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Број предмета: 2019:193489 

Дана: 24.12.2021 

Број документа: 

П.бр. 681/2013     

02564713 

 

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

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

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

, а коју по пуномоћју заступа Besiana Duraku, против туженог B.S. из Митровице, ул. ,,…'' ради  

накнаде штете, вредност предмета спора 496,00 евра, на главној расправи одржане дана 

24.12.2021 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 

B.S. из Митровице, ул. ,,…'', да тужиоцу на име накнаде штете, исплати износ од 496,00 

евра, са законском затезном каматом од 8% почев од 10.10.2013 године, као дана 

подношења тужбе, до коначне исплате, у року од 7 (седам) дана од дана пријема ове 

пресуде, под претњом принудног извршења.  

 

 ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужени B.S. из Митровице, ул. ,,…'', да тужиоцу К... (B… - B...), 

из Приштине, улица „...“, Магистрала Приштина-Косово Поље б.б., надокнади трошкове 

парничног поступка у износу од 15,00 евра, у року од 7 (седам) дана од дана пријема 

пресуде, под претњом принудног извршења. 

О б р а з л о ж е њ е 
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Тужилац је у тужби и на одржаном рочишту за главну расправу, преко свог 

пуномоћника навео да је тужени дана 10.10.2011 године , око 15:15:00  часова, возилом 

Opel Vectra, регистрарских ознака ... изазвао саобраћајну незгоду у Митровици и ударио 

је у возило VW Golf, регистарских ознака ... власништво N.Z. из Митровице. Возило 

туженог није било регистровано односно истекла му је полиса осигурања. Оштећени N.Z. 

се у међувремену захтевом обратио тужиоцу за накнаду штете. Према закону о обавезном 

осигурању од аутоодговорности Републике Косова, Косовски биро за осигурање је дужан 

да надокнади ову штету оштећеној странци и да исту надокнади од узрока незгоде, 

односно од туженог у овом случају. Стога је комисија за процену потраживања тужиоца 

донела Одлуку бр.1787/2011, да се оштећеном у овој саобраћајној незгоди исплати 

накнада штете у износу од 496,00 евра, која је исплаћена 07.12.2011 године. На главној 

расправи пуномоћник тужиоца је прецизирао тужбени захтев за накнаду штете у износу 

од 496,00 евра, са законском затезном каматом од 8% почев 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.  

Суд је туженом дана 06.10.2021 године, доставио тужбу са прилозима на одговор, 

али тужени није одговорио на тужбу тужиоца. Суд је за дан 24.12.2021 године заказао 

главну расправу, али се тужени није одазвао позиву суда, иако је био уредно позван, свој 

изостанак није оправдао, па је суд одржао главну расправу у одсуству уредно позваног 

туженог.  

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

у следеће доказе и то; Извештај о несрећи бр.2011-БЦ-2044 од 10.10.2011 године, 

Полиције Косова-Станице полиције Митровица са фотографијама и скицом са лица 

места, Вештачење о штети од 14.10.2011 године Компаније осигурања ,,I…'', Захтев за 

процену штете од 14.10.211 године, Акт о процени штете од 21.10.2011 године, Решење 

БКС бр.1787/2011 од 26.10.2011 године,  Вансудски споразум од 03.11.2011 године, 

Налог за исплату од 03.11.2011 године, Трансакција Е... о исплати накнаде штете 

оштећеном N.Z. од 07.12.2011 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. 
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Увидом у Извештај о несрећи бр.2011-БЦ-2044 Полиције Косова-Станице 

полиције Митровица са фотографијама и скицом саобраћајне незгоде, суд је утврдио да је 

наведеног дана дошло до саобраћајнe незгоде када се возило ,,А'' којим је управљао B.S. 

није придржавало своје десне стране током вожње и када је стигао на кривину сузио је 

пут возилу ,,Б'' којим је управљао N.Z. и ударио га у возило наневши му материјалну 

штету. 

Увидом у Захтев за процену штете од 14.10.2011 године, суд је утврдио да се 

оштећени N.Z. писменим захтевом обратио БКС у Приштину, за процену штете на возило 

VW Golf поводом саобраћајне незгоде која се догодила 10.10.2011 године у Митровици. 

Увидом у Вештачење о штети од 14.10.2011 године, Компаније осигурања ,,I…'', 

суд је утврдио да је експерт Компаније, утврдио оштећене делове на возилу VW Golf 

оштећеног N.Z. . 

Акт о процени штете од 21.10.2021 године, даје приказ оштећених делова на 

возилу оштећеног N.Z.  марке VW Golf и утврђује њихову вредност у укупном износу од 

496,00 евра. 

Увидом у Решење БКС, бр.1787/2011 од 26.10.2011 године, суд је утврдио да се 

усваја  захтев за надокнаду штете оштећеном N.Z. , у укупном  износу од 496,00 евра. 

Из Вансудског споразума од 03.11.2011 године, закљученог између К... и 

оштећеног N.Z. , утврђује се да су се тужилац и оштећени споразумели, за штету коју је 

оштећени претрпео у саобраћајној несрећи дана 10.10.2011 године, у Митровици, за коју 

је одговоран возач B.S. , који је управљао возилом Opel Vektra регистарских ознака 289 

КС 189 и да су се на име претрпљене материјалне штете на возилу у овом случају штете, 

Г.Ф.К и оштећени договорили да се оштећеном на име накнаде исплати износ од 496,00 

евра. 

Увидом у Налог за исплату бр.1787/11 од 03.11.2011 године, суд је утврдио да 

Косовски Гаранциони фонд Косова даје налог за пренос новчаног износа од 496,00 евра, 

за  N.Z. . 

 Из Трансакција Е... од 07.12.2011 године, суд је утврдио да је оштећеном N.Z. 

уплаћен износ 496,00 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 B.S. , 

искључиво својом кривицом, због непоштовања саобраћајних прописа, нерегистрован, 
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управљајући аутом марке Opel Vectra, регистрарских ознака ... , не прилагодивши возило 

условима пута, прешао на супротну траку и ударио возило VW Golf, регистарских ознака 

... власништво N.Z. , и тиме причинио материјалну штету на возилу оштећеног.  

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. 

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

туженог дошло до саобраћајне незгоде у којој је причињена материјална штета на возилу 

оштрћеног, да је тужилац оштећеном на име материјалне штете, дана 17.12.2011 године,  

исплатио 496,00 евра, суд закључује да тужилац као осигуралац има право регреса од 

стране туженог, а на основу напред цитираних одредби, имајући у виду да тужени није 

био осигуран, 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. 
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 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 10.10.2013 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 15,00 евра.  

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

ЗПП-а. 

 

ОСНОВНИ СУД  МИТРОВИЦА-ОПШТЕ ОДЕЉЕЊЕ, 

 П.бр.681/2013, дана 24.12.2021.године. 

 

 

                                С у д и ј а, 

                            Слађан Рибаћ 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове пресуде може се изјавити жалба у року 

од 7 (седам) дана, од дана пријема пресуде, Апелационом суду Косова у Приштини, а 

преко овог суда. 

 

Напомена: Сходно члану 491.став 1. ЗПП је предвиђено да се против пресуде које 

се односе на спор мале вредности, може изјавити жалба само због битне повреде 

парничног поступка и због погрешне примене материјалног права.  

 

 


