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Дана: 26.02.2021 

Број документа:     01605619 

 

 

   П.бр. 655/15 

 

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

Слађана Пајовић, са стручним сарадником Миљаном Прелевић,  у правној ствари 

тужиље З.Н-В (Z.N-V), из Митровице, улица … , број … , коју по пуномоћју заступа 

адвокат А.M.Љ (A.M.L), из Приштине,  против тужене К… са седиштем у  Приштини, 

улица … (…), ламела …,  предмет спора накнада штете, вредност предмета спора 10.037, 

00 евра, након одржане главне расправе, у присуству пуномоћника тужиље, а у одсуству 

уредно позване тужене, дана 26.02.2021.године, донео је  

 

 

     

П Р Е С У Д У 

 

 

УСВАЈА СЕ тужбени захтев тужиље З.Н-В (Z.N-V), из Митровице па се 

ОБАВЕЗУЈЕ  тужена К… са седиштем у Приштини, да тужиљи на име накнаде штете 

исплати, и то:  

 

На име нематеријалне штете: 

 на име претрпљеног физичког бола, износ од 3.150,00 евра, 

 на име претрпљеног душевног бола и страха, износ од 2.800,00 евра, 

 на име претрпљеног душевног бола због смањене животне активности у 

степену од 3%, износ од 2.000,00 евра, 

 на име претрпљеног душевног бола због унакажености, износ од 1.500,00 

евра, 
 

На име материјалне штете: 

 на име материјалне штете за туђу негу и помоћ за 14 дана, износ од 140,00 

евра, 

 на име појачане исхране за 21 дан, износ од 210,00 евра, 

 на име бањске рехабилитације – физикалне рехабилитације, износ од 

182,00 евра 

 на име трошкова лечења, износ од 55,00 евра 
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и све то са припадајућом законском затезном каматом на годишњем нивоу од 

12%. и то почев од дана подношења захтева о накнади штете 23.02.2015.године, па до 

коначне исплате, све то у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде, под 

претњом принудног извршења. 

  

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужена К… са седиштем у Приштини, да тужиљи З.Н-В 

(Z.N.V), из Митровице, на име парничних трошкова надокнади новчани износ у висини 

од 811,40 евра, а све у року од 15 дана од дана правноснажности ове пресуде, под 

претњом принудног извршења.  

 

ОДБИЈА СЕ захтев тужиље З.Н-В (Z.N-V), из Митровице, за износ преко 

досуђеног износа од 811,40 евра, па до тражених 1.088,80 евра, на име накнаде трошкова 

парничног поступка, као неоснован.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 Тужиља је у тужби која је поднета овом суду дана 23.05.2015.године и током 

поступка, преко свог пуномоћника навела да је дана 18.01.2015.године, изазвана 

саобраћајна несрећа између три аутомобила, односно возач … (…), управљајући 

путничким возилом „А“ марке „OPEL CORSA“, регистарске ознаке … , да би се 

укључио на магистрални пут Урошевац-Приштина, непромишљено је прешао на 

супротну (леву) саобраћајну траку, где се у том тренутку том левом траком кретало 

путничко возило „Б“ марке „RENAULT CLIO“, са регистарским ознакама …, којим је 

управљао возач … (…), и који је, да би избегао саобраћајну незгоду, због 

непромишљеног потеза путничког возила „А“, прешао са своје леве на десну траку, и 

том приликом ударио возило „Ц“ марке FIAT PUNTO“, са регистарским ознакама … 

којим је управљао возач … (…), где је приликом ударца тужиља задобила тешке 

телесних повреда, а која је била у својству путника у путничком возилу „Б“ марке 

„RENAULT CLIO“. Имајући у виду, да је од стране Основног тужилаштва у Приштини, 

одређено вештачење, и да је том приликом вештак саобраћајне струке, изнео свој налаз и 

мишљење, а које је приложено суду, у чијем закључку се наводи да примарни пропуст за 

изазивање саобраћајне несреће има возач путничког возила „А“, марке „OPEL CORSA“, 

чији је осигураник Компанија за осигурање „SIGURIA“,  а да секундарни пропуст има 

возач путничког возила „Б“ марке „RENAULT CLIO“, чији је осигураник Компанија 

„Kosova e Re“ и на основу свега изложеног у току постука, пуномоћник тужиље је  

прецизирао тужбени захтев и том приликом тражио да суд обавеже тужену Компанија за 

осигурање „...“,  да на на име претрпљеног физичког бола, иплати износ од 3.150,00 евра, 

на име претрпљеног душевног бола и страха, износ од 2.800,00 евра, на име претрпљеног 

душевног бола због смањене животне активности у степену од 3%, износ од 2.000,00 

евра, на име претрпљеног душевног бола због унакажености, износ од 1.500,00 евра, на 

име материјалне штете за туђу негу и помоћ за 14 дана, износ од 140,00 евра, на име 

појачане исхране за 21 дан, износ од 210,00 евра, на име бањске рехабилитације – 

физикалне рехабилитације, износ од 182,00 евра и на име трошкова лечења, износ од 

55,00 евра, што укупно износи 10.037,00 евра, док је истакао да су други део штете од 

осигураника возача … (…) који је управљао путничким возила „Б“, остварили у 

редовном поступку. Трошкове поступка је тражио и то: за састављање тужбе 208,00 

евра, за заступање на два рочишта 540,80 евра, на име уплате за изведено лекарско 
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вештачење 300,00 евра, као и на име судске таксе износ од 40,00 евра. Доказе је 

приложила. 

 

 Тужена је у свом одговору на тужбу и током поступка, делимично оспорила 

тужбени захтев тужиље по висини и по основу спора, истичући као један од разлога 

оспоравања да је управо возач путничког возила „Б“ марке „RENAULT CLIO“, допринео 

насталој саобраћајној несрећи. Такође, тужена је на речима на усменој расправи истакла 

да је у редовном поступку нудила накнаду за нематеријалну штету у износу од 60% за 

осигураника тужене и за 40% за осигураника Компаније „…“. Тужена се у току поступка 

сложила са предлогом пуномоћника тужиље да се изведе вештачење медицинске струке, 

и то лекара ортопедске – трауматолошке и психијатриске струке.  

Заступник тужене се није појавио на главној расправи, иако је био уредно позван, а свој 

изостанак није оправдао, те је главна расправа одржана у његовом одсуству.   

 

   У циљу утврђивања чињеничног стања суд је извео доказе, читањем приложене 

писане документације и то: извештај Полиције Косова од 18.01.2015.године; извршен је 

увид у скицу магистралног пута Урошевац-Приштина од 18.01.2015.године; читањем 

налаза и мишљења вештака саобраћајне струке од 27.04.2015.године; читањем извештаја 

офтамолога од 19.01.2015.године; читањем извештаја Регионалне болнице Митровица од 

дана 21.01.2015.године; читањем извештаја Регионалне болнице од дана 

22.01.2015.године; читањем извештаја специјалистичке ординације „…“ од дана 

21.01.2015.године уз коју је приложен и фискални рачун од 10 евра; читањем упута за 

дијагносичка испитивања од дана 22.01.2015.године заједно са фискалним рачуном од 30 

евра; читањем извештаја лекара поликлинике „…“ из Митровице, од дана 

22.01.2015.године заједно са фискалним рачуном од 15 евра; читањем захтева за 

надокнаду материјалне и нематеријалне штете достављен туженој дана 

23.02.2015.године; читањем налаза и мишљења вештака - медицинске процене лекара 

ортопедске клинике и психијатриске клинике „…“ од дана 12.03.2020.године, и 

саслушањем вештака ортопед - трауматолога … (…). 

   

Суд је на основу савесне и брижљиве оцене сваког доказа посебно и свих доказа 

заједно, као и на основу резултата целокупне расправе, сходно одредби члана 8. Закона о 

парничном поступку и применом материјланог права на тако утврђено чињенично стање 

нашао да је тужбени захтев тужиље  основан.  

  

На основу Извештаја Полиције Косова од 18.01.2015.године и скице приложене 

уз исти, утврђено је да се истога дана догодила саобраћајна незгода на магистралном 

путу Урошевац-Приштина, и да су том приликом учествовала три путничка возила, 

путничко возило „А“ марке „OPEL CORSA“, регистарске ознаке … , да би се укључио 

на магистрални пут Урошевац-Приштина, непромишљено је прешао на супротну (леву) 

саобраћајну траку, где се у том тренутку том левом траком кретало путничко возило „Б“ 

марке „RENAULT CLIO“, са регистарским ознакама … , којим је управљао возач … (…), 

и који је, да би избегао саобраћајну незгоду, због непромишљеног потеза путничког 

возила „А“, прешао са своје леве на десну траку, и том приликом ударио возило „Ц“ 

марке FIAT PUNTO“, са регистарским ознакама … којим је управљао возач … (…), и да 

је том приликом настала материјална штета као и да је више лица задобило телесне 

повреде. Такође, суд је на несумњив начин из извештаја Полиције Косова, утврдио да је 

осигураник возила „А“ марке „OPEL CORSA“, регистарске ознаке …,  управо Компанија 

за  осигурање „...“, а да је осигураник путничког возила „Б“ марке  „RENAULT CLIO“, са 

регистарским ознакама … Компанија „…“.  
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Из налаза и мишљења судског вештака саобраћајен струке … (…), од дана 

27.04.2015.године, суд је утврдио да се догодила саобраћајна незгода у Ветернику, преко 

магистралног моста Урошевац – Приштина, где је ограничење брзине од 80 m/h. Даље је 

утврђено, да су у саобраћајној незгоди учествовала три путничка возила, и то да је до 

незгоде дошло када су се путничка возила „А“ и „Ц“ укључивала  на магистрални пут 

Урошевац-Приштина, где је возило „А“ својим непромишљеним поступком да ће својим 

радњама другог учесника ометати у саобраћају, укључило на супротну (леву) траку 

коловоза, где се том траком и својим путем кретало возило „Б“, и које је приметивши 

возило „А“ да иде његовом траком, желећи да избегне незгоду,  скренуо у себи супротну 

десну траку и са предњим делом своје десне стране путничког возила, ударио у возило 

„Ц“  у задњи део леве стране и том приликом завршио на бочну леву страну пута, где су 

наступиле телесне повреде путника и возача возила „Б“ као и возача и путника у возилу 

„Ц“. Такође, у налазу и мишљењу вештака, се у закључку децидно истиче, да је до 

незгоде управо дошло јер путничко возило „А“ није прилагодило брзину и начин 

кретања условима и тренутним околностима на путу, па је желећи да се укључи на  

магистрални пут Урошевац-Приштина, својом непажњом директно прешао на леву 

страну саобраћајног пута, где се већ кретало возило „Б“, које је схватило да ће доћи до 

судар, предузело радње да би избегао ударац, скренуо на десној саобраћајној траци и као 

последица тога, удара возило „Ц“ са предњим делом леве стране, и од тог ударца возило 

„Б“ је завршило на бочној десној страни пута. Вештак саобраћајне струке је у свом 

налазу и мишљењу истакао да примарни пропусти припадају возачу путничког возила 

„А“ „OPEL CORSA“  … (…), а да секундарни пропусти припадају возачу путничког 

возила „Б“ RENAULT CLIO“ … (...). 

  

На основу извештаја офталмолога од 19.01.2015.године, затим извештаја 

Регионалне болнице Митровица од дана 21.01.2015.године, извештаја Регионалне 

болнице од дана 22.01.2015.године, извештаја специјалистичке ординације „…“ од дана 

21.01.2015.године и упута за дијагносичка испитивања од дана 22.01.2015.године, као и 

извештаја лекара поликлинике „…“ из Митровице, од дана 22.01.2015.године, суд је на 

несумњив начин утврдио да је тужиља у овом поступку задобила телесне повреде, и то 

прелома носних костију, носни септум хематома, крварење и  уганућа и истегнућа 

вратног дела кичме.  

  

На основу налаза и мишљења вештака – медицинске процене ортопедске 

Клинике и Психијатријске клинике „…“, одрађеног дана 12.03.2020.године, суд је 

утврдио да су повреде које је задобила тужиља приликом саобраћајне незгоде третирају 

као тешке телесне повреде. Затим да је од тренутка наношења повреда па до одласка у 

Регионалну болницу Митровица, тужиља имала болове јаког интезитеа 30 минута и 

наредна три дана, да су повреде које су изазване, претходиле болу средњег интетзитеа у 

наредне три недеље, где је као последица била крварење из носа, а да је бол ниског 

интезитета тужиља трпела након овог временског периода још две недеље. Вештак у 

свом налазу и мишљењу истиче, да је на основу разговора и анализа лекарске 

документације која је приложена у списима предмета, установио да примарни страх од 

смрти и директна претња њеном личном интегритету постојала у тренутку саме 

саобраћајне незгоде, а да секундарни страх који је уследио након доживљене 

саобраћајне несреће, довео је до тога да тужиља има поремећај сна, сећање на догаћај, 

страх од инвалидитета, анкциозност, поремећај расположења и бројне соматске тегобе 

које су трајале од 3 месеца до 6 месеци, и то све са средњим и ниским интезитетом. 

Страх и несигурност средњег интезитета осећа и данас приликом учешћа у саобраћају, 
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лако унакажење тела као и последице у пределу леђа и носа се примећују код тужиље 

приликом додира, с обзиром да је било прелома носне кости. Постоји смањена општа 

животна активност од 3% према Уредби нематеријалне штете Министарства Здравља од 

2016. године и сматра да је дошло до појачане хране око три недеље и то оне која је 

обогаћена витаминима, минералима и протеинима. За туђу негу и помоћ, истиче се у 

самом вештачењу да је било потребно око две недеље како би се тужиља опоравила. За 

одлазак на рехабилитацију у бањи, вештак истиче да је потребно око 7 дана.  

  

На основу фискалних рачуна који су приложени уз извршене лекарске прегледе, 

суд је констатовао да је преглед у специјалистичкој ординацији „…“ коштао 10 евра, као 

и упут за дијагностичка испитивања који је плаћен 30 евра и преглед доктора 

поликлинике „…“ из Митровице плаћен је 15 евра, што укупно износи 55,00 евра 

плаћених за трошкове лечења.  

  

Увидом у захтев за надокнаду материјалне и нематеријалне штете достављен 

туженој дана 23.02.2015.године,  суд је утврдио да је тужиље упутила исти туженој, са 

утврђеном висином за накнаду материјалне и нематеријалне штете, на који јој 

осигураватељ, у овом поступку тужена није одговорила, па је тужиља (оштећена) стекла 

право за судску заштиту пред овим судом. 

  

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

поуздане и веродостојне, ово тим пре што ни наводима парничних странака у току 

поступка, садржина истих није доведена у сумњу, нити је оспорена.  

  

Одредба члана 9. Закона о облигационим односима прописује да је свако дужан 

да се уздржи од поступка којим се миже другоме проузроковати штета. 

 

Одредба члана 137. Закона о облигационим односима прописује да је штета 

умањење нечије имовине (обична штете) и спречавање њеног повећања (изгубљена 

корист) као и наношење другоме физичког или психичког бола или страха(нематеријлан 

штета). 

  

 Одредба члана 179. Закона о облигационим односима прописује да је свако ко 

другом  проузрокује телесну повреду или му наруђи здравље, дужан је надокнадити му  

трошкове лечења и друге потребне трошкове у вези са лечењем, као и зараду изгубљене 

добити због неспособности за рад у време лечења. 

 

 Одредбом члана 183. Закона о облигационим односима прописује се да за 

претрпљене физичке болове, за претрпљене душевне болове због умањења животне 

активности, наружености, повреде угледа, части, слободе или права личности, смрт 

блиског лица као и за страх, суд ће, ако нађе у зависности од околности случаја, а 

нарочито јачина болова и страха и њихово трајање да то оправдава, досудити правичну 

новчану надонаду, независно од накнаде материјалне штете као и у њеном одсуству. На 

основу истога члана, у ставу 2 прописује се да приликом одлучивања о захтеву за 

накнаду нематеријалне штете, као и о висини њене накнаде, суд ће водити рачуна о 

значају повређеног добра и циљу коме служи та накнада, али и о томе да се њоме не 

погодује тежњама које нису спојиве са њеном природом и друштвеном сврхом.  

 

 Одредбом члана 170. Закона о облигационим односима прописано је да обавеза 

накнаде штете сматра се доспелом од тренутка настанка штете. 
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 Одредбом члана 25. став 1. Закона о обавезном осигурању од аутоодговорности је 

прописано да оштећени има право да поднесе захтев за накнаду штете на основу 

осигурања аутоодговорности директно одговорном осигураватељу. Док члан 26. став 1 

истога закона, прописује да осигураватељ је обавезан да за штете у људству, најкасније у 

року од 60 дана, док за штете у власништву, најкасније у року од 15 дана од дана 

подноштења захтева за накнаду штете, размотри захтев и да писмено обавести оштећену 

страну. Члан 26. став 5 истога закона прописује да у случају да одговорни осигураватеља 

не одговори оштећеној страни у склопу рока одређеног у ставу 1. истога члана, 

оштећени има право да поднесе тужбу пред надлежним судом.  

 

  Како тужена страна, није изнела примедбе на рад и налазе вештака ортопедске-

трауматолошке и психијатриске струке, иако јој је уредно достављено, са могућношћу 

писменог изјашњења на исти,  а да иста није ни приступила главној расправи на којој је 

имала могућност да се усмено изјасни о истом, суд је након одржане главне расправе 

извео у доказном поступку поменуто вештачење, уз присуство вештака ортопед - 

трауматолога … (…) који је и саслушан. Иако се на припремном рочишту одржаном 

дана 26.02.2019.године, заступник тужене обавезао да суду достави вансудски споразум 

тужиље са Компанијом „…”, до закључења главне расправе то није учинио.  Наиме, суд 

је у потпуности прихватио налаз и мишљење вештака и саобраћајне струке, као и 

вештачење ортопедко-трауматолошке и психијатријске струке, обзиром да су јасни, 

објективни, у свему урађени стручно и професионално, по најбољем знању и умећу, а 

све у складу са правилима науке и вештинама струке којом се ангажовани вештаци баве. 

 

 На основу свега изнетог, суд је утврдио следеће чињенично стање: 

 

 Сходно одредби члана 137. ЗОО, суд је утврдио да је тужиља претрпела како 

материјалну, тако и нематеријлну штете, и то у виду тешких телесних повреда, 

приликом саобраћајне незгоде која се догодила дана 18.01.2015.године, а да је сходно 

одредби члана 9. Закона о обавезном осигурању од аутоодговорности, предвиђено да 

осигурање од аутоодговорности покрива штету у лицима и имовине проузроковане 

трећим лицима коришћењем моторног возила, где је тужена осигураник возача 

путничког возила „А“ марке „OPEL CORSA“,  чији је власник … (…), а за кога је 

утврђено током поступка да је одговоран за саобраћајну незгоду. 

 

 Суд је из налаза и мишљења вештака саобраћајне струке, јасно утврдио да 

постоји примарна одговорност  возача путничког возила „А“ марке  „OPEL CORSA“, … 

(…), регистарске ознаке … , чији је осигураник тужена Компанија за осигурање „...“, и 

да је иста дужна да надокнади материјалну и нематеријалну штету оштећеној, у овом 

поступку тужиљи, нарочито имајући у виду да је иста делимично оспорила тужбени 

захтев, позивајући се и на секундарну одговорност возила „Б“, чији је осигураник 

Компанија „…“. Како се из навода пуномоћника тужиље и из саме тужбе, може видети 

да су они у редовном поступку један део штете наплатили од  Компанија „…“, тачније 

40%, а што је тужена и сама на рочишту одржаном дана 26.06.2019.године и изнела у 

свом излагању, остаје јасно да је већ поменута Компанија „…“, намирила своје дуговање 

оштећеној страни, а да тужена није испунила своју обавезу намирења траженог 

потраживања, у процентуалној вредности од 60%.  

 

 Према горе цитираној одредбо члана 183. става 2. Закона о облигационим 

односима, суд је приликом одлучивања о захтеву за накнаду нематеријалне штете, као и 
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о висини њене накнаде,  водио рачуна о значају повређеног добра и циљу коме служи та 

накнада, нарочито имајући у виду јачину болова и страха као и дужину њиховог трајања 

које је трпела тужиља, а која је последица саобраћајне несреће која се десила дана 

18.01.2015.године, па је сходно томе обавезао тужену да тужиљи на име нематеријалне 

штете исплати за претрпљени физички бол, износ од 3.150,00 евра, на име претрпљеног 

душевног бола и страха исплати износ од 2.800,00 евра, на име претрпљеног душевног 

бола због смањене животне активности у степену од 3% исплати износ од 2.000,00 евра 

и  на име претрпљеног душевног бола због унакажености исплати износ од 1.500,00 

евра. 

 

 Сходно горе цитираној одредби члана 179. ЗОО, суд је обавезао тужену да на име 

материјалне штете исплати тужиљи новчани износ за туђу негу и помоћ за 14 дана од 

140,00 евра, на име појачане исхране за 21 дан исплати износ од 210,00 евра, на име 

бањске рехабилитације – физикалне рехабилитације исплати износ од 182,00 евра.  Суд 

је овакву одлуку донео ценећи налаз и мишљење вештака ортопедско-трауматолошке и 

психијстриске струке, при чему је истом поклонио пуну веру, обзиром да је исти у 

обавези да налаз и мишљење поднесе на частан начин и у складу са правилима науке и 

струке. Док је у вези трошкова лечења у износу од 55,00 евра, суд одлуку донео на 

основу приложених писмених доказа, тачније фискалних рачуна која су приложена уз 

одговарајуће лекарске извештаје.  

 

 Суд је на досуђени износ у I ставу диспозитива пресуде, обавезао тужену да 

тужиљи плати законску затезну камату од 12%,  почевши од дана подношења захтева за 

надокнаду штете туженој, а то је од 23.02.2015.године, па све до коначне исплате, а све 

то у складу са чланом 382. став 2. ЗОО, а у вези са чланом 26. став 6. Закона о обавезном 

осигурању од аутоодговорности и у складу са Правним мишљењем Врховног суда 

Косова од дана 01.12.2020.године.   

 

 Одлуку о трошковима поступка садржана у другом ставу изреке пресуде, донета 

је на основу одредбом члана 452. став  1. Закона о парничном поступку. С обзиром да је 

тужиљу у овом поступку заступао адвокат, суд је одредио трошкове према Уредби о 

адвокатској тарифи, и то за састављање тужбе износ од 208,00 евра и на име заступање 

на два рочишта износ од 270,40 евра, затим на име предујма за трошкове вештачења 

износ од 300,00 евра, док је износ од 40,00 евра накнада за плаћену судску таксу, што 

укупно износи 818,40 евра.  

 

Суд је одбио захтев тужиље за накнаду парничних трошкова за износ преко 

досуђеног, из разлога јер се према Уредби о адвокатској тарифи, тарифни број 7, којом је 

предвиђено да је за заступање у споровима у којима вредност спора прелази границу 

спора мале вредност, одређен новчани износ од 135,20 евра, па је у конкретном случају 

предвиђено за два заступања на рочишту новчани износ од 270,40, а не  износ од 540,40 

евра како је пуномоћник тужиље истакао опредељујући своје трошкове у праничном 

поступку.  
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На основу наведеног, а применом напред наведених прописа, суд је одлучио као у 

изреци. 

 

 

 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Опште одељење-Грађански одсек 

П.бр. 655/15 од 26.02.2021.године 

 

 

 

                    С У Д И Ј А 
             Слађана Пајовић 

 

 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове пресуде може се изјавити жалба Апелационом суду у 

Приштини, у року од 15 дана од дана пријема преписа пресуде. Жалба се подноси овом 

суду.                                                                                        


