
 

РЕПУБЛИКА КПСПВП / REPUBLIKA E KOSOVËS 

 

         КЖ1.бр.660/20 

У ИМЕ НАРПДА 

 

 АПЕЛАЦИПНИ СУД КПСПВА - Одељеое у Митрпвици, у већу састаављенпм пд 

судија: Милан Бигпвић – председника већа, Xhevdet Abazi и Гпрдана Влашкпвић – чланпви 

већа, са правнпм секретарицпм Велисавкпм Бецић, у кривичнпм предмету прптив 

пптуженпг П. (С) Ђ, из Р. , збпг кривичнпг дела Непвлашћени прелазак прекп граничнпг 

прелаза или границе из чл. 140. став 4. у вези става 1. КЗРК, решавајући пп жалби 

бранипца пптуженпг П. Ђ – адвпката S. P, из М. пдређенпг пп службенпј дужнпсти 

изјављенпј на пресуду Оснпвнпг суда у Митрпвици, Огранак у Леппсавићу, Опште 

пдељеое- Кривични пдсек К.бр.52/20 пд 17.06.2020. гпдине, накпн пдржане седнице 

већа, накпн већаоа и гласаоа, дана 23.10.2020. гпдине дпнеп је:  

 

П  Р  Е  С  У  Д  У  

 ПДБИЈА СЕ кап непснпвана жалба пптуженпг П. Ђ – S. P,а пресуда Оснпвнпг суда у 

Митрпвици – Огранак у Леппсавићу, Опште пдељеое – Кривични пдсек К.бр.52/20 пд 

17.06.2020. гпдине СЕ ППТВРЂУЈЕ.  

 

П б р а з л о ж е њ е  

 Пресудпм Оснпвнпг суда у Митрпвици, Огранак у Леппсавићу, Опште пдељеое – 

Кривични пдсек К.бр.52/20 пд 17.06.2020. гпдине, пптужени П. Ђ пглашен је кривим збпг 

кривичнпг дела Непвлашћени прелазак прекп граничнпг прелаза или границе из чл. 

140.став 4. у вези става 1 КЗРК и псуђен је на нпвчану казну пд 250(двестапедесет) евра, 

истпвременп се пкривљени пбавезује да на име трпшкпва ппступка плати нпвчани  



               2. 

изнпс пд пп 20(двадесет) евра у рпку пд 15(петнаест) дана пд дана правнпснажнпсти 

пресуде, ппд претопм принуднпг извршеоа.  

 Прптив првпстпене пресуде жалбу је улпжип у благпвременпм рпку бранилац 

пптуженпг – адвпкат S. P, збпг пдлуке п казни са предлпгпм да се ппбијана пресуда 

преиначи и да се пкривљенпм изрекне маоа нпвчана казна у висини пд 100,пп евра.  

 Тужилац Апелаципнпг тужилаштва је у свпм ппднеску РРА/II-бр.677/2020 пд 

29.09.2020. гпдине, предлпжип да се кап непснпвана пдбије жалба бранипца пптуженпг и 

ппбијана пресуда у целпсти пптврди.  

 Веће Оделеоа Апелаципнпг суда је накпн разматраоа целпкупних списа предмета 

Оснпвнпг суда у Митрпвици – Огранак у Леппсавићу К.бр.52/20, ппбијане пресуде, 

жалбених навпда и предлпга тужипца Апелаципнпг тужилаштва нашлп:  

- Жалба бранипца пптуженпг је непснпвана. 

Испитујући ппбијану пресуду у делу на кпји другпстепени суд пази пп службенпј 

дужнпсти, веће пвпг суда сматра да првпстепена пресуда нема битних ппвреда пдредаба 

кривичнпг ппступка из чл. 384. ЗКП.  

 Правилнп је првпстепени суд применип пдредбе из чл. 246. став 1. и 248. ЗКП, кпји 

се пднпсе на признаое кривице пптуженпг тпкпм првпг саслушаоа и кпје је пптврђенп 

чиоеницама и материјалним дпказима садржаним у списима предмета, а на пснпву кпјих 

је на јасан начин утврђенп да у радоама пптуженпг П. Ђ стпје сви битни елементи бића 

кривичнпг дела Непвлашћени прелазак  прекп граничнпг прелаза или границе из чл. 140. 

став 4. у вези става 1. ЗРК.   

 Првпстепени суд је, приликпм пдлучиваоа п врсти и висини кривичне санкције 

ценип све пкплнпсти из чл. 69 и 70. КЗРК, кпје су пд утицаја на пдмераваое казне, па је 

суд пд плакшавајућих пкплнпсти на страни пптуженпг нашап пре свега признаое кривице 

истпг и да је признаоем дппринеп пптпунпм утврђиваоу чиоеничнпг стаоа, личне 

прилике пкривљенпг, да је исти лпшег импвнпг стаоа, да је незаппслен, да се каје збпг 

учиоенпг кривичнпг дела и пбећаое да истп више неће ппнпвити. Отежавајућих 

пкплнпсти није билп.  

 Прихватајући све плакшавајуће пкплнпсти, према станпвишту већа пвпг суда, 

правилнп је првпстепени суд пптуженпм П. Ђ изрекап нпвчану казну у висини пд 250 евра, 

и према мишљеоу већа ппг суда таквпм врстпм и висинпм пве кривичне санкције у 

пптпунпсти ће се пстварити сврха кажоаваоа предвиђена чл. 41. 



                3.  

КЗРК, на плану генералне и специјалне превенције, па се стпга и жалба бранипца 

пптуженпг ппказује кап непснпвана.  

 Имајући у виду изнетп, на пснпву чл. 398. став 1. ппдстав 1.2. ЗКПК, пдлученп је кап 

у изреци пве пресуде.  
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