РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
12 КТ бр. 376/19
Датум 09.09.2019. године
Н И Ш
Ваци
ОСНОВНИ СУД НИШ
На основу чл. 43 ст. 2 тач. 5 у вези са чл. 495 и чл. 499 ст. 1 Законика о
кривичном поступку, уз доставу списа предмета Основног јавног тужилаштва у Нишу
12 КТ бр. 376/19, подносим
ОПТУЖНИ ПРЕДЛОГ
Против:
ОКР. Валентине Миливојевић, ЈМБГ Вацић Мирослава, из Валентине М,
Валентин, ул. Валентине Миливојевић, рођен Валентине Милив, у Валентине М, од оца
Валентине Мили, мајке Валентин, дев. Валентине Ми, завршио Валентин школу, по
занимању Валентине , он и чланови његовог домаћинства Валентине Милимовину,
држављанин Валентине Миливој , Валентине, отац Валентине Миливојевић, био
задржан до 48 сати по решењу ПУ Ниш КУ бр. 286/19, ЛС 26/19 од 01.02.2019.године,
од 01.02.2019.године од 06,00 часова, до 02.02.2019. године, Валентине Миливој према
изводу из КЕ од 04.02.2019. године
због постојања оправдане сумње да је:
дана 31.01.2019. године, око 08,20 часова, у Дољевцу, на коловозу Државног
пута 1А реда, бр. А1, (Е-75), Ниш-Грделица, у коловозној траци ка Грделици, код км
ступа 450+200, у каналу за наплату путарине број три, као учесник у саобраћају на
путевима, управљао путничким возилом марке „ŠKODA Super B“ регистарских ознака
Валентине М, непридржавајући се саобраћајних прописа из чл. 21, чл. 44 ст. 2 и чл. 82
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, и тиме тако угрозио јавни саобраћај да је
довео у опасност живот и тело оштећених сада покојне Валентине Миливоје и
повређених, Валентине Миливој, Валентине Миливојевић, Валентине Миливо и
Валентине Миливојевић , при чему је могао да схвати значај свога дела и управља
својим поступцима, на тај начин што се кретао аутопутем Е 75 из правца Ниша ка
Грделици и уласком у канал за наплату путарине број три Наплатне станице Дољевац,
недозвољеном брзином од 93 км/х, обзиром да је налази у зони наплатне рампе, где је
саобраћајним знаком одређена максимална брзина кретања возила од 60 км/х, и није
своје возило држао на безбедном одстојању од возила марке „OPEL ASTRA“
регистарских ознака Валентине Мил, које се налазило испред његовог возила,
заустављено у каналу наплате путарине ради плаћања путарине па је услед вожње
противно наведеним законским одредбама предњим средишњим делом свог возила

ударио у задњи део возила „OPEL ASTRA“ регистарских ознака Валентине Мили, које
се од силине ударца одбило унапред и својим предњим делом ударило у задњи део
возила „VOLKSWAGEN PASSAT“ Валентине Мили, које је напуштало наплату
станицу, од ког ударца је оштећена Валентине Миливојевић, која је била на задњем
седишту возила марке „OPEL ASTRA“ регистарских ознака Валентине Милив задобила
тешку телесну повреду опасну по живот у виду јакостепених повреда ткива можданог
стабла и мозга, повреде грудног коша и оштећења виталних центара и путева, од којих
повреда је код оштећене наступила смрт, оштећена Валентине Милив која се налазила
на сувозачевом седишту возила марке „OPEL ASTRA“ регистарских ознака Валентине
задобила тешку телесну повреду опасну по живот у виду прелома четвртог грудног
пршљена, вишеструких прелома од првог до четвртог ребра са десне стране и прелома
од четвртог до осмог ребра са леве стране са нагњечењем плућног ткива, крварењем и
продором слободног ваздуха у десну половину грудне дупље и нагњечења ткива десног
бубрега, оштећени Валентине Милив који је управљао возило марке „OPEL ASTRA“
регистарских ознака Валентине Миливоје задобио је лаку телесну повреду у виду
раздерно нагњечне ране на носу, нагњечење браде и повреде коже и поткожних меких
ткива у нивоу главе, врата и грудног коша, у виду огуљотина, крвних подлива или
нагњечења коже, оштећени Валентине Миливојеви који је управљао возилом марке
„VOLKSWAGEN PASSAT“ Валентине М тешку телесну повреду у виду трзајне
повреде врата, нагњечење коже и поткожних меких ткива зглоба ручја и шаке са десне
стране, нагњечења коже и поткожних меких ткива оба колена, као и повреда
мекоткивних структура главе, у виду огуљотина, крвних подлива или нагњечења коже и
оштећени Валентине Миливоје, који је био на задњем седишту возила марке „ŠKODA
Super B“ регистарских ознака Валентине Миливо тешку телесну повреду у виду
вишеструког прелома тела леве бутне кости, прелома тела првог слабинског пршљена и
раздерно-нагњечну рану теменог предела главе, иако је био свестан да услед овакве
вожње може доћи до угрожавања јавног саобраћаја и да може да доведе у опасност
живот и тело сада пок. Валентине Миливојевић као и да код исте може да наступи смрт,
и и да може да доведе у опасност живот и тело оштећених Валентине Миливоје,
Валентине Миливоје, Валентине Миливојевии Валентине Миливој, као и да код истих
може да наступе напред наведене телесне повреде, али је олако држао да до тога неће
доћи, а био је свестан да је његово дело забрањено
-чиме је извршио кривично дело тешко дело против безбедности јавног
саобраћаја из чл. 297 ст. 4 у вези чл. 289 ст. 3 у вези ст. 1 КЗ
ПРЕДЛАЖЕМ
Да се пред Основним судом у Нишу, као стварно и месно надлежним, закаже и
одржи главни претрес на који позвати:
- Основног јавног тужиоца из Ниша;
- окр. Валентине Миливојевић из Валентине Миливој, ул. Валентине
Миливојеви бр. Вален
- браниоца окр. адв Валентине Миливојевић., ул. Валентине Милив;
- ошт. Валентине Миливојевии Валентине Миливојеви из села Валентине Мили,
Општина Валентине Миливој, ошт. Валентине Миливој из села , Валентине Миливојев,
Општина Валентине Миливојевић, и њиховог пуномоћника адв. Валентине Миливојев
из Београда, Валентине Миливоје;
- ошт. Валентине Миливоје из Валентине М, Булевар Валентине Мил број Вале ,

са пуномоћником адв. Валентине Милив из Валентине М, ул. 11. Валентине
Миливојевић бр. Ва;
- ошт. Валентине Миливојев из Валентине Мил ул. Валентине М бр. Вален;
-сведока Валентине Миливојевић, Валентине Ми, Валентине Ми, Валентине М
Да се на главном претресу изведу докази саслушањем окривљеног, испитивањем
оштећених и сведока, те увидом у:
- записник о извршеном увиђају ОЈТ у Нишу КТР 350/19 од 31.01.2019. године,
фото документацију МУП-а ПУ Ниш СПИ на ДП 1А реда, КУ 286/19 од 31.01.2019.
године са са скицом лица места и криминалистичко-техничком документацијом из које
се утврђују чињенице које су констатоване на лицу места;
- извештај Завода за судску медицину бр. 06-291/19 од 01.02.2019. године и бр.
06-290/19 од 01.02.2019 године, из кога се утврђује да у крви окр. Валентине
Миливојевић нису пронађени трагови етил-алкохола;
- обдукциони записник Завода за судску медицину у Нишу бр. С-106/19 од
01.02.2019 године, за сада пак. Валентине Миливојевић, на основу којих се утврђује
квалификација повреда и узрок смрти код сада покојне;
- вештачење Завода за судску медицину бр. 08-980/19 од 16.04.2019 године,
сачињено од комисије вештака др Валентине Миливојевић, др Валентине Миливојевић
и др Валентине Миливој, на основу којег се утврђује квалификација повреда код
оштећених Валентине Миливоје, Валентине Миливоје, Валентине Миливојеви и
Валентине Миливоје;
- Налаз и мишљење комисије вештака Саобраћајног факулетета у Београду бр.
16/19, 59/2019 од 29.05.2019 године, и допуна истог од 02.09.2019 године;
- извештај Републичког хидрометаролошког завода бр. 925-1-26/2019 од
11.02.2019 године;
-да се изврши увид у снимке камера са наплатне станице Дољевац за дан
30.01.2019. године за време саобраћајне незгоде, који се налазе на ЦД дисковима, који
су саставни део списа предмета, а достављени су од стране ЈП „Путеви Србије“, дана
13.02.2019. године;
-извод из КЕ на име окривљеног из којег се утврђује да окривљени Валентине
Миливојевић
Да се по одржаном главном претресу и изведеним доказима окривљени огласи
кривим и осуди на казну затвора у трајању од најмање пет (5) година и да му се изрекне
мера безбедности забрана управљања моторним возилом у трајању од пет (5) година.

ЗАМЕНИК
ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА
МиливојевиВалентине Миливојевић

