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Broj predmeta: 2019:157218 
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Broj dokumenta:     00616644 

 

         К.бр.267/18 

У ИМЕ НАРОДА 

 

 ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ – Опште одељење – Кривични одсек,  
судија Лидија Вучуровић, као судија појединац, са записничарем Снежаном 

Вукомановић, у кривичном предмету против окривљеног Ш.М. из с.          , општина             

због кривичног дела Крађа услуга из члана 314 став 1 КЗРК-а, по преквалификованој 

оптужници Основног тужилаштва у Митровици, Општи Департамент КТ.II.бр.998/17 од 

17.05.2019.године, коју је заступао Државни тужилац Данијела Батковић, по одржаном  

главном претресу дана 15.10.2019.године,  донео је и истог дана јавно објавио, а дана 

31.10.2019.године сачинио следећу: 

 

П Р Е С У Д У 

 

 Окривљени: 

  Ш.М., од оца          и мајке        , девојачко         , рођен дана           године у          , 

са пребивалиштем у с.          , општина            , завршио средњу школу, запослен, ожењен, 

отац четворо деце, средњег имовног стања, по националности          ,  држављанин 

Републике Косово, са личним бројем             , неосуђиван, против њега се не води 

поступак за неко друго кривично дело. 

 

КРИВ  ЈЕ 

 

Зато што је:  

У неутврђеном периоду па све до          .године, у с.        , општина               , у 

намери да себи прибави противправну имовинску корист, снабдевао електричном 

енергијом свој објекат – фарму пилића, на тај начин што се без овлашћења                 

директно прикључио на електричну мрежу ван бројила бр.              , оштетивши 

Предузеће             за износ од 1.095,81 евро   

- Чиме је  извршио  кривично дело Крађа услуга из члана 314 став 1 КЗРК-а. 

- На основу члана 4, 7, 17,  38,  43,  69, 70 и 71 КЗРК-а  и чланова 359, 360, 361,  

365  и 366 ЗКП-а  окривљеном изриче 

НОВЧАНУ КАЗНУ у износу од 300 € (тристотинееура), коју је дужан платити у 

року од 15 (петнаест)  дана од дана правноснажности пресуде под претњом принудног 

извршења. 

  Ако окривљени не плати казну у одређеном року, суд ће у смислу члана 46 КЗК-а, 

заменити новчану казну казном затвора, рачунајући 20€ (двадесетевра) за један дан 

проведен у затвору.  
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Обавезује се окривљени да плати трошкове поступка и судског паушала у износу 

од 30 € (тридесетеура),  све у року од 15 (петнаест) дана од дана правноснажности ове 

пресуде под претњом принудног извршења. 

Оштећени            из Митровице,  се ради остваривања имовинско правног захтева 

упућује на парницу. 

 

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.998/17 од 

05.04.2018.године,  против окривљеног Ш.М. из           , због кривичног дела Крађа 

комуналија из члана 320 КЗРК-а. 

 У овом кривичном предмету судија је заказао седницу почетног претреса дана 

10.12.2018.године, док је након законских рокова одржан главни претрес дана 

15.10.2019.године, коме су присуствовали државни тужилац Данијела Батковић, 

окривљени Ш.М., представник оштећене Љ. В., сведоци Р.М., Г. П. и Н.М.  и судски 

преводилац Славица Красић.  

 Дописом КТ.II.бр.998/17 од 17.05.2019.године, државни тужилац је извршио 

преквалификацију кривичног дела Крађа комуналија из члана 320 КЗРК у кривично дело 

Крађа услуга из члана 314 став 1 КЗРК-а, применивши члан 3 новог Кривичног законика 

(Закон бр. 06/L/074) који је ступио на снагу дана 14.04.2019. године.  

Након читања оптужнице од стране државног тужиоца, окривљени је изјавио да 

разуме наводе оптужнице, али да не признаје кривицу за кривично дело којим се терети.  

Судија је упознао окривљеног о последицама признања кривице, за кривично 

дело Крађа услуга из члана 314 став 1 КЗРК-а, за које је законом предвиђена новчана 

казна или казна затвора до 3 (три) године, као и да у случају признања кривице од стране 

окривљеног, исти нема право да поднесе жалбу због погрешно утврђеног чињеничног 

стања сходно члану 383 став 2 ЗКП-а. Такође признање кривице  цениће се  као 

олакшавајућа околност приликом одмеравања казне. 

Окривљени је изјавио да је разумео законске последице признања кривице и 

олакшавајуће околности које ће суд узети приликом одређивања казне и остао је при 

изјави да се не осећа кривим за кривично дело које му се ставља на терет. 

Државни тужилац је током седнице главног претреса, као и у завршној речи 

изјавио да остаје при поднетој оптужници против окривљеног са добро основаном 

сумњом  да је исти извршио кривично дело које му се ставља на терет. Сматра да је на 

главном претресу у потпуности утврђено да је окривљени починио ово кривично дело, 

јер сви предложени и изведени докази на главном претресу иду  у прилог утврђене 

кривице. Из изјава саслушаних сведока, радника         произилази да су наведеног дана 

извршили контролу на адреси окривљеног и том приликом затекли да је објекат 

прикључен на електричну енергију мимо електричног бројила. Њихове изјаве су 

сагласне, што потврђују и материјални докази, записници и рачуни. Такође, изјава 

окривљеног говори у прилог његове кривице јер он не оспорава да је починио кривично 

дело, једино наводи да има одређене разлоге за своје чињење. Сматра да његови разлози 

не доводе у питање  постојање кривичног дела и кривичне одоговорности у овом случају 

и  предлаже суду да окривљеног огласи кривим и казни по закону. 

Представник оштећене  је предложила суду да предузме законске мере и да 

окривљеног прогласи кривим и казни по закону. Придружује се кривичном гоњењу и 

истиче имовинско правни захтев у износу од 1.095,81 евра. 

У овом предмету на главном претресу спроведен је доказни поступак 

саслушањем сведока Р. М., који је изјавио да је као контролор, критичног дана, са 
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колегама био у контроли у с.        . Тога дана, на лицу места је био радник који  је 

обезбеђивао објекат. Није им дозволио да изврше контролу, али су уочили да је објекат 

директно био повезан каблом од главног довода до разводне кутије. Иначе, радило се о 

фарми  пилића, а сачињени записник радник није хтео да потпише. Кабл који је био ван 

електричног бројила контролишу из даљине, а електрично бројило било је искључено.  

На питање окривљеног одговорио је да су у контролу дошли зато што су имали 

информацију да се потрошач директно прикључио на електричну мрежу, као и да   

контролори могу да оду, у било које време по овлашћењу претпостављених код било ког 

потрошача. 

Током главног претреса испитан је и сведок Г. П. који је изјавио да у         ради на 

радном месту контролора.  Тврди да је приликом контроле у с.         у питању била фарма 

пилића чији се потрошач директно прикључио на електричну мрежу. Са њим су биле 

колеге Р.М., Н.М. и Р.Ф., окривљени није био присутан, а контролу су извршили у 

присуству радника који се  представио као стражар и који није хтео да потпише 

сачињени записник. То је била редовна контрола. Затекли су електронски бројач који је 

био искључен, а у контролисаном објекту се видела потрошња електричне енергије ван 

бројила. У овом случају радило се о класичном незаконитом коришћењу електричне 

енергије.  

На питање окривљеног одговара да у контролу контролори могу да оду код било 

ког потрошача који је корисник           а. 

Сведок Н. М. је изјавио да је, као контролор, са колегама који су присутни био у 

контроли објекта – фарме пилића у с.      . Изјавио је да присутни чувар није дозволио да 

се изврши контрола, као и да су на лицу места зетекли да је потрошач прикључен на 

мрежу ван електричног бројила, да су затечено стање фотографисали  и сачинили 

записник, а да окривљени није био присутан. 

Сведоци нису тражили трошкове поступка. 

Суд је наставио са извођењем доказа читањем писмене документације која се 

налази у списима предмета и  саслушао окривљеног Ш.М.. Извршио је увид у кривичну 

пријаву број ЦМС-ДМИ-К271/2017 од 17.07.2017.године, записник број 2478129 од 

30.03.2017.године, рачун и фактуру        од 31.03.2017.године, фотодокументацију 

увиђаја која је сачињена на лицу места. На изведене доказе није било примедби, нити 

даљих предлога  за допуну доказног поступка. 

Окривљени Ш.М. је у својој одбрани, одговарајући на питање државног тужиоца, 

изјавио да поседује фарму пилића у с.        да се илегално прикључио на електричну 

мрежу ван бројила и да није био присутан приликом контроле од стране        . Истиче да 

се још 11.06.2013.године  обратио          захтевом ради прикључивања струје  у објекту 

који је сазидао. Купио је пилиће, отворио фарму, купио и кабал, који је платио 3700 евра 

у намери да се легално прикључи на електричну мрежу. 13.03.2014.године  постављен  

му је сат и почео је  да плаћа електричну енергију. Радници        а су му променили  сат 

23.12.2015.године и поставили исти са даљинском контролом.  Два месеца касније 

дошла му је фактура за утрошену електричну енергију у износу од 3700 евра,  а након 

тога су му искључили струју, речено му је да мора да плати дуг како би поново био 

прикључен на електричну мрежу.  29.01.2016.године је  тражио да се утврди стање и 

због чега је фактурисан наведени износ за електричну енергију. Истиче да је био 

приморан да нађе начин да обезбеди струју за објекат. Признаје да је  око  7 месеци 

користио електричну енергију          без електричног бројила, да је  лично одрадио 

прикључак и повезао се на мрежу и да се не осећа кривим.  

Представник оштећеног је након изјаве окривљеног објаснила суду да  

окривљени на главној расправи алудира на стари дуг у износу од 3700 евра који дугује 

од раније. Споран је износ од 1.095,81 евро који исти није измирио. Ако се овлашћеним 
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екипама         а не дозволи приступ  да евидентирају затечено стање, тада          регулише 

евиденцију о неовлашћеном коришћењу електричне енергије преко канцеларије  за 

регулисање електричне енергије. Уколико су у питању комерцијални потрошачи, као 

што је овде случај, онда се повраћај изгубљене енергије рачуна за 12 (дванаест) месеци 

уназад, што је регулисано  Уредбом за идентификацију и спречавање неовлашћеног 

коришћења електричне енергије (ЗРРЕ). 

У завршној речи окривљени је изјавио да није лопов, али да признаје  да је 

нелегално користио електричну енергију у периоду од око 6-7 месеци, само из разлога 

што је био без струје, а       му није одобрио захтев за прикључење. Напомиње да се пре 

два месеца            обратио захтевом да му прикључе електричну енергију и да је сагласан 

да исплати дуг у ратама. Истиче да је уплатио  500 евра, а да му је од стране службе 

одобрено да уз сваку месечну фактуру уплати по 100 евра. Дуг ће исплатити у целости. 

Представник оштећеног  није имала питања за окривљеног.  

Након извођења доказа на овом судском претресу, подношења завршне речи од 

стране странака и њихове оцене појединачно и у вези са другим доказима, суд је сходно 

члану 361 став 2 ЗКП-а утврдио чињенично стање као у диспозитиву пресуде, 

утврђујући да постоје елементи кривичног дела  Крађа услуга из члана 314 став 1 КЗРК. 

Суд је утврдио да у конкретном случају не постоје околности које би 

искључивале кривичну одговорност окривљеног у смислу члана 17 КЗРК-а, као и да 

постоје докази за утврђивање кривице окривљеног да је извршио кривично дело за које 

се оптужује по оптужници тужилаштва, па је применом материјалног права на такво 

утврђено чињенично стање, донео одлуку као у изреци  пресуде. 

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

утврђене су на основу изјава саслушаних сведока Р.М., Г. П. и Н.М.. Сведоци су на јасан 

и прецизан начин описали како је дошло до извршења кривичног дела, да су изласком на 

лице места као контролори утврдили да је у с.        , на фарми пилића дошло до 

нелегалног прикључивања на електричну инсталацију, односно да се потрошач директно 

прикључио на електричну мрежу, тако да потрошња електричне енергије није 

евидентирана на бројилу. Затечено стање констатовали су на записнику. 

Током сведочења сведоци су показали мирноћу, одговарали су течно и прецизно 

на свако питање тужиоца, оштећеног и окривљеног. Изјаве сведока се поклапају са 

записником који су сачинили дана 30.03.2017.године, те им је суд поклонио пуну веру и 

узео као доказ на основу којих заснива своју одлуку.  

Да је окривљени учинио кривично дело доказано је и на основу његове изјаве и 

завршне речи коју је изнео на главном претресу, где је између осталог потврдио наводе 

који се налазе у оптужници, наводећи да није лопов, али да признаје да је нелегално 

користио електричну енергију у периоду од око 6 - 7 месеци али из разлога што је био 

без струје,        му није изашао у сусрет и није одговорио на поднети захтев. Чињеница да 

се пре два месеца обратио         у ради прикључења електричне енергије и дајући 

сагласност да плати дуг у ратама, као и обећање да ће дуг исплатити у целости је у 

ствари делимично признање окривљеног за учињено дело. 

Суд сматра да је окривљени негирајући извршење кривичног дела током главног 

претреса покушао на тај начин да избегне кривичну одговорност, а да је у завршној речи 

исказујући  вољу и жељу да дуг исплати у целости према        у делимично признао 

кривицу. 

Због свега напред изнетог, суд сматра да у радњама окривљеног постоје сви 

елементи кривичног дела које му се оптужницом ставља на терет, па је стога истог 

огласио кривим и одредио му казну у складу са законом, узимајући при том у обзир све 

олакшавајуће и отежавајуће околности. 
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 Како у поступку није истакнута било која околност којом би била доведена у 

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

елемент кривице окривљеног сматрао постојећим, те је закључио да се ради о 

урачунљивом учиниоцу, да је поступао 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. 

Ценећи одбрану окривљеног који је до завршне речи негирао извршење 

кривичног дела, суд је нарочито ценио да је одбрана у овом делу неуверљива, оспорена 

исказима сведока, представника оштећеног           које је суд прихватио у целости, због 

чега је наводе одбране окривљеног оценио као усмерене на избегавање кривице у овој 

кривичној ствари.  

Приликом одмеравања и одређивања врсте и висине казне за окривљеног, суд је 

имао у виду све околности предвиђене чланом 73 и 74 КЗРК-а, изрекао је одговарајућу 

казну као у диспозитиву ове пресуде. Од олакшавајућих околности ценио је то да је 

окривљени на неки начин допринео утврђивању чињеничног стања, да раније није 

осуђиван, да је породичан човек, отац четворо деце, да је вољан да исплати дуг у 

целости у ратама уз одобрење           Отежавајуће околности на страни окривљеног 

судија није нашао.  

Посебно ценећи значај извршења кривичног дела са једне стране и личност 

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

члану 41 КЗРК-а,  судија је нашао да се иста може остварити  новчаном казном имајући 

у виду спречавање учиниоца у извршењу нових кривичних дела, утицајем да друге особе 

не чине кривична дела, пораст морала и јачање обавеза за поштовање закона, као и да је 

изречена казна у складу са степеном кривичне одговорности и друштвене опасности за 

кривично дело почињено од стране учиниоца.  

Одлука о судским трошковима и судском паушалу, донета је на основу  члана  

450 ЗКП-а. 

У складу са чланом 463 ЗКП-а оштећени               се  за остваривање имовинско 

правног захтева упућује  на парницу. 

Из напред наведеног одлучено је као у диспозитиву пресуде. 

 

 ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

                                           - Опште Одељење -  Кривични одсек - 

    К.бр.267/18,  дана  31.10.2019.године   

      

Записничар,         С У Д И Ј А, 

Снежана Вукомановић        Лидија Вучуровић 

 

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

Приштини - Одељење у Митровици у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема 

преписа исте, а преко овог суда.  
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