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РЕПУБЛИКА КОСОВО / REPUBLIKA E KOSOVËS 

______________________________________________________________________________ 

  
 

                                                                                                      Г.Р бр.54/2020 

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД КОСОВА, судија Драгана Станић,  у правној ствари  

тужиоца М... Р... из Чаглавице, кога заступа пуномоћник А... Ђ..., адвокат из Приштине, 

против тужених М... Ј... из Чаглавице, М.... Љ..., М.... С....., Ђ.... Г.... из Чаглавице и М....-К... 

С... из Добротина,  одлучујући о захтеву за понављање поступка поднетог од стране 

пуномоћника туженог, окончаног правоснажном пресудом Основног суда у Приштини-

Огранак у Грачаници  П.бр.147/16 од 30.03.2018.год., ван јавне расправе, дана 05.10.2020 

године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОДБИЈА СЕ предлог тужиоца М.... Р..... из Чаглавице за понављање парничног  

поступка окончаног правоснажном пресудом Основног суда у Приштини- Огранак у 

Грачаници  П.бр.147/16 од 30.03.2018.године, као неоснован. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 Правоснажном пресудом Основног суда у Приштини – Огранак у Грачаници 

П.бр.147/16 од 30.03.2018.године усвојен је тужбени захтев тужиоца М... Р.... из Чаглавице, 

против тужених М.... Ј..... и других, којим је тужилац тражио утврђивање права својине на 

катастарској парцели П-73414073-...... површине 0,05,00 ha, уписане у поседовни лист бр.... 

КЗ .... 

 Дана 23.11.2018.године, пуномоћник тужиоца поднео је суду предлог за исправку 

пресуде, а којим је тражио да суд исправи техничку грешку у изреци пресуде П.бр.147/16 
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од 30.03.2018.године, у односу на катастарску парцелу П-73414073-......... и да уместо 

назначене парцеле у изреци пресуде треба да стоји катастарска парцела бр.........., површине 

од 0,23,85 ha, од које треба испарцелисати 0,05,00 ha. 

 

 Првостепени суд је решењем П.бр.147/16 од 30.03.2018.године одбио предлог 

тужиоца као неоснован. Против овог решења пуномоћник тужиоца поднео је жалбу 

Апелационом суду Косова, због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и 

погрешне примене чл.165 ст.3 ЗПП-а. Другостепени суд је решењем Гж.бр.6525/11 од 

15.01.2020.године одбио жалбу као неосновану и потврдио решење Основног суда. 

 

 Пуномоћник тужиоца, законски основ за понављање правоснажно окончаног 

парничног поступка заснива на чињеници да је  број кат.парцеле .......... погрешно означен у 

пресуди, да је тужилац купио део основне катастарске јединице парцеле П-73414073-......... 

чија је укупна површина 0,23,85 ha, од које је издвојена површина од 0,05,00 ha, а која чини 

предметну парцелу, да је тужилац у несметаном поседу исте дуже од 10 година, такође 

истиче да је Управа за катастар Општине Грачаница одбила да изврши промену, односно 

упис тужиоца као новог власника у катастарском операту са образложењем да се предметна 

парцела налази у супротном крају, у односу на купљену површину, коју тужилац несметано 

користи, позивајући се на чл.232 став г) Закона о парничном поступку. 

 

 Разматрајући захтев за понављање поступка Апелациони суд је у смислу чл.239 

Закона о парничном поступку нашао да је захтев за понављање поступка неоснован.  

 

 Друсостепени суд је након разматрања списа предмета и правноснажне пресуде 

првостепеног суда П.бр.147/16 од 30.03.2018.године, нашао да је првостепени суд своју 

одлуку донео на основу поуздано утврђеног чињеничног стања, да приликом израде исте 

није направљена техничка грешка од стране суда, да је суд правилно одлучио о тужбеном 

захтеву, и да се у конкретном случају ради о другој парцели која није обухваћена тужбом, 

те да је првостепена пресуда донета у сагласности са тужбеним захтевом и да нема места за 

понављање поступка. 

 

                                         АПЕЛАЦИОНИ СУД КОСОВА 

        Г.Р бр.54/2020, дана 05.10.2020.године 

 

                  

СУДИЈА 

                                                                                                                           Драгана Станић 
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