
 
REPUBLIKA E KOSOVËS 

РЕПУБЛИКА КОСОВО – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE E MITROVICËS 

ОСНОВНИ СУД МИТРОВИЦА – BASIC COURT OF MITROVICA 

 

           K.бр.30/18 

 

У ИМЕ НАРОДА 

 

 

 ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕШКА КРИВИЧНА ДЕЛА, 
Председник судског већа Радослав Марковић, са правном секретарицом Биљаном 

Јовановић, у кривичном предмету против окривљеног Р.Х. кога брани адвокат        због 

кривичног дела Узгајање опијумског мака, коке или канабиса из чл.278 ст.1 КЗРК-а, по 

оптужници Основног тужилаштва у Митровици КТ.I.бр.246/2015 од 26.03.2018.године, коју 

заступа Државни тужилац из Митровице, Исмет Ујкани, након првог саслушања дана 

14.02.2019.године, дана 15.02.2019.године донео и јавно објавио, а дана 28.02.2019.године 

саставио ову: 

 

 

 

П Р Е С У Д У 

 

 

Окривљени Р.Х. са надимком     од оца      и мајке      девојачко      , рођен 

године у       , где и живи у насељу      , ул........ лични број ......., по националности     , 

држављанин Косова, неожењен, завршио средњу школу, против њега се не води 

поступак за неко друго кривично дело, 

 

КРИВ  ЈЕ 

 

Зато што је у месецу Априлу 2012.године, у свом дворишту у ул.     у       , 

неовлашћено гајио нарко супстанце, тако да је у једну саксију посадио три биљке 

наркотичке врсте канабис (марихуана) и поливао док су порасле 10-12цм, а дана 

06.05.2012.године, приликом претреса у кући окривљеног, полиција је конфисковала 

нарко биљке и после испитивања лабараторијског резултата, експерт је потврдио да се 

ради  о канабису (марихуани), која садржи тетрахидроканабинол (ТХЦ), нето 1,44 

грама, 

 

- Чиме је учинио кривично дело Узгајање опијумског мака, коке или канабиса 

из чл.278 ст.1 КЗРК-а 

 

Па Суд на основу чл.3, 4, 7, 9, 10, 21, 49, 50, 51, 52, 73, 74, 75, 76 КЗРК-а, чл.39 

Закона о накнади жртава злочина и чл.248 ст.1 у вези ст.4, чл.365, 366 и 450 ЗКП-а, 
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ИЗРИЧЕ 

УСЛОВНУ  ОСУДУ 

 

  

I Којом се окривљеном одређује казна затвора у трајању од 6 (шест) месеци,  а 

која казна се неће извршити, уколико окривљени у року од 2 (две) године од 

правноснажности пресуде, не изврши друго кривично дело исте или теже природе, у 

супротном ова казна ће се извршити. 

 

II Окривљени се обавезује да на име судског паушала, плати износ од 50 евра у 

року од 15 дана, од дана правноснажности ове пресуде. 

 

III Окривљени се обавезује да на име програма за накнаду жртава злочина, 

плати износ од 50 евра, у року од 15 дана, од дана правноснажности ове пресуде. 

        

IV На основу чл.282 ст.2 тач.2.4 ЗКП-а,  од окривљеног се одузима наркотичка 

супстанца (марихуана), тетрахидроканабинол (ТХЦ) у количини од 1,44 грама. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 Основно тужилаштво у Митровици, поднело је Основном суду у Митровици- 

Одељењу за тешка кривична дела оптужницу КТ.I.бр.246/2015 од 26.03.2018.године, против 

окривљеног Р.Х. због кривичног дела Неовлашћена производња и обрада опасних дрога и 

психотропских супстанци из чл.230 ст.1 Привременог кривичног закона Косова. 

 

 Основни суд у Митровици, као надлежни Суд у овом предмету, одредио је и одржао 

прво саслушање дана 14.02.2019.године, на коме су били присутни, државни тужилац 

Основног тужилаштва у Митровици Исмет Ујкани, окривљени Р.Х. његов бранилац- 

адвокат         и судски преводилац Ваљон Бехрами. 

 

 Окривљени Р.Х. на првом саслушању  одржаном у Основном суду у Митровици, 

након прочитане оптужнице КТ.I.бр.246/2015 од 26.03.2018.године, од стране државног 

тужиоца Основног тужилаштва у Митровици, у потпуности је признао кривицу за кривично 

дело за које је оптужен Неовлашћена производња и обрада опасних дрога и психотропских 

супстанци из чл.230 ст.1 Привременог кривичног закона Косова. 

 

 

 Након признања кривице од стране окривљеног, тужилац је изјавио  да је признање 

кривице од стране окривљеног да је учинио кривично дело за које се терети на основу 

оптужнице, у сагласности са матерјалним доказима који се налазе у списима 

предмета.Предлаже суду  да прихвати признање кривице окривљеног. 

 

 Бранилац је након признања кривице од стране окривљеног изјавио, да је окривљени 

схватио и разумео природу и последице признавања кривице, да је признање добровољно и 

да се признање ослања на оптужницу и предлаже да се прихвати признање кривице 

окривљеног. 
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 Суд је размотрио признање кривице од стране окривљеног у складу са чл.248 ЗКП-а 

и оценио да су испуњени законски услови за прихватање кривице.Суд је утврдио да је 

признање кривице од стране окривљеног у складу са постојећим доказима, службене 

белешке Одељења ДХТН-Митровица од 07.05.2012.године, Извештаја плицијског официра          

бр.7746 од 07.05.2012.године, конфискованих предмета од стране окривљеног Р.Х. од 

07.05.2012.године, листе сведока Јединице за форензику у Митровици од 07.05.2012.године, 

Извештај експерта Агенције Косова за форензику у Приштини АКФ/2012-2258/2012-1952 

од 19.09.2012.године и оствареног увида у фотодокументацију која је у списима 

предмета.Наведени докази и признање кривице од стране окривљеног су уверили Суд, да је 

окривљени учинио кривично дело Узгајање опијумског мака, коке или канабиса из чл.278 

ст.1 КЗРК-а.Наиме, Основно тужилаштво у Митровици је квалификовало дело које ставља 

на терет окривљеном као кривично дело Неовлашћена производња и обрада опасних дрога 

и психотропских супстанци из чл.230 ст.1 Привременог кривичног закона Косова и 

примена овог члана и Закона је важила у време када је окривљени починио кривично 

дело.Обзиром да је кривичним закоником Р Косова објављен и у службеном листу Р Косова 

бр.19 од 13. Јула 2012.године у члану 3 став 2 Примена најповољнијег закона, назначено у 

случају измене у Закону који се односи на спорну ситуацију пре правноснажности одлуке, 

примениће се Закон који је најповољнији по извршиоца. Па с тога, у овом случају 

примењен је  члан 278  став 1 КЗРК-а, Узгајање опијумског мака, коке или канабиса, где у 

ставу 1 стоји, свако лице које без овлашћења узгаја опијумски мак, коку или канабис у 

сврху производње дрога или психотропских супстанци, казниће се казном затвора у трајању 

од једне до десет година.Пошто у овом члану није предвиђена и новчана казна, то је 

примена овог члана блажа у односу  на члан и квалификацију коју је употребио тужилац у 

оптужници.Обзиром да се у конкретном случају диспозитив оптужнице и ова нова 

квалификација подударају, то је и одлучено као у диспозитиву пресуде. 

 

 

 Суд је утврдио да је признање кривице од стране окривљеног Р.Х. дато добровољно, 

да је исти разумео природу и последице признања кривице.Суд је утврдио да оптужница не 

садржи ни једно кршење Закона или чињеничне грешке и због тога је прихватио признање 

кривице од стране окривљеног. 

 

 Суд је на основу признања кривице и горе наведених доказа, утврдио да је Р.Х. 

учинио кривично дело Узгајање опијумског мака, коке или канабиса из чл.278 ст.1 КЗРК-а. 

 

 Приликом одлучивања о врсти и висини казне која ће се према окривљеном 

применити, Суд је ценио све околности предвиђене чл.73, 74, 75 и 76  КЗРК-а, које су од 

утицаја на одабир, врсту и висину казне, па је од олакшавајућих околности на страни 

окривљеног, узео да је окривљени у потпуности признао кривицу, чињеницу да је исти 

изразио жаљење и да у будућности неће поновити кривично дело у изјавама датим у 

кривичној истрази,  коректно понашање окривљеног на суду у односу са судом и странкама, 

личне околности и да се ради о младој особи у време извршења кривичног дела. 

 

 Отежавајуће околности на страни окривљеног, Суд није нашао. 

 

 Након процене свих околности, Суд оцењује да је ублажена изречена казна затвора у 

трајању од шест месеци, а која казна се неће извршити уколико окривљени у року од две 

године од правноснажности пресуде не изврши друго кривично дело, у складу са степеном 

одговорности и друштвеној опасности за кривично дело којим се оптужује окривљени и да 
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Суд оцењује да таквом казном ће се постићи сврха кажњавања предвиђена чл.41 КЗРК-а, да 

спречава извршиоца кривичног дела убудуће, да истовремено врши рехабилитацију саме 

особе, као и да спречава друге особе од извршења кривичних дела. 

 

 

 Везано за трошкове поступка, одлука је донешена на основу чл.450 ЗКПК-а, а за 

надокнаду жртава злочина на основу чл.39 Закона о накнади жртава злочина. 

  

 У смислу чл.282 ст.2 та.2.4 ЗКП-а, од окривљеног се одузима наркотичка супстанца 

марихуана (тетрахидроканабинол ТХЦ) у количини од 1,44 грама. 

 

 Суд је на основу горе наведених разлога, одлучио као у диспозитиву пресуде, а на 

основу чл.365 ЗКПК-а. 

 

  

 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕШКА КРИВИЧНА ДЕЛА 

К.бр.30/2018 дана 28.02.2019.године 

 

 

 

 

Правна секретарица      Председник већа-судија 

Биљана Јовановић       Радослав Марковић 

 

 

 

 

 

Правна поука:Против ове пресуде може се изјавити жалба Апелационом суду у                  

Приштини у року од 15 дана, од дана пријема.Жалба се подноси овом суду у 

довољном броју примерака. 

 

 

 

                 За тачност: 


