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Broj predmeta: 2020:062730 

Datuma: 24.11.2020 

Broj dokumenta:     01292945 

           У ИМЕ НАРОДА 

            К.бр.338/20 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ - Опште Одељење – Кривични одсек, 

судија појединац Бранка Семенов, са записничарем Весном Ђорђевић, решавајући по 

кривичном предмету према окривљеном Е. М. из Митровице, због кривичног дела: 

Неовлашћено поседовање наркотика, психотропских супстанци или слично  из чл.275 

ст.2 КЗРК, одлучујући о предлогу за изрицање казненог налога предложеног у 

Оптужници Основног Тужилаштва у Митровици - Општи Департман КТ-II-бр.2123/19 

од  дана 10.03.2020.године, без одржавања  главног претреса,  дана 24.11.2020..године, 

донео је : 

 

ПРЕСУДУ 

 

УСВАЈА СЕ предлог Основног  Тужилаштва у Митровици – Општи Департман  

КТ-II-бр.2123/19 од дана 10.03.2020.године ,  изриче се: 

 

        КАЗНЕНИ НАЛОГ 

Окривљени: 

 Е. М. звани „...“ од оца ... и мајке ... рођен ... године у Митровици, где и сада живи 

у ул.“...“, Албанац, државаљанин Републике Косова, саличним бројем ... . 

 

 

 КРИВ ЈЕ 

Зато што : 

  Постоји добро основана сумња да је дана 13,.02.2019.године око 20,30 часова у 

Митровици у близини реке „Ибар“ у градском парку приликом полицијске пконтроле 

код окривљеног пронађена наркотичка супстанца – марихуана и то једно паковање у 

кеси , а друго у виду цигарете, а која је окривљени поседовао без овлашћења, након чега 

је експертизом утврђено да је у питању канабис-марихуана, зеленкасто браонкасте боје, 

која у себи садржи тетрахидроканабинол, у колични од 1,42 грама од кога је и одузета,  
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- Чиме је учинио кривично дело: Неовлашћено  поседовање наркотика 

психотропских супстанци или слично из чл.275 став 2 КЗРК. 

-Стога суд у смислу чл.7, 17, 41, 46, 73  КЗРК-а,  као и чл.359, 360, 365, 366 и 

450 ЗКП-а, окривљеном 

 

    ИЗРИЧЕ  

 

 - НОВЧАНУ КАЗНУ  у износу од 100 € (стоевра), коју казну ће платити у 

року од 15 (петнаест) дана од дана правноснажности  ове пресуде. 

 - Ако окривљени не плати казну у одређеном року, суд ће у смислу чл.46 КЗРК-а, 

заменити новчану казну казном затвора, рачунајући 20 € (двадесетевра) за један дан 

проведен у затвору. 

 Окривљеном се изриче допунска казна одузимање ствари – наркотичке супстанце 

марихуана у количнии од 1,42 гр. као предмет извршења кривичног дела. 

 - Окривљени се обавезује да  на  име трошкова поступка плати износ у висини од 

15€ (петнаестевра),  на име судског паушала износ од  15 € (петнаестевра), у року од 15 

дана од дана правноснажности ове пресуде, под претњом принудног извршења. 

  

О б р а з л о ж е њ е  

 

Основно Тужилаштво у Митровици – Општи Департман, поднео је оптужницу 

КТ-II-бр.2123/19 од 10.03.2020.године, са захтевом за изрицање казненог налога, против 

окривљеног Енеса Мухаџери, због кривичног дела Неовлашћено поседовање наркотика 

психотропских супстанци или слично  из чл.275 ст.2  КЗРК.  

Након разматрања оптужнице и захтева за изрицање казненог налога, суд је 

нашао  да је оптужница и захтев за изрицање казненог налога основани у складу са 

чл.495 ЗКП-а.  Увидом у списе предмета, без одржавања судског претреса да изда 

казнени налог као у диспозитиву, суд је  утврдио  да има довољно доказа који потврђују 

кривицу окривљеног да је  извршио кривично дело које му  се ставља на терет,  сходно 

чл.493 ЗКП-а.  

Суд је оценио да у конкретном случају постоје докази који су довољни за 

утврђивање кривице окривљеног,  да је  извршио кривично дело које му  се ставља на 

терет по Оптужници Тужилаштва. Увидом у потврду о конфискованим предметима, 

извешзтај о експертизи, фотодокументацију, као и увидом у остале списе предмета, суд 

је утврдио да у конкретном случају постоје докази за утврђивање кривице окривљеног  

да је извршио кривично дело за којим се оптужује по оптужници тужилаштва. 

По КЗРК за кривично дело Неовлашћено поседовање опојних дрога 

психотропских супстанци или слично из чл.275 ст.2 КЗРК-а предвиђена је  новчана 

казна или казна затвора у трајању до годину дана. 
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Приликом одређивања висине новчане казне, суд је у складу са чланом 73. КЗК-а   

оценио да је изречена казна у складу са законским одредбама  и да ће се истом постићи 

сврха кажњавања предвиђена чл.41 КЗРК-а, која ће утицати на рехабилитацију истог, на 

спречавању осталих лица да не врше кривична дела, подизању свести и јачању обавезе 

за поштовање закона. Суд је  констатовао  да је изречена казна у складу са степеном 

одговорности окривљеног и друштвеној опасности за учињено кривично дело. 

Окривљеном је изречена и допунска казна одузимање наркотичке супстанце 

марихуана тежине 1,42 гр. која је коришћена током извршења овог кривичног дела, а на 

основу чл.69 у вези чл.275 КЗРК и на основу чл.282 ст.1 постав 2.4. ЗКП. 

Одлуку о судским трошковима и судском паушалу, донета је на основу  чл. 450 

ЗКП-а. 

 

Из горе изложеног одлучено је као у диспозитиву пресуде. 

 

            ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

          - Опште Одељење – Кривични одсек - 

                        К.бр.338/20 дана 24.11.2020.године 

 

 

  

 Записничар,          С У Д И Ј А, 

Весна Ђорђевић               Бранка Семенов 

 

 

ПРАВНА ПОУКА:Против ове пресуде окривљени може поднети приговор у писменом 

облику или усмено на записник код овог суда,  у року од 8 (осам) дана од дана пријема 

исте.  

 

 


