
Р
.б

р Судска
одлука Пол на

тужител
                 Опис на повреда

Нематеријална штета

физички
болки

страв
душевни

болки

наг
рде
ност

1
ГЖ - 

1363/18
м истегнување на мускулите и вратната кичма 30.000 денари

20.000
денари

15.000
денари

2
ГЖ -

1264/18
м

потрес  на  мозочно  ткиво,  нагмечување  во
пределот  на  главата  и  рана  во  вид  на
раздеротина во пределот на темениот дел од
главата во должина од 1 см. и насобрана крв
во  пределот  на  левото  колено  и  левата
подколеница

 50.000
денари

30.000
денари

20.000
денари

3
ГЖ -

1222/18
ж

нагмечувања  во  пределот  на  колкот  и
натколеница од левата страна

60.000
денари

40.000
денари

4
ГЖ -

1217/18
м

нагмечување  на  десното  очно  јаболко,
нагмечено  расцепна  рана  на  десната  веѓа
крвен подлив  на  оните капаци   на  десното
око,  крварење под  конјуктивата  на  десното
око  и потрес на мрежницата на десното око

Справедлив
паричен

надоместок во
износ од
160.000
денари

5
ГЖ -

1149/18
ж

набиеници на главата, дисторзија на вратот,
потрес на мозокот

80.000 денари
50.000
денари 

60.000
денари



6
ГЖ -

1047/18
ж набиотини на десното колено

5.000
денари

20.000
денару

10.000
денари

7
ГЖ -

1039/18
м

вкупно
справедлив

паричен
надоместок од

510.000
денари 

ГЖ -
1542/18

м гребаници на вратот
25.000
денари

15.000
денари

8
ГЖ -

1480/18
ж

болки  во  лубалниот  рбет  и  левиот  рамен
појас и тоа палпаторно и при движење

30.000
денари

25.000
денари

12.000
денари

9 ГЖ -
1504/18

м

нагмечување во пределот на тилната регија
на  главата  и  нагмечување  во  пределот  на
вратот

30.000
денари

50.000
денари

10
ГЖ -

1468/18
м

нагмечување  на  главата  и  вратот,  односно
контузија на главата со потрес на мозокот 40.000

денари
30.000
денари

20.000
денари

11
ГЖ -

1433/18
м

оток  и  крвен  подлив  во  предел  на  десна
слепоочна  регија  и  црвенило  во  предел  на
десното уво и под окото

25.000
денари

20.000
денари

5.000
денари

12
ГЖ -

1474/18
ж

нагмеченици  во  предлот  на  левата
потколеница  и  изгребаници,  црвенило,
присутен  видлив  оток  и  солупена  кожа  на
нагмечениот дел

25.000
денари

15.000
денари

10.000
денари



13 ГЖ - 127/19 м
потрес  на  мозок,  акутна  реакција  на  стрес,
реакција на тежок стрес и пореметување во
прилагодувањето

20.000
денари 

25.000
денари

25.000
денари

14
ГЖ - 
49/19 

м
нагмечување  во  пределот  на  главата,  имал
потрес на мозокот и скршени коронки на 3
заби, како и оток на горната усна

80.000
денари

100.000
денари

50.000
денари

15
ГЖ - 

287/19
ж

болна осетливост на долната вилица од двете
страни,  горната  вилица  и  вратот,   акутен
стрес  и  пострауматско  стресно  растројство
поради  тоа  што  врз  неа  било  извршено
кривично дело  грабнување

10.000
денари

120.000
денари

120.000
денари

16
ГЖ - 
63/19

м
површинска повреда на скалпот, контузија на
торакс, отворена рана на надлактица

30.000
денари

30.000
денари

17
ГЖ - 

320/19
м

фрактура  на  долниот  дел  на  радиус  лево,
нагмечно  расцепна  рана  на  левата
подколеница  и  слупување  на  кожата  во
пределот на левата шака

90.000
денари

80.000
денари

Вкупно
130.000
денари

18
ГЖ - 

321/19
м

тешка  телесна  повреда  изразена  како
бималеорална  скршеница  на  левата
потколеница,  потрес  на  мозокот,  нагмечно
раздерна  рана  на  главата  и  набиеници  на
телото

90.000
денари

22.500
денари

90.000
денари

19 ГЖ - 248/19 м

– повреда  на  задниот  дел  на  вратната
кичма  и  левата  подлактица  со
гребнатини на тие регии

–  повреда на десната рака и гребнатина
на левата подлактица. 

справедлив
паричен

надоместок
28.000 денари

20 ГЖ - 273/19
ж

тешка телесна повреда изразена со фрактура
на ломбалниот рбет и карлицата 120.000

денари

80.000
денари

120.000
денари



21
ГЖ –

1325/18
м

кон тужителот биле упатени сериозни закани
и му била загрозена сигурноста

Справедлив
паричен

надоместок за
претрпени

страв и
душевна

болка
100.000
денари

22

ГЖ - 
435/19

м

телесни повреди изразени како нагмеченици
со лацероконтузна рана во предел на десната
страна од лицето околу очното јаболко, која
била примарно хируршки обработена

30.000
денари

15.000
денари

23
ГЖ - 

391/19
м

од каснувањето на куче, тужителот се здобил
со  повреди  и  тоа  повеќе  отворени  рани  на
главата  и отворена рана на увото односно
рани во предел на левата ушна школка и во
предел на вратот од левата ушна школка

Справедлив
паричен

надоместок
90.000
денари

24
ГЖ - 

522/19
м тешка телесна повреда на левото стапало

100.000
денари

70.000
денари

за душевно
растројство

70.000
денари, а
за НЖА
80.000
денари

25
ГЖ - 

524/19

м телесни  повреди  на  потколеницата  на
десната  нога  изразени  во  вид  на  рани  во
облик на 4 грободни ранички од заби од куче

15.000
денари

10.000
денари

26 ГЖ - 299/19 м од  кривично  дело  насилство,  тужителот  се 20.000 30.000



здобил  со  нагмечување  во  пределот  на
главата.

денари денари

27 ГЖ-680/19 ж  нагмечување во предел на главата
30.000
денари

30.000
денари

28 ГЖ-421/19 
м
ж

м:телесни  повреди  изразени  како:
скршување  на чашката на десното колено,
нагмечување во пределот на главата, потрес
на  мозокот  и  нагмечување  на  вратните
пршлени

ж:скршување на  чашката  на  левото  колено
без  изместување  на  фрагментите  и
нагмечување во  пределот  на  десниот  рачен
зглоб

м:250.000
денари

ж:
150.000
денари

м:
200.000
денари

ж:
150.000
денари

м: 150.000
денари

ж:
100.000
денари

29 ГЖ - 597/19 м

 нагмечување во предел на главата  потрес
на  мозокот,  нагмечно  расцепна  рана  во
предел  на  левата  веѓа,  скршување  на
носните  коски,  нагмечување  во  предел  на
градниот  кош,  нагмечување  во  предел  на
колената и слупувања во предел на десната
шака од горната страна

120.000
денари

100.000
денари

80.000
денари
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30 ГЖ-1957/18 м
Нагмечувања  во  предел  на  главата,
слупувања во предел на кожата на десниот
лакт и слупувања во предел на левото колено

30000
60.000

/

31 ГЖ-1874/18 м
Нагмечувања  во  предел  на  градниот  кош
пропратено со изгребаници

20000 10000 5000

32 ГЖ-595/19 М и ж

М – нагмечување во граден кош
ж – скршеница на десната надлактна коска
во  горен  зглоб,  раздерно-нагмечна  рана  на
лева потколеница и лева подлактица

М – 30.000
ж – 100.000

М – 20.000
ж – 80.000

М – 10.000
ж – 130.000

33 ГЖ–804/19 м контузија  на  рамо,  надлактица  и  лев  колк  и  акутна
реакција на стрес 20000 15000 5000

34 ГЖ-849/19 м нагмечување на носот со скршување на носните коски 80000 80000 50000



35 ГЖ-855/19 м нагмечување во пределот на главата и во пределот на
левата јагодична регија 30000 20000 /

36 ГЖ-802/19 ж         набиеници во пределот на левиот колк и набиеница на
   . прстите на левата шака 20000 20000 10000

37 ГЖ-509/19 ж скршување на горниот крај од десната надлакотна коска
и набиотина во пределот на главата 70000 50000 40000

38 ГЖ-624/19 м

  ,    ,нагмечување на главата потрес на мозокот
   ,   нагмечување на градниот кош нагмечување со

      ( ) исчашување на левиот лакт и трзајна камшик повреда
 на вратот

80000 60000 100000

39 ГЖ-905/19 м

нагмечување  во  предел  на  челна  регија  на  главата,
нагмечување во предел на градниот кош, нагмечувања
во  предел  на  двете  колена,  со  тоа  што  на  десното
колено  имало  и  нагмечено  расцепна  рана  и
нагмечување  во  пределна  десната  шака,  како  и
констатирана реактивна нервна состојба

70000 50000 20000

40 ГЖ-994/19 м

тешки  телесни  повреди  -  животно  загрозувачки  и  тоа
повреда на повеќе ткива и органи истовремено, сериски
скршеници на ребра од левата страна, раздеротина на
слезунката, насобир на крв, нагмечување во предел на
лево белодробие и нагмечување на градниот кош

820000 100000 440000

41 ГЖ-1042/19 м
нагмеченици во предел на десна шака, нагмеченици во
предел  на  десна  подлактица  и  парализа  на  десниот
средишен нерв на десната рака

30000 25000 25000

42 ГЖ-960/19 ж набиеница  на  главата,  набиеница  на  градниот  кош,
нагмечно раздерна рана на градниот кош, огреботини на
десната надлактица,  огреботини на задната страна на
градниот  кош,  двете  подлактици,  опашката  и  левата
седална регија, крвен подлив во двете надколени регии,
состојба после огреботини во предел на градниот кош,
двете  подлактици,  левата  подколеница,  крстната  и
седалната  регија  од  левата  страна  и  поткожни  крвни
подливи  во  двете  надколеници  и  состојба  после

300000 300000 200000



раздеротина и огреботини на кожата на левото рамо и
десната подлактица

43 ГЖ-1083/19 м скршување  на  двете  потколенични  коски  од  десната
потколеница 300000 80000 120000

44 ГЖ-1022/19 м

рана  во  вид  на  раздеротина  во  пределот  на
подбрадокот  во  должина  од  1см,  насобир  на  крв  во
пределот  на  десната  ушна  школка,  нагмеченици  и
насобир  на  крв  во  пределот  на  десното  колено,
изгребанци во пределот на двете раце шаки, насобир на
крв во пределот на левата плешка, насобир на крв во
пределот  на  левата  страна  од  половината  и
нагмеченица во пределот на десното колено.

40000 30000 20000

45 ГЖ-964/19
М, ж1,

ж2

м-набиеници на главата со нагмечно раздерна рана на
тилот, набиеници на граден кош и десно колено, десна
потколеница и скочен зглоб.
ж1-нагмеченици во пределот  на главата,  нагмеченици
во  предел  на  телото,  аволузивна  рана  на  главата,
потрес  на  мозокот,  површинска  повреда  на
поглавнината, рекација на тежок стрес и пореметување
при прилагодување
ж2-набиеници на главата со поткожен крвен подлив на
челото на десната страна, огреботини на двете колена и
двете потколеници. 

м-75000
ж1-75000
ж2-30000

м-30000
ж1-50000
ж2-25000

м-10000
ж1-20000
ж2-10000

46 ГЖ-1247/19 ж

нагмечување во предел на главата, потрес на мозокот,
нагмечување во предел на слабината, нагмечување во
предел  на  карлицата,  како  и  во  предел  на  левото
колено. 

60000 60000 20000

47 ГЖ-1158/19 м  скршеница на левата потколеница-придонес 15% 76500 76500 102000

48 ГЖ-1255/19 м

нагмеченици  во  предел  на  главата,  нагмеченици  во
предел  на  носот,  акутна  реакција  на  стрес,  времено
крварење  од  носот,  нагмеченици  во  предел  на  двете
шаки и нагмеченици во предел на градниот кош.

60000 60000 20000



49 ГЖ-1260/19 м

нагмечување  во  пределот  на  градниот  кош  и
скршување на седмото ребро од градниот кош,
состојба  после  нагмечување  во  предел  на
главата   и  реактивна  нерва  состојба,  како  и
реакција на стрес

70.000 70.000
40.000
НЖА

50 ГЖ-1285/19 м
поткожни  крвни  подливи  и  подливи  на  другите  ткива  во
пределот  на  челото,  левата  страна  на  лицето  и  над
десната лопатка (на плеќите)

70.000 40.000 30.000

51 ГЖ-1388/19 м нагмечување во пределот на десното колено,  набиеници
по телото и акутна реакција на стрес 30.000 20.000

52 ГЖ-1361/19 ж-дете Угриз од куче без шиење 9.000 35.000

53 ГЖ-1163/19 ж Скршен прв слабински пршлен 114.000 57.000 114.000

54 ГЖ-1241/18 м

повеќе  затворени  повреди  и  тоа  контузија  на  двата
лакта,  контузија на двете колена и контузија  на двата
скочни зглобови, потоа гребнатини на подлактиците и на
левата регија на скочниот зглоб

30.000 15.000 20.000

55 ГЖ-1435/18 м

тешки  телесни  повреди  изразени  како  политраума
повреди на разни делови од телото, контузија на лево
белодробие  без  излив,  контузија  на  главата  и  тригер
фингер односно повреда на левата шака

60.000 50.000 30.000

56 ГЖ-2052/18 м

набиеници и раздеротини на носот, скршеница на врвот
од  носните  коски  без  дислокација  на  фрагментите,
набиеници  во  регија  на  горна  вилица,  набиеници  и
раздеротини во регија  на лактен зглоб и крвавење на
носот.

40.000 30.000

57 ГЖ-2149/18 м повеќекратни скршеници на  носните коски 70.000 40.000 40.000

58 ГЖ-2225/18 м

телесни повреди на лицето и телото, изразено со отоци,
црвенило  и  модрини  на  челото,  образите  од  двете
страни на горната  вилица  и болки  во  предните  горни
заби

25.000 25.000 15.000



59 ГЖ-2302/18 м Нагмечно расцепна рана  на десното стапало 130.000 90.000 60.000

60 ГЖ-2312/18 м

нагмечување  на  главата,  потрес  на  мозокот,
истегнување  на  вратот,  нагмечување  во  пределот  на
левиот рачен зглоб, како и нагмечување во пределот на
левото колено. 

70.000 60.000 80.000

61 ГЖ-1558/19
ж1,ж2,
м-дете

ж1-телесна  повреда  изразена  како  набиеница  во
предел  на  главата,  нагмеченици  во  предел  на  десна
подлактица, нагмеченици во предел на вратот и акутна
реакција на стрес
ж2-телесни  повреди  изразени  како  нагмеченици  во
предел  на  главата  и  вратот  пропратено  со  крвен
подлив, нагмеченици во предел на вратот (како засебен
ентитет) и акутна реакција на стрес
м-набиеница  во  делот  на  десната  слепоочна  регија,
десно на главата, темпорална регија со крвен подлив на
десната страна, набиеница во предел на десно колено и
акутна реакција на стрес

ж1-15.000
ж2-10.000
м-15.000

Ж1-10.000
ж2-7.000
м-10.000

62 ГЖ-874/19 м нагмечно  расцепна  рана  во  вратот  од  левата  страна
нанесена со остар предмет 60.000 60.000 30.000

63 ГЖ-1279/19 м набиеници на крстот и карлицата 30.000 20.000 10.000

64 ГЖ-1559/19 ж
телесни повреди изразени како крвен подлив на десна
надлактица, нагмечување на палецот на десната шака и
слупување на кожата во пределот на стомакот

15.000 10.000

65 ГЖ-1668/19 ж
телесна повреда изразена со набиеници на главата и
градниот кош назад и набиеници на левата подколеница
и на двете раце

25.000 27.000 9.000

66 ГЖ-1552/19 ж-дете  телесна  повреда  -  нагмеченици  на  левото  колено,
реакција на тежок стрес 20.000 15.000 10.000



67 ГЖ-1688/19 м телесни повреди изразени како набиеница на лицето со
нагмечно разделна рана на горната усна 20.000 15.000 5.000

68 ГЖ-1402/19 м нагмечување и нагмечено - расцепна рана во предел на
главата 30.000 25.000

69 ГЖ-1188/19 ж набиеница на карлицата од левата страна и на главата
во слепоочно темената регија на левата страна 15.000 12.000

70 ГЖ-748/19 м

нагмечување  во  предел  на  главата,  нагмечување  на
горната  усна  од  левата  страна,  нагмечно  -  расцепна
рана на внатрешната страна од усната и скршување на
првиот горен заб од левата страна.

30.000 20.000 10.000

71 ГЖ-1624/19 ж-дете нагмечување во пределот на десниот скочен зглоб, со
крвен подлив на тоа место 20.000 10.000

72 ГЖ-1532/19 ж
Телесна  повреда“  изразена  како  нагнечена  раздерна
рана на десната потколеница  од предната страна со
делумна повреда на пателарната тетива,

80.000 80.000
80.000 нжа

30.000
нагрденост




