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Број предмета: 2019:184519 

Дана: 19.11.2021 

Број документа:     02492583 

        П.бр. 95/2012 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ-ОПШТЕ ОДЕЉЕЊЕ, судија Слађан Рибаћ, 

са стручним сарадником Миљаном Прелевић, у правној ствари тужиоца К... (B…), из 

Приштине, ул. ,,…'' бр. … , коју заступа пуномоћник Besiana Duraku, против туженог Sh. 

(I.) A из села ... , општина Митровица, ради исплате регреса, вредност предмета спора 

434,00 евра, након одржане главне и јавне расправе, на којој су присуствовали 

пуномоћник тужиоца и тужени, дана 19.11.2021. године, донео је: 

П Р Е С У Д У  

 УСВАЈА СЕ тужбени захтев  тужиоца К... (B…), из Приштине, ул. ,,…'' бр. ... , као 

ОСНОВАН, па се ОБАВЕЗУЈЕ тужени Sh. (I.) A из села ... , општина Митровица, да 

тужиоцу на име регреса исплати износ од 434,00 евра, са законском затезном каматом од 

8% почев од 07.05.2012 године, као дана подношења тужбе, до коначне исплате у року од 

7 дана, од дана пријема ове пресуде, под претњом принудног извршења.  

 Свака страна сноси своје трошкове поступка. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

Тужилац је у тужби и речима на усменој расправи, преко свог пуномоћника, 

изјавио да је тужени дана 11.04.2011 године, око 08:00 часова у ул. ,,...'', управљајући 

возилом VW возило златне боје, регистарских ознака ... , које у то време није било 

осигурано и регистровано, изазвао саобраћајну незгоду, описану у полицијском извештају 

од датума 11.04.2011 године, и да је причињена материјална штета на аутомобилу Дамлер, 

регистарских ознака ... којим је управљао Dz.B . На основу закона бр. бр..04/L-18 о 

обавезном осигурању од аутоодговорности, К... је дужан да тражи одштету у оваквим 

случајевима, која је проузрокована неосигураним возилима, неосигураним страним 

регистрацијама, неидентификованим, новим странкама и са границом осигурања, ради 

обештећења повређених страна, па пошто је оштећени у овом инциденту претрпео 

материјалну штету, тужилац је поднео тужбу за накнаду штете. Комисија формирана од 

стране тужиоца за процену штете је након увида у списе предмета и захтева странке за 

накнаду штете, одлучила да оштећеном у овој незгоди исплати накнаду материјалне штете 

од 434,00 евра, затим су странке међусобно закључиле вансудски споразум. Законом  

бр.04/L-18 о обавезном осигурању од аутоодговорности је предвиђено је да износе које 

оно надокнађује оштећеним лицима, исти износ надокнађује (регресира) узрочник 
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незгоде, односно окривљени у овом случају. Пуномоћник тужиоца је на самој усменој 

расправи предложио туженом, да уколико је он спреман, они ће да му дозволе плаћање у 

ратама и исти би се одрекли права на законску затезну камату. С обзиром да се тужени 

ниje сагласио са предлогом пуномоћника тужиоца о плаћању штете у месечним ратама, 

од туженог захтевају да изврши своју обавезу и на име регреса наокнади насталу штету у 

висини од од 434.00 евра, са законском затезном каматом од 8% почев од дана подношења 

тужбе, до коначне исплате. 

Предложио је овом суду да усвоји тужбени захтев тужиоца као основан. 

Доказе је предложило.  

Трошкове поступка није тражио. 

 Тужени је у одговору на тужбу и речима на одржаном рочишту изјавио да се  

саобраћајна незгода десила пре више од 12 година, али на срећу са мањим последицама. 

Побија тужбени захтев тужиоца из више разлога, пре 12 година када се десила незгода, на 

коју је он заборавио, његова социо-економска ситуација је била стабилнија, тако да је 

могао на неки начин да тада изврши своју обавезу у 3 рате, сада не може да плати штету 

ни у више месечних рата, јер је у веома тешкој социо-економској ситуацији, са примањима 

од само 90 евра и издржава породицу од 8 чланова, без запослених, да са медицинског 

аспекта није добро, где је сваког месеца дужан тражити лечење. Предлаже тужиоцу да 

повуче тужбу чиме би поступак био окончан који би проузроковао процесне трошкове, 

скоро колико и износ који се тражи у тужби, за шта ће тужени бити стављен у веома тежак 

егзистенционални положај у погледу породичне бриге и исхрана породице, када сматра 

да је он једини чувар и старатељ породице. 

Сматра да су тужба и тужбени захтев неоснован, и предлаже да га суд ослободи 

плаћања новчане обавезе. 

Трошкове поступка није тражио. 

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

у; Извештај Полиције Косова са фотографијама са лица места од 11.04.2011 године, 

Записник о причињеној штети на аутомобилу од Комапаније Осигурања ,,Ill...'' бр.54/11 

од дана 18.04.2011 године, Записник о штети од 28.04.2011 године, Трансфер о исплати 

штете оштећеном лицу, Вансудски споразум о исплати штете од 24.05.2011 године, и 

Доказ о исплати штете од 24.05.2011 године.  

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

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

парничном поступку, утврдио да је тужбени захтев тужиоца основан. 

Увидом у Извештај Полиције Косова са фотографијама са лица места од 

11.04.2011 године, суд је утврдио да се наведеног дана догодила саобраћајна незгода у 

којима су учествовала возила VW Голф  којим је управљао Sh.A од оца I. и возила Daimler 

којим је управљао Xh.B од оца K. , где возач возила голф овде тужени кретајући се својим 

возилом у ул. ,,...'' није прилагодио брзину условима пута, прешао на другу страну пута и 

ударио је возило Даимлер који је у власништво оштећеног, где је на оба возила причињена 

материјална штета. 
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Увидом у Вансудски споразум о исплати штете од 24.05.2011 године, суд је 

утврдио да је наведеног дана закључен вансудски споразум између К...  и оштећеног Xh.B  

о висини накнаде штете у висини од 434,00 евра и 

Увидом у Записник  о причињеној штети на аутомобилу од Компаније 

Осигурања ,,Ill...'' бр.54/11 од дана 18.04.2011 године, суд је утврдио листу оштећених 

делова на аутомобилу  Даимлер, оштећеног Xh.B . 

Увидом у Записник о штети од 28.04.2011 године, суд је утврдио да је висина 

причињене штете на возилу Дамлер у висини од 434,00 евра. 

Увидом у Трансфер о исплати штете оштећеном лицу, суд је утврдио да је од 

стране К... , дат налог банци да се са њиховог рачуна на име накнаде штете, на рачун Xh.B 

исплати износ од 434,00 евра. 

Увидом у Доказ о исплати штете-Налог  од 24.05.2011 године, суд је утврдио да 

је упућен налог да се одради трансфер са рачуна К... на рачун Xh.B у складу са споразумом 

у износу од 434,00 евра. 

 На основу изведених доказа , суд је утврдио да је дана 11.04.2011 године, дошло 

до саобраћајне незгоде у којој су учествовали возилo туженог VW голф и возило 

оштећеног Даимлер, да је саобраћајну несрећу изазвао тужени на тај начин што брзину 

возила није ускладио условима пута, и да је ударио возило Даимлер, причинивши 

материјалну штету на возилу и да возило туженог није било осигурано. Висина 

материјална штета коју је оштећени претрпео на свом возилу, утврђена је Вансудским 

споразумом између Уреда и оштећеног, где је очигледно да је тужилац у овом поступку 

осигуравалац, који је измирио према оштећеном наведени износ од 434,00 евра, на име 

претрпљене материјалне  штете у складу са споразумом. 

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 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 предвиђено 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. 

Имајући у виду да је несумњиво утврђено да је кривицом туженог дошло до 

саобраћајне незгоде у којем је оштећено возило Даимлер,  регистарских ознака ... те да је 

тужилац оштећеном на име претрпљене штете дана 24.05.2011 године, исплатио новчани 

износ од 434.00 евра, суд закључује да тужилац има право регреса од стране туженог, 

имајући у виду да тужени није био осигуран у тренутку саобраћајне незгоде, због чега је 

суд усвојио тужбени захтев тужиоца и донео одлуку као у првом ставу изреке пресуде, на 

основу чл.18 ст.1 и ст.4 Закона о обавезном осигурању од аутоодговорности. 
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На досуђени износ тужиоцу припада и законска затезна камата у складу са 

одредбом члана 382 Закона о облигационим односима и то почев од 07.05.2012 године, 

као дана подношења тужбе, па све до исплате. 

 Одлуку о трошковима суд је донео н основу чл.450 ЗПП, с обзиром да тужилац 

који је успео у спору није тражио трошкове поступка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Суд је имао у обзир и друге наводе странака, али их није посебно образлагао, 

налазећи да нису били од утицаја за доношење другачије одлуке. 

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

ЗПП-а. 

 

ОСНОВНИ СУД  МИТРОВИЦА-ОПШТЕ ОДЕЉЕЊЕ, 

 П.бр.95/2012, дана 19.11.2021.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-огранка. 

 

 


