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     У ИМЕ НАРОДА 

 

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

судија: Милана Биговића – председник већа, Xhevdeta Abazi  и Гордане Влашковић – 

чланова већа, са правном секретарицом Недом Зец, у кривичном предмету против 

оптуженог М. ( З. ) Б. из Новог Пазара, због кривичног дела Неовлашћени прелазак преко 

граничног прелаза или границе из чл. 140 ст. 3 тач. 3.1 у вези са ст. 1 КЗРК, решавајући по 

жалби браниоца оптуженог адвоката – Faruk Korenica из Митровице, изјављене на пресуду 

Основног суда у Митровици – Огранак у Лепосавићу, К.бр. 94/2020 од 30.09.2020.године, 

само у делу који се односи на допунску казну, након одржане седнице већа, дана 

26.11.2020.године, донета је следећа: 

 

     П  Р  Е  С  У  Д  А 

 

 ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба оптуженог М. ( З. ) Б. – адвоката Farukа Korenicе, а 

Пресуда Основног суда у Митровици – Огранак у Лепосавићу К.бр. 94/2020 од 

30.09.2020.године, СЕ ПОТВРЂУЈЕ. 

 

О б р а з л о ж е њ е         

 

Пресудом Основног суда у Митровици – Огранак у Лепосавићу К.бр. 94/2020 од 

30.09.2020.године, оптужени М.Б. оглашен је  кривим за кривично дело Неовлашћени 

прелазак преко граничног прелаза или границе из чл. 140 ст. 3 тач. 3.1 у вези са ст. 1 КЗРК, 

и изречена му је условна осуда којом му се утврђује казна затвора у временском трајању 

од 5 (пет) месеци, и истовремено одређено да се ова казна неће  
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извршити у колико исти у року од једне године, од дана правноснажности пресуде, не 

изврши неко друго кривично дело. Према оптуженом је изречена и допунска казна  

Протеривање станог лица са територије Републике Косова у тајању од једне године по 

правноснажности судске одлуке. 

Против првостепене пресуде бранилац оптуженог – адвокат Faruk Korenica, 

незадовољан изрицањем допунске казне је у благовременом року уложио жалбу због 

погрешно утврђеног чињеничног стања са предлогом да се жалба усвоји, побијана пресуда 

укине због изрицања допунске казне, због непостојања основног елемента а то да је 

оптужени странац , или да се иста укине и предмет врати првостепеном суду на поновно 

разматрање и одлучивање. 

Тужилац Апелационог тужилаштва је предложио поднеском PPA/II бр. 1011/20 од 

23.10.2020.године да се одбије као неоснована жалба оптуженог и побијана пресуда 

потврди. 

Након разматрања целокупних списа предмета  Основног суда у Митровици – 

Огранак у Лепосавићу К.бр. 94/2020 , побијане пресуде, жалбених навода и предлога 

тужиоца  Апелационог тужилаштва нашло: 

Жалба браниоца оптуженог је неоснована. 

Првостепена пресуда је донета на основу признања кривице оптуженог, које 

признање је поткрепљено и другим доказима у списима предмета, па су према становишту 

Већа овог суда испоштоване све процесне радње из чл. 248 ЗКПК. 

Правилно је  првостепени суд донео и одлуку о допунској казни и о томе у 

образложењу пресуде дао довољно јасне и убедљиве разлоге. 

И према становишту Већа  допунска казна из чл. 59 ст. 2 подстав 2.8. КЗРК одражава 

правилан став првостепеног суда о основаности овакве казне, а то из разлога што се у 

конкретном случају иста показује као оправдана и донета у циљу спречавања понављања 

извршења кривичног дела за коју је оптужени и осуђен, али и у циљу одвраћања и 

злоупотреба других лица за коришћење уласка на територији Косова ван граничног 

прелаза. Неспорно је да је овде оптужени М.Б. рецидивиста а што произилази из пресуде 

првостепеног суда К.бр. 89/2020 од 23.09.2020.године, којом је оглашен кривим због 

кривичног дела из чл. 140 ст. 1 КЗРК и осуђен новчаном казном о чему постоји потврда у 

списима предмета К.бр.94/20 Основног суда у Митровици – Огранак у Лепосавићу. Сем тога 

оптужени у првостепеном поступку није приложио било какав доказ да је његова супруга 

поседовала имовину коју је наводно наследила на територији Косова и према  
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мишљењу већа то је још један разлог оправданости изрицања ове допунске казне , због 

којих разлога се и жалба браниоца оптуженог показује као неоснована. 

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

изреци овог пресуде. 

 

 

         АПЕЛАЦИОНИ СУД КОСОВА – ОДЕЉЕЊЕ МИТРОВИЦИ 
        КЖ 1 бр.998/20 од  26.11.2020.године. 

 

 

ПРАВНА СЕКРЕТАРИЦА                       ЧЛАНОВИ ВЕЋА:                    ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
Зец Неда                                               1. Xhevdeta Abazi                      Милан Биговић 

 

                            2. Гордана Влашковић  

 

 

 

 

 


