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REPUBLIKA E KOSOVËS 

РЕПУБЛИКА КОСОВО – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE E MITROVICËS 

ОСНОВНИ СУД МИТРОВИЦА – BASIC COURT OF MITROVICA 

____________________________________________________________________________ 

                                         К.бр.870/20 

                    

У ИМЕ НАРОДА 

 

 ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ – Опште одељење – кривични одсек, и то 

судија Никола Петронијевић, као судија појединац, са правном секретарицом Славицом 

Касаловић, у кривичном поступку против окривљеног  Х.А., из Митровице, због 

кривичног дела Неовлашћено поседовање опојних дрога, психотропских супстанци или 

аналогних супстанци из члана 269 ст. 1 КЗРК-а, по оптужници Основног тужилаштва у 

Митровици- Општи Департамент КТ.II бр.1882/20 од 10.11.2020. године, коју је заступао 

државни тужилац Душко Маниташевић, по одржаном  првом саслушању дана 23.04.2021. 

године, са кога је искључена јавност, донео је и истога данa, без присуства странака јавно 

објавио, док је дана 27.04.2021. године писмено израдио следећу 

 

                      П Р Е С У Д У  

 Окривљени:  

Х.А., од оца … и мајке … , рођен …  године у Урошевцу, сада живи у Митровици, 

у ул. … , завршио Основну школу,  лошег  имовног стања, ради као електричар и то 

повремено за дневницу од 10 евра, а финансијски га помаже и отац који ради у једном 

малом киоску, Албанац, држављанин Републике Косова, са личним бројем … 

 

                                                                         К Р И В    Ј Е 

Што је : 

Дана 09.10.2020. године, око 15:20 часова у Митровици, у ул. … неовлашћено 

поседовао опојну дрогу на начин да је приликом контроле од стране Полиције затечен да 

код себе има два алуминијумске фолије са наркотичком супстанцом у којој је утврђено 
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присуство канабиса (марихуана) која садржи тетрахидроканабинол, тежине 0,96 грама 

која је том приликом од њега одузета, 

  -чиме је учинио кривично дело Неовлашћено поседовање опојних дрога, 

психотропних супстанци или аналогних супстанци из чл. 269 ст. 1 КЗРК-а, 

Па га суд применом одредаба 7, 17, 20, 21, 38, 39, 43, 46, 47, 48, 49, 69, 70, 71 и 269  

КЗРК, као и чланова 359, 360, 365, 366, 450  ЗКП-а, и чл. 39 Закона о накнадама жртвама 

злочина осуђује, 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ у износу од 300 (тристотине)  евра, коју ће платити у 

року од 30 (тридесет) дана од дана правноснажности ове пресуде.  

Уколико окривљени не плати изречену новчану казну суд ће је у складу са чл. 43 

ст. 3 КЗРК заменити казном затвора на начин да ће за сваких 20 евра одредити један дан 

затвора, 

И изриче му 

УСЛОВНУ ОСУДУ 

 Којом му утврђује казну затвора у трајању од 9 (девет) месеци, која казна се неће 

извршити уколико окривљени у року од 2 (две) године, од дана правноснажности ове 

пресуде не учини ново кривично дело. 

 ОДУЗИМА СЕ наркотичка супстанца канабис марихуана у количини од 0,96 

грама, а на основу чл. 269 ст. 3 КЗРК. 

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

(двадесетеура), у року од 15 (петнаест) дана од дана правноснажности ове пресуде, под 

претњом принудног извршења. 

 Обавезује се окривљени на плаћање таксе за Програм о накнади жртвама злочина у 

износу од 30 € (тридесетеура) у року од 15 дана, од правноснажности ове пресуде. 

 

                                                                      О б р а з л о ж е њ е 

 

Основно тужилаштво у  Митровици - Општи Департамент, поднело је Основном 

суду у Митровици - Опште одељење, Кривични одсек, оптужницу КТ.II бр.1882/20  од  

10.11.2020. године, против окривљеног Х.А., због кривичног дела Неовлашћено 

поседовање опојних дрога, психотропских супстанци или аналогних супстанци из члана 

269 ст. 1 КЗРК-а. 

Судећи судија појединац је заказао прво саслушање. На првом саслушању били су  

присутни државни тужилац Душко Маниташевић, окривљени Х.А. и судски преводилац 

Теа Аслани. 

На првом саслушању је искључена јавност у складу са одлуком Судског савета 

Косова од 29.05.2020. године, а ради спречавања ширења вируса Ковид -19. 
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 На првом саслушању окривљени је упозорен и упознат са својим правима,  а 

сходно чл. 246 ст.1. ЗКП. Оптужница је прочитана од стране државног тужиоца. Након 

читања оптужнице окривљени је изјавио да је разумео прецизирану оптужницу и након 

што се судија уверио да је окривљени разумео оптужницу, дата му је могућност да призна 

кривицу или да се изјасни да није крив. 

Окривљени  је изјавио да је у потпуности  разумео наводе оптужнице и да признаје 

да је извршио криивчно дело за које је оптужен. Све је тачно оно што пише у оптужници, 

да се каје  и да више не користи наркотичку супстанцу и дао обећање да ни у будућности 

то више неће чинити. Изјављује да је у скоријој прошлости изашао из притвора, да је у 

притвору користио медицинску терапију и да је и сада користи, а да наркотичке супстанце 

више не користи. Додао је да је пронашао посао, да је отворио један мали киоск где 

продаје прехрамбену робу и да када заврши са послом оде кући да преспава и да нема 

времена ни за шта друго.    

 Судија је упознао окривљеног о последицама признања кривице и да је за кривично 

дело  Неовлашћено поседовање опојних дрога, психотропских супстанци или аналогних 

супстанци  из члана 269 ст. 1 КЗРК-а, прописана новчана казна и казна затвора у трајању 

од једне до три године. Окривљени је изјавио да је разумео законске последице признања 

кривице и олакшавајуће околности које ће суд узети приликом одређивања казне и остао 

је при признању кривице. 

 У складу са чл. 248 ст.2. ЗКП-а затражено је мишљење од Државног тужиоца 

везано за признање кривице, који је изјавио да је признање кривице у сагласности са 

материјалним доказима из којих је подигнута оптужница, да је признање дато на 

добровољан начин и без икаквог притиска, и то претходно након упознавања од стране 

суда у вези са бенефицијама и последицам које се односе на признање или непризнање 

кривице. Предложио је суду да се признање кривице прихвати и да суд узме у обзир све 

олакшавајуће околности на страни оптуженог. 

 Након овог судија се уверио да је окривљени  разумео природу прихватања 

признања кривице, да је кривица прихваћена добровољно и да се признање заснива на 

чињеницама случаја, а које садржи оптужница и да оптужница не садржи ни једну јасну 

законску повреду или чињеничну грешку, па је с тога на записнику у смислу чл. 248 ст.4 

ЗКП-а, донео решење o прихватању кривице од стране оптуженог,  јер се признање ослања 

на материјалне доказе. 

 У вези признања кривице од стране окривљеног, оцењивањем и анализом 

материјалних доказа које су саставни део овог кривичног случаја у складу са чл. 361 ЗКП, 

судија утврђује да постоје материјални докази и да у радњама окривљеног постоје 

елементи кривичног дела за које је исти окривљен.   

 Докази који подупиру признање кривице, а у које је суд имао увид и који су део 

списа предмета јесте потврда о одузетим стварима од дана 09.10.2020. године, као и 

фотодокументација која је део списа предмета. 

Судија је  ценио сваки доказ појединачно, ценећи при том и признање окривљеног, 

па је на основу свега утврдио чињенично стање и  применом материјалног права на такво 

утврђено чињенично стање,  донео одлуку као у изреци ове пресуде. 

 У погледу психичког односа окривљеног  према извршеном кривичном делу, 

судија је нашао да је окривљени поступао са умишљајем, односно да је без овлашћења 
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поседовао опојну дрогу, психотропне или аналогне супстанце, па га  је суд за наведено 

кривично дело огласио кривим и осудио по Закону. 

 Како у поступку није истакнута било која околност којом би била доведена у 

сумњу урачунљивост окривљеног  у време извршења кривичног  дела, то  је суд закључио 

да се ради о урачунљивом учиниоцу, да је  исти поступио са директним умишљајем, као 

обликом кривице, те да је био свестан да је његово дело забрањено, свестан свог дела и да 

је хтео његово извршење. 

 Приликом одлучивања о врсти и висини кривичне санкције која ће се према 

окривљеном применити, суд је ценио све околности превиђене чл. 69, 70 и 71 КЗРК-а, које 

су од утицаја на одабир, врсту и висину кривичне санкције, па је од олакшавајућих 

околности на страни окривљеног  узео у обзир да  се окривљени коректно држао пред 

судом, да је својим признањем допринео  утврђивању чињеничног стања, његово искрено 

кајање и обећање да више неће користити опојну дрогу. Отежавајуће околности на страни 

окривљеног судија није нашао. 

 Такође, приликом изрицања казне суд је узео у обзир одредбу чл. 269 ст. 1 КЗРК 

где се за ово кривично дело учинилац кажњава кумулативно новчаном казном и казном 

затвора у трајању од 1 (једне) до 3 (три) године, те да у том смислу постоје услови за 

изрицање условне осуде, с обзиром да је суд изрекао казну затвора мању од 5 (пет) година 

и да је при том узео у обзир сврху условне осуде, понашање извршиоца након извршења 

кривичног дела и друге околности под којима је дело извршено, сматрајући да ће опомену 

уз претњу казном бити довољна да учиниоца рехабилитује и спречи да понови кривично 

дело. 

 Осуђујући окривљеног на плаћање новчане казне у износу од 300 евра коју казну је 

окривљени дужан да плати у року од 30 дана, од правноснажности пресуде, суд је имао у 

виду чињеницу да је тај износ близу законског минимума с једне стране, а са друге стране 

да је окривљени у могућности да исту плати, с обзиром да се на основу његове изјаве дате 

приликом утврђивања личних података утврђује да исти ради као електричар за дневницу 

од 10 евра и да осим тога ради и у једном киоску прехрамбене робе, тако да суд сматра да 

исти може да изречену новчану казну плати у року остављеном од стране суда и да ће 

изречена новчана казна допринети његовој рехабилитацији и спречити га да у будућности 

понови кривично дело. 

Ценећи посебно значај извршења кривичног дела са једне стране и личност 

окривљеног као учиниоца са  друге стране, те имајући у виду сврху  кажњавања према чл. 

38 КЗРК-а, то је судија нашао да се иста може остварити условном осудом и новчаном 

казном, налазећи да се са  овако  изреченом кривичним санкцијама у свему остварује 

сврха генералне и специјалне превенције, те да су исте сразмерне степену кривице 

окривљеног као учиниоца, тако и степену тежине кривичног дела и наступелим 

последицама. 

Одлуку о одузимању опојне дроге, суд је донео у складу са чланом 269 ст. 3 КЗРК-

а.  

Одлука о судском паушалу, донета је на основу чл. 450 ЗКП-а. 

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

одредбама чл. 39 ст. 3 подстав 3.1 Закона о накнади жртава злочина. 
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На основу напред изнетог, одлучено је као у изреци ове пресуде.   

                                      ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

                                             Опште одељење -  кривични одсек  

                    К.бр.  870/20  дана 27.04.2021. године 

 

Правна секретарица                        С У Д И Ј А, 

Славица Касаловић                            Никола Петронијевић 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове пресуде  дозвољена је жалба Апелационом суду у 

Приштини, у року од 15 (петнаест) дана, од дана пријема исте. 

Жалба се подноси овом суду. 

 


