
                                                                                                                         КЖ 1 бр. 997/19 

                                                   У ИМЕ НАРОДА 

 

 АПЕЛАЦИОНИ СУД КОСОВА – ОДЕЉЕЊЕ У МИТРОВИЦИ, у већу састављеном од 

судија Милан Биговић – председник већа, Ferit Osmani и Гордана Влашковић – чланови 

већа, са  правном секретарицом Недом Зец, у кривичном предмету против оптуженог С.Ј. , 

због кривичног дела Тешка телесна повреда из чл. 189 ст. 1 подстав 1.3. КЗРК, решавајући 

по жалби оптуженог, изјављене на пресуду Основног суда у Митровици К.бр.501/2019 од 

26.04.2019.године, након одржане седнице већа, већања и гласања донета је 

06.12.2019.године, следећа: 

 

 

     П  Р  Е  С  У  Д  А 

 

 ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба оптуженог С.Ј. , а пресуда Основног суда у 

Митровици К.бр.501/2019 од 26.04.2019.године, СЕ ПОТВРЂУЈЕ. 

 

 

     О б р а з л о ж е њ е 

 

 Првостепеном пресудом Основног суда у Митровици К.бр.501/2019 од 

26.04.2019.године, оптужени С.Ј. оглашен је кривим за кривично дело Тешка телесна 

повреда из чл. 189 ст. 1 подстав 1.3. КЗРК и осуђен је на  казну затвора у трајању од 3 (три) 

месеца, која казна је замењена са новчаном казном у износу од 1000 евра коју је оптужени 

обавезан да исплати у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде. Истом пресудом  

оптужени је обавезан да на име трошкова кривичног поступка и судског паушала исплати 

износ од по 20 евра а на име накнаде жртвама износ од  30 евра, такође у року од 15 дана 

од дана правноснажности преуде, док се оштећени  Ч.С. упућује на грађанску парницу, ради 

остваривања имовинско-правног захтева. 

 Против првостепене пресуде жалбу је у благовременом року уложио оптужени С.Ј. 

побијајући исту због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и одлуке о 

кривичној санкцији, са предлогом да се побијана пресуда преиначи и оптужени ослободи 

од оптужбе или у погледу одлуке о казни да му се изрекне блажа новчана казна. 



                                                                                                                                       2.- 

 

Тужилац Апелационог тужилаштва је својим дописом PPA/II бр.1013/2019 од 

10.10.2019.године, предложио да се одбије  жалба оптуженог С.Ј. и потврди првостепена 

пресуда Основног суда у Митровици. 

 Након разматрања целокупних  списа предмета Основног суда у Митровици 

К.бр.501/19, побијане пресуде, жалбених навода и предлога Апелационог тужилаштва, 

Веће је нашло: 

 Жалба оптуженог је неоснована. 

 Разматрајући побијану пресуду у делу  на које другостепени суд пази по службеној 

дужности, Веће налази да иста не садржи битне повреде одредаба закона о кривичном 

поступку из чл. 384. 

 Првостепена пресуда  донета је на основу признања оптуженог током првог 

саслушања уз поштовање свих одредби из чл. 248 ЗКПК, и признање оптуженог је 

поткрепљено материјалним доказима и изјавом сведока – оштећеног Ч.С. , што је све 

назначено у образложењу побијане пресуде. 

 Жалба оптуженог у делу којим се побија због погешно и непотпуно утврђеног 

чињеничног стања Веће није разматрало из разлога што се иста не може побијати по том 

основу у колико је оптужени признао кривицу као у конкретном случају, а што је регулисано 

чл. 383 ст. 2 ЗКПК. 

 Према становишту Већа правилно је првостепени суд применио одредбе чл. 47 

КЗРК, када је, уз пристанак оптуженог, заменио изречену казну затвора у трајању од три 

месеца на новчану казну у износу од 1000 евра. 

 Одлука првостепеног суда у погледу изречене врсте и висине кривичне санкције је 

према становишту Већа правилно одмерена јер су цењене све битне околности конкретног 

случаја, узвеши у обзир све опште и посебне олакшавајуће и отежавајуће околности од 

значаја за  одмеравање кривичне санкције. 

 Одлука првостепеног суда у вези изречене кривичне санкције је према налазу Већа 

правилно и адекватно одмерена, цењене су све битне чињенице које се односе на 

околности конкретног случаја у циљу остваривања сврхе кажњавања. 

 Под општим отежавајућим околностима правилно је првостепени суд ценио степен 

кривичне одговорности оптуженог, начин и последице од извршеног кривичног дела а од 

олакшавајућих посебно ценио признање кривице и изражавање искреног кајања због 

извршеног кривичног дела. 



                                                                                                                                 3.- 

 

Веће другостепеног суда је уверења да ће се изреченом новчаном казном  у износу 

од 1000 евра остварити генерална и специјална превенција, задовољење жртве – 

оштећеног, осуда друштва због учињеног кривичног дела и оснажење обавезе поштовања 

права и закона, неопходно потребни према чл. 41 КЗРК. 

 Имајући у виду изнето, а на основу чл. 398 ст. 1 подстав 1.2. КЗРК, одлучено је као у 

изреци пресуде. 

 

 

                        АПЕЛАЦИОНИ СУД КОСОВА – ОДЕЉЕЊЕ У МИТРОВИЦИ 
                                                     КЖ 1 бр.997/19 од 06.12..2019.године. 
 

 

 

ПРАВНА СЕКРЕТАРИЦА          ЧЛАНОВИ ВЕЋА                                   ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
Неда Зец                                          1.  Ferit Osmani                                          Милан Биговић  

                                                            2. Гордана Влашковић 

  

 

 

 

 


