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У ИМЕ НАРОДА 

 

  

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ – Кривично одељење, судија појединац 

Никола Петронијевић, са правном секретарицом Славицом Касаловић, у кривичном 

поступку против окривљеног Р.Т.  из Митровице, ул. ......  због кривичног дела Крађа 

услуга из члана 314. став 1.у вези са ставом 6. КЗРК, одлучујући о предлогу за изрицање 

казненог налога предложеног у прецизираној оптужници Основног тужилаштва у 

Митровици – Опште одељење Кт.II.бр.318/19 од дана 11.06..2019. године, без одржавања 

главног претреса дана 19.06.2019. године, донео је 

 

 

П Р Е С У Д У 

 

 УСВАЈА СЕ предлог Основног тужилаштва у Митровици – Опште одељење 

Кт.II.бр.318/19 од дана 11.06..2019. године, изриче се  

 

КАЗНЕНИ НАЛОГ 
 

 Окривљени  

 

 Р.Т., од оца .... и мајке, рођен ........ године у ......., где и сада живи, у ........,лични 

број .............., број потрошача .........,  ..............., држављанин Републике Косово, 

 

 



 

КРИВ ЈЕ 

 

Што је: 

 

  

Од неодређеног дана па све до 20.02.2018. године, у свом локалу ......... у 

Митровици у ................., у намери да себи прибави корист, без овлашћења овлашћеног 

снадбевача КЕДС-а, користио електричну енергију којом се снадбева путен електро 

енергетске мреже, на начин што се преко друге линије 1-0-2 коју је сам направио на 

бројилу, директно прикључио на мрежу те се тако снадбевао електричном енергијом без 

мерача- бројила о потрошњи електричне енергије, те оштећеном КЕДС-у причино штету у 

износу од 8,094.43 евра, 

 

 

 

 

Чиме је учинио кривично дело “ Крађа услуга” из члана 314. став 1.у вези са ставом 6. 

КЗРК 

 

 

 

Стога суд у смислу чланова 3, 7, 17, 20, 21, 38, 43, 69. и 314. КЗРК, као и чланова 

359, 360, 365, 366 и 450 ЗКПК  окривљеног 

 

ОСУЂУЈЕ 

 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ у износу 500 € (петстотинееура) коју казну има платити у 

року од 15 дана, од дана правноснажности ове пресуде. 

 

 Ако окривљени не плати изречену казну у року предвиђеном овом пресудом, суд ће 

у смислу члана 46 КЗРК заменити новчану казну казном затвора тако што ће за сваких 

започетих 20 €(двадесетеура)  одредити један дан затвора.  

 

 Окривљени се обавезује да на име судског паушала плати износ од 30 € 

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

претњом принудног извршења. 

 

 Оштећени  ради остваривања имовинско правног захтева упућују се на парнични 

поступак. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 



 Основно тужилаштво у Митровици – Опште одељење, подигло је оптужницу 

Кт.II.бр.208/19 од дана 04.03.2019. године против окривљеног Р.Т. из Митровице, због 

кривичног дела Крађа комуналија  из чл. 320 КЗРК и предложило суду да закаже и одржи 

судски претрес и да суд након одржаног судског претреса окривљеног огласи кривим и 

казни по закону. 

 

 Судећи судија је за дан 05.06.2019. године заказао прво саслушање за дан 

18.06.2019. године и уредно странкама упутио позиве. Дана 18.06.2019. године на првом 

саслушању приступио је државни тужилац Шпетим Пеци и представник оштећене стране 

Г. Х.. Окривљени није приступио као ни његов бранилац који је обавестио суд дана 

13.06.2019. године да неће моћи присуствовати саслушању због обавеза у другим 

предметима. Суд је донео решење да се прво саслушање одложи. Дана 12.06.2019. године 

Основно тужилаштво у Митровици - Опште одељење  поднело је суду прецизирану 

оптужницу  којом преквалификује кривично дело Крађа комуналија из члана 320 КЗРК и 

окривљеног терети да је извршио кривично дело Крађа услуга из члана 314 став 1 у вези 

са ставом 6 Новог кривичног законика (Закон број 06/L-074) који је на снази од 14.04.2019. 

године, а који је у конкретном случају повољнији закон за учиниоца кривичног дела. 

Новом прецизираном оптужницом тужилаштво је предложило суду да окривљеном изда 

казнени налог и изрекне му новчану казну без одржавања главног претреса у складу са 

чланом 493 став 1 ЗКП.  

 

 Након разматрања оптужнице и предлога за изрицање казненог налога суд је нашао 

да су оптужница и предлог за изрицање казненог налога основани и да су у складу са 

чланом 495 ЗКПК. Увидом у списе предмета а без одржавања главног претреса, суд је 

утврдио да постоји довољно доказа који потврђују кривицу окривљеног да је извршио 

кривично дело Крађа услуга из чл. 314 став 1 у вези са ставом 6  КЗРК те је стога и 

изречен казнени налог као у диспозитиву ове пресуде.  

 

 Суд је оценио да у конкретном случају постоје докази који су довољни за 

утврђивање кривице окривљеног за извршење кривичног дела које му је оптужницом 

стављено на терет и то увидом у у кривичну пријаву Nr.CMS-K/DMI-10/19 od dana 

15.01.2019. године, увидом у записник са терена број 0724332 од 20.02.2018. године, као и 

увидом у рачун број DMIHP 1812598 од дана 21.02.2018. године, као и увидом у 

фотодокументацију која је приложена уз записник са терена на основу које се јасно 

утврђује да је окривљени извршио кривично дело на начин да се директно прикључио на 

електричну мрежу преко које се снабдевао електричном енергијом без мерача – бројила. 

 

 По КЗРК Новог кривичног законика (Закон број 06/L-074) за кривично дело Крађа 

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

Приликом одређивања казне суд је усвојио предлог државног тужиоца за изрицање 

новчане казне, а приликом одређивања висине казне суд се руководио одредбом члана 69 

КЗРК и определио новчану казну као у диспозитиву пресуде. 

 

 Суд је уверен да изречена казна у складу са законским одредбама и да ће се истом 

постићи сврха кажњавања како у смислу специјалне тако и у смислу генералне превенције 

и подизању свести и јачању обавезе поштовања закона. Суд констатује да је -изречена 



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

учињено кривично дело.  

 

 Одлука о упућивању оштећеног на парнични поступак донета је у смислу члана 463 

став 2 у вези са ставом 1 КЗРК, а суд је посебно имао у виду чињеницу да је висину штете 

определила оштећена страна која је и сама странка у овом поступку, те из тог разлога суд 

није могао поклонити поверење извештају странке о причињеној штети.  

  

 Одлука о судском паушалу донета је на основу члана 450 ЗКПК. 

 

 Из свега горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове пресуде. 

 

 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Општи департман –Кривично одељење 

К.бр.318/19 од19.06.2019. године   

 

 

Правна секретарица,                                                                         С У Д И Ј А, 

Славица Касаловић  с.р.                                                            Никола Петронијевић с.р. 

 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове пресуде, окривљени има право приговора у року од 8 

(осам) дана, од дана пријема исте. Приговор се подноси овом суду писмено или усмено на 

записнику.  

 

 

 

 

За тачност, 


