

 Узимајући у обзир све напред набројане отежавајуће и олакшавајуће околности и 

чињеницу да је за кривично дело Угрожавање јавног саобраћаја из чл. 378 ст. 9 у вези ст. 1 

КЗРК предвиђена казна затвора у трајању од 1(једне) до 8 (осам) година, као и одредбу чл. 

69 , 70, 71 ст. 1 тач. 1.3 и чл. 72 ст. 1 тач. 1.5 суд је изрекао казну затвора окривљеном у 

трајању од 5 (пет) месеци.  

 

Члан 71 ст. 1 тач. 1.3 КЗРК прописује да суд може да изрекне казну испод границе 

прописане законом или да изрекне блажу врсту казне у случају када извршилац призна 

кривицу или постигне договор о признању кривице. Члан 72 ст. 1 тач. 1.5 КЗРК прописује 

да се казна може ублажити до 3 (три) месеца затвора, ако је као најмања мера прописана 

казна затвора у трајању од 1 (једне) године. 

 

Применом одредаба ових чланова суд је изрекао казну као у изреци ове пресуде. Суд 

је пресуду објавио на дан 19.02.2021. године у присуству окривљеног. По изрицању пресуде 

окривљени је предложио суду да уколико постоје законске могућности казну затвора која 

му је изречена пресудом замени новчаном казном пошто он има могућности да исту плати и 

да пристаје да је плати колико год да она буде. С обзиром да приликом изрицања новчане 

казне суд мора да утврди имовинско стање окривљеног, суд је исто утврдио узимањем 

изјаве од стране окривљеног који је изјавио да је он доброг имовинског стања, да има 

месечна примања у износу од 500-600 евра месечно и да је фирма у којој ради у власништву 

његовог оца са којим он заједно живи као и са мајком, супругом и једним дететом, да фирма 

поседује четири аутобуса и један минибус и да добро зарађују, те у складу са тим има 

могућности да новчану казну плати иако то за њега не представља моралну сатисфакцију 

јер осећа дубоку кривицу због учињеног кривичног дела. 

 

Уз пристанак окривљеног суд је казну затвора у трајању од 5 (пет) месеци, а у коју се 

има урачунати време проведено у притвору заменио новчаном казном у износу од 3.000 

евра коју ће окривљени платити у року од три месеца, од дана правноснажности пресуде и 

одредио да ће се новчана казна заменити казном затвора у смислу чл. 43 ст. 3 КЗРК уколико 

исти не плати изречену новчану казну. 

 

Замена казне затвора новчаном казном извршена је на основу чл. 44 КЗРК. На 

основу ст. 2 истог члана, суд није ограничен износом за рачунање прописаној у чл. 43 ст. 3, 

те је из тог разлога суд определио новчану казну у износу као у изреци ове пресуде, јер 

сматра да је иста у складу са имовинским могућностима окривљеног, а да ће са друге стране 

оваква казна утицати на њега да убудуће не понови или учини неко друго кривично дело и 

да са друге стране изрази осуду за дело које је учинио.  

 

   

 



Одлука о трошковима донета је на основу члана 450 ЗКП имајући у виду трајање и 

сложеност поступка, и с обзиром на чињеницу да суду нису достављени никакви додатни 

подаци нити други докази за висину трошкова поступка, а да се о трошковима поступка 

може одлоучити и посебним решењем по достављеном трошковнику од стране странака. 

 

Одлука о упућивању оштећене да имовинско правни захтев може остварити у 

парничном поступку донета је на основу чл. 463 ЗКПК. 

 

Одлука о плаћању таксе за Програм о накнади жртава злочина донета је сходно 

одредбама чл. 39 ст. 3 подстав 3.1 Закона о накнади жртава злочина. 

 

 

 На основу свега изнетог одлучено је као у изреци ове пресуде. 

 

 

 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Општи департман –Кривично одељење 

К.бр.879/20 од 03.03.2021. године 

 

 

Правна секретарица,                                                                         С У Д И Ј А, 

Славица Касаловић                                                                Никола Петронијевић  

 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове пресуде, странке могу изјавити жалбу Апелационом суду у 

Приштини, у року од 15 (петнаест) дана, од дана пријема писменог отправка исте, а преко 

овог суда.  


