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РЕПУБЛИКА КОСОВО  

REPUBLIKA E KOSOVËS – REPUBLIC OF KOSOVO 

ОСНОВНИ СУД МИТРОВИЦА  

GJYKATA THEMELORE E MITROVICËS – BASIC COURT OF MITROVICA 

 

                     

                                                                                                                            К.бр.318/19 

 

 

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. због кривичног дела Крађа комуналија из члана 314 став 

1 у вези  са ставом 6 КЗРК, одлучујући о оптужници Основног тужилаштва у Митровици – 

Опште одељење Кт.II.бр.208/19  од дана 04.03.2019. године, која је прецизирана дана 

11.06.2019. године, након   главног претреса који је одржан дана 03.09.2019. године, а 

поново отворен ради допуне поступка 21.10.2019. године, дана 18.11.2019. године, донео је 

и писмено израдио  

 

П Р Е С У Д У 

 

  

 

 Окривљени  

 

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

„.........................“......................писмен, завршио средњу школу, незапослен, средњег имовног 

стања, ........................., држављанин Републике Косово, 

 

На основу члана 364 став 1 тачка 1.3 ЗКПК, 

 

 

ОСЛОБАЂА СЕ ОПТУЖБЕ 

 

 

 

Да  је: 

 

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

..........................у ул. „.........................“у намери да себи прибави корист, без овлашћења 

снабдевача ...................користио електричну енергију којом се снабдева путем електро 
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енергетске мреже, на начин што преко друге линије 1-0-2 коју је сам направио на бројилу, 

директно прикључио на електричну мрежу те се тако снабдевао електричном енергијом без 

мерача – бројила о потрошњи електричне енергије, те оштећеном .................изазвао штету у 

износу од 8,094.43 евра, што је утврђено увидом на терену овлашћених службеника .......... 

 

- чиме би учинио кривично дело Крађа услуга из члана 314 став 1 у вези са ставом 

6 КЗРК.  

 

На основу члана 454 став 1 ЗКПК трошкови кривичног поступка падају на терет 

буџетских средстава суда. 

 

Оштећени се ради остваривања имовинско правног захтева упућује да исти може 

остварити у парничном поступку. 

 

 

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 за кривично дело Крађа комуналија из члана 320 

КЗРК. Дана 11.06.2019. године, Основно тужилаштво је извршило прецизирање и 

преквалификацију оптужнице на начин да је квалификовало дело као кривично дело Крађа 

услуга из члана 314 став 1 у вези са ставом 6 Кривичног законика број 06/L-074 са 

образложењем да је нови закон блажи по учиниоца и предложило суду да против 

окривљеног Р.Т. из .....................због кривичног дела Крађа услуга из члана 314 став 1 у вези 

са ставом 6 новог КЗРК, изда казнени налог и изрекне новчану казну без одржавања главног 

претреса. 

 

 Одлучујући о захтеву тужиоца за издавање казненог налога постављеног у 

оптужници број КТ.бр.208/19 од дана 11.06.2019. године, суд је дана 11.06.2019. године без 

одржавања главног претреса донео пресуду и окривљеног огласио кривим и изрекао му 

новчану казну у износу од 500 евра коју је морао платити  у року од 15 (петнаест) дана од 

правноснажности пресуде.  

 

 Дана 01.07.2019. године у законском року бранилац окривљеног Р.Т.  адвокат 

....................из ...........................је поднео приговор против пресуде, због погрешно и 

непотпуно утврђеног чињеничног стања, сумње у поузданост доказа из кривичне пријаве на 

којој је Основно тужилаштво засновало оптужницу, као и због висине новчане казне.  

 

 По основу уложеног приговора који суд није одбацио као неблаговремени или 

поднешен од стране неовлашћеног лица, судија је заказао главни претрес за дан 03.09.2019. 

године, и на претрес позвао странке, представника оштећене стране и сведоке предложене 

од стране Основног тужилаштва Б.Ћ. и А.Б. 

 

 На главном претресу одржаном 03.09.2019. године у суд су приступили Државни 

тужилац Јелена Марјановић, оптужени Р.Т. са својим браниоцем, адвокатом................., 

представник оштећене стране КЕДС ..........................сведоци  Б.Ћ. и А.Б. и овлашћени 

судски преводилац Enis Gorani. Пошто је утврдио да су испуњени сви законски услови, 

судија је отворио главни претрес, удаљио сведоке из суднице и упутио оптуженом поуке о 
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његовим правима у току главног претреса. Након што се судија уверио да је оптужени 

разумео упутства, позвао је Државног тужиоца да прочита оптужницу.  

 

 Бранилац окривљеног се јавио за реч и изјавио да нема потребе да се оптужница 

чита из разлога што је одбрана примерак оптужнице већ добила и упозната је са истом. 

Након изјашњења браниоца суд је позвао оптуженог да се изјасни о оптужници.  

 

 Оптужени Р.Т. је изјавио да је разумео оптужницу и да не признаје кривицу за 

извршење кривичног дела која му се оптужницом ставља на терет.  

 

 Након изјашњења оптуженог који није признао кривицу за извршење дела суд је 

донео решење да се на претресу отвори и спроведе доказни поступак у циљу разјашњења 

спорних чињеница и утврђивања чињеничног стања.  

 

 У својим уводним речима странке су остале при својим наводима.  

Државни тужилац Јелена Марјановић је у потпуности остала при подигнутој оптужници, 

јер сматра да постоје елементи кривичног дела описаног у оптужници.  

 

 Бранилац је оспорио оптужницу тврдећи да је оптужница неоснована, да  његов 

брањеник није крив, да је тужилаштво требало да одбаци кривичну пријаву због 

неоснованости, наглашавајући да је његов клијент у добром имовинском стању и да нема 

разлога да се бави крађом струје, опрема која је монтирана у пекари је монтирана крајем 

јануара 2018. године, а провера коју су извршили радници ..................се десила 20.02.2018. 

године, односно да је у питању веома кратак временски период. Наводи да се на основу 

записника о извршеној контроли може утврдити да је бројило у време контроле било у 

добром стању и да је било бломбирано у складу са правилима струке, и да  разлика између 

регистроване и потрошене енергије није велика.  

 

 Након уводних речи суд је позвао сведока Б.Ћ. радник ..................да изнесе своја 

сазнања у вези са овим предметом. Сведок Б.Ћ. је изјавио да дана................... године када је 

вршена контрола он није био у контроли у пекари у којој се налази електрично бројило које 

је предмет овог поступка, већ у маркету који се налази поред пекаре, тако да он нема 

сазнања у вези са стањем бројила у пекари.  

 

 Након тога суд је позвао сведока А.Б. да да своју изјаву.  

 

 На питање тужиоца да објасни са киме је тога дана био у контроли:  

 

Сведок је потврдио да је наведеног дана заједно са колегама Б.Ћ. и Б.Ф. био у 

Митровици ради вршења контроле и да је путем телефона добио налог од свог одговорног 

лица да изврше контролу трошења електричне енергије у пекари која је наведена у 

записнику. Пре почетка контроле испред објекта су затекли особу старијих година којој су 

сре представили као овлашћена лица за вршење контроле, и замолили су ту особу да буде са 

њима током контроле. Сведок изјављује да је то лице старијих година све време контроле 

било са њима. На питање тужиоца да идентификује ту особу, сведок је изјавио да он не 

може да га идентификује али да је то лице све време било уз њих, али да не зна у ком 

својству је то лице боравило ту јер како сведок наводи за њих као контролоре није толико 

важно ко је власник, већ да неко буде уз њих. То лице се на известан начин декларисало као 

одговорно лице за тај објекат. Приликом контроле сведок наводи да је бројило било 

бломбирано и да су тада рекли лицу које је било са њима да бломбе морају пресећи ради 
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обављене контроле. Лице које је било са њима се у почетку противило али након њиховог 

инсистирања пристало је да се бломбе пресеку. Када су пресекли бломбе и прекинули 

струју приметили су да је на прекидачу који служи за генератор било електричне струје и да 

је објекат био снабдевен струјом након прекида снабдевања. На питање судије да мало 

појасни како је то могуће, сведок одговара да је мимо бројила односно на месту где је 

требало бити повезан агрегат уместо агрегата повезана једна друга линија преко које се 

објекат снабдевао струјом мимо мерења. На питање  браниоца да ли је бројило било 

бломбирано у складу са правилима струке, сведок је одговорио да је и на почетку рекао да 

је бројило било бломбирано, али да је објекат био снабдевен струјом која је ишла мимо 

бројила, односно да је бројило мерило само један део утрошене енергије. На питање 

браниоца да појасни шта значи када сведок каже потрошач,  да ли мисли на његовог 

брањеника или на то лице које је било са њима, сведок је одговорио да мисли на ту старију 

особу која је стално била са њима за коју они сматрају да је одговорна особа, а да за лице 

које је овде оптужено не може да каже ништа и да га тог дана није видео у објекту.  

 

 Тужилаштво није имало више питања, као ни одбрана.  

 

 Након саслушања сведока суд је извршио увид у материјалне доказе и то:  

 

-кривичну пријаву КЕДС-а CMS-K/DMI-10/19 од дана 15.01.2019. године, 

-записник са терена број 0724332 од 20.02.2018. године, 

-рачун број DMIHP 1812593 od 21.02.2018. године. 

 

Увид је извршен без примедби странака. 

 

У завршним речима тужилаштво је остало при наводима описаним у оптужници, 

тврдећи да се у радњама оптуженог стичу сви објективни и субјективни елементи 

кривичног дела, тврдећи да је оптужени поступио онако како је у оптужници описано и 

предложило суду да оптуженог осуди и да при том узме у обзир све отежавајуће и 

олакшавајуће околности уколико их нађе.  

 

Заступник оштећене у завршној речи је изјавила да подржава мишљење Државног 

тужиоца и истовремено подноси имовинско правни захтев у износу од 8,094.43 евра према 

рачуну о враћању губитака ...................od 21.02.2018. године. 

 

Бранилац оптуженог у завршној речи је изјавио да кривица за извршење овог дела 

припада оштећеној страни пошто је стање на бројилу остало исто и ништа се по том питању 

није урадило. Његовом брањенику је ово први пут да се налази пред судом, тачка мерења по 

изјавама радника ...............је била бломбирана према правилима струке и стандардима и да 

његов брањеник нема никаква сазнања о овоме о чему се данас расправљало. Пекара о којој 

је реч је почела да ради неколико дана пре него што је извршена контрола и да половина 

опреме у пекари није у функцији и моли суд да његовог брањеника ослободи од оптужбе из 

разлога што нису испуњени елементи кривичног дела које се оптужницом стављају на терет 

оптуженом.  

 

На позив суда окривљеном да изнесе своју завршну реч он је изјавио да остаје при 

завршној речи коју је изнео његов бранилац и да нема ништа да дода. Након изјашњења 

окривљеног суд је донео решење да је главни претрес завршен.  
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Након завршеног главног претреса дана 30.09.2019. године, на основу члана 359 став 

1  ЗКПК, суд је донео решење да се главни претрес поново отвори ради допуне поступка и 

разјашњења додатних питања и да се поступак допуни извођењем доказа сведочењем 

сведока Б.Ф. радник ...............који је дана ..................године вршио контролу у пекари 

заједно са колегом А.Б.  

 

Нови главни претрес одржан је дана 21.10.2019. године у присуству Државног 

тужиоца Славице Маврић, оптуженог Р.Т. његовог браниоца адвоката .........................и 

овлашћеног судског преводиоца Enisa Krame. Након констатације да су испуњени законом 

предвиђени услови, суд је донео решење да се претрес одржи и да буде јаван. Суд је упутио 

поуке оптуженом о његовим правима и упитао странке да ли желе да се оптужница поново 

прочита. Странке су изјавиле да су сагласне да нема потребе да се чита оптужница из 

разлога што су упознате са истом. Након изјашњавања странака суд је донео решење да се 

отвори и спроведе доказни поступак и саслуша сведок Б.Ф. На позив суда странкама да 

изнесу уводне речи, странке су остале при уводним речима датим на претходном главном 

претресу. За реч се јавио адвокат оптуженог и изјавио да ће се у наставку судског процеса 

његов брањеник бранити ћутањем.  

 

Суд је позвао сведока Б.Ф. да изнесе своје сведочење, и позвао тужиоца да постави 

питања сведоку. Одговарајући на питања тужиоца сведок је потврдио да је запослен у 

...............на пословима контролора и да су дана................ године извршили контролу 

потрошње струке у пекари .................у ...........................Приликом контроле вршили су 

преглед мерача струје у маркету и пекари и утврдили да има прекида са струјом, односно да 

се струјом ван бројила снабдевају и маркет и пекара. На питање тужиоца да ли је оптужени 

користио то бројило, односно да ли је он једини корисник, сведок је изјавио да је тог дана 

био присутан један старији човек који је био са њима све време трајања контроле и да је на 

крају он потписао записник. На питање тужиоца да ли су утврдили идентитет те особе и да 

ли је то лице у сродству са оптуженим, сведок је изјавио да се не сећа да је то лице рекло 

било шта у вези сродства са оптуженим. На питање тужиоца где се оптужени налазио у 

време вршења контроле, сведок је изјавио да оптуженог нису видели и да је са њима стално 

био присутан тај старији човек и да је он рекао да је власник објекта. На питање тужиоца на 

који начин су утврдили да се пекара и маркет снабдевају струјом нелегално, сведок је 

изјавио да у моменту када су искључили електрично бројило да је опрема била снабдевена 

струјом и да је заобиђено мерно место које би мерило потрошњу струје. На питање тужиоца 

да ли сведок зна да ли је оптужени до тог момента плаћао рачуне за струју, сведок је 

изјавио да нема о томе сазнања зато што он не наплаћује струју већ је он само у контролу.  

 

Суд је позвао браниоца да постави питања сведоку.  

 

Бранилац је упитао сведока да ли зна идентитет те старије особе коју су затекли у 

објекту приликом контроле, сведок је одговорио да не зна идентитет али да су уз његово 

присуство и његову дозволу извршили  контролу, јер се он декларисао као шеф маркета и 

пекаре и одговорно лице, а ко је власник струјомера и на чије име се струјомер води њих то 

не интересује.  

 

Сведок Б.Ф. је потврдио као и сведок А.Б. да су установили приликом контроле да је 

бројило било бломбирано, али да је мимо бројила опрема била снабдевена струјом, односно 

да у моменту када су они искључили бројило један део опреме је наставио са радом и још 

једном потврдио да они нису установили ко је власник пекаре већ да је то лице старијих 
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година рекло да је оно власник и да су они контролу извршили уз његову сагласност. 

Бранилац није имао питања више.  

 

Након тога тужилац се јавио за реч и замолио суд да сведоку омогући увид у 

фотодокументацију питајући истовремено сведока да ли је то записник који је сведок 

сачинио, што је сведок и потврдио.  

 

На позив суда оптуженом да изнесе своју одбрану бранилац оптуженог се јавља за 

реч и изјављује да његов клијент жели да се брани ћутањем и да не жели да изнесе своју 

одбрану и да не одговара на питања. 

 

Странке су сагласне да се не врши поновни увид у материјалне доказе јер је то већ 

учињено на прошлом претресу.  

 

У завршним речима Државни тужилац је остала при подигнутој оптужници да је 

иста основана и заснована на закону, те да се на основу исказа сведока А.Б. и Б.Ф.  као и на 

основу записника о извршеној контроли неспорно утврђено да без обзира на чињеницу што 

оптужени тога дана када је вршена контрола није био присутан већ неко друго лице које је 

имало приступ маркету, чињеница да је оптужени власник пекаре и бројила је довољна за 

потврђивање кривице оптуженог и предложила суду да донесе осуђујућу пресуду. 

 

Бранилац у завршној речи оспорава наводе оптужнице сматрајући да радници 

КЕДС-а нису имали одговарајући налог за вршење контроле, да је бројило било регуларно и 

да то што су делови опреме прикључени на неком другом месту а не на бројилу су само 

нагађања и претпоставке, и сматра да не постоји никакав доказ који би његовог брањеника 

повезао са кривичним делом за које се терети оптужницом и замолио суд да његовог 

брањеника ослободи одговорности.  

 

Материјално право:  

 

Предмет овог кривичног поступка јесте кривично дело Крађа услуга из члана 314 

став 1 у вези са ставом 6 КЗРК. Ово дело чини лице које преваром, одласком или на други 

начин прибави услуге за које зна да су доступне једино у замену за плаћање и избегне да их 

плати. За потребе овог члана крађа било које услуге снабдевање гаса, воде, електричне 

енергије или грејања, укључује али није ограничена на: узимање, коришћење, 

преусмеравање, одстрањивање или корист услуга снабдевања гасом, водом, електричном 

енергијом или грејањем или дистрибутивне мреже без одобрења овлашћеног снабдевача.  

 

Да би доказао извршење овог кривичног дела, тужилац треба да докаже да је 

одређено лице користило услуге без одговарајуће накнаде, односно да је преваром или на 

неки други начин прибавило услуге које су доступне једино уз замену за плаћање. У овом 

случају тужилац је требао да докаже да је лице Р.Т.користио електричну енергију без 

овлашћења снабдевача КЕДС-а, тако што је сам направио линију на бројилу којом се 

директно прикључио на електричну мрежу и на тај начин се снабдевао струјом коју бројило 

није могло мерити.  

 

Неспорна питања: 
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Неспорно у овом предмету јесте чињеница да је извршено неовлашћено прикључење 

на електро енергетску мрежу и да је опрема у пекари снабдевена струјом коју бројило није 

могло регистровати.  Дакле, неспорно је постојање елемената кривичног дела.  

 

Спорна питања: 

 

Кључно спорно питање у овом поступку јесте постојање субјективне одговорности 

за извршење овог кривичног дела, односно спорно је да ли лице које оптужницом оптужено 

и извршило ово кривично дело.  

 

Анализа доказа: 

 

Суд није вршио анализу доказа односно сведочења сведока Б.Ћ.из разлога што је 

сведок Б.Ћ. изјавио да он критичног дана није учествовао у контроли потрошње струје у 

пекари већ у маркету који се налази поред пекаре.  

 

На основу изјава сведока А.Б. и Б.Ф., суд је утврдио да је неспорно да је извршено 

неовлашћено прикључење на електро енергетску мрежу и да је опрема била снабдевена 

електричном енергијом коју бројило није регистровало. Бројило јесте било у регуларном 

стању, али да је бројило било заобиђено и да је направљена друга линија преко које се 

опрема снабдевала мимо бројила. Такво чињенично стање суд је утврдио и увидом у 

фотодокументацију која се налази у списима предмета, а која птоврђује да је бројило било 

заобиђено новом линијом. У том смислу за суд је неспорно да је кривично дело извршено.  

 

У погледу субјективне одговорности суд није уверен да је лице Р.Т. ван сваке сумње 

одговорно за извршење овог кривичног дела. Суд није стекао уверење за одговорност 

оптуженог из следећих разлога:  

 

-ни један од испитаних сведока на главном претресу није потврдио да је лице Р.Т. 

било присутно приликом вршења контроле нити да је ико од сведока видео оптуженог у 

објекту приликом вршења контроле,  

-и сведок А.Б. и сведок Б.Ф. потврђују да је приликом вршења контроле са њима 

било лице старијих година које они не могу да идентификују, али да се то лице декларисало 

као власник и као одговорно лице и да је оно било са њима све време, да их је провео кроз 

објекат, довео до мерних места, што значи да је имало приступ мерним местима, па и на 

крају да је то лице потписало и записник о извршеној контроли, 

-чињеница коју наводи тужилаштво да је оптужени власник бројила за суд није била 

довољна да утврди ван сваке сумње да је оптужени и починилац овог кривичног дела. 

 

Закључак: 

 

На основу изведених доказа и анализом истих суд је ван сваке сумње утврдио да је 

кривично дело Крађа услуга извршена. Оно што суд није могао ван сваке сумње утврдити 

јесте субјективна одговорност оптуженог Р.Т. за извршење овог кривичног дела.  

На основу члана 3 став 2 ЗКПК суд је у обавези да увек када постоји сумња у 

погледу постојања чињеница од којих зависи примена неке одредбе кривичног закона, 

тумачи на начин који је повољнији за окривљеног и његова права према овом законику и у 

складу са Уставом Републике Косова (in dubio pro reo). С обзиром да у овом поступку није 

ван сваке сумње утврђена субјективна одговорност оптуженог Р.Т. за извршење овог 

кривичног дела, односно остала је сумња да ли је оптужени и заиста извршилац овог 
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кривичног дела или је то могло учинити неко друго лице које је имало приступ мерном 

месту, а у поступку је утврђено да је бројилу могло приступити неко друго лице, а не само 

оптужени, суд је одлучио као и у изреци ове пресуде. Такође, није утврђено да ли је 

окривљени само власник бројила  или је и корисник електричне енергије коју дотично 

бројило мери.  

 

На основу члана 364 став 1 тачка 1.3 суд ће донети ослобађајућу пресуду у случају 

када није доказано да је оптужени извршио кривично дело за које је оптужен. У овом 

случају кривично дело постоји, али да нема довољно доказа да га је оптужени починио.  

 

Одлуку о судским трошковима суд је донео на основу члана 454 став 1ЗКПК.  

 

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

став 3 у вези са ставом 1 КЗРК. Суд није одлучивао о имовинско правном захтеву оштећене 

стране из разлога што је сам одштетни захтев и висина одштетног захтева одређен 

једнострано од стране оштећене КЕДС која је заинтересована страна, с друге стране суд 

није имао довољно доказа како би се уверио да је висина штете онолика колико представља 

оштећена страна и да без одговарајућег доказа, вештачења висине штете, а који доказ би 

додатно одуговлачио поступак суд није могао донети одлуку о досуђивању имовинско 

правног захтева оштећене стране. 

 

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

 

 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Општи департман –Кривично одељење 

К.бр.318/19 од 18.11.2019. године   

 

 

Правна секретарица,                                                                         С У Д И Ј А, 

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

 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове пресуде, незадовољна странка има право жалбе 

Апелационом суду у Приштини, у року од 15 (петнаест) дана, од дана пријема исте,  а преко 

овог суда. Жалба се подноси у довољном броју примерака за суд и противну странку. 

 

 

За тачност: 


