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            РЕПУБЛИКА КОСОВО / REPUBLIKA E KOSOVËS 

______________________________________________________________________________ 

    

      Гж.бр.3924/21 

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД КОСОВА – OДЕЉЕЊЕ У МИТРОВИЦИ, у већу 

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

Гордане Влашковић, као чланова већа, у правној ствари  предлагача Б…. В…… из Угљара, 

Општина Грачаница, чији је пуномоћник М…… И......, адвокат из Урошевца, против 

противпредлагача Република Косово – Влада Косова – Министарство финансија Приштина, 

кога заступа државно правобранилаштво,  ради накнаде за експроприсану непокретност, 

одлучујући о жалби предлагача, изјављеној против решења  Основног суда у Приштини – 

Огранак у Грачаници  Р.бр.03/15 од 15.04.2021.године, у седници већа одржаној дана  

12.11.2021. године, донео је 

 

 

  Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОДБИЈА  СЕ  као неоснована жалба предлагача   и  ПОТВРЂУЈЕ  решење  

Основног суда у Приштини – Огранак у Грачаници  Р.бр.03/15 од 15.04.2021.године. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 Првостепеним решењем Основног суда у Приштини - Огранак у Грачаници 

Р.бр.03/15 од 15.04.2021.године, одбачен је предлог за понављање поступка, пуномоћника 

предлагача од 14.04.2021.године, којим је тражено да се због одржавања рочишта у 

одсуству предлагача дана 25.10.2018.године, као и његовог пуномоћника, укине решење 

којим се предлог предлагача сматра повученим, као недозвољен. 
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 Против ожалбеног решења пуномоћник предлагача  је благовремено изјавио жалбу 

због свих законом предвиђених разлога, са предлогом  да  Апелациони суд усвоји жалбу и  

ожалбено решење преиначи, на тај начин што ће усвојити захтев за понављање поступка 

или укинути решење и предмет вратити првостепеном суду на поновни поступак и 

одлучивање. 

 Одговор на жалбу није поднет. 

 Испитујући првостепено решење у смислу члана 194. Закона о парничном поступку, 

у вези са чл. 208. истог закона, Апелациони суд налази да је жалба пуномоћника предлагача 

неоснована. 

 Одредбом чл.195. ст.2 ЗПП прописано је да другостепени суд није везан са 

предлогом из жалбе како треба да одлучи. 

 Неосновани су наводи у жалби да је суд занемарио чињеницу да је првобитни 

пуномоћник предлагача А…. Т……, преминуо 08.12.2017.године. Стоји да је пуномоћник 

предлагача преминуо, али суд је у исто време када је упутио позив сада покојном 

пуномоћнику предлагача позив упутио и предлагачу који је исти уредно потписао, што 

доказују и доставнице уредно потписане од стране предлагача које се налазе у списима 

предмета. 

             Одредбом чл.234. ст.3. ЗПП прописано је да се истеком рока од 5 година, од дана 

када одлука постане правноснажна предлог за понављање поступка не може поднети, осим 

када се тражи понављање поступка из разлога наведених у чл.232 ст. а) и б) овог закона. 

 Како у конкретном случају ванпарнични поступак за одређивање накнаде за 

експроприсану непокретност није мериторно окончан, односно не постоји правноснажна 

одлука, став Већа Апелационог суда је да је првостепени суд правилно применио 

материјално право када је предлог предлагача одбацио као недозвољен. 

              Из изложеног  а на основу одредбе чл.209.ст.1. тач.б) Закона о парничном поступку,  

одлучено је као у изреци решења. 

. 

АПЕЛАЦИОНИ СУД КОСОВА –ОДЕЉЕЊЕ У МИТРОВИЦИ 

Гж.бр.3924/2021, дана 12.11.2021. год. 

                   

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА, 

                      Драгана Станић                                
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