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К.бр. 7/18 

У ИМЕ НАРОДА 

 

 ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ, Одељење за тешка кривична дела, 

Председник судећег већа судија Томислав Петровић, са правном секретарицом 

Јасмином Манојловић, у кривичном поступку против окривљеног Н.В. из       ул.       бб, 

због кривичног дела Неовлашћена производња и прерада наркотика, психотропних 

супстанци из члана 274 став 1 КЗРК, по Оптужници Основног тужилаштва – Одсека за 

тешка кривична дела у Митровици КТ.И.бр. 198/2016 од 29.01.2018. године,  након 

одржаног почетног претреса,  дана 14.05.2018. године, објавио је следећу: 

 

  

П Р Е С У Д У 

 Окривљени: 

 Н.В. са надимком    од оца       и мајке       девојачко презиме       рођен........ 

године у        где и живи, у ул.        бб,         , неожењен, завршио средњу школу, 

средњег имовног стања, раније неосуђиван,  

 

К р и в   ј е 

 

 Што је: Током пролећа 2016. године, у           у ул.          у његовој кући, на 

балкону његове спаваће собе, без овлашћења узгајао семе канабиса у саксији за цвеће, 

које стабљике су му при полицијском претресу куће пронађене и одузете заједно са 

0,25 грама млевене суве марихуане, све у укупном износу од 32,65 грама наркотика по 

врсти марихуана,   
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- чиме је починио кривично дело Неовлашћена производња и прерада 

наркотика, психотропних супстанци из члана 274 став 1 КЗРК. 

 

 На основу члана 4, 7, 9, 10, 21, 41, 49, 50, 51, 52, 73 став 3 подстав 3.3, члана 74 

став 3 подстав 3.10, члана 74 став 3 подстав 3.6, члана 75, члана 274 став 1 Кривичног 

закона Републике Косово, члана 365, 366 и 450 ЗКП, као и члана 39  Закона о накнади 

жртвама злочина, суд му 

 

ИЗРИЧЕ 

УСЛОВНУ ОСУДУ 

 

 Тако што му утврђује казну затвора у трајању од 1 (једне) године, а истовремено 

одређује да се та казна неће извршити уколико окривљени у року од 2 (две) године од 

правноснажности ове пресуде не изврши друго кривично дело исте или теже природе 

услед чега ће се и ова условна осуда опозвати и изрећи ефективна казна затвора. 

 2. Окривљени се обавезује да на име судског паушала плати износ од 20 

(двадесет) еура у року од 15 (петнаест) дана од дана правноснажности ове пресуде. 

 3. Окривљени се обавезује да на име Програма за накнаду жртвама злочина 

плати износ од 50 (педесет) еура у року од 15 (петнаест) дана од правноснажности ове 

пресуде. 

 

     О б р а з л о ж е њ е 

 

Основно тужилаштво у Митровици, Департамент за  тешка кривична дела, 

поднело је овом суду Оптужницу КТ.И.бр. 198/2016 од 29.01.2018. године, против Н.В. 

из        због кривичног дела Неовлашћена производња и прерада наркотика, 

психотропних супстанци из члана 274 став 1 КЗРК. 

Током почетног претреса одржаног дана 10.05.2018. године, на коме је 

прочитана Оптужница Државног тужиоца и након читања оптужнице, окривљени Н.В.  

је изјавио да је схватио оптужницу и кривично дело које му се ставља на терет, 

додајући да се осећа кривим и да признаје кривицу за извршење кривичног дела.  

На почетном претресу, Председник судећег већа је након саслушања 

окривљеног и његовог браниоца донео решење којим је прихватио признање кривице, 

након што је констатовао да су испуњени сви процесни услови за исто. У том смислу 

Председник судећег већа је констатовао да је признање дато добровољно, након 

довољних консултација окривљеног са браниоцем, адвокатом            да је признање 
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подржано чињеницама и  доказима из списа предмета, да се признање кривице заснива 

на предметним чињеницама које оптужница садржи  и да оптужница нема недостатке у 

погледу очигледних правних грешака или погрешног приказа чињеница.   

Сходно томе, на основу свега горе наведеног, Председник судећег већа је 

утврдио следеће чињенично стање: 

 

- Да је окривљени Н.В. са предумишљајем учинио кривично дело 

Неовлашћена производња и прерада наркотика, психотропних супстанци из 

члана 274 став 1 КЗРК-а, у време, на месту и начин описан у изреци ове 

пресуде.  

 

Члан 274 став 1 КЗРК-а прописује да основни облик кривичног дела 

Неовлашћене производње и прераде наркотика, психотропних супстанци, чини свако 

ко без овлашћења  производи, прави, прерађује, извлачи или припрема супстанце или 

препарате који су проглашени опојним дрогама или психотропним супстанцама, за које 

се прописује казна затвора у трајању од 1 (једне) до 10 (десет) година.  

На основу свега горе наведеног суд је одлучио да окривљеног Н.В. прогласи 

кривим за извршење кривичног дела, пошто радње истог садрже све околности овог 

кривичног дела и да је за исто кривично одговоран.  

На основу чланова 73 и 74 КЗРК-а, при изрицању казне против окривљеног 

Председник судећег већа узео је у обзир све околности које утичу на врсту и висину 

казне. Конкретно, приликом изрицања условне казне, узете су у обзир следеће 

олакшавајуће околности: признање кривице и искрено кајање окривљеног, младост 

окривљеног, да окривљени раније није осуђиван, његова намера да се убудуће промени 

и да води озбиљан и одговоран живот, околност да у конкретном случају није било 

штетних последица обзиром да су биљке само засађене и да оне нису сазреле, нити су 

биле спремне за употребу, као и то да нису биле стављене у промет. Са друге стране, 

Председник судећег већа није нашао никакву отежавајућу околност по окривљеног.  

Према уверењу Председника судећег већа условна осуда  изречена окривљеном 

Н.В. имајући у виду горе поменуте околности, представља казну која је правична, у 

складу са тежином кривичног дела и са степеном одговорности окривљеног.  

Председник судећег већа такође је констатовао да се овом казном може постићи 

и сврха кажњавања из члана 41КЗРК-а, што је одвраћање окривљеног од поновног 

извршења кривичних дела и да се спроведе његова рехабилитација; да одврати друга 

лица од вршења кривичних дела; да изрази осуду друштва за кривична дела, повећа 

морал и оснажи обавезу поштовања Закона. Суд је приликом одмеравања казне 

закључио да се према оптуженом, иако је починио кривично дело које је кажњиво 

затвором од једне до десет година може применити члан 52 став 2 КЗРК и изрећи 

условна осуда уз примену одредби о ублажавању казне из члана 175 истог Закона који 

предвиђа да суд може ублажити казну испод законског минимума када постоје особито 

олакшавајуће околности, односно у случају признања кривице. Особито олакшавајуће 

околности на страни окривљеног су: његово искрено признање кривице, кајање, 

младост, ранија неосуђиваност, обећање да неће више вршити слична или друга 
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кривична дела. С тога је суд применом наведених законских одредби оптуженом 

изрекао условну осуду као у изреци ове пресуде.  

Имајући у виду природу овог кривичног дела и финансијско стање окривљеног 

Председник судећег већа на основу члана 451 став 1 ЗКП-а одлучио је да окривљеног 

обавеже да на име судског паушала плати износ од 20 (двадесет) еура у року од 15 

(петанест) дана од дана правноснажности ове пресуде, као и износ од 50 (педесет) еура 

у року од 15 (петнаест) дана од правноснажности ове пресуде на име Програма за 

накнаду жртвама злочина.  

На основу свега горе наведеног одлучено је као у изреци ове пресуде. 

 

 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Одељење за тешка кривична дела 

К.бр. 7/18, дана: 14.05.2018. године 

 

 

 

Правна секретарица,              ПРЕДСЕДНИК СУДЕЋЕГ ВЕЋА, 

Јасмина Манојловић                   Томислав Петровић  

 

 

 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове пресуде може се изјавити жалба Апелационом суду у 

Приштини, у року од 15 (петнаест) дана, од дана пријема преписа 

исте.  Жалба се подноси овом суду у довољном броју примерака. 

 

 

 

 

 

 


