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РЕПУБЛИКА КОСОВО 

REPUBLIKA E KOSOVËS – REPUBLIC OF KOSOVO 

ОСНОВНИ СУД МИТРОВИЦА 

GJYKATA THEMELORE E MITROVICËS – BASIC COURT OF MITROVICA 

 

                                 

 

                                                                                                  К.бр.961/20 

 

 

У ИМЕ НАРОДА 

 

  

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ – Кривично одељење, судија појединац 

Никола Петронијевић, са правном секретарицом Славицом Касаловић, у кривичном 

поступку против оптуженог  Н.Т. из Митровице, због кривичног дела Угрожавање јавног 

саобраћаја из чл. 378 ст. 8 у вези ст. 6 и 1 КЗРК, по Оптужници Основног тужилаштва у 

Митровици, Опште одељење Кт.II.бр.413/19  од дана 03.12.2020. године, по одржавању 

првог саслушања  на коме су били присутни Државни тужилац Слободан Бакић, 

окривљени Н.Т., донео је дана 24.02.2021. године, и истога дана објавио, а дана 25.02.2021. 

године, израдио следећу  

 

 

П Р Е С У Д У 

 

 Оптужени 

 

 

Н.Т. од оца … и мајке … , девојачко … , рођен ... године у Митровици, завршио 

средњу техничку школу,  лошег  имовног стања, незапослен, ожењен, отац троје деце, 

Албанац, држављанин Републике Косова, са личним бројем ...  

 

 

Крив  је: 

 

 

Што је  

 

 Дана 21.11.2018. године, око 10:45 часова, на регионалном путу Митровица – 

Приштина, и то на делу који пролази кроз село Шупковац, у близини маркета „Вива 
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Фреш“ О. Митровица, као учесник у саобраћају није придржавао саобраћајних прописа и 

тиме угрозио јавни саобраћај, доводећи у опасност живот и тела људи, и ако је био свестан 

да до саобраћајне незгоде може доћи, али је олако држао да ће моћи спречити, тако што је 

управљајући моторним возилом  Комби марке „Форд“, плаве боје, рег. ознака … , којим 

врши такси услуге поступио супротно одредбама чл. 53 и чл. 120 Закона о правилима 

друмског саобраћаја (Закон бр. 05/L-088) на начин што је услед неприлагођености брзине 

кретања свог возила условима пута и густини саобраћаја, предњом страном возила којим 

је управљао ударио у задњи део возила марке „Рено Кангу“, рег.бр. … , беле боје, којим је 

управљао А.П., којом приликом је настала материјална штета на возилима а лаке телесне 

повреде задобио је возач возила марке „Рено“ А.П. и које се манифестују у виду 

нагњечења меких ткива у пределу главе и вратног зглоба, затим Е.Е. у виду нагњечења 

меких ткива у пределу главе и расцепна рана вилице у пределу леве стране, затим М.Х. 

нагњечење меких ткива у пределу бутине леве ноге, као и тешке телесне повреде које је 

задобила М.Р. у виду нагњечења меких ткива у пределу главе, затим носа, те крварења из 

носа и прелом носне кости, 

 

  -чиме је учинио кривично дело Угрожавање јавног саобраћаја из чл. 378 ст. 8 у 

вези ст. 6 и 1 КЗРК. 

 

Па га суд применом одредаба 7, 17, 20, 21, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 73, 74, 75, и 378  

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

жртвама злочина окривљеном изриче, 

 

УСЛОВНУ ОСУДУ 

 

 Којом му утврђује казну затвора у трајању од 10 (десет) месеци, која казна се неће 

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

пресуде не учини ново кривично дело. 

  

 Окривљени се обавезује да на име судског паушала плати износ од 20 € 

(двадесетеура), у року од 15 (петнаест) дана од дана правноснажности ове пресуде, и на 

име трошкова поступка 90,88 евра, 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. 

 

 Оштећени се упућују да имовинско правни захтев могу 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.413/19 од дана 03.12.2020. године  против оптуженог Н.Т. из Митровице, због 

кривичног дела Угрожавање јавног саобраћаја из чл. 378 ст. 8 у вези ст. 6 и 1  КЗРК-а. 
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          Након разматрања оптужнице судећи судија је заказао прво саслушање за дан 

24.02.2021. године. На саслушању су били присутни државни тужилац  Слободан Бакић, 

оптужени Н.Т. и судски преводилац Теа Аслани. 

 

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

став 1 ЗКП. Оптужени је разумео своја права и изјавио да ће се бранити сам без помоћи 

браниоца.  

 

           Након тога државни тужилац је прочитао оптужницу, и упознао оптуженог са 

кривичним делом које му се ставља на терет. 

 

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

оптужени заиста разумео оптужницу,  дао је оптуженом могућност да призна кривицу или 

да се изјасни да није крив.  

 

            Оптужени 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. Додао је да је критичног дана била 

киша, да се он кретао у колони и да су се кретали јако споро, али да то није помогло да се 

догађај који је предмет оптужнице избегне. У једном моменту једно возило које је било 

испред његовог возила је претекло „Рено Кангу“ беле боје којим је управљао А.П. и истога 

момента када се то возило вратило у траку нагло прикочило, због чега је и А.П. прикочио 

такође нагло, и он односно окривљени је притиснуо кочницу, али због кише и клизавог 

пута није могао да заустави возило и одпозади ударио возило којим је управљао А.П. 

Изјавио је да су особе које су повређене и то Е.Е., М.Х. и М.Р. биле његови путниси, 

односно возиле се у његовом комбију и у том моменту није знао да су се оне повредиле. 

Додао је да је касније од колега сазнао да су исте биле на прегледу у болници, да је 

отишао у болницу да их посети међутим оне нису биле тамо. Тек касније како изјављује је 

сазнао да је лице А.П. повређен том приликом а да то до тада није знао већ је мислио да је 

том приликом настала само материјална штета. Изражава велико жаљење због тога што се 

десило, волео бих да се то није никада десило и наглашава да је од тог дана престао да се 

бави превозом путника којим се пре тога бавио 13 година и обећава да ће се од сада 

пажљивије и обазривије односити у саобраћају. 

 

           У складу са чланом 248 став 2 ЗКП од државног тужиоца је затражено мишљење 

везано за признање кривице оптуженог.  

 

           Државни тужилац сматра да су испуњени сви законом предвиђени услови за 

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

основи, у сагласности је са доказима приложеним уз оптужницу и предлаже суду да 

прихвати признање кривице и окривљеног огласи кривим. 

 

              

            Након изјашњења странака  суд је донео решење којим је прихватио признање 

кривице од стране оптуженог уверен да су испуњени сви законом предвиђени услови, а 

нарочито због чињенице да је признање кривице дато добровољно, да оптужница не 
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садржи ни једну законску или чињеничну грешку и да је признање подкрепљено другим 

материјалним доказима који се налазе у списима предмета.  

 

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

  

          -Налаз вештака медицинске струке од дана 26.03.2019. године, 

          -Налаз и мишљење вештака саобраћајне струке Ф.Т од 02.07.2020. године, 

          -Фотодокументацију са 17 фотографија, 

          -Изјаве оштећених А.П., М.Р., М.Х. и Е.Е. дате у Полицијској станици Митровица 

Југ од 23.11.2018. године и остале списе предмета, 

          

         суд је утврдио да постоји довољно доказа који утврђују одговорност оптуженог за 

извршење кривичног дела које му је оптужницом стављено на терет.  

 

           На основу налаза вештака медицинске струке од 26.03.2019. године потврђује се да 

су оштећени А.П, Е.Е и М.Х задобили лаке телесне повреде са привременим сметњама по 

здравље, а оштећена М.Р по мишљењу вештака задобила тешке телесне повреде. 

 

           Вештак саобраћајне струке Ф.Т. у свом налазу и изнетом мишљењу сматра да је 

искључива одговорност за овај догађај на страни окривљеног Н.Т. Такво чињенично стање 

подкрепљују и фотографије које су део списа предмета, али и изјаве самог окривљеног и 

оштећених лица. 

 

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

признање оптуженог судија 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 оптужени поступао са  свесним нехатом, односно 

да је био свестан да до саобраћајне незгоде може доћи али је олако држао да ће последицу 

моћи спречити.          

 

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

ценио све околности предвиђене члановима 73, 74 и 75 КЗРК које су од одлучујућег 

утицаја на врсту и висину кривичне санкције, као и одредбу чл. 378 ст. 8 КЗРК-а,  којом је 

прописано да ће се за учињено кривично дело учинилац казнити казном затвора у трајању 

од 6 (шест) месеци  до 5 (пет)  година.  С обзиром да се за кривично дело за које се може 

изрећи казна затвора у трајању до 5 (пет) година, а узимајући у обзир понашање 

извршиоца пре и након извршеног кривичног дела, степен кривичне одговорности 

односно да је дело извршено из нехата и да су услови на путу тога дана били лошији, али 

о чему је свакако окривљени морао водити рачуна, суд је одлучио да окривљеном изрекне 

условну осуду сматрајући да ће упозорење уз претњу казном довољно утицати на истог да 

своје понашање промени и да не понови кривично дело или учини неко друго кривично 

дело. 

 

           На страни оптуженог од олакшавајућих околности суд је узео у обзир чињеницу да 

се оптужени коректно држао пред судом, да је својим признањем допринео утврђивању 

чињеничног стања, да је изразио кајање због учињеног дела и да је обећао да више неће 
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чинити ништа слично. Такође, као олакшавајућу околност суд је узео у обзир чињеницу да 

је возило које је претекло возило којим је управљао А.П. до некле допринело овом 

критичном догађају, али да свакако то не представља оправдање за окривљеног који је 

морао посветити довољно пажње као учесник у саобраћају и да се у складу са тим као 

возач и понаша, такође и чињеницу да је окривљени отишао у болницу како би проверио 

здравствено стање оштећених и интересовао се за њихов опоравак. Такође, као 

олакшавајућу околност суд је узео у обзир да се ради о неосуђиваном лицу, младом човеку 

који је незапослен, лошег имовинског стања и да је отац троје деце и једини хранилац 

породице. 

 

          Као отежавајућу околност суд је узео у обзир чињеницу да су повреде изазване на 

телу више лица и да су та лица осим лица А.П. биле путници окривљеног у комбију, те да 

је с тим у вези исти требао да обрати посебну пажњу у саобраћају с обзиром да је 

превозио више лица, а која су њему поклонила поверење да их он безбедно превезе до 

жељене станице, али са друге стране осим лица М.Р. остали оштећени нису задобили 

нарочито тешке повреде јер су исте квалификоване као лаке телесне повреде са 

привременим сметњама по здравље.  

 

          Одлука о трошковима донета је на основу члана 450 ЗКП, имајући у виду сложеност 

и трајање поступка и поднешен рачун за извршена два судско медицинска вештачења у 

износу од 90,88 евра. 

 

          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. 

 

           Одлука о упућивању оштећеног на остваривање имовинско правног захтева у 

парничном поступку донета је на основу чл. 463 ст. 2 ЗКПК-а. 

 

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

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Општи департман –Кривично одељење 

                                    К.бр.961/20 од 25.02.2021. године 

 

Правна секретарица,                                                                         С У Д И Ј А, 

Славица Касаловић с.р.                                                             Никола Петронијевић с.р. 

 

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.          

        

 


