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Broj predmeta: 2019:158547 

Datuma: 13.02.2020 

Broj dokumenta:     00831656 

 

У ИМЕ НАРОДА 

                         

К.бр.648/2017 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ – Oпште одељење, Кривични одсек, судија 

Лидија Вучуровић, са записничарем Снежаном Вукомановић, у кривичном предмету 

против  окривљеног И.Ж. из..............,кога је заступао.............., адвокат из.................., због 

кривичног дела Крађа услуга 314 КЗРК-а, одлучујући по прецизираној Оптужници 

Основног Тужилаштва у Митровици - Општи Департамент КТ.II.бр.514/2016 од 

23.12.2019.године  коју је заступао Државни тужилац Шпетим Пеци, након одржаног 

главног, јавног  претреса, дана 16.01.2020.године, донео је  и јавно објавио, а дана 

13.02.2020.године, сачинио следећу 

 

ПРЕСУДУ 

 

 Окривљени: 

  И.Ж., од оца ............и мајке ..............девојачко ................рођен...............године 

у..............., са пребивалиштем ................, ул............... број ........ завршио средњу школу, 

неожењен, без деце, запослен, има угоститељску радњу,  средњег имовног стања,  по 

националнсоти ...............држављанин РКосово, са личним бројем ................. 

 

          КРИВ  ЈЕ 

 

Зато што је :      

Од неутврђеног дана све до дана ................године, у ...............у својој чајџиници, у 

намери да себи прибави корист, неовлашћено користио електричну енергију без 

електричног бројила при чему је ..............нанео штету у износу од 2.853,52 евра 

- Чиме је починио  кривично дело Крађа услуга из члана 314 КЗРК-а, 

 

-Стога суд у смислу члaна  4, 7, 17, 38, 43, 69 и 70 КЗК-а као и члана 359,  361, 

365, 366, 450 и 463 ЗКП-а, изриче   

 

НОВЧАНУ КАЗНУ 

 

У износу од 300 € (тристотинееура) коју казну 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 

КЗРК-а, заменити новчану казну казном затвора, рачунајући 20 € (двадесетевра) за један 

дан проведен у затвору. 
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 - Окривљени  се обавезује да  на  име трошкова поступка плати износ у висини од 

30€ (тридесетевра),  у року од 15 (петнаест) дана од дана правноснажности ове пресуде, 

под претњом принудног извршења. 

 - ................................- .............. 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 КТ.II.бр.514/2016 од 

21.11.2017.године, поднело је оптужницу против окривљеног И.Ж. из ...............због 

кривичног дела Крађа комуналија из члана 320 став 1 КЗРК-а. 

У овом кривичном предмету судија је заказао седницу почетног претреса дана 

25.05.2018.године, док је након законских рокова заказан главни претрес дана 

23.12.2019. и 16.01.2020.године, када је и објављена пресуда. 

На главном претресу одржаном дана 23.12.2019.године, присуствовали су 

државни тужилац Шпетим Пеци, окривљени И.Ж., бранилац окривљеног У.Г., адвокат 

из ..............представник оштећене Г.Х.,  сведоци Е.Х. и А.А. и судски преводилац 

Славица Красић, прочитана је и прецизирана оптужница од стране државног тужиоца. 

Државни тужилац је прецизирао део оптужнице где уместо „12.01.2015.године“  треба да 

стоји „16.01.2015.године“,  а ово због чињенице јер у записнику који је написан од 

стране сведока – службеника ...............фигурира датум записника 16.01.2015.године. 

Истовремено на главном претресу тужилац је прецизирао оптужницу применивши нови 

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

повољнији за учиниоца стављајући на терет окривљеном кривично дело Крађа услуга из 

члана 314 КЗРК-а. 

 Окривљени је сходно члану 323 став 1 и 2 тачка 2.1, 2.2 и 2.3 ЗКП-а упозорен и 

упознат са његовим правима, као и да је за кривично дело Крађа услуга из члана 314 

КЗРК-а предвиђена новчана казна или казна затвора у трајању до 3 (три) године. 

Након читања и прецизирања оптужнице окривљени се изјаснио да није крив и да 

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

Током главног претреса и у завршној речи државни тужилац је изјавио да је на 

претресу, након изведених доказа и из изјава сведока, као и из материјалних доказа који 

се налазе у списима предмета, конкретно фотодокументације и рачуна где је обрачуната 

штета нанета оштећеној,  утврђено на потпун начин извршење кривичног дела које се 

окривљеном ставља на терет. Саслушањем сведока утврђено је на потпун начин 

чињенично стање описано у изреци оптужнице. Сведоци су пред судом јасно разјаснили 

ток догађаја критичног дана, исти су објаснили да су дана 16.01.2015.године били у 

локалу окривљеног, приметили су злоупотребу и у тренутку када су искључили 

електричну енергију приметили су да је један део локала био прикључен путем кабла 

који је окривљени користио у намери снабдевања локала прикључујући апарате који су 

евидентирани од стране представника ................и које су пописали на лицу места. 

Чињенично стање утврђено је и из фотодокументације која се налази у списима 

предмета где се види бројило, виде се осигурачи, као и кабал који је окривљени 

користио у намери противзаконитог снабдевања апарата који су евидентирани у 

записнику. Такође, из извештаја, као и из рачуна који су приложени у списима предмета, 

потврђена је штета нанета оштећеном............., а на основу записника износ штете у 

висини од 2.853,52 евра. Чињеница да окривљени  истиче да се не сећа да су 

представници оштећене стране критичног дана били код њега нема релевантности у 
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конкретном питању из разлога што су сведоци навели да су они извршавали своје 

обавезе и дужности, да су наведеног дана сачинили записник и да је записник потписан 

од непознате особе. Међутим, њихова одговорност није била да нађу легалног власника, 

они су проверили и произашло је да је бројило на име окривљеног, што је и сам 

окривљени потврдио пред судом, да је локал наследио од оца и да је сада власник тог 

локала. Од суда захтева да окривљеног огласи кривим, да га казни по закону и да 

приликом одређивања врсте и висине казне има у виду све олакшавајуће и отежавајуће 

околности. Суду предлаже да обавеже окривљеног да оштећеном .............надокнади 

причињену штету.  

Представник оштећеног ..............је  изјавио да у потпуности подржава речи 

државног тужиоца, јер је на главном претресу доказано да је окривљени извршио 

кривично дело. Као оштећена страна истиче имовинско правни захтев у износу од 

2.0853,52 евра, на основу рачуна о повратку губитка са бројем DMI15HP07380 од 

19.01.2015.године. 

Бранилац окривљеног је током главног претреса покушавао да докаже невиност 

окривљеног  самим доказима које је предложио државни тужилац, сматрајући да 

записник на основу кога је започет овај поступак није потписан од стране окривљеног, 

да фактурисање техничких уређаја пре и после 16.01.2015.године је приближно исто, као 

и да је злоупотреба евидентирана и заустављена, покушавајући да убеди суд да 

оптужница садржи неприхватљиве доказе. 

Суд је на главном претресу дана 23.12.2019.године, саслушао предложене 

сведоке, који су упозорени од стране судије да су дужни да говоре истину и да давање 

лажног исказа представља кривично дело у смислу члана 390 и 391 КЗРК-а, удаљивши 

из суднице сведока А.А., док је сведок Е.Х. давао изјаву. 

Сведок Е.Х. је изјавио да је запослен у ............од 2010.године.Од 2012.године 

именован је експерта, односно контролора за енергетске и комерцијалне губитке 

електричне енергије. На основу налога надређеног И.Х.- менаџера  који им у 08,00 

часова шаље имејл-наредбу којом одређује екипу, они су код корисника о којем је реч, 

отишли  у рутинску контролу. Сећа се да су се представили да су радници..........., да су 

имали задатак да ураде контролу електричног бројила и пратеће инсталације. Са 

дозволом корисника отишли су до електричног бројила које је било пломбирано, 

фотографисали су исто, рекли су му да ће да исеку пломбу и да искључе струју преко 

електричног бројила како би утврдили да ли у локалу има електричне енергије ван ове 

мерне тачке. Након искључења електричног бројила у локалу је било струје на  

апаратима који који су били снабдевани ван мерне тачке, о чему је упозорен и корисник. 

У том тренутку наишло је друго лице које је изјавило да је он главни и да преузима сву 

одговорност.Директно повезивање су искључили, електрично бројило вратили у 

нормално стање и пломбирали. Да би потврдио чињеницу да је корисник прихватио 

кривицу за апарат за кафу који је наведен, корисник је рекао да је покварен, а када је то 

констатовано на записнику он је пристао да потпише записник. То друго лице је 

потписало записник, рекао је да је локал његов, али није хтео да каже име и презиме. 

На питање државног тужиоца сведок је одговорио да и приликом искључења 

електричног бројила било је очигледно да има струје и да се опрема снабдева 

електричном енергијом, телевизор и калорифер су радили и након искључења, као и сви 

апарати који су наведени у записнику. Корисник, осим што је кабал довео до 

електричног бројила, имао је још један кабал којим је снабдевао три осигурача путем 

којих су електричном енергијом снабдевани апарати ван електричног бројила. Сведоку 

је предочена на увид фотодокументација која је у списима предмета, тужилац је показао 

слику на последњој страни где се види кабал који се налази ван електричног бројила. На 

питање државног тужиоца сведок је одговорио да су се базирали на електрично бројило 
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које има свој код који им даје податке корисника, а да записник сачињавају на основу 

тог кода електричног бројила. Код узимају директно када су физички присутни, што су 

урадили у конкретном случају. Као екипа проверавали су која је апаратура била преко, а 

која ван електричног бројила, односно она која је злоупотребљена. На питање браниоца 

окривљеног сведок је изјавио да се у конкретном случају радило о простом, класичном 

делу крађе струје и да се свега сећа  после толико времена, иако је  тада први пут био у 

својству контролора. У конкретном случају записник је потписан од стране лица које је 

било агресивно и код којег је изазвало револт, док су пописивали апарате, конкретно 

зашто у записник није наведено да млин за кафу не раду. То лице није присутно на 

главном претресу. Не сећа се где је био постављен калорифер који има своју етикету која 

се односи на волтажу. 

Сведок А.А. је изјавио да је у то време био експерт за контролисање губитка 

електричне енергије. Његов задатак је био контролисање корисника, односно мерне 

тачке корисника и пратеће инсталације.  Сећа се да су 16.01.2015.године били у 

контроли у чајџиници корисника, био је у екипи са Х.Е. и А.Г. Након разговора са 

окривљеним коме су се представили да су радници ............објаснили су му да имају 

задатак да проконтролишу мерну тачну и пратећу инсталацију у објекту. Потврђује да је 

тада било присутно лице које се налази у својству окривљеног, као и да им је дао 

дозволу да уђу у локал. Приликом контроле искључили су струју, уклонили пломбу и 

уочили да су неколико електричних апарата под напоном иако је струја искључена. 

Констатовали су да је један кабал директно прикључен ван мерне тачке путем три 

аутоматска осигурача, а који су електричном енергијом снабдевали апаратуру која је 

наведена у сачињеном записнику. Искључили су кабал, струју укључили путем 

електричног бројила и поново пломбирали бројило. Записник који је сачињен оставили 

су један примерак код корисника, а затим наставили са другим пословима.  Апаратура 

која је наведена у записнику затечена је у локалу и користила је електричну енергију без 

мерења. Дешава се да присутна особа одбије да потпише записник. На питање браниоца 

окривљеног изјавио је  да је контрола била рутинска, да су прво разговарали са лицем 

које се налази у својству окривљеног, а касније је дошло друго лице  за које незна да ли 

су у сродству. Изјављује да последња два апарата која су наведена у записнику су била 

директно прикључена на легалну линију. Након провере, како нису радили констатовано 

је да су у квару. Не сећа се се где је био постављен калорифер. 

Сведоци нису тражили трошкове. 

Суд је наставио са извођењем доказа читањем писмене документације која се 

налази у списима предмета и  саслушао окривљеног И.Ж. Извршио је увид у кривичну 

пријаву број CMS-DMI-К 88/2016 од 25.02.2016.године, записник број 1241962 од 

16.01.2015. године, рачун  DMI15HP07380 КЕДС-а од 19.01.2015.године и 

фотодокументацију увиђаја која је сачињена на лицу места. 

Бранилац окривљеног је имао примедбе на изведене доказе. 

Окривљени је износећи одбрану дана 16.01.2020.године и током целог судског 

поступка негирао извршење кривичног дела којим се терети. Изјавио је да је имао честе 

контроле у локалу, да је последња била у мају или јуну месецу и да му никада нису 

оставили записник да ли је исправан или не. Не сећа се да ли су долазили и сведоци који 

су саслушани, јер је у локалу велика фреквенција људи. Негира да је неко уместо њега 

потписао записник, то никада не би дозволио, као и да би то била увреда за њега. На 

предочени записник .............од 16.01.2015.године од стране браниоца,  у којем је 

констатовано да има апарат за кафу, као и млин за кафу у неисправном стању, исти 

одговара негативно. У време када је извршена контрола изјављује да је локал грејао 

плином. 
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На питање државног тужиоца окривљени изјављује да је кафечајџиницу наследио 

иза пок.оца, као и да се електрично бројило које је постављено у локалу води на његово 

име. Потврђује да се не сећа да су представници ............16.01.2015.године долазили у 

контролу. Даље изјављује да је контрола увек искључивала струју, да би након тога 

морао да позове мајстора како би му поправили држач бројила јер су га они увек 

уништили. У локалу, поред њега, ради и његово братанац од краја августа или почетка 

септембра прошле године. Након што му је државни тужилац предочио 

фотодокументацију која се налази у списима предмета окривљени је изјавио да је 

променио 3-4 бројила, потврђује да су осигурачи његови. 

Бранилац окривљеног у завршној речи је изјавио да сматра да  државни тужилац 

није успео да током овог поступка понуди доказе који би аргументовали тезу оптужнице 

коју заступа, као и да је само Тужилаштво требало да одустане од оптужнице. Значајна 

је чињеница да током овог поступка да са ниједним доказом није утврђено да је 

окривљени са његовим радњама извршио кривично дело за које се оптужује. Не зна се 

која је његова радња, када ју је предузео и да ли је он сам урадио ту радњу, тако да 

мислимо да недостаје елеменат основе да је постојало кривично дело и да је радња 

противзаконита. Такође недостаје и разлог између радње окривљеног и наступелим 

последицама. Из трансакције се такође утврђује да у периоду од...............године локал 

окривљеног  почео да има већи износ јер је у том периоду почео да користи апарат за 

кафу и да служи кафу. Цела оптужница  се заснива на записнику  и кривичној пријави 

коју је сачинила оштећена страна на основу одлуке о повратним губицима, коју је такође 

сачинила оштећена, на фотографијама као и сведоцима коју су представници оштећене 

стране. Као такве сматра да се требају  третирати као неосновани и једнострани докази. 

Предлаже суду да на  основу члана 364 ЗКП-а донесе ослобађајућу пресуду зато што 

нема довољно доказа да је окривљени учинио кривично дело. 

Окривљени у завршној речи је изјавио да и даље остаје  при својој изјави да није 

учинио ово кривично дело и подржава завршну реч свог браниоца. Такође наводи да 

спорни апарат за кафу на  дан 16.01.2015.године није имао, као и да није користио 

калорифер који су чланови комисије .............навеели  у записнику. Од суда захтева да 

цени доказе и да правилно утврди чињенично стање. 

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 КЗРК-а. 

Суд је пресуду базирао на чињеницама и доказима који су разматрани на главном 

претресу, доказе је савесно ценио појединачно и у вези са осталим доказима, 

саслушањем сведока, фотодокументацијом и записником  ............те је  на основу такве 

оцене извео закључак  о кривици окривљеног за кривично дело за које се оптужује, 

применом материјалног права на тако утврђено чињенично стање донео је одлуку као у 

изреци  пресуде утврдивши да у конкретном случају не постоје околности које би 

искључивале кривичну одговорност окривљеног у смислу члана 17 КЗРК-а. 

Судија је исказе сведока –Е.Х. и А.А. оценио као јасне, логичне и довољно 

одређене, а како су њихови искази у битним елементима међусобно усаглашени и као 

такви чине логичну целину и представљају чињенични склад, што их чини и убедљивим, 

то им је суд поклонио веру и прихватио у целости. Из исказа сведока утврђено је да су 

наведеног датума, након извршене рутинске контроле у локалу И.Ж., утврдили, 

фотографисали и записнички констатовали да је дошло до неовлашћеног коришћења 

електричне енергије ван електричног бројила, при чему је нанета штета оштећеном 

............у висини од 2.853,52 евра. 
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Ценећи одбрану окривљеног који је негирао извршење кривичног дела, суд је 

нарочито ценио да је одбрана у овом делу неуверљива, оспорена исказима сведока које 

је суд прихватио у целости, због чега је наводе одбране окривљеног оценио као усмерене 

на избегавање кривице у овој кривичној ствари.  

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 

елеменат кривице окривљеног сматрао постојећим, закључио је да се ради о 

урачунљивом учиниоцу који је поступао са директним умишљајем, као обликом 

кривице, да је био свестан да је његово дело забрањено, свестан свог дела и хтео је 

његово извршење.  

Приликом одређивања висине казне, суд је у складу са чланом 69 и 70. КЗРК-а   

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

сврха кажњавања предвиђена чланом 38 КЗРК-а. Од олакшавајућих околности на страни 

окривљеног узео је у обзир чињеницу да се коректно држао пред судом, док 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, судија је нашао да се иста може остварити и 

новчаном казном налазећи да се са  оваквом  изреченом кривичном санкцијом у свему 

остварује сврха кажњавања, те да је изречена казна у складу са степеном одговорности 

окривљеног и друштвеној опасности за учињено кривично дело, која ће утицати на 

рехабилитацију истог, на спречавању осталих лица да не врше кривична дела, подизању 

свести и јачању обавезе за поштовање закона.    

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 упућују  на парницу. 

Из свега напред наведеног одлучено је као у диспозитиву пресуде. 

 

ОСНОВНИ СУД У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ 

Опште одељење – кривични одсек 

К.бр.648/2017, дана 13.02.2020.године  

 

 

  

Записничар,               СУДИЈА 

Снежана Вукомановић          Лидија Вучуровић с.р. 

 

 

 

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.  

 

 

За тачност: 

      

 


