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Број предмета: 2019:201191 
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Број документа:     02951906 

        П.бр. 502/06 

 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ - Oпште одељење - Грађански одсек, судија 

Милош Марковић, у правној ствари тужиље П.Х. (P.H.) из Митровице, улица ... , коју 

заступа пуномоћник Аљи Реџа (Ali Rexha) адвокат из Митровице, улица ... , против 

туженог Е... (K...) из Приштине, предмет спора накнада штете, вредност спора , након 

одржане главне расправе дана 03.03.2022.године, на којој су били присутни тужиља и њен 

пуномоћник и пуномоћник тужене, донео је:  

 

П Р Е С У Д У 

 

ОДБИЈА СЕ приговор тужене Е... (K...) из Приштине, у вези стварне 

ненадлежности Основног суда у Митровици, као НЕОСНОВАН.  

 

ОДБИЈА СЕ тужбени захтев тужиље П.Х. (P.H.) из Митровице, којим је тражила 

да се тужена Е... (K...) из Приштине, обавеже да на име накнаде штете исплати новчани 

износ у висини од 1.000,00 евра, са законском затезном каматом од дана подношења тужбе 

09.08.2006.године, па до коначне исплате, под претњом принудног извршења као 

НЕОСНОВАН. 

 

 Свака странка сноси своје трошкове парничног поступка. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Тужиља је тужбом и речима на расправи преко свог пуномоћника, изјавила да јој 

је у периоду од 26.07.2006.године до 30.07.2006.године, из непознатих разлога престало 

снабдевање електричном енергијом и да је поднела захтев код надлежних органа да 

предузму све потребне радње како би јој успоставили редовно снабдевање електричном 

енергијом. Даље наводи, да јој је причињена материјална штета, обзиром да је у својој 

трговинској радњи држала прехрамбене производе и да је одмах након када јој је нестала 

електрична енергија отишла у канцеларију „Електрокосова“ да обавести и тражи помоћ 

како би утврдили насталу штету. Од суда тражи да усвоји тужбени захтев и обавеже 

тужену да тужиљи надокнади материјалну штету у износу од 1.000,00 евра, са законском 
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затезном каматом почев од дана подношења тужбе па до коначне исплате, под претњом 

принудног извршења. Доказе је предложила. Трошкове поступка је тражила и определила.  

 Тужена је у одговору на тужбу и речима преко свог пуномоћника на расправама 

изјавила да оспорава тужбу и тужбени захтев у целости из разлога јер тужиља није 

поступила у складу са чланом 29. Правилника број 2002/12 о оснивању Косовске Агенције 

поверења и такође сматра да ово није у питању редован судски поступак, већ бих се требао 

решавати по правилима административног поступка, односно у складу са чланом 15. тачка 

2. тачка (г Закона о електричној енергији, члан 5., 8.1, 8.3, 13, 14 и 27., као и Правилник о 

поступку решавања спорова у енергетском сектору. Пред судом је истакао приговор 

апсолутне ненадлежности сматрајући да овај суд није стварно надлежан да поступа у овом 

правном питању и да је по њему надлежно Административно одељење у Приштини. Даље 

наводи, да је тужбени захтев без основа и да се из приложених доказа не може јасно 

утврдити основаност тужбеног захтева, па уколико се суд не огласи стварно ненадлежним 

од суда тражи да тужбени захтев одбије у целости као неоснован. Доказе није предложио. 

Трошкове поступка не тражи.  

 

У циљу утврђивања чињеничног стања, суд је извео следеће доказе и то читањем: 

Жалбе број 1274 од 24.08.2006.године; Извода из текућег рачуна за фирму  DPT „ARBERI“ 

од 01.03.2006.године до 31.12.2010.године; Банкарске гаранције од 14.10.2021.године; 

плана кредита од 14.10.2021.године; Извода из регистра умрлих за А.Х. (A.H.), серијски 

број ... ,  од 15.10.2021. године; Извода из регистра венчаних, серијски број ... од 

03.02.2021.године; извршио увид у фотодокументацију приложену од стране тужиље; 

Потврде од стране Косовске Агенције за регистрацију бизниса број ... од 

14.10.2021.године; фотокопије рачуна број ... , као и саслушањем сведока Љ.В. (L.V.) и 

М.Н. (M.N.), као и саслушањем тужиље у својству парничне странке.  

 

 Суд је на основу савесне и брижљиве оцене свих доказа заједно, као и сваког доказа 

појединачно као и на основу резултата целокупног поступка, а сходно члану 8. Закона о 

парничном поступку, утврдио да је тужбени захтев тужиље неоснован.  

На основу Жалбе број 1274 од 24.08.2006.године, суд је утврдио да је захтев А.Х. 

(A.H.) одбијен из разлога јер Одељење за дистрибуцију није надлежно.  

На основу Извода из текућег рачуна за фирму  DPT „A...“ од 01.03.2006.године до 

31.12.2010.године, Банкарске гаранције од 14.10.2021.године, плана кредита од 

14.10.2021.године, суд је утврдио да је тужиља  подигла кредит у износу од 8.000,00 евра 

код „П...“ банке.  

На основу Извода из регистра умрлих за А.Х. (A.H.), серијски број ... , од 

15.10.2021. године, суд је утврдио је исти преминуо дана 16.05.2014.године.  

На основу Извода из регистра венчаних, серијски број ... од 03.02.2021.године, суд 

је утврдио да је тужиља П.Х. (P.H.) са правним претходником фирме DPT „A...“ била у 

сродству, односно да јој је покојни А.Х, (A.H.) био свекар.  

На основу  Потврде од стране Косовске Агенције за регистрацију бизниса број ... 

од 14.10.2021.године и потврде 0438/21 од 15.10.2021.године, суд је утврдио да је као 

власник Бизниса „A...“ који је регистрован 06.08.2002.године П.Х. (P.H.) и да је исти 

угашен дана 22.10.2007.године.  
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На основу фотокопије рачуна број ... , суд је утврдио да је вредност робе за коју 

тужиља наводи да је покварена услед нестанка електричне енергије. 

На основу саслушања у својству сведока Љ.В. (L.V.) суд је утврдио да је тужиља 

П.Х. (P.H.) 2006.године била у згради „К...“ али да се не сећа разлога из разлога, јер је 

прошло много времена. Такође, је утврђено да није радила у Канцеларију за жалбе.  

На основу саслушања у својству сведока М.Н. (M.N.) суд је утврдио да је радила у 

Одељењу за финансије и да се сећа да је тужиља 2006.године, крајем јула долазила у „К...“ 

како би пријавила да је претрпела штету из разлога што није имала електричну енергију 

пет до шест дана, али дa су јој рекли дa се они не баве штетом већ Одељење у Приштини. 

Такође је навела, да не зна коју штету је претрпела тужиља.  

 Одредбом члана 154. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 

29/78, 39/85,45/89-одлука УСЈ и 57/89) прописано је, да ко другоме проузрокује штету 

дужан је накнадити је, уколико не докаже да је штета настала без његове кривице. 

 

  Наиме, за настанак једног облигационог односа неопходно је утврдити субјекте у 

одређеном материјално правном односу, пре свега лице које је погођено штетном радњом 

одговорне стране за настанак једног таквог односа подразумева се поступање или 

непоступање из ког произилази да је та штетна радња узрок штете, односно да представља 

фактичку радњу која има за последицу штету која се може манифестовати у виду 

материјалне штете чију је надокнаду неопходно утврдити испуњењем услова одштетне 

одговорности. Као елемент одштетне одговорности по свом садржају мора садржати 

радњу која је противна нормама позитивног права, што такву радњу чини недопуштеном 

и доводи до одштетне одговорности.  

 

 У том циљу, неопходно је утврдити постојање штете, штетне радње и узрочне везе 

као општих услова за постојање тог облигационог односа. Када је реч о одговорности за 

проузроковану штету треба имати у виду забрану проузроковања штете, а са друге стране 

и дужност испуњења обавезе. Из изведених доказа тужиља током поступка није успела да 

утврди одговорност тужене за насталу штету, јер осим навода да јој је нестала електрична 

енергија у периоду од 26.07.2006.године, па до 30.07.2006.године, је без основа јер није 

довољно рећи да јој је нестала електрична енергија, већ је било неопходно и доказати да 

исту није имала у том временском периоду, и да је нестанак електричне енергије 

проузроковао материјалну штету.  

 

Неспорна је чињеница да је Жалба тужиље одбијена 24.08.2006.године, али из исте 

се не може јасно утврдити шта је предмет жалбених навода. Такође, ни из изјава 

предложених сведока од стране тужиље није се могло утврдити у ком периоду је П.Х. 

(P.H.) била без електричне енергије, да је нестанак електричне енергије пријавила, као и 

штету коју је претрпела.  

 

 На основу овако утврђеног чињеничног стања тужиља није доказала кривицу 

тужене, односно није доказала да је штета проузрокована услед поступања или 

непоступања тужене, па је суд тужбени захтев тужиље одбио као неоснован. 

 

 Обзиром, да тужиља није утврдила одговорност тужене за насталу штету, суд се 

није упустао у утврђивање висине настале штете, јер без одговорности не може се 

утврђивати ни висина.  
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 Одредбом члана 19. Закона о парничном поиступку, прописано је да суд током 

целокупног првостепеног поступка брине по службеној дужности о својој предметној 

надлежности.  

 

 Одредбом члана 12 став 1., 3. и 4. Закона о судовима, прописано је да основни 

судови су надлежни да у првом степену одлуче о свим питањима, осим ако законом није 

другачије одређено. Ставом трећим, је прописано да економска питања потпадају под 

искључиву надлежност Основног суда у Приштини. Ставом четвртим, прописано је да 

административна питања су у ексклузивној надлежности Основног суда у Приштини. 

 

 Неосновани су наводи пуномоћника тужене да Основни суд у Митровици није 

стварно надлежан да поступа у овој правној ствари и да је за то надлежан Основни суд у 

Приштини-Административно одељење, односно Основни суд у Приштини за привредне 

спорове.  

 

Што се тиче навода да није надлежан Основни суд у Митровици, већ Основни суд 

у Приштини-Административно одељење, они су без основа, из разлога што је у питању 

накнада штете и као таква налази се искључиво у надлежности Основног суда у 

Митровици, јер штета за коју тужиља тврди да је настала, наступила је на територији 

Основног суда у Митровици, па самим тим постоји његова предметна надлежност за 

поступање у овој правној ствари, са друге стране тужиља не оспорава управни акт којим 

јој је одбијена жалба већ тужбеним захтевом тражи накнаду материјалне штете. Наиме, 

одредбом члана 17. Закона о судовима, утврђена је надлежност управног одељења, па 

сходно наведеној законској одредби суд је одбио захтев пуномоћника као неоснован. 

 

Неосновани су наводи пуномоћника тужене да Основни суд у Митровици није 

стварно надлежан за поступање у овој правној ствари јер је у питању спор два привредна 

друштва и да је за то надлежан Основни суд у Приштини-Одељење за привредне спорове.  

 

Основни суд у Приштини-Одељење за привредна питања нема надлежност између 

лица која су носиоци индивидуалног бизниса јер исти немају својство трговачког 

друштва, а Одељење за привредне спорове надлежно је за спорове међу трговачким 

друштвима како домаћих тако и страних. Такође, индивидуални бизнис тужиље је угашен 

22.10.2007.године, па горе наведено Одељење нема стварну надлежност у овом спору, већ 

се она искључиво налази у надлежности овог суда. Надлежност суда за привредна 

поитања утврђена је чланом 16. Закона о судовима, те из тог разлога суд је одбио предлог 

пуномоћника тужене као неоснован.  

 

 Одлуку о трошковима суд је донео сходно одредби члана 452. став 1. Закона о 

парничном поступку, којим је прописано да странка која губи у потпуности судски процес 

дужна је противничкој странци која је добила процес и противнику који јој се придружио 

да накнади све судске трошкове.  

 

Обзиром да је тужена успела у овом поступку, а није захтевала накнаду парничних 

трошкова, суд је одлуку о трошковима донео сходно горе цитираној законској одредби.  

 

Из изложеног суд је одлучио као у изреци ове пресуде.  
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ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Опште одељење – Грађански одсек 

                                            П.бр. 502/06, дана 03.03.2022. године 

 

 

                                                                                         С У Д И Ј А, 

                       Милош Марковић 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове пресуде дозвољена је жалба Апелационом 

суду у Приштини, у року од 15 дана, од дана пријема писменог отправка исте. Жалба се 

подноси овом суду.  

         

 


