
 

К.бр.310/20 

У ИМЕ НАРОДА 

 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ – Опште одељење, кривични одсек, судија 

појединац Бранка Семенов, са записничарем Весном Ђорђевић, у кривичном поступку 

против окривљеног Н.Х., због кривичног дела Крађа услуга из члана 314 став 1 КЗРК-а, 

одлучујући о предлогу за изрицање казненог налога предложеном у оптужници Основног 

Тужилаштва у Митровици КТ.II.бр.457/20 од  28.05.2020.године, без одржавања главног 

претреса, дана 09.06.2020. године, донео је 

 

 

ПРЕСУДУ  

 

 

 

 УСВАЈА СЕ предлог Основног Тужилаштва у Митровици КТ.II бр.457/20 од  

28.05.2020. године  и изриче се   

 

 

 

КАЗНЕНИ НАЛОГ 

 

 

   Окривљени: 

 

              Н.Х., од оца        и мајке         девојачко        , рођен      .године, у селу           , 

Општина       сада живи у ул          Митровица, са личним бројем               ,            , 

држављанин Републике Косова. 

 

КРИВ ЈЕ  

 

 Зато што је: 

 Од неутврђеног дана па све до     .године у ул              , окривљени је уклањањем 

или другим начином прибавио услуге за себе иако је знао да су доступне само у замену за 

плаћање и избегао да их плати, тако што је његово бројило искључено и било је 

пломбирано, али током контроле примећено је да је један кабал повезан директно на 

дистрибутиван кабал и тако је снадевао кућу електричном енергијом ван тачке мерења, и 

окривљени је трошио нерегистровану електричну енергију чиме је начинио штету К..... у 

износу од 221,29 евра, 

 

-чиме је учинио кривично дело Крађа услуга из члана 314 ст. 1 КЗРК-а. 

 

Стога суд у смислу члана 4,7, 17, 38, 43, 69 и 70 КЗРК-а, као и чланова 359, 360, 

365, 366, 450 и 495 ЗКП-а, окривљеном  

 

ИЗРИЧЕ 



 

 

НОВЧАНУ  КАЗНУ у износу од 100 € (стотину евра) коју ће платити у року од 15 

(петнаест) дана од дана правноснажности ове пресуде. 

 

Ако окривљени не плати казну у одређеном року, суд ће у смислу члана 43 ст.3 

КЗРК-а, заменити новчану казну казном затвора, рачунајући 20 (двадесет) евра за један 

дан проведен у затвору. 

 

Оштећена компанија К.... упућује се на грађанску парницу, ради остваривања 

имовинско- правног захтева. 

 

- Окривљени се обавезује да на име трошкова поступка и на име судског паушала 

износ од 20 € (двадесетеура) у року од 15 (петнаест) дана од правоснажности ове пресуде, 

а под претњом принудног извршења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Основно Тужилаштво у Митровици – Опште одељење, поднело је оптужницу 

КТ.II.бр.457/20 од  28.05.2020. године, против окривљеног Н.Х., због кривичног дела 

Крађа услуга из члана 314 став 1 КЗРК-а, са предлогом за изрицање казненог налога. 

   

Након разматрања оптужнице, суд је нашао да су оптужница и захтев за изрицање 

казненог налога основани у складу са чланом 495 ЗКП-а. Увидом у списе предмета, без 

одржавања судског претреса, суд је утврдио да има довољно доказа који потврђују 

кривицу окривљеног да је извршио кривично дело које му се ставља на терет сходно члану 

493 став 1 ЗКП-а. 

 

Увидом у списе предмета, и то у кривичну пријаву К.... са бројем  ЦМС-К-ДМИ 

109/20 од 11.03.2020.године, записник број        од 06.12.2019.године, рачун К.......  са 

бројем ДМИХП           од 10.12.2019.године, као и увидом у фотодокументацију,  суд је 

утврдио да постоје докази за утврђивање кривице окривљеног да је извршио кривично 

дело  за које се оптужује по оптужници Тужилаштва, као и да постоје услови за изрицање 

новчане казне без одржавања судског претреса. 

 

По КЗРК-у, за кривично дело Крађа услуга  из члана 314 став 1 КЗК-а, предвиђена 

је новчана казна или казна затвора у трајању до три (3) године. 

Приликом одређивања висине новчане казне суд је у складу са чланом 69 КЗРК 

оценио да је изречена казна у складу са законским одредбама и да ће се истом постићи 

сврха кажњавања предвиђена чланом 38 КЗРК, која ће утицати на рехабилитацију истог, 

на одвраћање других лица од вршења кривичних дела, подизању свести и јачању обавезе о 

поштовању Закона. Суд је констатовао да је изречена казна у складу са степеном 

одговорности окривљеног и друштвеној опасности за учињено кривично дело. 

 



Одлука о упућивању оштећене стране на грађанску парницу, донета је у складу са 

чл. 463 ст. 2 ЗКП-а. 

 

Одлука о судским трошковима и судском паушалу донета је на основу члана 450 

ЗКП-а.  

 

   Из свега напред наведеног, одлучено је као у дизпозитиву пресуде. 

 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Опште одељење – кривични одсек 

К.бр.310/2020, дана 09.06.2020. године 
 

 

                  СУДИЈА  
          Бранка Семенов 

 

 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове пресуде окривљени може поднети приговор у 

писменом облику или усмено на записник код овог суда, у року од 8 (осам) дана, од дана 

пријема исте. 

 

 

      За тачност: 


