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            РЕПУБЛИКА КОСОВО / REPUBLIKA E KOSOVËS 

______________________________________________________________________________ 

    

 

         Гж.бр.4005/19 

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД КОСОВА, у већу састављеном од судије Драгане Станић, 

председника већа, Фатона Адеми (Faton Ademi) и Благоја Милетића, као чланова већа, у 

правној ствари тужиоца Б… А… из Горње Брњице, са боравиштем у селу Јовановац, 

Крагујевац,  против тужене О… Б… из Косова Поља, са боравиштем у Београду, 

ул.“Т...“бр...., чији је пуномоћник Д... Л…, адв.из Грачанице, ради утврђивања права 

својине, одлучујући о жалби тужене изјављеној на пресуду Основног суда у Приштини–

Огранак у Грачаници П.бр.20/18 од 14.05.2019.године, у седници већа одржаној дана 

27.11.2020. године донео је 

 

 

П Р Е С У Д У 

 

 ОДБИЈА  СЕ  као неоснована  жалба тужене  и   ПОТВРЂУЈЕ   пресуда Основног 

суда у Приштини-Огранак у Грачаници  П.бр.20/18 од 14.05.2019.године. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Ставом првим првостепене пресуде усвојен је тужбени захтев тужиоца према 

туженој, којим је тражио да се утврди да је по основу одржаја постао власник непокретности 

П-71914021-……, место звано „Виногради код станице“, пашњак 2 класе, у површини од 

827м2, што је тужена дужна признати и омогућити тужиоцу пренос права власништва на 

предметној парцели у року од 15 дана по правноснажности, а да ће у противном наведена 

пресуда служити као исправа подобна за упис права власништва у катастру непокретности, 

под претњом принудног извршења. 
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 Ставом другим наложено је Катастарској Агенцији Косова, Општинској катастарској 

канцеларији Приштина, да по правноснажности ове пресуде укњижи тужиоца као власника 

на непокретности наведене у ставу првом изреке. 

 Сравом трећим обавезана је тужена да тужиоцу на име трошкова поступка исплати 

износ од 100 евра, у року од 15 дана по правноснажности пресуде, под претњом принудног 

извршења.  

 Против наведене пресуде тужена је благовремено изјавила жалбу због свих законом 

предвиђених разлога као и због погрешне одлуке о трошковима поступка, са предлогом да 

другостепени суд укине првостепену пресуду, или да исту преиначи и одбије тужбу и 

тужбени захтев као неоснован и да обавеже тужиоца да плати трошкове поступка. 

 Одговор на жалбу није поднет. 

 Испитујући првостепену пресуду у смислу чл.194. Закона о парничном поступку, 

Апелациони суд налази да је жалба неоснована. 

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

предлогом из жалбе како треба да одлучи. 

 Другостепени суд налази да побијана пресуда није обухваћена битним повредама 

одредаба парничног поступка о којима суд пази по службеној дужности  и то чл.182. ст.2 

тачка б), г), ј), к) и м) Закона о парничном поступку. 

 Такође, нема ни битних повреда одредаба парничног поступка предвиђене чл.182. 

ст.2 тачка н) ЗПП  јер побијана пресуда нема недостатака због којих се не може испитати, 

изрека пресуде је разумљива , не противречи сама себи или разлозима пресуде. 

 Првостепени суд је чињенично стање утврдио потпуно и поуздано, па је на тако 

утврђено чињенично стање правилно применио материјално право и то чл.40. Закона о 

власништву и другим стварним правима. 

 Трошкови парничног поступка су правилно одмерени. 

 Правилно је првостепени суд утврдио да је тужилац од сада покојног Г… М…, 

1974.године по основу писаног уговора о купопродаји купио део спорне парцеле у 

површини од 827 м2, за купопродајну цену од 7.000 тадашњих динара, да је одмах ушао у 

посед купљене непокретности, да уговарачи нису оверили у суду писани уговор о 

предметној непокретности, да је продавац био власник продате парцеле по основу уговора 

о деоби и раскиду кућне заједнице од 28.12.1969.године, када је, након деобе са оцем, сада 

покојним Г… Н…, постао власник парцеле бр....., пашњак 2 класе, на месту званом 

„Виногради код станице“, у површини од 0.14,16 ha, који је оверен у Општинском суду у 

Приштини под Ов.бр 2932/69. Након тога, извршена је физичке деобе између браће, Г… 

М… и Г… М…, оца тужене Б… О…, рођ.Г…, о којем иначе нема трага у списима парничног 

предмета, и спорна парцела по тој деоби припада М… и уписана је у катастру на његово 

име, јер  уговор о купопродаји између Г… М… и А… Б… није био оверен код суда, те није 

извршена промена власника спорне парцеле у катастарском операту. Након смрти Г… М…, 

његова кћерка спроводи оставински поступак, и оглашава се за наследника на целокупној 
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његовој имовини, између осталог и на предметној парцели бр...., те се на основу оставинског 

решења О.бр.158/2005 од 23.06.2006.год. уписује као власник предметне парцеле у 

катастарском операту. 

 Мишљење другостепеног суда је да је првостепени суд на несумњив начин утвдио 

да је тужиочева државина спорне непокретности законита и ни од кога сметана у периоду 

дужем од 20 година, те да је одлука првостепеног суда основана обзиром да је тужилац био 

у савесној државини од 1974.године те да му  сходно одредбама чл.40. и 41. Закона о 

власништву и другим стварним правима припада право да по основу одржаја стекне право 

својине. 

 На основу изнетог, а применом чл.200.  Закона о парничном поступку одлучено је 

као у изреци. 

 

                           АПЕЛАЦИОНИ СУД КОСОВА  

                         Гж.бр.4005/19,  дана 27.11.2020.године 

 

 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 

                                 Драгана Станић                                

                


