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П.бр.370/2017 

 

OСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ, Опште одељење, судија Слађан Рибаћ, у 

правној ствари тужиоца К... (B... – B...), из Приштине, улица „...“, Магистрала Приштина-

Косово Поље б.б, коју заступа Компанија „D... SH.P.K“ из Приштине, улица ... , спрат II, 

број ... , а коју по пуномоћју заступа Besiana Duraku, против туженог A.H. из села ... , 

општина Митровица, ради регреса накнаде штете, вредност предмета спора 14.000,00 

евра, на главној расправи одржане дана 16.12.2021 године, у присуству пуномоћника 

тужиоца, донео је,  

П Р Е С У Д У 

УСВАЈА СЕ тужбени захтев тужиоца К... (B… - B...), из Приштине, улица „...“, 

Магистрала Приштина-Косово Поље б.б., као ОСНОВАН, па се ОБАВЕЗУЈЕ тужени 

A.H. из села ... , општина Митровица, да тужиоцу на име регреса накнаде штете, исплати 

износ од 14.000,00 евра, са законском затезном каматом од 8% почев од 04.07.2017 године, 

као дана подношења тужбе, до коначне исплате, у року од 15 (петнаест) дана од дана 

пријема ове пресуде, под претњом принудног извршења.  

 

 ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужени A.H. из села ... , општина Митровица, да тужиоцу К... 
(B… – B...), из Приштине, улица „...“, Магистрала Приштина-Косово Поље б.б., 
надокнади трошкове парничног поступка у износу од 100.00 евра, у року од 15 
(петнаест) дана од дана пријема пресуде, под претњом принудног извршења. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Тужилац је у тужби и на одржаним расправама преко свог пуномоћника навео да 

је тужени дана 09.10.2013 године око 23:10 часова у село ... , Општина Звечан изазвао 

саобраћајну незгоду возилом марке VW Golf II, регистарских ознака ... , које је било без 
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осигурања, односно са истеклим роком полисе осигурања. До незгоде је дошло када је 

возило А којим је управљао А.Х. , непажњом причинило штету повређеној породици Г. . 

К... је породици Г. , на основу вансудског споразума закљученим између тужиоца и 

оштећених надокнадио материјалну и нематеријалну штету претрпљену услед ове незгоде 

у којој је настрадао Е.Г. . На одржаном рочишту за главну расправу пуномоћник тужиоца 

је прецизирао тужебени захтев да  им тужени исплати  регрес на име накнаде исплаћене 

штете у износу од 14.000,00 евра, са законском затезном каматом од 8% од дана 

подношења тужбе до коначне исплате. 

Предложио је суду да усвоји као основан тужбени захтев тужиоца. 

Доказе је предложио.  

Трошкове поступка је тражио и исте је прецизирао.  

Тужени је у свом одговору на тужбу, навео да нема законски основ да се накнада 

тражи од њега, јер се из доказа приложених уз тужбу не може утврдити, по ком основу је 

тужилац тражио накнаду материјалне и нематеријалне штете, као последица саобраћајне 

незгоде проузроковане дана 09.10.2013 године, у којој је преминуо сада покојни Е.Г. . 

Тврди да он није једини узрок саобраћајне несреће и да је у току кривични поступак по 

предмету П.бр.478/18 у којем ће се затражити вештачење за тачно утврђивање узрока 

несреће, јер се са лица места сумња да је саобраћајна несрећа је настала уз међусобно 

ослобађање учесника у саобраћају.  У зависности од мишљења вештака о пропустима 

учесника у саобраћају, тужилац је морао да надокнади штету породици сада покојног Е.Г 

. Уз тужбу нису достављени докази којима се доказује основаност захтева. Сви докази 

потврђују само развијену процедуру за накнаду материјалне и нематеријалне штету. 

Тужилац је могао да изврши надокнаду штете само када постоји основ ко је одговоран за 

изазивање незгоде и сразмерно одговорности одговорних да тражи накнаду материјалне 

и нематеријалне штете.  

Предложио је суду да тужбени захтев тужиоца одбије у целости као неоснован. 

Трошкове поступка је тражио. 

У циљу утврђивања чињеничног стања суд је у доказном поступку извршио увид 

у следеће доказе и то; Извештај о несрећи бр.2013-СТ-012 Полиције Косова-Станице 

полиције Звечан са фотографијама са лица места од 09.10.2013 године, године,  Захтев 

за накнаду штете адвоката породице настрадалог од дана 03.12.2013 године, Лекарски 

извештај Главног Центра Породичне медицине у Вучитрну  бр.36 од 10.10.2013 године, 

Отпусне листе са експертизом Здравственог центра Косовска Митровица бр.3051 од 

10.10.2013 године, Извод рођених за Е.Г. од ... године, Извод рођених за Р.Г. од ... године, 
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Извод рођених за Р.Г1. од ... године, Извод рођених за Л.Г. од ... године, Извод рођених 

за Е.Г1. од ... године, Извод рођених за Е.Г2. од 18.11.2013 године,  Извод умрлих 

Канцеларије цивилног стања Вучитрн од 11.11.2013 године, бр. ... , за Е.Г. , Изјава о 

заједничком домаћинству Општине Митровица редни број 11/11001/2 од 22.11.2013 

године, Одлука комисије БСК  за први степен штете бр. Досијеа 2239/13 од 23.12.2013 

године, Решење БКС бр.ФК-2239/2013 од 17.01.2014 године о усвајању захтева за 

надокнаду штете у износу од 14.000,00 евра, Вансудски споразум од 12.03.2014 године, 

Обавештење БКС Фонда за надокнаду бр.2239/13 од 12.03.2014 године, Извештај из 

банке (налог банковског трансфера) од 12.03.2014 године, 

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

појединачно и на основу резултата целокупног поступкау смислу члана 8. Закона о 

парничном поступку, утврдио да је тужбени захтев тужиоца основан. 

Увидом у Извештај о несрећи бр.2013-СТ-012 Полиције Косова-Станице 

полиције Звечан са скицом саобраћајне незгоде од 09.10.2013 године, године, суд је 

утврдио да је до саобраћајног удеса дошло у тренутку када  је возач возил ,,А'' VW Golf 2 

регистарских ознака ... , A.Х. кретао из правца Митровице у правцу Лепосавића, тако да 

није прилагодило брзину условима и стању пута, изгубио је контролу над возилом, 

прешао на супротну траку и у том тренутку ударио у возило VW Furgon регистарских 

ознака ... , које се кретало из правца Лепосавића, којим је управљао А.Р. и тада долази до 

контракта ова два возила, при чему је настала материјална штета на оба возила а  путник 

Грепи Егзон у возилу туженог је задобио фаталне последице. 

Из Лекарског извештаја Главног Центра Породичне медицине у Вучитрну  бр.36 

од 10.10.2013 године, суд утврђује да је од наведеног Центра, констатована смрт Е.Г. дана 

10.10.2013 године, у 15:05 часова. 

Увидом у  Отпусне листу са експертизом Здравственог центра Косовска 

Митровица бр.3051 од 10.10.2013 године, суд је утврдио да је Е.Г. као хитан случај 

примљен у Здравственом центру у Косовској Митровици у тешком општем стању, без 

свести, без знакова дисања, и да се у договору са породицом пацијент упућује у Ургентни 

центар, КЦ Приштина, неурохирургија. 

Увидом у Извод рођених Канцеларије цивилног стања у Митровици, бр.Е ... од 

11.11.2013 године,суд је утврдио да је Е.Г. рођен ... године. 

 Увидом у Извод рођених Канцеларије цивилног стања у ... , бр.Е ... од 18.11.2018 

године, суд је утврдио да је Р.Г. рођен ... године. 
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Увидом у Извод рођених Канцеларије цивилног стања у Митровици, бр.Е ...  од 

22.11.2013 године, суд је утврдио да је Р.Г. рођена ... године, 

Увидом у Извод рођених Канцеларије цивилног стања у Митровици, бр.Е ...  од 

18.11.2013 године, суд је утврдио да је Л.Г. рођена ... године,  

Увидом у Извод рођених Канцеларије цивилног стања у Митровици, бр.Е ... од 

19.11.2013 године, суд је утврдио да је Е.Г. рођен ... године, 

Увидом у Извод рођених  Канцеларије цивилног стања у Митровици, бр.Е ... од 

18.11.2013 године, суд је утврдио да је Е.Г1. рођена ... године.  

Увидом у Извод умрлих Канцеларије цивилног стања Вучитрн од 11.11.2013 

године, бр.255, суд је утврдио да је Е.Г. , преминуо дана ... године. 

 Изјава о заједничком домаћинству Општине Митровица редни број 11/11001/2 

од 22.11.2013 године,суд је утврдио да Р.Г. живи у заједничком домаћинству у месту ... , 

са супругом Р.Г1. , ћеркама Л.Г.  и Е.Г1. и сином Е.Г2. . 

Увидом у Захтев за накнаду штете од 03.12.20113 године, суд је утврдио да се 

пуномоћник оштећене породице Г. , адвокат Maxhid Syla из Приштине, писменим 

захтевом обратио БКС у Приштину, за накнаду штете породице Г. , због смрти Е.Г. , који 

је изгубио живот у саобраћајној несрећи која се догодила ... године у село ... , општина 

Звечан. 

Одлуком Комисије БСК за први степен штете бр. Досијеа 2239/13 од 23.12.2013 

године, утврђена је висина нематеријалне штете за све чланове породице Грепи  у укупном 

износу од 14.000,00 евра. 

Увидом у Решење БКС бр.ФК-2239/2013 од 17.01.2014 године, суд је утврдио да 

се усваја  захтев за надокнаду штете оштећеној породици Г. , због смрти Е.Г. , у укупном  

износу од 14.000,00 евра. 

Из Вансудског споразума од 12.03.2014 године, закљученог између К... и 

породице Г. , утврђује се  да су се тужилац и оштећени споразумели да Б... оштећеној 

породици Г. , поводом саобраћајне незгоде која се догодила 09.10.2013 године у село ... , 

општина Митровица у којој је живот изгубио Е.Г. , на име материјалне и нематеријалне 

(моралне) штете; духовни бол за родбину, трошкови сахране, постављање надгробног 

споменика, исплати укупан износ од 14.000,00 евра. 

Из Обавештења Б... за надокнаду бр.2239/13 од 12.03.2014 године, утврђено је да 

се даје налог за пренос на рачун адвоката  (за породицу Г.), коме се мора исплатити износ 

од 14.000,00 евра, на име обештећења, на основу Вансудског споразума. 
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 Из Извештаја банке (налог банковског трансфера) од 12.03.2014 године, суд је 

утврдио да је дана 12.03.2014 године, преко банке Б... уплаћен на рачун адвоката 

оштећених Maxhid Syla  износ од 14.000,00 евра. 

Све наведене доказе суд је прихватио у целости, оценивши их као јасне, поуздане 

и веродостојне. 

Анализом изведених доказа суд је несумњиво утврдио да је тужени, због 

непоштовања саобраћајних прописа, нерегистрован, управљајући аутом марке VW Golf, 

не прилагодивши возило условима пута, прешао на супротну траку и ударио возило VW 

Furgon, када је живот изгубио путник Е.Г. .  

Одредбом члана 9. Закона о облигационим односима, прописано је да је свако 

дужан да се уздржи од поступака којим се може другоме проузроковати штета. 

Одредбом члана 3. Закона о обавезном осигурању од аутоодговорности је 

предвиђено да власник возила, пре коришћења истог, треба да закључи уговор о 

осигурању од аутоодговорности за проузроковане штете према трећим лицима, за случај 

смрти, телесних повреда, оштећења здравља  или имовинске масе.  

Одредбом чл. 18 ст.1 Закона о одговорности је превиђено да оштећена особа којој 

је проузрокована штета унутар територије Републике Косова од стране моторног возила 

чији власник није покривен осигурањем од одговорности, има право да затражи накнаду 

од уреда, док је ст.4 наведеног члана истог закона предвиђено да Уред има право регреса 

за ову штету од одговорне особе и то за плаћену суму, трошкове и камате. 

Одредбом чл.136 ст.1 Закона о облигационим односима је предвиђено да ко 

проузрокује штету дужан је надокнадити је, уколико не докаже да је штета настала без 

своје кривице. 

Одредбом чл.140 ЗОО је предвиђено да кривица постоји када штетник проузрокује 

штету намерно или непажњом. 

Одредбом чл.159 ст.1 ЗОО је предвиђенода у случају удеса изазваног моторним 

возилом у покрету који је проузрокован искључиво кривицом једног имаоца, примењују 

се правила о општој одговорности по основу кривице. 

Неосновани су наводи туженог да нема законског основа за накнаду штете од 

туженог, јер је кривични поступак у току по предмету П.бр. 478/10. Кривично право пружа 

заштиту уређним грађанско имовинским односима. Додирна тачка између ове две гране 

права постоји, услед проузроковања штете, учињене кривичним делом. Оштећени 

кривичним делом има право да у току кривичног поступка постави свој имовинскоправни 

захтев, који кривични суд може усвојити или упутити оштећеног да исти оствари у 
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парничном поступку. У случају када је оштећени упућен да свој одштетни захтев оствари 

у парничном поступку, парнични суд је везан осуђујућом кривичном пресудом у погледу 

утврђеног кривичног дела и кривичне одговорности. На основу напред наведеног 

произилази да грађанску одговорност суд мора посматрати као самосталну у односу на 

кривичну, па самим тим није везан вођењем кривичног поступка. 

 Имајући у виду да је у доказном поступку несумњиво утврђено да је кривицом 

туженог дошло до саобраћајне незгоде у којој је лице Е.Г. смртно страдао, да је тужилац 

оштећеној породици на име материјалне и нематеријалне штете, дана 12.03.2014 године, 

исплатио 14.000,00 евра, суд закључује да тужилац као осигуралац има право регреса 

исплаћене штете од стране туженог, а на основу напред цитираних одредби, имајући у 

виду да тужени није био осигурао своје возило, односно истекла му је полиса осигурања 

у тренутку саобраћајне незгоде, због чега је усвојио тужбени захтев тужиоца и донео је 

одлуку као у ставу првом диспозитива ове пресуде. 

 На досуђени новчани износ тужиоцу припада и право на законску затезну камату 

од 8% у складу са одредбом чл.382 ЗОО и то почев од 04.07.2017 године, као дана 

подношења тужбе до коначне исплате. 

 Одлуку о трошковима парничног поступка суд је донео на основу чл.452 ст.1 ЗПП, 

и обавезао је туженог да надокнади трошкове тужиоца за плаћену судску таксу у износу 

од 100,00 евра.  

На основу свега наведеног одлучено је као у изреци ове пресуде на основу чл.143 

ст.1 ЗПП-а. 

 

 

ОСНОВНИ СУД  МИТРОВИЦА-ОПШТЕ ОДЕЉЕЊЕ, 

 П.бр.370/2017, дана 16.12.2021.године. 
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                            Слађан Рибаћ  

 

 



 Broj predmeta: 2019:218570 
 Dana: 16.12.2021 
 Broj predmeta: 02565252 
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ : Против ове пресуде може се изјавити жалба у року од 15 

(петнаест) дана, од дана пријема пресуде, Апелационом суду Косова у Приштини, а преко 

овог суда. 

 


