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П Р Е С У Д У 

 

 

Окривљени Г.К. 

 

К Р И В   Ј Е 

што је: 

 

 

У периоду од фебруара 2009. године до 01. јуна 2010. године када је лишен слободе, 

на територији Аутономне покрајине Војводине, способан да схвати значај свога дела 

и да управља својим поступцима, свестан свога дела и желећи његово извршење и 

свестан да је његово дело забрањено, у саставу групе коју је претходно организовао, 

неовлашћено производио и стављао у промет супстанце које су проглашене за опојне 

дроге. 

 

Чињенице и околности које чине обележја кривичног дела 

 

a) Организовање групе 

 

Окривљени Г.К. је у означеном периоду организовао групу чији су припадници 

постали окривљени Н.У., Д.К., В.В., Ј.В., И.Ш., В.В., Б.В. и Е.С., која је имала за 

циљ вршење кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет 

опојних дрога, а ради стицања незаконите финансијске користи. 

 

Чланови наведене групе су, делујући у складу са планом организатора окр. Г.К., у 

више адаптираних кућа на територији Аутономне покрајине Војводине, 

неовлашћено производили супстанцу која је проглашена за опојну дрогу, и то 
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генетски модификовану марихуану - сканк, коју чине осушени делови биљке 

cannabis и ту опојну дрогу неовлашћено продавали препродавцима опојних дрога у 

Републици Србији. 

 

b) Улоге чланова групе 

 

a. Обезбеђивање простора за производњу опојне дроге 

 

Окр. Ј.В. је новцем окр. Г.К. и по његовом упутству, које му је пренео окр.В.В., у 

фебруару 2009. године, од А.К. за 28.000 евра купио кућу у с. Јазак, у ул. Бошка 

Палковљевића-Пинкија бр. 38. На исти начин, окривљени Ј.В. је крајем октобра 

2009. године за 16.000 евра од Е.М., купио кућу у Србобрану, у ул. Шандора 

Петефија бр. 4. 

 

Окр. Б.В. је у фебруару 2009. године групи ставио на располагање своју кућу у 

Врднику, у ул. Девете војвођанске бригаде бр. 6, уз услов да учествује са одређеним 

процентом у расподели добити од неовлашћене продаје опојне дроге која би била 

произведена у тој кући. 

 

Окр. В.В. је у децембру 2009. године, новцем окр. Г.К.  и по његовом упутству, за 

износ од 2.000,00 евра, од Ђ.М. изнајмио кућу у Инђији, у ул. Каменова бр. 1 на 

период од једне године. 

 

Окр. И.Ш. је по упутствима окр. Г.К., које су му преносили окривљени Ј.В. и В.В. , 

извршио грађевинску адаптацију поменута 4 објекта и њихову техничку припрему 

тако што је за производњу марихуане преуредио само оне просторије у тим 

објектима које нису на ударном месту, док су ударни делови ових објеката задржали 

стамбену намену, како би неовлашћена производња марихуане остала скривена од 

лица која не припадају овој криминалној групи.  

 

b. Набављање расада 

 

Окривљени Г.К., Н.У., Д.К. и В.В. су телефоном од окр. Б. В. који приовремено 

борави у Холандији, наручивали расад биљке cannabis, разне хемијске и друге 
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супстанце, материјал и опрему неопходну за производњу опојне дроге марихуане - 

сканка у вештачким условима. 

 

Окр. Б.В. је у Холандији куповао наручене супстанце и опрему и организовао 

транспорт купљеног до Новог Сада или Београда, путничким и теретним возилима 

разних физичких лица или аутобусима саобраћајног предузећа „Ласта“.   

 

Средства и опрему у Р. Србији су преузимали и новцем окр. Г.К. плаћали и до 

лаборатрија превозили окривљени Д. К. И В.В. Повремено су превоз средстава и 

опреме између лабораторија вршили и окр. В.К., Д.К., В.В. и И.Ш. 

 

c. Организовање производње 

 

У 4 поменуте куће-лабораторије, су непрекидно боравили и по упутствима окр. Г.К. 

спроводили процес производње окривљени: 

 

В.В. - у кући у с Јазак, у периоду од априла 2009. године до 01. јуна 2010. године; 

 

Б. В. у својој кући у Врднику, у периоду од почетка фебруара до 31. децембра 2009. 

године; 

  

Ј.В. у кући у Србобрану  у периоду од почетка јануара до 01. јуна 2010. године и  

 

Е.С.   у кући у Инђији, у периоду од краја фебруара до 01. јуна 2010. године. 

 

Наведени окривљени су опојну дрогу марихуану производили тако што су расад 

биљке cannabis најпре засађивали у мале посуде од камене вуне, које су у малим 

инкубаторима излагали дејству неонске светлости и влаге, проверавали раст 

поменуте биљке у одређеним временским интервалима и када би корен ове биљке 

почео да клија, биљке пресађивали у веће саксије са влажном земљом.  У даљем 

процесу производње окривљени су додавали одговарајуће ђубриво и хемијска 

средства, заливали биљке и путем постављене опреме, одржавали потребно 

осветљење у одређеном временском периоду, одговарајућу температуру и влажност 

ваздуха, као и потребну вентилацију, све до завршне фазе цветања, када би тзв. 
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„хедове“ одвајали од осталих делова биљки и остављали их да се суше потребно 

време на посебним местима. 

 

Окр. И. Ш. је обезбеђивао потребне техничке услове за несметано одвијање процеса 

производње, укључујући снабдевање хумусом и водом, као и регулацију светлости, 

влажности ваздуха и топлотне енергије, 

 

Окр. В.В. је новцем окр. Г.К. плаћао накнаду за утрошену електричну енергију и 

остале дажбине за наведене лабораторије. Новцем окр. К. окр. В. је окривљенима 

Ј.В., В.В., Б.В., Е.С. и И.Ш. периодично исплаћивао договорену накнаду за ове 

послове, а окр. И.Ш. је плаћао  и нужне трошкове које је имао у вези са својим 

ангажовањем. Поред тога, окр. В.В. је по упутству окр. Г.К., уз помоћ окр. Ј.В., и 

надгледао процес производње опојне дроге. 

 

d. Продаја опојне дроге 

 

Окр. Г.К. је опојну дрогу марихуану, која је произведена у наведеним 

лабораторијама, неовлашћено продавао разним дилерима дроге у Р. Србији, тако 

што би са купцем договорио количину и цену, као и време примопредаје. Након 

овоквих договора окривљни Г.К. је преко окр. В.В., окривљене који су непрекидно 

боравили у поменутим лабораторијама и непосредно производили дрогу, 

обавештавао о постигнутом договору, након чега би  купци долазили у поменуте 

лабораторије и у присуству окр. В.В. преузимали купљене количине марихуане. У 

појединим случајевима, окр. В.В. је сам или уз помоћ окр. Д.К. договорене количине 

марихуане испоручивао купцима. 

 

По договору са окр.Г.К., опојну дрогу марихуану су неовлашћено продавали и 

окривљени Ј.В. и В.В.,  између осталог, у више наврата, као и дана 5. маја 2009. 

године у Новом Саду  и окр. Р.П.  

 

- чиме је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет 

опојних дрога из члана 246. став 3, у вези са ставом 1. Кривичног законика. 

 

 


