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K.бр.4/17 

 

У ИМЕ НАРОДА  

 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ – Одељење за тешка кривична дела, 

председник судског већа, Вељко Вучетић, са правном секретарицом Биљаном Јовановић, 

у кривичном поступку против окривљеног Б. Б., због кривичног дела Неовлашћена 

куповина, поседовање, стављање у промет и продаја опојних дрога, психотропских 

супстанци или сличног из чл.273 ст.2 КЗРК и окривљеног Б. Х., због кривичног дела 

Неовлашћено поседовање опојних дрога, психотропских супстанци или сличног из 

чл.275 ст.1 КЗРК-а, оптужених оптужницом државног тужиоца Основног тужилаштва у 

Митровици  КТ.I.бр.377/15 од 13.01.2017.године,  након првог саслушања са кога је 

искључена јавност, одржаног дана 29.06.2021. године у присуству државног тужиоца 

Нјаази Реџа,  окривљеног и браниоца окривљеног-адвоката, Х. М., донео је и дана 

30.06.2021. године, јавно објавио 

 

 

П Р Е С У Д У 

 Окривљени: 

 

 B. B., од оца ... и мајке ..., девојачко ..., рођен дана ...  године у с. ..., општина 

Вучитрн, са пребивалиштем у Митровици, Ул. „...“, са личним бројем ..., завршио 

средњу школу, незапослен, ради повремено грађевинске послове, са просечном 

месечном зарадом од 600-800 евра, неожењен,  без деце, неосуђиван, Албанац,  

држављанин Косова. 

 

 

Крив је 

 

 

 Што је:   

 

 Дана 22.11.2015 године, око 21,15 часова, у Митровици, у ул. „...“, без овлашћења 

продао наркотичку супстанцу – марихуану Б. Х., на тај начин што је Б. Х. телефоном 

позвао окривљеног Б. Б. и од њега је затражио да му прода марихуану, и када су се 

састали код Приватне банке за бизнис, Б. Х. је ушао у возило „...“ окривљеног Б. Б., дао 

му је пет евра за марихуану, а када су пошли у правцу куће окривљеног Б. Б. са циљем 

да измере марихуану, током вожње их је зауставила полиција и окривљени Б.Биљали је 
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рекао Б. Х. да узме паклицу од цигарета у којој се налазила марихуана и да искочи из 

возила, што је Б. Х. и урадио, а током бекства опојну дрогу је бацио на паркинг возила 

„...“, коју је касније узео, и након што га је породица обавестила да га полиција тражи, 

опојну дрогу – марихуану укупне нето тежине 6,71 +- 0,0001 грам, предао је полицији, 

 

 

- чиме је учинио кривично дело Неовлашћена куповина, поседовање, 

стављање у промет и продаја опојних дрога, психотропских супстанци 

или сличног из чл. 273 ст. 2 КЗРК. 

 

  Па га  суд  применом одредби наведеног члана и чл. 7, 17, 21, 41, 45, 46, 73, 74, 75  

ст.1 подстав 1.3 и 76 ст.1 подстав 1.4 КЗРК и чл.359, 360,  365 и 370  ЗКПК 

 

 

О С У Ђ У Ј Е 

 

 I  На казну затвора у трајању од 5 (пет) месеци, у коју ће бити урачунато време 

које је окривљени провео у кућном притвору од 23.11.2015. године до 23.12.2015. године  

  

II Уз пристанак окривљеног, казна затвора у трајању од 5 (пет) месеци, у 

коју је већ урачунато време које је окривљени провео у кућном притвору од 

23.11.2015. године до 23.12.2015.године, замењује се новчаном казном, тако да се 

окривљени обавезује да плати новчану казну у износу од 2.400  (две хиљаде 

четиристо) евра, у року од 3 (три) месеца од дана правноснажности пресуде, а ако је 

не плати у овом року, суд ће је заменити казном затвора и то тако што ће се један 

дан у затвору рачунати, као 20 (двадесет) евра неплаћене новчане казне 

 

и 

 

 III На новчану казну у износу од 400 (четиристо) евра. 

 

 Коју је окривљени дужан да плати у року од 3 (три) месеца од дана 

правноснажности ове пресуде, а ако  је не плати у овом року, суд ће је заменити казном 

затвора и то тако што ће се један дан у затвору рачунати као 20 (двадесет) евра, 

неплаћене новчане казне.  

  

 IV Од окривљеног  се одузима опојна дрога – марихуана која садржи 

тетрахидроканабиол укупне тежине 6,71 +- 0,0001  грама. 

 

 V Oд окривљеног се одузима моторно возило марке „...“ регистарских ознака ... са 

бројем шасије ... . 

 

VI Обавезује се окривљени  да надокнади трошкове кривичног поступка, и то 

паушални износ  од  30 (тридесет) евра, у року од 15 дана од дана правноснажности ове 

пресуде. 

  

 VII Обавезује се окривљени  на плаћање таксе за Програм о накнади жртава 

злочина у износу од 50 (педесет) евра, у року од 15 дана од дана правноснажности ове 

пресуде. 
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            О б р а з л о ж е њ е  

 

 

Државни тужилац  Основног тужилаштва у Митровици, поднео је Основном суду 

у Митровици оптужницу КТ.I.бр. 377/15 од 13.01.2017. године, против окривљених   Б. 

Б., због кривичног дела Неовлашћена куповина, поседовање, стављање у промет и 

продаја опојних дрога, психотропских супстанци или сличног из чл.273 ст.2 КЗРК и Б. 

Х., због кривичног дела Неовлашћено поседовање опојних дрога, психотропских 

супстанци или сличног из чл.275 ст.1 КЗРК. Суд је решењем К.бр.4/17 од 

02.06.2021.године одбацио оптужницу и обуставио кривични поступак према 

окривљеном Б. Х., због застарелости кривичног гоњења за кривично дело Неовлашћено 

поседовање опојних дрога, психотропских супстанци или сличног из чл.275 ст.1 КЗРК. 

 

 На првом саслушању, одржаном дана 29.06.2021.године, у присуству државног 

тужиоца Нјази Реџа, окривљеног Б. Б. и браниоца окривљеног Х. М., након читања 

оптужнице од стране државног тужиоца и након што се судија уверио да окривљени 

разуме оптужницу, окривљени је изјавио да признаје извршење кривичног дела на начин 

како је ово описано у оптужници и које му је оптужницом стављено на терет, да се каје, 

да му је први и последњи пут да је нешто слично урадио и да обећава да нешто такво 

никада неће поновити. 

 

 Дајући своје мишљење о признању кривице од стране окривљеног, државни 

тужилац је изјавио да сматра да су испуњени законски услови за прихватање признања 

кривице, јер је признање кривице дато добровољно, у складу је са чињеничним стањем и 

материјалним доказима, и предложио је суду да прихвати признање кривице од стране 

окривљеног.  

 

 У свом мишљењу поводом признања кривице од стране окривљеног, бранилац 

окривљеног је истакао, да је окривљени признао извршење кривичног дела након 

консултација са њим и без икаквог притиска, додајући да моли суд да приликом 

доношења пресуде  узме у обзир дубоко кајање окривљеног, да је у време извршења 

кривичног дела његов брањеник био и корисник опојних дрога, али да се након тога 

променио, да живи у ванбрачној заједници и да никада више није долазио у сукоб са 

законом. Предложио је суду, да уколико се одлучи да окривљеног осуди на казну 

затвора до шест месеци, исту казну замени новчаном казном, сходно одредбама чл. 47 

КЗРК.  

 Након овога, председник судског већа је утврдио да је окривљени разумео 

природу и последице признања кривице, да је признање кривице дао добровољно,  да се 

изјава о признању кривице заснива на доказима и чињеницама који су наведени у 

оптужници и списима предмета и да оптужница не садржи ни један јасан правни 

недостатак или чињеничну грешку. Стога је председник судског већа, након што је 

утврдио да су испуњени законски услови за то, на записнику, у смислу чл. 248 ст. 4 

ЗКПК, донео решење којим је прихватио признање кривице од стране окривљеног за 

извршење кривичног дела које му је оптужницом стављено на терет. 

 

 Чињенице које се односе на време, место и начин извршења кривичног дела, суд 

је утврдио како на основу признања окривљеног, тако и на основу осталих доказа који су 
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наведени у оптужници  – Потврда о одузетим предметима од окривљеног Б. Х. бр.2015-

БЦ-1438 од 22.11.2015.године; Потврда о одузимању имовине – моторног возила, од 

окривљеног Б. Б.  бр.2015-БЦ-1438 од 23.11.2015.године; Записник Агенције за 

управљање одузетом и заплењеном имовином од 20.04.2016.године; Налаз и мишљење 

вештака Косовске Агенције за форензику ... од 28.01.2016.године; и 9 (девет) 

фотографија из фотодокументације. 

 

Наиме, окривљени Б. Б. је признао  да је у време, на месту и на начин како је 

наведено у оптужници, без овлашћења ставио у промет, односно продао опојну дрогу – 

марихуану нето тежине 6,71 +- 0,0001 грам, Б. Х. Суд је утврдио да је признање кривице 

дато од стране окривљеног за извршење кривичног дела које му је оптужницом 

стављено на терет у сагласју  са доказима  који су наведени у оптужници и који се налазе 

у списима предмета. 

  

 На основу наведеног суд је закључио  да се у радњама окривљеног стичу сви 

елементи кривичног дела  Неовлашћена куповина, поседовање, стављање у промет и 

продаја опојних дрога, психотропских супстанци или сличног из чл.273 ст.2 КЗРК. 

 

 Суд је нашао да је окривљени  у време извршења кривичног дела  био урачунљив, 

односно да је био способан да схвати значај свог дела  и да управља својим поступцима, 

јер досадашњим током кривичног поступка  није истакнута нити једна  околност којом 

би била доведена у сумњу урачунљивост окривљеног. Окривљени је  у моменту 

извршења био свестан свог дела  и хтео је његово извршење, па је поступао  са 

директним умишљајем. 

 

 Сходно одредбама КЗРК за кривично дело Неовлашћена куповина, поседовање, 

стављање у промет и продаја опојних дрога, психотропских супстанци или сличног из 

чл.273 ст.2 КЗРК, предвиђена је новчана казна и казна затвора у трајању од 2 (две) до 12 

(дванаест) година. 

 

 Доносећи одлуку о врсти и висини  кривичне санкције суд је имао у виду све 

околности предвиђене чл.73, 74, 75 ст.1 подстав 1.3 и 76 ст.1 подстав 1.4 КЗРК, као и то 

да су за ово кривично дело наведене казне предвиђене кумулативно. Приликом  

одлучивања о висини новчане казне, суд је сходно одредбама чл.73 ст.5 КЗРК, узео у 

обзир имовинску ситуацију окривљеног, односно да исти, како је и сам изјавио на првом 

саслушању, месечно зарађује од 600 до 800 евра. Од олакшавајућих околности на страни 

окривљеног, суд је имао у виду да је окривљени изразио дубоко кајање због извршења 

кривичног дела, чињеницу да никада раније а ни после догађаја наведеног у оптужници 

није долазио у сукоб са законом, односно да није осуђиван, да је од тренутка извршења 

кривичног дела прошло готово шест година, за који протек времена окривљени не сноси 

кривицу, да се у конкретном случају ради о малој количини опојне дроге – марихуане 

нето тежине 6,71 +- 0,0001 грам, као и то да је окривљени на првом саслушању признао 

извршење кривичног дела, па му сходно томе суд  може изрећи блажу врсту казне. Као 

отежавајућу околност суд је имао у виду друштвену опасност учињеног кривичног дела.  

 

 Имајући на уму олакшавајуће и отежавајуће околности, личност окривљеног, 

конкретне околности кривичног дела  и признање кривице од стране окривљеног, суд је 

закључио да се у односу на окривљеног, у конкретном случају  може реаговати и 

ублаженом казном, применом чл.76 ст.1 подстав 1.4 у вези са чл.75 ст.1  подстав 1.3 

КЗРК, где је предвиђено да се за кривично дело где је као најмања мера предвиђена 



 Numri i lëndës: 2019:150115 
 Datë: 19.07.2021 
 Numri i dokumentit: 02010305 
 

5 (6)  

   
2
0
1
9
:1
5
0
1
1
6

 

казна затвора у трајању од нјмање 2 (две) године, казна може ублажити до 6 (шест) 

месеци затвора, али да у случају признања кривице од стране окривљеног, суд неће бити 

ограничен одредбама чл.76 КЗРК. У том случају, суд је окривљеног осудио  на казну 

затвора у трајању од 5 (пет) месеци и на новчану казну у износу од 400 (четиристо) евра, 

сматрајући да ће се овако ублаженом казном постићи сврха како специјалне, тако 

генералне превенције.  

 

 Истовремено, у ставу II изреке ове пресуде, суд је на основу чл. 47 КЗРК, уз 

пристанак окривљеног, а након консултација са његовим браниоцем, казну затвора од 5 

(пет) месеци, заменио новчаном казном у износу од 2.400  (две хиљаде четиристо) евра,  

у коју је већ урачунато време које је окривљени провео у кућном притвору од 23.11.2015. 

године до 23.12.2015.године, коју је окривљени дужан да плати у року од 3 (три) месеца 

од дана правноснажности пресуде, а ако је не плати у овом року, суд ће је у складу за 

чл.46 ст.3 КЗРК, заменити казном затвора и то тако што ће се један дан у затвору 

рачунати, као 20 (двадесет) евра неплаћене новчане казне. Приликом одлучивања о 

висини новчане казне, којом се замењује казна затвора од 5 (пет) месеци, суд је у складу 

са одредбама чл.73 ст.5 КЗРК, узео у обзир  имовинску ситуацију окривљеног, односно 

да има месечна примања у износу од око 600 до 800 евра. 

 

Суд је оценио  да су изречене казне  у складу са законским одредбама чл.41 

КЗРК, и да ће се истим  постићи сврха кажњавања, да  одврати извршиоца  од поновног 

извршења кривичног дела и да га рехабилитује, да одврати друга лица од вршења 

кривичног дела, да обезбеди задовољење жртвама или друштву за губитке или штете 

изазване кривчним делом  и да изрази осуду друштва за кривична дела, повећа морал и 

оснажи обавезу поштовања права. 

Истовремено, суд је сходно одредбама чл.273 ст.5 КЗРК, конфисковао опојну 

дрогу – марихуану, која садржи тетрахидроканабиол укупне тежине 6,71 +- 0,0001  

грама. 

 

У ставу V изреке пресуде, суд је, имајући у виду предлог државног тужиоца у 

оптужници, сходно одредбама члана 69 став 1 и 2 КЗРК у вези са чланом 115 став 2 

ЗКПК, од окривљеног одузео моторно возило марке „...“ регистарских ознака ... са 

бројем шасије ..., које је коришћено као средство извршења кривичног дела. 

 

 Суд је окривљеног, на основу чл. 450  и 453 ст.1 ЗКПК, обавезао на накнаду 

трошкова  кривичног поступка, и то паушалног износа од 30 (тридесет) евра, у року од 

15 дана од дана правноснажности ове пресуде. 

 

 Одлука о плаћању таксе за Програм о накнади жртава злочина донета је сходно 

одредбама чл.39 ст. 3 подстав 3.2 Закона о накнади жртава злочина. 

 

 Имајући у виду наведено,  одлучено је  као у изреци ове пресуде. 
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ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Одељење за тешка кривична дела 

К.бр.4/17 дана 19.07.2021.године. 

 

 

Правна секретарица,                        Председник већа - судија,  

Биљана Јовановић              Вељко Вучетић 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове пресуде  може се изјавити жалба 

Апелационом суду Косова, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема писменог 

отправка пресуде, а преко овог суда. 

 

 


