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            РЕПУБЛИКА КОСОВО / REPUBLIKA E KOSOVËS 

______________________________________________________________________________ 

     

     

      Гж.бр.4228/20 

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД КОСОВА – ОДЕЉЕЊЕ У МИТРОВИЦИ, у већу 

састављеном од судије Драгане Станић, председника већа, Фатона Адеми (Faton Ademi) и 

Благоја Милетића, као чланова већа, у правној ствари жртве насиља О… В… из Митровице, 

коју заступа заступник жртава М… П…, из Митровице, против извршиоца насиља В… В…, 

из Митровице, ул.“......“ бр......, ради насиља у породици,  одлучујући о жалби  извршиоца 

насиља изјављеној против решења Основног суда у Митровици  П.бр.744/20 од 

24.08.2020.године, у седници већа одржаној дана 02.10.2020. године донео је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОДБИЈА  СЕ  као неоснована жалба извршиоца насиља у породици  и 

ПОТВРЂУЈЕ  решење Основног суда у Митровици П.бр.744/20 од 24.08.2020.године. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Решењем Основног суда у Митровици П.бр.744/20 од 24.08.2020.године, суд је  

ставом првим усвојио захтев заштићене стране О… В…. из Митровице, па је извршиоцу 

насиља у породици  В… В… изрекао заштитне мере: тачком један забрану узнемиравања 

лица изложених насиљу, тачком два старатељство над  малолетном децом В… К… и В… 

Д…. привремено се поверава жртви В… О…., тачком три наложено је одговорној страни да  
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напусти стан у коме тренутно живи са жртвом и децом  у ул. „…….“ бр….., тачком пет 

одлучено је да заштитни налог ступа на снагу даном доношења решења и траје три месеца. 

 Против првостепеног решења извршилац насиља у породици благовремено је 

изјавио жалбу, због свих законом прописаних разлога. 

 Одговор на жалбу није поднет. 

 Испитујући првостепено решење у смислу чл.194 ЗПП-а, у вези чл.208 истог закона,  

веће овог суда налази да је жалба неоснована. 

 Одредбом чл.195 ст.2 ЗПП-а прописано је да другостепени суд није везан предлогом 

из жалбе како треба да одлучи. 

 Приликом доношења првостепеног решења није начињена битна повреда парничног 

поступка из чл.182 ст.2 тачка б), г), ј),  к) и м) Закона о парничном поступку, на које суд 

пази по службеној дужности. 

Чињенично стање у првостепеном поступку поуздано и потпуно је утврђено, па је на 

тако утврђено стање правилно примењено материјално право чл.6, 7 и 17 Закона о заштити 

од насиља у породици. 

Према утврђеном чињеничном стању жртва насиља била је изложена психичком и 

физичком насиљу дана 03.08.2020. године у поподневним часовима. Из изјаве жртве а што 

није негирао ни извршилац насиља утврђено је, да је првобитно дошло до вербалног сукоба 

између супружника, а повод сукоба био је нејављање заштићене стране на телефонске 

позиве, који су били упућени од стране извршиоца насиља. Из казивања жртве одговорна 

страна ју је због тога више пута ударио у пределу лица, и од силине удараца иста је завршила 

на поду поред прозора, и да ју је извршилац и док је била у том положају наставио да шутира 

и том приликом јој нанео лакше телесне повреде у пределу главе, рамена и ноге, а све то у 

присуству малолетне ћерке К….. 

Дакле, у конкретном случају, у понашању извршиоца насиља евидентно постоје 

елементи насиља, који имају негативан утицај и на правилан развој, одгој и живот 

заједничке деце, у чијем присуству се ти немили догађаји одигравају. 

Одлука првостепеног суда о изрицању заштитног налога, донета је основано и у 

складу са одредбама Закона о заштити од насиља у породици и уједно је дато образложење 

у коме се говори да се изрицање налога не треба схватити као казна за одговорну страну већ 

као превентивна мера и упозорење о последицама које могу настати уколико насиље буде 

поновљено, потпуно исправно, обзиром, да је вербалног насиља било и раније, а што је и 

одговорна страна потврдила. 
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Из изложеног, а применом чл.209 ст.1 тачка б) Закона о парничном поступку 

одлучено је као у изреци. 

АПЕЛАЦИОНИ СУД КОСОВА - ОДЕЉЕЊЕ У МИТРОВИЦИ 

                         Гж.бр.4228/20, дана 02.10.2020.године 

 

 

                                                                                        ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 

                                    Драгана Станић 

                


