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ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

АПЕЛАЦИОНИОТ СУД СКОПЈЕ, во совет составен судиите: Јани Нича 
претседател на советот, судија Тања Милева и судии поротници Димитрија 
Дамески, Весна Кимоска Јовиќ и Димче Иваноски, членови на советот, со 
записничар Елизабета Велковска,  во кривичниот предмет против обвинетиот 
«Љубиша Видојковиќ» од С. за кривично дело Тeшки дела против безбедноста на 
луѓето и имотот во сообраќајот од чл.300 ст. 2 в.в. чл.297 ст. 1 од Кривичниот 
законик, постапувајќи по жалбата на «Основно јавно обвинителство С.» и на 
«о»бвинетиот«» «Љубиша Видојковиќ» изјавена преку бранителот Игорче Мицев, 
адвокат од С.«» против пресудата на «Основен суд С. I» С. «К.бр.558/17»  од 
12.09.2018 година,  а по одржаната расправа на ден 25.03.2019 годоина која 
продоложи на 01.04.2019 година во присуство на јавниот обвинител Диљавер 
Бектеши од Вишото јавно обвинителство С., обвинетиот Љубиша Видојковиќ со 
бранителот Игорче Мицев, адвокат од С. и Самоил Филиповски, адвокат од С.« »и 
по спроведеното советување и гласање на ден 08.04.2019 година согласно член 
426 в.в. со член 434 в.в. чл.381 од Законот за кривичната постапка (Службен 
весник на Република Македонија бр.150/10, 51/11, 100/12, 142/16 и 193/16), ја 
донесе и јавно објави следната: 

             П Р Е С У Д А
врз основа на признание на вина

ОБВИНЕТИОТ
ЉУБИША ВИДОЈКОВИЌ со ЕМБГ ..., од татко Миодраг, мајка Весна, 

роден 10.12.1989 година во С., каде и живее на ул.„.....“ број ...., писмен со 
завршено средно образование,вработен во АВАВ како конобар,со месечни 
примања во износ од 12.000,00 денари, неоженет, Македонец, Државјанин на РМ, 
неосудуван, не се води постапка за друго кривично дело.

В И Н О В Е Н    Е

ЗАТОА ШТО:

На 03.04.2015 годинa во 20,40 часот во С., како учесник во сообраќајот на 
јавнитe патишта управувајќи ПМВ „Хонда Прелуде„ СК .... сопственост на Сашо 
Баланчевски, по левата сообраќајна лента од бул. „Партизански Одреди“ во 
насока од запад кон исток, не се придржувал кон прописите и со тоа го загрозил 
јавниот сообраќај така што го довел во опасност телото на луѓето, иако бил свесен 
дека поради тоа може да настапи штетна последица, но се согласил со нејзиното 
настапување, на начин што кога дошол на крстосницата со ул „Костурски Херои“ 
на која сообраќајот е регулиран со уреди за давање светлосни сообраќајни знаци-
семафори, кои исправно работеле во програм, постапил спротивно на чл.38 ст. 1 и 
чл.234 ст. 1 од ЗБСП, возилото го управувал под дејство на алкохол, со 
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концентрација од 1,133 грам промили алкохол во крвта и со брзина од 85 км на 
час, која била поголема од ограничената 60 км/час предвидена за град С., навлегол 
на крстосницата задржувајќи го правецот на своето движење, кога пешакот 
започнал  да чекори по обележан прешачки премин на запалено црвено светло на 
семафорот и со предниот десен дел од возилото удрил во телото на оштетената Ф. 
Ц., која како пешак го поминувала коловозот од бул. „Партизански одреди“ на 
обележан пешачки премин на западниот дел од крстосницата со ул„Костурски 
Херои“ во насока од југ кон север односно од десо кон лево, гледано во насока на 
движење на ПМВ марка „Хонда прелуде“ и од ударот здобила мноштво опсежни 
повреди кои довеле до развивање на трауматски шок кој довел до акутно 
нарушување и престанок на функцијата на виталните органи, со што настапил 
смртен исход кај сега покојната Ф. Ц.

Со горните дејствија обвинетиот Љубиша Видојковиќ, сторил кривично 
дело Тeшки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот од чл.300 
ст. 2 в.в. чл.297 ст. 1 од КЗ, па согласно овој член како и членовите 4, 32, 35, 39, 
40, 41 од КЗ судот го 

ОСУДУВА
на казна затвор во траење од 3(три) години.

Согласно чл.38-в од КЗ на обвинетиот му се изрекува и Забрана на 
управување со моторно возило од „Б“ категорија во траење од 1-една година, 
сметајќи од денот на правосилноста на пресудата, со тоа што времето поминато во 
затвор не се засметува во нејзиното траење.

Согласно чл.105 ст.1 вв со чл.102 од ЗКП се задолжува обвинетиот 
Љубиша Видојковиќ да плати на име паушал износ од  3.000,00 денари како и да 
ги надомести трошоците на постапката во износ од 135.408,00 денари, се во рок 
од 15 дена по правосилноста на пресудата, а под страв на присилно извршување.

Согласно чл.105 ст.1 вв со чл.102 од ЗКП се задолжува обвинетиот 
Љубиша Видојковиќ, да ги надомести трошоците на кривичната постапка на 
законскиот застапник на оштетената сега покојна Ф. Ц.-Љупчо Цековски од К. П., 
во вкупен износ од 507.300,00 денари, во рок од 15 дена по правосилноста на 
пресудата, а под страв на присилно извршување.

Согласно чл.114 ст. 2 од ЗКП, законскиот застапник на сега покојната Ф. 
Ц., оштетениот Љупчо Цековски од К. П., за предјавеното оштетено побарување 
спрема обвинетиот Љубиша Видојковиќ, се упатува на граѓански спор-парница.

                                                           О б р а з л о ж е н и е 

Основниот суд С. I С. со обжалената пресуда обвинетиот Љубиша 
Видојковиќ од С., го огласил виновен за кривично дело Тeшки дела против 
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безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот од чл.300 ст. 2 в.в. чл.297 ст. 1 од 
КЗ и го осудил на казна затвор во траење од 4-четири години.

Согласно чл.38-в од КЗ на обвинетиот му е изречена и Забрана на 
управување со моторно возило од „Б“ категорија во траење од 1-една година, 
сметајќи од денот на правосилноста на пресудата, со тоа што времето поминато во 
затвор не се засметува во нејзиното траење.

Согласно чл.105 ст.1 вв со чл.102 од ЗКП  обвинетиот Љубиша Видојковиќ 
е задолжен да плати на име паушал износ од  3.000,00 денари како и да ги 
надомести трошоците на постапката во износ од 135.408,00 денари, се во рок од 
15 дена по правосилноста на пресудата, а под страв на присилно извршување.

Согласно чл.105 ст.1 вв со чл.102 од ЗКП обвинетиот Љубиша Видојковиќ  
е задолжен да ги надомести трошоците на кривичната постапка на законскиот 
застапник на оштетената сега покојна Ф. Ц.-Љупчо Цековски од Крива Паланка, 
во вкупен износ од 507.300,00 денари, во рок од 15 дена по правосилноста на 
пресудата, а под страв на присилно извршување.

Согалсно чл.114 ст. 2 од ЗКП, законскиот застапник на сега покојната Ф. 
Ц., оштетениот Љупчо Цековски од Крива Паланка, за предајвеното оштетено 
побарување спрема обвинетиот Љубиша Видојковиќ, е упатен на граѓански спор-
парница.

Против првостепената пресуда изјавена е навремена жалба од 
Основното јавно обвинителство С. поради одлуката за кривичната санкција со 
предлог жалбата да се уважи, пресудата да се преиначи на начин што на 
обвинетиот му се изрче построга санкција.

Жалба изјавил и обвинетиот Љубиша Видојковиќ преку бранителот 
Игорче Мицев, адвокат од С., поради суштествена повреда на одредбите на 
кривичната постапка, погрешно утврдена фактичка состојба, повреда на 
Кривичниот законик и поради одлуката за кривичните санции и за трошоците на 
постапката, со  предлог жалбата да се уважи, обжалената пресуда да се  преиначи, 
со посебен предлог Апелациониот суд Скопје да закаже јавна седница на која да 
бидат повикани обвинетиот и неговиот бранител. 

Одговор на жалба на изјавената жалба на Основно јавно обвинителство 
С., изјавил обвинетиот преку неговиот бранител Самоил Филиповски, адвокат од 
С. со кој се оспоруваат жалбените наводи истакнати во жалбата на ОЈО С. и се 
предлага жалбата на ОЈО С. да се одбие како неоснована. 

Вишото јавно обвинителство С., со писмен предлог КОЖ.бр.1431/18 од 
24.12.2018 година предлага да се уважи како основана жалбата на Основно јавно 
обвинителство С., а да се одбие како неоснована жалбата на обвинетиот Љубиша 
Видојковиќ од С. изјавена преку бранителот Игорче Мицев адвокат од С., двете 
против пресудата на Основниот суд С. I С. К.бр.558/17 од 12.09.2018 година. 
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Апелациониот суд Скопје, постапувајќи по изјавените жалби, а по 
одржаната јавна седница на 11.02.2019 година, а откако ги разгледа списите 
приложени кон предметот, обжалената пресуда, жалбите и писмениот предлог на 
ВЈО С., утврди дека при донесувањето на првостепената пресуда против која се 
изјавени жалби од страна на првостепениот суд е сторена суштествена повреда на 
одредбите на кривичната постапка , па со оглед дека пресудата веќе еднаш е 
укината се одлучи согласно член 437 став 1 од ЗКП, жалбата на обвинетиот 
изјавена преку неговиот бранител  да се уважи, пресудата на Основниот суд 
Скопје I С. К.бр.558/17 од 12.09.2018 година да се укине и да се одржи расправа 
пред второстепениот суд согласно член 424 од ЗКП, на која ќе бидат повикани 
странките а жалбата на ОЈО С. во оваа фаза на постапката е беспредметна.

На одржаната расправа пред Апелациониот суд Скопје судијата известител 
согласно член 425 став 1 од ЗКП ја изложи состојбата на работите по предметот, 
поднесеното обвинение, содржината на обжалената пресуда и изјавените жалби, 
по што согласно став 3 од истиот член, претседателот на советот им даде збор на 
присутните странки кои ги изнесоа своите наводи по однос на изјавената жалба и 
во одговор на жалбените наводи. 

   На одржаната расправа, јавниот обвинител од Вишо јавно обвинителство 
С. - Диљавер Бектеши, изврши измена на описот на обвинителниот акт на начин 
опишан во изреката на пресудата, остана на правната квалификација на 
кривичното дело Тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во 
сообраќајот од чл.300 ст. 2 в.в. чл.297 ст. 1 од КЗ  и предложи судот да го огласи 
обвинетиот виновен и да му изрече кривична санкција со која што ќе се остварат 
целите на казнувањето согласно член 32 од КЗ.

По изменетиот опис на обвинителниот акт, обвинетиот Љубиша 
Видојковиќ, го призна извршувањето на кривичното дело на начин опишан во 
изреката на пресудата, по што судот согласно чл.381 ст. 2 од ЗКП утврди дека 
признанието на вина на обвинетиот е доброволно, дека е свесен за правните 
последици од признавањето на вина, за последиците сврзани за имотно правното 
побарување и трошоците на кривичната постапка.

Со оглед да обвинетиот даде признание на вина, во доказна постапка судот 
ги изведе доказите кои се однесуваат на одлуката за санкцијата и тоа: потврда од 
казнена евиденција на име на обвинетиот Љубиша Видојковиќ КЕ 4655/15 од 
28.07.2015 година, издадена од Основен суд С. 1 С., писмо на обвинетиот 
испратено до семејството Цековски со прилог потврда за пратка од 16.04.2015 
година, фотокопија од возачка книшка за казнени поени на име на обвинетиот со 
сериски број 0505825, известување од РМ Основен суд С. 1 С. Су 07-1580/15 од 
25.12.2015 година со прилог барање од 15.12.2015 година и известување Су 07-
1580/15 од 22.12.2015 година. 

По даденото признание на вината на обвинетиот, изведувањето на доказите 
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кои се однесуваат на одлуката за санкција и увидот во списите во предметот, 
судот ја утврди следната фактичка положба:

На 03.04.2015 годинa во 20,40 часот во С., обвинетиот како учесник во 
сообраќајот на јавнитe патишта управувајќи ПМВ „Хонда Прелуде„ СК .... 
сопственост на Сашо Баланчевски, по левата сообраќајна лента од бул. 
„Партизански Одреди“ во насока од запад кон исток, не се придржувал кон 
прописите и со тоа го загрозил јавниот сообраќај така што го довел во опасност 
телото на луѓето, иако бил свесен дека поради тоа може да настапи штетна 
последица, но се согласил со нејзиното настапување, на начин што кога дошол на 
крстосницата со ул „Костурски Херои“ на која сообраќајот е регулиран со уреди 
за давање светлосни сообраќајни знаци-семафори, кои исправно работеле во 
програм, постапил спротивно на чл.38 ст. 1 и чл.234 ст. 1 од ЗБСП, возилото го 
управувал под дејство на алкохол, со концентрација од 1,133 грам промили 
алкохол во крвта и со брзина од 85 км на час, која била поголема од ограничената 
60 км/час предвидена за град С., навлегол на крстосницата задржувајќи го 
правецот на своето движење, кога пешакот започнал  да чекори по обележан 
прешачки премин на запалено црвено светло на семафорот и со предниот десен 
дел од возилото удрил во телото на оштетената Ф. Ц., која како пешак го 
поминувала коловозот од бул. „Партизански одреди“ на обележан пешачки 
премин на западниот дел од крстосницата со ул„Костурски Херои“ во насока од 
југ кон север односно од десо кон лево, гледано во насока на движење на ПМВ 
марка „Хонда прелуде“ и од ударот здобила мноштво опсежни повреди кои 
довеле до развивање на трауматски шок кој довел до акутно нарушување и 
престанок на функцијата на виталните органи, со што настапил смртен исход кај 
сега покојната Ф. Ц.

Врз основа на фактичка состојба во предметот, судот утврди дека во 
дејствијата на обвинетиот, се содржани сите битни елементи на кривичното дело 
Тeшки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот од чл.300 ст. 2 
в.в. чл.297 ст. 1 од КЗ, за кое го огласи обвинетиот за виновен.

  При определување на видот и одмерувањето на висината на кривичната 
санкција судот ги имаше предвид сите околности предвидени во чл.39 од КЗ, па 
како отежнувачки околности ги ценеше степенот на кривичната одговорност на 
обвинетиот, јачината на загрозување и повредата на заштитното добро, 
околностите под кои е сторено делото, последиците од извршувањето на делото-
настапената смртна последица, зачестеноста на извршување на ваков вид на 
кривични дела, општествената опасност и фактот што законскиот застапник на 
сега покојната Ф. Ц., Љупчо Цековски, предјавил оштетено побарување и се 
приклучил кон кривичниот прогон. Како олеснувачки околности судот ги ценеше 
лични, семејни и материјални прилики на обвинетиот односно неговата возраст, 
кој е роден 1989 година, неоженет, вработен со месечни примања од 12.000,00 
денари, фактот дека е неосудуван и против него не се водат постапки за други 
кривични дела, досега не е прекршочно казнуван, неговото коректното 
однесување во текот на постапката, а особено даденото признание, изразено 
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жалење и каење а воедно го имаше предвид и придонесот на оштетената, која 
поминала на пешачки премин на запалено црвено светло. Имајќи ги предвид 
наведените околности анализирани во нивната севкупност и од аспект на нивниот 
интензитет и значење, судот со примена на чл.40 и 41 од КЗ, го осуди обвинетиот 
на казна затвор во траење од 3-три години а воедно  му изрече и казна Забрана на 
управување со моторно возило од „Б“ категорија во траење од 1 - една година, кои 
кривични санкции се адекватни на тежината на стореното кривично дело и 
личноста на обвинетиот ценејќи дека со истите ќе се постигнат целите на 
казнувањето во смисла на член 32 од КЗ.

Одлуката за надомест на трошоците на кривичната постапка, судот ја 
донесе согласно член 102 в.в. со член 105 став 3 од ЗКП, задолжувајќи го  
обвинетиот Љубиша Видојковиќ да плати на име паушал износ од  3.000,00 
денари како и да ги надомести трошоците на постапката настанати пред 
првостепениот суд во износ од 135.408,00 денари, како и  да ги надомести 
трошоците на кривичната постапка на законскиот застапник на оштетената сега 
покојна Ф. Ц.-Љупчо Цековски од К. П., во вкупен износ од 507.300,00 денари, во 
рок од 15 дена по правосилноста на пресудата, а под страв на присилно 
извршување.

Согласно чл.114 ст. 2 од ЗКП, судот одлучи законскиот застапник на сега 
покојната Ф. Ц., оштетениот Љупчо Цековски од К. П., за предјавеното оштетено 
побарување спрема обвинетиот Љубиша Видојковиќ, да го упати на спор.

Со оглед на сето погоре наведено, а согласно член 426 в.в. со член 434 
в.в. чл.381 од ЗКП, следуваше да се донесе оваа пресуда и одлучи како во 
изреката на истата.

       АПЕЛАЦИОНЕН СУД СКОПЈЕ, «КЖ-954/18» од 08.04.2019» 
година.

      Записничар
Елизабета Велковска , с.р.    

 Претседател на совет-судија
Јани Нича, с.р. 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа пресуда дозволена е жалба во рок од 15 дена од 
приемот на истата преку овој суд до Врховниот суд на Република Северна М..


