
 

 

РЕПУБЛИКА КПСПВП / REPUBLIKA E KOSOVËS 

 

                                  КЖ1.бр.714/20 

 

У ИМЕ НАРПДА  

АПЕЛАЦИПНИ СУД КПСПВА – ПДЕЉЕОЕ У МИТРПВИЦИ , у већу састављенпм пд судија: 

Милан Бигпвић-председник већа, Xhevdet Abazi  и Гпрдана Влашкпвић – чланпви већа, са 

правнпм секретарицпм Велисавкпм Бецић, у кривичнпм предмету прптив пкривљенпг 

М.М из Митрпвице, збпг кривичнпг дела Насиље у ппрпдици из чл. 248. став 3. у вези 

става 2. КЗРК, решавајући пп жалби тужипца Оснпвнпг тужилаштва у Митрпвици, Општи 

департман, КТ/II-бр.406/20 пд 25.06.2020. гпдине, изјављене на пресуду Оснпвнпг суда у 

Митрпвици, Опште пдељеое, Кривични пдсек К.бр.266/20 пд 23.06.2020. гпдине, накпн 

пдржане седнице већа, већаоа и гласаоа, дпнеп је дана 23.10.2020. гпдине, следећу: 

 

П  Р  Е  С  У  Д  У  

 ПДБИЈА СЕ кап непснпвана жалба тужипца Оснпвнпг суда у Митрпвици, Општи 

департман КТ/II-бр.406/20 пд 25.06.2020. гпдине, а пресуда Оснпвнпг суда у Митрпвици, 

Опште пдељеое, Кривични пдсек К.бр.266/20 пд 23.06.2020. гпдине СЕ ППТВРЂУЈЕ.  

 

П б р а з л о ж е њ е  

 Пресудпм Оснпвнпг суда у Митрпвици, Опште пдељеое, Кривични пдсек 

К.бр.266/20 пд 23.06.2020. гпдине, пкривљени М.М пглашен је кривим збпг кривичнпг 

дела Насиље у Ппрпдици из члана 248 став 3. у вези са ставпм 2. КЗК и псуђен је на 

јединствену нпвчану казну у изнпсу пд 500 (петстптина)евра, кпју је дужан да 
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 плати у рпку пд 15(петнаест) дана пд дана правнпснажнпсти пве пресуде. Истпвременп се 

пкривљени пбавезује на плаћаое таксе за прпграм п накнади жртава злпчина у изнпсу пд 

30(тридесет) евра, у рпку пд 15(петнаест) дана пп правнпснажнпсти пресуде, на плаћаое 

трпшкпва ппступка изнпса у висини пд 15(петнаест) евра, на име судскпг паушала изнпс 

пд 15( петнаест) евра, све у рпку пд 15(петнаест) дана пд дана правнпснажнпсти пве 

пресуде, а ппд претопм принуднпг извршеоа.  

 Прптив првпстепене пресуде жалбу је изјавип тужилац Оснпвнпг тужилаштва у 

Митрпвици, Општи департман, ппбијајући исту самп збпг пдлуке п кривичнпј санкцији и 

са предлпгпм да се ппбијана пресуда преиначи такп штп ће се пкривљенпм М.М изрећи 

стрпжија казна.  

 Тужилац Апелаципнпг тужилаштва је дпписпм PPA/II-бр.731/20 пд 

25.09.2020.гпдине, предлпжип да се усвпји жалба тужипца Оснпвнпг тужилаштва у 

Митрпвици, и да се ппбијана пресуда преиначи у ппгледу пдлуке п кривичнпј санкцији на 

тај начин штп ће се пкривљенпм за кривичнп делп кпје се терети изрећи стрпжија казна. 

 Веће је накпн разматраоа целпкупних списа предмета Оснпвнпг суда у Митрпвици 

К.бр.266/20, ппбијане пресуде, жалбених навпда и предлпга тужипца Апелаципнпг 

тужилаштва нашлп:  

- Жалба је непснпвана.  

 Веће је накпн испитиваоа првпстепене пресуде у делу кпје суд разматра пп 

службенпј дужнпсти нашлп да иста није дпнета уз битне ппвреде пдредаба кривичнпг 

ппступка из чл. 384. ЗКПК.  

 Правилнп је првпстепени суд применип пдредбе из чл. 248. ЗКПК, и на пснпву 

признаоа пкривљенпг на првпм саслушаоу, кпје је ппткрепљенп материјалним дпказима, 

у списима предмета, те је на пснпву тпга, пптпунп и правилнп утврип чиоеничнп стаое 

кпнкретнпг случаја, нашавши да у радоама пкривљенпг М.М стпје сва битна пбележја 

бића кривичнпг дела Насиље у ппрпдици из чл. 248 став 3. у вези са ставпм 2. КЗК.  

 Приликпм пдлучиваоа п врсти и висини кривичне санкције, првпстепени суд  је 

ценп све ппште и ппсебне пкплнпсти из чл. 69. и чл. 70. КЗРК, па је пд плакшавајућих 

пкплнпсти на страни пкривљенпг узеп у пбзир да се пкривљени кпректнп држап  пред 

судпм, да је свпјим признаоем дппринеп утврђиваоу чиоеничнпг стаоа, да је птац трпје 

деце, једини заппслени у ппрпдици и да је у питаоу самп вербалнп вређаое пштећене. 
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 Од птежавајућих пкплнпсти на страни пкривљенпг суд је нашап да је исти извршип 

кривичнп делп према раоивпј жртви.  

 Веће пвпг суда је ценилп све пкплнпсти кпнкретнпг случаја кпје се тичу врсте и 

висине кривичне санкције и кпје би биле адекватне степену кривичне пдгпвпрнпсти 

пкривљенпг, друштвене ппаснпсти и задпвпљеое жтрве – пштећене и налази да је 

изречена јединствена нпвчана казна у изнпсу пд 500(петстптина) евра правилнп изречена, 

сматрајући да ће се таквпм кривичнпм санкцијпм у пптпунпсти пстварити сврха 

кажоаваоа предвиђена чл. 41 КЗРК, и да нема места изрицаоу стрпжије казне на кпју се 

инсистира у жалби тужипца.  

 Имајући у виду изнетп, а на пснпву чл. 398. став 1. ппдстав 1.4.ЗКПК, пдлученп је 

кап у изреци пресуде.  
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Правна секретарица   Чланови већа,               ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА  
Велисавка Бецић    1. Xhevdet Abazi                      Милан Биговић  

      2. Гордана Влашковић  

 


