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            РЕПУБЛИКА КОСОВО / REPUBLIKA E KOSOVËS 

______________________________________________________________________________  

 

                                                                                                                       Гж.бр.5689 /2021 

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД КОСОВА-ОДЕЉЕЊЕ У МИТРОВИЦИ, у већу 

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

Милене Ђерић, као  чланова већа,  у правној ствари тужиље Д… П… из Београда ул.Ц….. 

бр...., В… Р.... из Краљева, ул....  бр....., и Д.... А.... из Младеновца, ул.В... П.... бр...., чији је 

пуномоћник М... Д..., адвокат из Северне Митровице, против тужене М... Ј.... из Северне 

Митровице, ул.........  бр....., чији је пуномоћник П.... М......, адвокат из Северне Митровице 

ради утврђења и обавезе тужене да поднесе захтев за ажурирањем кат.парцеле, одлучујући 

о жалби  тужиље изјављеној на решење Основног суда у Митровици  П.бр. 456/21 од 

22.06.2021.године  у седници већа одржаној дана 22.09.2021.године,  донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 УКИДА  СЕ  решење Основног суда у Митровици  П.бр.456/21 од 

22.06.2021.године, и предмет враћа првостепеном суду на поновни поступак и одлучивање. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 

Решењем  Основног суда у Митровици П.бр.456/21 од 22.06.2021.год одбачена је 

тужба тужиље и предлог за одређивање мере за обезбеђење тужбеног захтева као 

недозвољен. 
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Против овог решења  жалбу је преко свог пуномоћника благовремено изјавила 

тужиља, истичући да  побија решење,  позивајући се на битне повреде одредаба парничног 

поступка, погрешно и непотпуно утврђено чињенично стање, и погрешну примена  

материјалног права, са предлогом да другостепени суд  жалбу усвоји, и поништи ожалбено 

решње и предмет врати на поновно разматрање. 

Одговор на жалбу није поднет. 

Испитујући првостепено решење у смислу чл.208. Закона о парничном поступку у 

вези са чл.194. истог закона, у оквиру граница и наведених разлога у жалби, другостепени 

суд налази да је 

-Жалба основана. 

Из списа предмета произилази да су тужиље и тужена након спроведеног 

оставинског поступка иза пок. В.... С.... оца и деде, оглашени за законске наследнике и то 

тужиље на по 1/5 целокупне имовине, а тужена на 1/10 целокупне имовине. По том решењу 

поднет је захтев катастру да се изврши промена и укњижење катастарске парцеле и објеката. 

Катастар обавештењем од 22.01.2021.године, обавештава подносиоца захтева да 

Кат.општина Северна Митровица, није у могућности да изврши решење које се односи на 

укњижење и поделу парцеле П.бр................, и објекта куће О-......................, јер у графичком 

делу дигиталног катастра не постоји катастарска парцела бр. П.бр...................., површине 

600 м2, к.з.Северна Митровица на име В...... С........., већ постоји базична неажурирана 

к.п.бр......... са површином од 2004 м2. У даљем делу извештаја наведено је да је извршена 

парцелација унутар базичне парцеле ........, где је иста испарцелисана на кат парцеле ........, 

..........,  ..........., ........... Наиме, обзиром на изузетну сложеност и испреплетаност 

контрадикторних чињеница и доказа, првостепени суд је требао да са посебном пажњом 

приступи разматрању наведене правне ствари, најпре било је потребно изаћи на лице места, 

и непосредним опажањем односно на увиђају утврдити чињенице и околности, извршити 

идентификацију спорних парцела са посебним освртом на тачно утврђене површине 

парцела, зато што се  у поднеску за измену и допуну тужбе помиње у ставу 3. површина од 

1376 м2, док се у Сертификату катастарске јединице придруженом у списима предмета за 

парцелу П.бр.................... стоји површина у износу од 600 м2 без објекта. Извештај катастра 

који се налази у списима предмета је непотпун и прилично неразумљив, и као такав 

неприхватљив за суд, тако да је првостепени суд био дужан да осим усменог разјашњења 

од стране надлежних у катастру, прибави и писмени поднесак у коме би се јасно видело 

кретање парцеле, односно како се хронолошки преносило право власништва на спорним 

парцелама. 

  Веће другостепеног суда је мишљења да је доношењем ожалбеног решења 

првостепени суд погрешно применио одредбу чл.391.ст.1 тачка а) Закона о парничном 

поступку. 
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Из наведеног разлога суд ће у поновљеном поступку, на одржаном рочишту, 

утврдити неопходне чињенице о спорним питањима, затим ће покушати да елиминише горе 

наведене пропусте, и након потпуно утврђеног чињеничног стања одлучити и донети  

одлуку, која је заснована на закону. 

На основу изнетог а применом чл.209. став 1. тачка д ) Закона о парничном поступку 

одлучено је као у изреци. 

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД КОСОВА-ОДЕЉЕЊЕ У МИТРОВИЦИ 

Гж.бр.5689/2021, дана 22.09.2021.године 

 

 

       ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА – СУДИЈА 

          Драгана Станић 

 

 

                                                                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                                                                                         


