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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.  642/17 

 

 

                    У ИМЕ НАРОДА 

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

судија Љиљана Стевановић као судија појединац,  са правном секретарицом  Слађаном  

Делибашић, у кривичном предмету против окривљеног M.П. из с. .................., 

општина.................., због кривичног дела  Угрожавање јавног саобраћаја из чл. 378 ст. 8 у 

вези са ст.6. КЗРК-а, по оптужници Основног тужилаштва у Митровици Општи 

Департамент КТ.II бр. 706/17 од 21.11.2017. године, коју је заступао Државни тужилац   

Сахит Тмава , по одржаном  првом и јавном  саслушању, дана  30.01.2020. године,  донео 

је и истога дана  јавно објавио следећу: 

                      П Р Е С У Д У  

 Окривљени 

 М.П., од оца .............и мајке.............., девојачко презиме мајке ..............рођен  

................. године, у................, стално настњен у селу................., општина ..............ожењен, 

отац једног  детета, незапослен, завршио средњу техничку школу, слабог имовног стања, 

...............,  држављанин Косова, лични број ...................раније неосуђиван, против њега се 

не води поступак за друго кривично дело 

К Р И В   Ј Е 

Зато што је 

Дана, ................године, око ............часова, у улици ...............према магистралном 

путу ................у ...............окривљени М.П. управљајући возилом модел ................зелене 

металик боје са рег.таблицама ....................из непажње угрозио је јавни саобраћај и животе 

других људи, а у супротности са чл. 42,1 ЗОБС-а, укључио се на магистрални пут у правцу 

према .........................и ову радњу је предузео без претходног размишљања да неће са овом 

радњом да угрози остале учеснике у саобраћају када је  преузео право предности возилу 

....................којим је управљао Е.Ј. који није могао да се заустави и са предњим десним, 

бочним делом удара у леви предњи бочни део, између два врата возила .................и као 

резултат ударца возач возила ...................наставља  и излази на супротну траку и са 

предњом левом страном удара у леву предњу страну возила „................који је долазио са 

магистралног пута 
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..................према ...................и возило је управљао Љ.Р. и као последица ове саобраћајне 

незгоде осим материјалне штете лаке телесне повреде су задобили Г.Р., Љ.Р., Е.Ј. и М.П. 

док је Ф.Т. задобио тешке телесне повреде,  

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

вези са ст.6. КЗРК-а,  

 

- Па судија појединац на основу горе наведеног члана и чл.  4, 7, 17, 21, 41, 50, 51, 

52, 73,74, 75 и 378 КЗРК-а,  и чл. 359, 360, 361, 365 и 366 ЗКП, окривљеном изриче 

 

     УСЛОВНУ ОСУДУ 

 

 Којом се утврђује казна затвора у трајању од шест (6) месеци, која казна се неће 

извршити уколико окривљени у року од две (2) године, по правноснажности пресуде, не 

учини друго или исто кривично дело. За време провере ако окривљени учини друго или 

исто кривично дело, опозваће се условна осуда и изршиће се казна затвора у трајању од 

шест (6) месеци.   
 

 Оштећени Е.Ј. из села.............., општина ..............Љ.Р.  из ..............ул. ...........Г.Р. из 

села ...............општина ............... и Ф.Т. из............. ул. ............бр, .......ради остваривања 

имовнско-правног захтева, упућују се на грађанску парницу. 

 

Обавезују се окривљени да на име  судског паушала плати износ у висини од 30€ 

(тридесетеура) , у року од 15 дана, од дана пранвоснажности пресуде,  под претњом 

принудног извршења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Основно тужилаштво у Митровици - Општи Департамент, поднело је Основном 

суду у Митровици - Опште одељење, кривични одсек, оптужницу КТ.II бр. 706/17 од 

21.11.2017.  године, против окривљеног М.П. због кривичног дела  Угрожавање јавног 

саобраћаја  из чл. 378 ст.8. у вези са ст.6. КЗРК-а. 

 

 Судећи судија појединац је заказао прво саслушање. На првом саслушању био је  

присутан државни тужилац   Сахит Тмава,  као и  окривљени  М.П. 

 

На првом саслушању окривљени је упозорен и упознат са својим правима,  а 

сходно чл. 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. 
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Окривљени  је изјавио да је у потпуности разумео оптужницу за кривично дело које 

му се ставља на терет, додајући да признаје кривицу за извршење овог кривичног дела, да 

је тачно да је критичног, на начин и место како то стоји у оптужници дошло до 

саобраћајне незгоде, у којој је дошло до повређивања лица наведених у оптужници, који 

су иначе и његови рођаци, па с тога му је још теже што је дошло до овог инцидента и зато 

не оспорава оптужницу. Кривично дело је признао и много му је драго што је дошло до 

тренутка суђења да може да скине тај терет који је носио у себи, да може да каже колико 

му је жао и колико се каје због учињеног. Додао је да је одмах након ове незгоде притрчао 

да помогне повређеним лицима, возио их је до болнице, са истима се одмах измирио, они 

га ништа нису теретили, а додао је да му је јако тешко јер му је немало након несреће отац 

од претрпљеног стреса и преминуо. Дубоко се каје и жали због свега, па је замолио 

тужиоца  да прихвати његово признање кривичног дела,  а судећег судију да приликом 

изрицања казне има у виду све олакшавајуће околности на његовој страни, те да га што 

блаже казни.  

 

Судија је упознао окривљеног о последицама признања кривице и да је за кривично 

дело   Угрожавање јавног саобраћаја из чл. из чл. 378 ст.8. у вези са ст.6. КЗРК-а, Законом 

прописана казна затвора у трајању од шест (6) месеци до пет (5) година,  као и да  у 

случају признања кривице од стране окривљеног, исти нема право да поднесе жалбу због 

погрешно  или непотпуно утврђеног чињеничног стања сходно чл. 383 ст.2. ЗКП, а такође 

га је  упознао да ће ако призна кривицу, судија то ценити као олакшавајућу околност 

приликом одређивања казне. 

 

 Окривљени  је изјавио да је разумео законске последице признања кривице и 

олакшавајуће околности које ће суд узети приликом одређивања казне и остао је  при 

признању кривице. 

 

 У складу са чл. 248 ст.2. ЗКП-а затражено је мишљење од Државног тужиоца 

везано за признање кривице, који сматра да су испуњени законски услови за признање 

кривице и додао да је сагласан да судија приликом одмеравања казне узме у обзир 

признање оптуженог као по њега олакшавајућу околност, као и чињенице да је признање 

учињено добровољно, да је породичан човек, отац једног детета, да се са оштећенима 

измирио и да им је у тренутку несреће као и после тога пружао помоћ,   да је од тада када 

се ово десило протекло доста времена, као и да је у време извршења кривичног дела био 

релативно млада особа,  и да исти није учинио ниједно друго недозвољено дело, нити је 

имао неких других инцидентних ситуација. 

 

 Након овог судија се уверио да је окривљени  разумео природу прихватања 

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, па је с тога на записнику у смислу чл. 248 ст.4 

ЗКП-а, донео решење o прихватању кривице од стране оптуженог,  јер се признање ослања 

на материјалним доказима. 

 

 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, којима се потврђује да у радњама 
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окривљеног постоје елементи кривичног дела за које је исти окривљен.  Ово је судија 

закључио увидом у кривичну пријаву број 2015-БР-150 од дана, 25.04.2015. године, 

читањем полицијског извештаја, увидом у потврду о привременом одузимању таблица, 

читањем изјаве окривљеног М.П. читањем изјава оштећених, читањем лекарских 

извештаја, читањем мишљења и констатација вештака саобраћајне струке, читањем 

мишљења и констатација лекара о задобијеним повредама на име оштећених, увидом у 

фотодокументацију, увидом  у скицу лиса места догађаја,  као и остале списе предмета, па 

је суд  ценио сваки доказ појединачно, ценећи при том и признање окривљеног, па је на 

основу свега утврдио чињенично стање и  применом материјалног права на такво 

утврђено чињенично стање,  донео одлуку као у изреци ове пресуде. 

 

У погледу психичког односа окривљеног  према извршеном кривичном делу, 

судија је нашао да је окривљени поступао са  умишљајем, односно да је исти управљао 

моторним возилом , да није обратио пажњу на право првенства учесника у саобраћају, те 

да је дошло до конктакта са другим возилом и том приликом су оштећени задобили 

телесне повреде, како је то описано у диспозитиву оптужнице. 

 

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 урачунљивом учиниоцу, да је  исти поступио са умишљајем, као обликом 

кривице, те да је био свестан да је његово дело забрањено, свестан свога дела и сагласио 

се да услед његовог чињења или пропуста може наступити последица. 

 

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

окривљеном применити, суд је ценио све околности предвиђене чл. 73, 74 и 75 КЗРК-а, 

које су од утицаја на одабир, врсту и висину кривичне санкције, па је од олакшавајућих 

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 и жаљење што је до свега овога дошло, да је породичан човек,  да је отац једног 

детета, да је од извршења кривичног дела до дана доношења пресуде протекло доста 

времена, да је у време извршења кривичног дела био млада особа, да исти није учинио 

ниједно друго недозвољено дело, као и чињеницу да се са оштећенима измирио и помогао 

приликом незгоде, а и касније током лечења.   Од отежавајућих околности на страни 

окривљеног, суд је имао у виду телесне повреде оштећених. 

 

 Ценећи посебно значај извршења кривичног дела са једне стране и личност 

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

41 КЗРК-а , то је судија нашао да се иста може остварити и упозорењем уз претњу казном, 

налазећи  да се  оваквом  изреченом кривичном санкцијом у свему остварује сврха 

генералне и специјалне превенције, да је иста сразмерна степену кривице окривљеног као 

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

 

 Одлука о упућивању оштећене стране на грађанску парницу, донета је у складу са 

чл. 463 ЗКПК-а. 
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 Одлука о  судском паушалу донета је на основу чл. 450 ЗКПК-a. 

 

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

 

 

                                    ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

                                            Опште Одељење -  Кривични одсек  

К.бр. 642/17  дана 30.01.2020. године 

 

 

 

 

 

         

Правна секретарица      С У Д И Ј А, 

Слађана Делибашић с.р.      Љиљана Стевановић с.р. 

 

 

 

 

 

 

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, у довољном броју 

примерака.  

 

 

 

 

 

 

За тачност: 


