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У ПРАКСИ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ
CRIMES WITH THE PARTICIPATION OF FARM VEHICLES IN
PRACTICE APPELLATE COURT IN NIŠU
Весна Стевановић1
Резиме: Кривична дела из групе против безбедности јавног саобраћаја врше различите
категорије учесника у саобраћају. Међу тим учесницима су и пољопривредне машине, а
најчешће трактори односно возачи који управљају тим машинама. У овом раду указали смо
да ли су односно у којој мери су учесници у јавном саобраћају са подручја која су у оквиру
надлежности Апелационог суда у Нишу који су управљали пољопривредним машинама а
посебно тракторима у протеклом периоду вршили кривична дела из ове групе и на неке
специфичности тих кривичних дела. Такође, указали смо и на санкције које су им изречене.
Дали смо и приказ одлука у поступцима по жалби против одлука првостепених судова по
којима је Апелациони суд у Нишу као другостепени суд донео коначну одлуку.
Кључне речи: кривична дела, саобраћајне незгоде, пољопривредне машине, трактори
Abstract: Criminal acts from the group against public traffic safety are carried out by different
categories of participants in the traffic. Among these participants are farm vehicles, and most often
tractors or drivers that operate these machines. In this paper, we have indicated that the extent to
which participants in public transport are from areas within the jurisdiction of the Appellate Court
in Nis, which operated farm vehicles, and in particular to tractors in the past period, committed
crimes from this group and on some specificities of these criminal offenses. We also pointed out the
sanctions imposed on them. We also presented a review of the decisions in the appeals proceedings
against the decisions of the first instance courts that the Appellate Court in Nis as the second instance
court made the final decision.
Keywords: crimes, traffic accidents, farm vehicles, tractors
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1.

УВОД

Саобраћајне незгоде и њихове последице представљају велики проблем
савременог човека. Као последица тога су и кривична дела из групе против
безбедности јавног саобраћаја на путевима, која су током XX века постала светска
појава али и светски проблем. Иста је ситуација и у нашој земљи, а тај проблем се
континуирано наставља и у прве скоро две деценије XXI века. То показују
свакодневни подаци из „црне хронике“ у медијима – штампаним и електронским,
али и званични подаци о саобраћајним незгодама које објављују и Министарство
унутрашњих послова и Агенција за безбедност саобраћаја, о којима ће бити речи у
овом раду. И када се помене реч саобраћајна незгода прва асоцијација је скоро увек
и по правилу да су у питању догађаји у којима су учествовали једно или два возила,
пре свега путничка али и теретна односно аутобуси. Понеко као асоцијацију
помисли и на тзв. двоточкаше, на пешаке, бициклисте. Ретко ко помисли у таквим
ситуацијама на пољопривредне машине, пре свега тракторе као учеснике у
саобраћајним незгодама. А о другим пољопривредним машинама као што су
комбајни, фрезе – мотокултиваторе, скоро нико и не размишља.
Подаци Светске здравствене организације указују да су почетком XXI века ,
саобраћајне незгоде биле на првом месту узрока смртности популације узраста
између 15 и 44 (WHО, 2004).
Највеће и најтеже последице у погледу броја жртава и висине причињене штете
остављају саобраћајне незгоде на путевима. Последице погађају не само учеснике
саобраћајних незгода и њихову имовину, него и сваку државу јер утичу на смањење
бруто друштвеног производа. У Србији не постоји опште прихваћена методологија
за израчунавање укупних друштвено-економских трошкова саобраћајних незгода.
Пољопривреда је једна од значајних грана која утиче на бруто друштвени
производ сваке државе, а учесници у саобраћају који управљају пољопривредним
машинама су свакодневно на путевима, па и они учествују у саобраћајним
незгодама на путевима. Међу тим машинама на путевима широм света а у Србији
потпуно извесно, најчешће се сусрећу трактори односно возачи трактора као
учесници у саобраћају.
У овом раду представљени су прво одређени доступни званични податци о
страдању учесника у саобраћају који се односе на возаче пољопривредних машина
на путевима у Србији у периоду од 2012.-2016.године, с тим да се ти подаци односе
на саобраћајне незгоде у којима су учествовали трактори. Агенција за безбедност
саобраћаја Републике Србије наводи да је у саобраћајним незгодама, у којима су
учествовали трактори и друге пољопривредне машине у периоду од 2011. до 2015.
године, погинуло је 267 лица, док је 2.318 лица теже и лакше повређено, што је
пренето
и
у
електронским
медијима
(https://www.agromedia.rs/agroteme/mehanizacija/traktoristi-povedite-vise-racuna-o-bezbednosti-u-saobracaju,
24.6.2017.,).
Подаци које су представљени у раду су подаци првостепених и другостепених
судова са подручја које у оквиру надлежности обухвата Апелациони суд у Нишу.
Подаци правосуђа су реалност и представљају завршетак поступања почев од
увиђаја, па током поступка пред надлежним јавним тужилаштвима која воде истраге
по сваком предмету које има обележја кривичног дела у коме су учествовале
најразличитије пољопривредне машине на подручју које обухвата надлежност
Апелационог суда у Нишу и представљају својеврсни епилог сваког увиђаја.
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У раду су представљене поједине карактеристике тих правноснажно окончаних
кривичних поступака са аспекта правосуђа у периоду од 2015.-2017. година који
период од три године је по нашем мишљењу, релевантан период за овакву анализу.
Указано је, осим тога и на одређене предмете које се односе на ову проблематику, а
по којима је поступано и одлучивано у новој мрежи судова.
Претходно, представљене су укратко и одредбе Кривичног законика (даље: КЗ)
које се односе на кривична дела против безбедности јавног саобраћаја. Такође, дат
је осврт и на најважније одредбе Закона о безбедности саобраћаја (даље:ЗБС) који
се односе на ову проблематику.

2.

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА

У представљању овог рада, неопходно је укратко указати која су то кривична
дела из групе против безбедности јавног саобраћаја предвиђена у важећем КЗ,
њихове најважније карактеристике. Важећи КЗ јединствено уређује материју
кривичног законодавства. Кривична дела против безбедности јавног саобраћаја
издвојена су у XXVI глави. У тој групи је 9 кривичних дела. Основни заштитни
објекат кривичних дела из ове групе је саобраћај. То произилази и из наслова већег
броја кривичних дела из ове групе: угрожавање јавног саобраћаја (чл. 289 КЗ),
угрожавање саобраћаја опасном радњом и опасним средством (чл.290 КЗ),
угрожавање безбедности ваздушног саобраћаја (чл.291КЗ), угрожавање
безбедности ваздушног саобраћаја насиљем (чл.292КЗ), несавесно вршење надзора
над јавним саобраћајем (чл.295КЗ), непружање помоћи лицу повређеном у
саобраћајној незгоди (чл.296КЗ), тешка дела против безбедности јавног саобраћаја
(чл.297КЗ).
У свим случајевима, за кривична дела против безбедности јавног саобраћаја,
кривично гоњење се предузима по службеној дужности, од стране јавног тужиоца.
Кривично дело непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди
(чл.296КЗ) може се извршити само са умишљајем, а сва остала кривична дела могу
се извршити и са умишљајем и из нехата. За поједина кривична дела, без обзира да
ли су извршена са умишљајем или из нехата, за случај да су наступиле тешке телесне
повреде неког лица, односно имовинска штета великих размера или пак смрт једног
или више лица, обавезно је изрицање мере безбедности забране управљања
моторним возилом одређене категорије.
За предмет овог рада значајни су три кривична дела : угрожавање јавног
саобраћаја (чл.289.), непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди
(чл.296.) и тешка дела против безбедности јавног саобраћаја (чл. 297.) у којима се
као извршилац може појавити возач који управља пољопривредним машинама,
најчешће трактором. При томе, то су и кривична дела која се најчешће и појављују
у судској пракси. Суштина ових кривичних дела не зависи од тога да ли је њиховим
извршењем изазвана опасност за индивидуално одређено или индивидуално
неодређено лице или ствар – већ лежи у томе што је њиховим извршењем нарушена
јавна сигурност, на којој почива друштвена оправданост јавног саобраћаја као
друштвеног односа (Атанацковић, 1967: 360-361).
Једна од најзначајнијих новина прописаних у ЗБС је одредба која указује да је
употреба жутог ротационог или трепћућег светла обавеза за возила која прелазе
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прописане димензије, трактори и радне машине ноћу и у условима смањене
видљивости (ЗБС, чл.111 ст.2).

3.

ПОДАЦИ О САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА СА УЧЕШЋЕМ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА

Званични подаци које је објавила Агенција за безбедност саобраћаја за
2016.годину показују да је у периоду од 2012. до 2016. године у саобраћајним
незгодама у Републици Србији смртно страдало 3.080 лица, тешке телесне повреде
су задобила 17.052 лица, док су лаке телесне повреде задобила 77.844 лица. У
посматраном петогодишњем периоду догодила се укупно 179.931 саобраћајна
незгода, од којих је 2.788 саобраћајних незгода са погинулим лицима, 65.200
саобраћајних незгода са повређеним лицима и 111.943 саобраћајне незгоде са само
материјалном штетом2.
Подаци Агенције за безбедност саобраћаја показују да је током 2016.године било
35.971 саобраћајних незгода, од којих је 14.401 било са настрадалим лицима. У
саобраћајним незгодама смртно је настрадало 607 лица а повређено је 20.641 лица.
Од укупног броја повређених 3.363 лица задобило је тешке телесне повреде, а 17.278
лица је задобило лаке телесне повреде. Током 2016.године погинуло је 40 возача и
путника на тракторима, а повређено је укупно 195 лица са трактора и то : 80 је
задобило тешке телесне повреде а 115 је задобило лаке телесне повреде.
У сагледавању ситуације на подручју општина које покрива Апелациони суд у
Нишу у раду су приказани и податци Агенције за безбедност саобраћаја који се
односе на “Јавно пондерисани ризик страдања лица у саобраћајним незгодама са
учешћем трактора” по општинама и градовима у Републици Србији од 2014.2016.године. Зеленом бојом су означене општине где ЈПР<33, жутом бојом општине
где је ЈПР већи од 33 а мањи од 66, наранђжастом где је између 66 и 99, црвеном
између 99 и 132, док су црном бојом означене општине са ЈПР>132.
ЈПР (јавни пондерисани индекс) је израчунат на основу свих настрадалих у СН
са учешћем трактора, и рачуна се на следећи начин:
ЈПР= ((ЛТП x П1+ТТП x П2+ПОГ x П3) / Број становника) x 10.000
ЛТП-Број лако повређених, ТТП-Број тешко повређених, ПОГ- Брог погинулих
П1-Коефицијент придружен лаким повредама (П1=1), П2- Коефицијент
придружен тешким повредама (П2=13),
П3- Коефицијент придружен смртним последицама (П3=99).
Јавни пондерисани индекс страдања лица у СН са учешћем трактора (2014.2016.)
На основу тих података може се закључити да на подручју 7 округа у којима су
седишта појединих виших судова постоје различите општине у погледу страдања
лица у саобраћајним незгодама са учешћем трактора. Постоји укупно 6 општина са
највећим ризиком и то: Босилеград, Димитровград, Сврљиг, Гаџин Хан, Бољевац и
Ражањ – све мале општине, док је значајно већи број општина са малим и мањим
2 Агенција за безбедност саобраћаја, Статистички извештај о стању безбедности саобраћаја у Републици
Србији у 2016. години, стр.11., http://www.abs.gov.rs/,23.1.2018.

186

14. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Копаоник, 10 – 13. април 2019.

ризиком у погледу страдања лица у саобраћајним незгодама са учешћем трактора.
Међутим, ти подаци о страдању учесника у саобраћају који су наведени у овом
извештају Агенције за безбедност саобраћаја разликују се од званичних судских
података због тога што се у судским поступцима као саобраћајне незгоде са
учешћем трактора или других пољопривредних машина узимају само они догађаји
где је дошло до покретања и вођења кривичног поступка који се завршава неком
одлуком надлежног суда, а не и они поступци када се такви догађаји који су се
објективно догодили заврше смртном последицом возача било које пољопривредне
машине – најчешће услед превртања исте у некој њиви, шуми ... каквих догађаја има
на територији целе наше државе.

Слика 1. Извор: Агенција за безбедност саобраћаја 2014.-2016.

У раду су представљене одређене карактеристике судских поступака са учешћем
возача пољопривредних машина и њихови пропусти уочени у судској пракси на
подручју Апелационог суда у Нишу и потом одлуке надлежних судова у овим
поступцима.
4.

КАРАКТЕРИСТИКЕ СУДСКИХ ПОСТУПАКА СА УЧЕШЋЕМ
ВОЗАЧА ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА

Апелациони суд у Нишу, је нова врста судова, формиран у реформи правосуђа
крајем 2009.године. Одредбама Закона о изменама и допунама Закона о седиштима
и подручјима судова и јавних тужилаштава из 2013.године3 Апелациони суд у
Нишу je надлежан за подручја Виших судова у Врању, Зајечару, Неготину,
Лесковцу, Нишу, Прокупљу и Пироту. Због те нове територијалне –надлежности, у
раду смо анализирали као релевантан период од 2014.-2016.године.
3Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, "Службени гласник РС", бр. 101/2013
од 20.11.2013. примењује се од 1.1.2014.
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Основни суд у првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна
предвиђена новчана казна или казна затвора до десет и десет година ако за поједина
од њих није надлежан други суд. А виши судови су надлежни поред осталог да
одлучују у другом степену о жалбама на одлуке основних судова за кривична дела
за које је прописана новчана казна и казна затвора до пет година, да суде за кривична
дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко десет година и да
суди у кривичном поступку према малолетним учиниоцима кривичних дела.
Сходно одредбама Закона о уређењу судова, надлежност Апелационог суда у
Нишу је да одлучује по жалбама на одлуке виших судова и на одлуке основних
судова у кривичном поступку, ако за одлучивање о жалби није надлежан виши суд.
Осим тога, Апелациони суд у Нишу је надлежан као другостепени суд да одлучује
у свим предметима по жалби на одлуке виших судова са свог подручја у
малолетничким кривичним поступцима4.
У периоду 2015.-2017.године произилази на основу одговора судских управа
појединих виших судова да:
• на подручју три од седам виших судова и то: у Нишу, Неготињу и Врању
није било саобраћајних незгода у којима су учествовали возачи
пољопривредних машина на било који начин – као извршиоци
кривичних дела или као оштећени;
• да ни на једном подручју у надлежности појединих виших судова није
било ових врста саобраћајних незгода са учешћем пољопривредних
машина у којима су учествовали малолетници;
• да је само на подручју Вишег суда у Лесковцу било ових врста
саобраћајних незгода са учешћем пољопривредних машина искључиво
из првостепене надлежности поменутог суда – најтежих саобраћајних
незгода по којима је као другостепени суд одлучивао Апелациони суд у
Нишу, али не и саобраћајних незгода из надлежности основних судова;
• да је само Виши судови у Прокупљу поступао и као првостепени и као
другостепени судови;
• да је само пред Вишим судом у Пироту вођен првостепени кривични
поступак против возача због саобраћајне незгоде са учешћем
пољопривредних машина у којој је закључен споразум о признању
кривичног дела.
У посматраном периоду 2015.-2017. године произилази такође, да су у
поменутим вишим судовима вођена 3 првостепена кривична поступка у којима су
на различите начине учествовали возачи пољопривредних машина и то:
• према узрасту: 3 пунолетна лица (2 као извршиоци кривичних дела а 1
као оштећени);
• према полу: 3 мушкараца;
• да је највише кривичних поступка било 2017:2, да током 2016 није било
таквих кривичних поступака а током 2015. године је био 1 кривични
поступак.
Такође, произилази да је у истом периоду:
• пред основним судовима вођено 3 првостепена кривична поступка;
4Закон о уређењу судова, "Службени гласник РС", бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011,
101/2011, 101/2013, 40/2015, 106/2015, 13/2016, примењује се од 1.1.2010., видети чл.22, 23. и 24.
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да је у другостепеном поступку пред вишим судовима било 5 кривичних
поступака а пред Апелационим судом 1 кривични поступак – све према
пунолетним учесницима саобраћајних незгода;
У погледу кривичних дела која су извршена током наведеног периода
произилази да су извршена следећа кривична дела и то:
• из надлежности основних судова: 2 из чл.297.ст.3.КЗ (тешке телесне
повреде из нехата), 1 из чл.289.ст.3.КЗ (лаке телесне повреде из нехата)
односно укупно 3 кривична дела;
• из надлежности виших судова: 3 из чл.297.ст.2.КЗ (тешко дело против
безбедности јавног саобраћаја са смртном последицом из надлежности
виших судова) односно укупно 3 кривична дела;
• да су се у овим саобраћајним незгодама возачи пољопривредних
машина појавили као извршиоци кривичних дела у 6 предмета (у 2
предмета са подручја Прокупља и то 1 предмет из надлежности Вишег
суда и 1 предмет из надлежности основних судова; у 2 предмета
основних судова са подручја Вишег суда у Зајечару, у по 1 предмет из
надлежности Вишег суда у Лесковцу и Пироту).
Најчешћи типови саобраћајних незгода у којима су учествовали као извршиоци
кривичних дела возачи пољопривредних машина били су:
• 5 кривичних поступака у којима је било по 2 различита учесника, од
којих је један учесник била пољопривредна машина (комбајн или
трактор);
• 1 кривични поступак у којима су оба учесника у незгоди пољопривредне
машине (комбајн – трактор).
Насупрот овим типовима саобраћајних незгода у 2 случаја возачи
пољопривредних машина су код саобраћајних незгода у којима су учествовали као
оштећени у кривичним поступцима то биле ситуације:
• 1 кривични поступак у којима су као учесници били: путничко возило –
пољопривредна машина (трактор) и 1 кривични поступак у коме су била
три учесника _ теретно возило, мотокултиватор и бицикл.
Анализиран је и период у току године када су се догодиле саобраћајне незгоде у
којима су учествовали возачи пољопривредних машина које су као последицу имале
различита кривична дела из групе против безбедности јавног саобраћаја и утврдили
да је то:
• лето: 3 (2 у јулу, једна у септембру)
• јесен : 3 (2 октобар и једна у новембру).
Анализиран је и период у току дана када су се догодиле саобраћајне незгоде у
којима су учествовали возачи пољопривредних машина које су као последицу имале
различита кривична дела из групе против безбедности јавног саобраћаја и утврдили
да је то:
• јутро : 2 ( до 8 часова)
• поподне : 1 (око 18,30 часова)
• вече ( после 20 до 20,30 часова).
Анализирано је и место где су се догодиле саобраћајне незгоде у којима су
учествовали возачи пољопривредних машина које су као последицу имале
различита кривична дела из групе против безбедности јавног саобраћаја и утврдили
да је то:
•
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•
•
•
5.

у селу - на сеоским локалним путевима и некатегорисаним
путевима: 4;
у граду – 1;
на отвореном путу – државни пут : 1.

ПРОПУСТИ ВОЗАЧА ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА
У СУДСКОЈ ПРАКСИ

Анализирано је 6 предмета где су се возачи пољопривредних машина појавили
као извршиоци кривичних дела и утврђено је:
• да су у 2 предмета који су вођени пред вишим судовима против
пунолетним лицима постојала по два и више пропуста на страни возача,
с тим да је у једном случају вожња под дејством алкохола био основни
пропуст који је у вези са осталим пропустима довео до саобраћајне
незгоде са смртним последицама, а у другом случају то је било
управљање са знањем да пољопривредна машина нема исправне уређаје
за заустављање;
• да су у поступцима који су вођени пред основним судовима најчешћи
пропусти били: недржање одстојања од десне ивице коловоза.
6.

ОДЛУКЕ ДРУГОСТЕПЕНИХ СУДОВА У ПОСТУПЦИМА ПО ЖАЛБИ

Од 7 кривичних поступака који су вођени пред основним судовима против
пунолетних лица у посматраном периоду (али и пре тог периода али су
правноснажно окончани у посматраном периоду) у 5 кривичних поступака донета
је осуђујућа пресуда, а у 2 случаја је донета ослобађајућа пресуда.
У свим осуђујућим пресудама у 4 поступка окривљеним лицима изречена је
условна осуда.
У једном предмету у коме је изречена осуђујућа кривична пресуда због
кривичних дела из чл.297.ст.1 КЗ за које кривично дело је обавезно изрицање и мере
безбедности забране управљања моторним возилом одређене категорије изречена је
поменута мера „Ф“ категорије.
У поступцима по жалбама против првостепених пресуда надлежних основних
судова у 3 предмета је потврђена осуђујућа пресуда, у 2 предмета је потврђена
ослобађајућа пресуда а у 1 предмету је укинута првостепена пресуда.
Када су у питању поступци пред вишим судовима против пунолетних лица у сва
3 кривична поступка донета је осуђујућа пресуда, и то у једном случају је закључен
споразум о признању кривичног дела, а у 2 предмета осуђујуће пресуде су потврђене
од стране Апелационог суда у Нишу. У свим предметима изречене су казне затвора
у трајању од 1, 2 односно 3 године. У свим овим предметима који су вођени пред
вишим судовима изречене су мере безбедности забране управљања моторним
возилом одређене категорије и то: 2 пута „Ф“категорије у трајању до 1 године и 1
пута „Б“категорије у трајању од 2 године.
У 2 од 3 кривична поступка пред Вишим судом у Лесковцу односно у Пироту
оптужени су током истраге били били задржани и у притвору због вожње под
дејством алкохола у распону од 1,29 до 1,78 промила.
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Нико од осуђених возача није био претходно осуђиван за било које кривично
дело па ни за кривична дела из групе против безбедности јавног саобраћаја.
7.

ЗАКЉУЧАК

У раду је дат приказ података о страдању учесника у саобраћају на путевима у
Републици Србији у периоду од 2012. – 2016.године.
Представљени су званични податци који се односе на извршење кривичних дела
из групе против безбедности јавног саобраћаја од стране возача пољопривредних
машина односно у којима су та лица или њихови сапутници оштећени и судски
поступци тим поводом вођени пред надлежним првостепеним односно
другостепеним судовима на подручју Апелационог суда у Нишу у периоду од 2015.
- 2017.године. Искључиви извршиоци ових кривичних дела су мушкарци, претходно
неосуђивани, према којима су искључиво у поступцима пред основним судовима
изречене условне осуде. У поступцима пред вишим судовима као првостепеним у
свим предметима су изречене ефективне казне и исте су праћене мерама
безбедности забране управљања моторним возилима „Ф“ односно„Б“категорије.
Највише кривичних дела из групе против безбедности јавног саобраћаја са
учешћем пољопривредних машина на подручју Апелационог суда у Нишу извршено
је на подручју Вишег суда у Прокупљу, а потом на подручју Вишег суда у Зајечару.
Наведени подаци могу да буду од значаја пре свега, за надлежне органе на
подручју ове две локалне самоуправе - полицију, јавно тужилаштво и судове, да
сваки од ових органа предузме све што је у оквиру њихове надлежности ради
смањења броја настрадалих возача – путника на пољопривредним машинама. То се
односи и на надлежне општинске органе на овим подручјима, за њихове савете тела за безбедност саобраћаја, која су надлежна да дају свој допринос за побољшање
безбедности саобраћаја на путевима. Такође, то се односи и на све остале надлежне
органе на подручју свих осталих судова на подручју Источне Србије и Југа Србије,
која су у оквиру надлежности Апелационог суда у Нишу.
8.
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