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Број документа:     03015740 

       П.бр.735/07 

 

 

 ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ - Опште одељење - Грађански одсек, судија 

Милош Марковић,  у правној ствари тужиоца Е... (K…) Приштина-улица ... , број ... , 

против туженог А.Ђ. (A.Xh.) из Митровице, улица ... , предмет спора дуг, вредност 

предмета спора 5.641,45 евра, након одржане главне расправе дана 03.03.2022.године, на 

којој су присуствовали пуномоћник тужиоца и тужени, суд је донео  

 

П Р Е С У Д У 

 

ДЕЛИМИЧНО СЕ УСВАЈА тужбени захтев тужиоца Е... из Приштине и 

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужени А.Ђ. (A.Xh.) из Митровице, да тужиоцу надокнади новчани 

износ од 35,39 евра, а све то са годишњом каматом коју примењују Пословне банке на 

Косову на средства орочена преко годину дана без посебне намене почевши од дана 

подношења предлога 30.10.2007.године, па до коначне исплате, а све у року од 15 дана, 

од дана правоснажности пресуде под претњом принудног извршења.  

 ОДБИЈА СЕ тужбени захтев тужиоца Е... из Приштине за износ преко досуђеног 

од 35,39 евра, па до тражених 5.641,45 евра, као НЕОСНОВАН. 

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужени А.Ђ. (A.Xh.) да тужиоцу надокнади трошкове парничног 

поступка, и то у износу од 60,00 евра, у року од 15 дана од дана правоснажности пресуде 

под претњом принудног извршења.  

О б р а з л о ж е њ е  

 

 Тужилац је дана 30.10.2007.године, поднео Општинском суду у Митровици 

предлог за извршење на основу веродостојне исправе, рачуна. Суд је дана 

19.11.2007.године, донео решење којим је дозволио извршење. Такође, на расправама је 

изјавио да остаје у потпуности при тужби и сматра да се на основу два рачуна утврђује 

висина тужбеног захтева, и од суда тражи да тужбени захтев усвоји у потпуности, са 

законском затезном каматом, под претњом принудног извршења. Даље је навео, да су 
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неосновани наводи туженог да је дуг застарео, из разлога јер су рачуни од дана 

07.09.2007.године, а предлог је достављен суду дана 30.10.2007.године, што подразумева 

да је прошао једномесечни рок за накнаду. Наводи, и да дуг који стоји у рачунима је износ 

за неовлашћену потрошњу, односно да се не ради о потраживањима периодично, јер би 

могао тужени остати без бројила, из разлога јер према Уредби за потрошаче, домаћинства 

и бизниса, урачунава се потрошња електричне енергије од дана евидентирања бројила, па 

шест месеци уназад колико износи за домаћинства, односно годину дана када је у питању 

бизнис. Доказе је предложио. Трошкове поступка је тражио.  

 Тужени је у благовременом року поднео приговор на горе поменуто решење као и 

одговор на тужбу у коме оспорава тужбу и тужбени захтев у потпуности, из разлога јер је 

дуг застарео. Даље је навео, да укупан дуг за електричну енергију у износу од 5.641,45 

евра не стоји, из разлога јер је исти вршио уплате на рачун и то два пута по 300,00 евра, и 

још једном од 600,00 евра, на име дуга за електричну енергију, за шта суду је доставио 

доказе, као и  да је дуг за електричну енергију износио 1.261,00 евро, а да је он исплатио 

1.200,00 евра, и да има дуга у износу од 61,00 евро. Од суда тражи да тужбени захтев 

одбије као неоснован. Доказе је предложио. Трошкове поступка није тражио.  

У циљу утврђивања чињеничног стања суд је извео доказе читањем приложене 

писане документације и то: Рачун од 22.09.2007.године, за туженог, за бројило ... ;  Рачун 

од 22.09.2007.године, за туженог, за бројило ... ;  Записник од стране Е... Приштина, број 

051414, од 31.10.2007.године; фотокопија признанице за тужиоца А.Ђ. (A.Xh.) за бројило  

... , од 01.10.2007.године; фотокопија признанице за тужиоца  А.Ђ. (A.Xh.) за бројило ... 

од 01.10.2007.године; фотокопија признанице за тужиоца А.Ђ. (A.Xh.) за бројило ... од 

07.11.2007.године; Извод из трансакције потрошача Е... Приштина, за бројило ... од 

12.10.2021.године; Извод из трансакције потрошача Е... Приштина, за бројило ... од 

13.10.2021.године; Допис Основног тужилаштва Митровица А.бр. 44/2022 од 

24.02.2022.године; Допис Основног суда у Митровици од 24.02.2022. године.  

Суд је на основу савесне и пажљиве оцене сваког доказа посебно и свих доказа 

заједно, као и на основу резултата целокупне расправе, сходно одредби члана 8. Закона о 

парничном поступку утврдио да је тужбени захтев тужиоца делимично основан.  

На основу  рачуна од 22.09.2007.године, за туженог, за бројило ... , суд је утврдио 

да тужени за месец август дугује износ од 8,48 евра, а да укупан износ дуга на дан 

18.10.2007.године, износи 4.397,92 евра.  

На основу рачуна  од 22.09.2007.године, за туженог, за бројило ... , суд је утврдио 

да тужени за месец август дугује износ од 26,91 евра, а да укупан износ дуга на дан 

18.10.2007.године, износи 1.261,53 евра.  

На основу записника од стране Е... Приштина, број ... , од 31.10.2007.године, суд је 

утврдио да је тужилац дао додатни рок туженом како бих измирио своје обавезе и тиме 

избегао искључење елекетричне енергије.  

На основу фотокопија признанице за тужиоца А.Ђ. (A.Xh.) за бројило ... , од 

01.10.2007.године, суд је утврдио да је тужилац уплатио износ од 300,00 евра.  

На основу фотокопија признанице за тужиоца  А.Ђ. (A.Xh. ) за бројило ... од 

01.10.2007.године, суд је утврдио да је тужилац уплатио износ од 300,00 евра.  
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На основу фотокопија признанице за тужиоца А.Ђ. (A.Xh.) за бројило ... од 

07.11.2007.године, суд је утврдио да је тужилац уплатио износ од 600,00 евра.  

На основу извода из трансакције потрошача Е... Приштина, за бројило ... од 

12.10.2021.године, суд је утврдио да тужени на име изгубљене добити од тужиоца захтева 

исплату у износу од 1.261,53 евра.  

На основу извода из трансакције потрошача Е... Приштина, за бројило ... од 

13.10.2021.године, суд је утврдио да тужени на име изгубљене добити од тужиоца захтева 

исплату од 4.397,92 евра.   

На основу дописа Основног тужилаштва Митровица А.бр. 44/2022 од 

24.02.2022.године, суд је утврдио да се против А.Ђ. (A.Xh.) не води кривични поступак у 

вези неовлашћеног коришћења електричне енергије.  

 

На основу дописа Основног суда у Митровици од 24.02.2022. године, суд је 

утврдио да се против А.Ђ. (A.Xh.) не води кривични поступак у вези неовлашћеног 

коришћења електричне енергије. 

 

Одредбом члана 154. став 1. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, 

бр. 29/78, 39/85,45/89-одлука УСЈ и 57/89), прописано је да ко другом проузрокује штету 

дужан је накнади је уколико се докаже да је штета настала без његове кривице.  

Проузроковање штете има за последицу одговорност за ту штету. Наиме, за 

настанак једног облигационог односа неопходно је утврдити субјекте у одређеном 

материјално правном односу, пре свега лице које је погођено штетном радњом одговорне 

стране за настанак једног таквог односа подразумева се поступање или непоступање из 

ког произилази да је та штетна радња узрок штете, односно да представља фактичку радњу 

која има за последицу штету која се може манифестовати у виду материјалне штете чију 

је надокнаду неопходно утврдити испуњењем услова одштетне одговорности. Као 

елемент одштетне одговорности по свом садржају мора садржати радњу која је противна 

нормама позитивног права, што такву радњу чини недопуштеном и доводи до одштетне 

одговорности.  

 У том циљу, неопходно је утврдити постојање штете, штетне радње и узрочне везе 

као општих услова за постојање тог облигационог односа. Када је реч о одговорности за 

проузроковану штету треба имати у виду забрану проузроковања штете, а са друге стране 

и дужност испуњења обавезе. Из изведених доказа несумњиво је утврђено да између 

странака постоји један уговорни однос којим су уређена права и обавезе, како оне које се 

налазе на страни тужиоца, а то је испоручивање електричне енергије, тако и оне на страни 

туженог, а то је плаћање утрошене електричне енергије по рачунима приложеним од 

стране тужиоца.  

 

 Наиме, како је суд током поступка утврдио постојање штете и узрочне везе као 

општи услов одговорности за проузроковану штету, као и постојање кривице на страни 

туженог, па је тужени сходно одредби члана 17. став 1. Закона о облигационим односима, 

којим је прописано да учесници у облигационим односу дужни да изврше своју обавезу и 

одговорни су за испуњење исте, и како тужени није извршио своју обавезу, односно није 

платио рачуне за август месец, за бројило ... у износу од 8,48 евра и бројило ... у износу од 

26,91 евра, суд га је обавезао да тужиоцу исплати новчани износ од 35,39 евра.  
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 Одредбом члана 189. став 1. и 3. Закона о облигационим односима („Сл. лист 

СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 57/89) прописано је да оштећеник има право 

како на накнаду обичне штете, тако и на накнаду измакле користи. Ставом трећим, 

прописано је да да при оцени висине измакле користи узима се у обзир добитак који се 

могао основано очекивати према редовном току ствари или према посебним околностима, 

а чије је остварење спречено штетниковом радњом или пропуштањем.  

 

 У конкретном случају, током поступка тужилац пред судом није доказао за износ 

преко досуђеног 35,39 евра, па до тражених 5.641,45 евра, на име накнаде штете за 

изгубљену добит, из разлога јер се на основу приложених доказа од стране тужиоца не 

може утврдити основ дуга који произилази из тужбеног захтева.  

 

 Неосновани су наводи тужиоца да је спорни дуг настао неовлашћеним 

коришћењем електричне енергије, јер тужилац суду није доставио ни један доказ којим се 

утврђује да је тужени неовлашћено користио електричну енергију, па у том циљу суд је 

као доказ извео допис Основног тужилаштва у Митровици А.бр. 44/2022 од 

24.02.2022.године, и допис Основног суда у Митровици од 24.02.2022.године из којих се 

јасно види да се против туженог није водио кривични поступак за неовлашћено 

коришћење електричне енергије, па самим тим не постоји ни основ по ком би тужилац 

могао захтевати потраживање на име изгубљене добити од стране туженог. 

 

Одлуку о годишњој камати коју примењују Пословне банке на Косову на средства 

орочена преко годину дана без посебне намене, почевши од дана подношења предлога 

30.10.2007.године, па до коначне исплате, којим је обавезао туженог, суд је донео на 

основу члана 277. став 1. Закона о облигационим односима, којим је прописано да дужник 

који задоцни са испуњењем новчане обавезе дугује поред главнице и затезну камату по 

стопи утврђеној Савезним законом. Такође, одлуку је засновао и према Упутству 

Врховног суда у вези са каматом од 01.12.2020.године.  

Одредбом члана 452. став 1. Закона о парничном поступку, прописано је да странка 

која губи у потпуности судски процес, дужна је да противничкој странци која је добила 

процес и посреднику који јој се придружико надокнади све судске трошкове. У 

конкретном случају, тужилац је захтевао исплату трошкова парничног поступка на име 

судске таксе у износу од 60,00 евра, сходно члану 5. став 1. Административног Упутства 

бр.01/2017 о изједначавању судских такси у којем је прописано да странка треба да плати 

таксу приликом подношења поднеска, а члан 12. тачка 12.1 истог Административног 

Упутства прописује таксену тарифу у односу на вредност спора. 

Из свега наведеног одлучено је као у изреци пресуде. 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Опште одељење - Грађански одсек  

П.бр. 735/07 од 03.03.2022.године 

 

                    С У Д И Ј А, 
              Милош Марковић 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ове пресуде може се изјавити жалба Апелационом 

суду у Приштини, а преко овог суда, у року од 15 дана од дана пријема писменог отправка 

пресуде. Жалба се подноси овом суду. 

                                                         

 

 


