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            РЕПУБЛИКА КОСОВО / REPUBLIKA E KOSOVËS 

______________________________________________________________________________ 

  

 

        Гж.бр.4024/18 

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД КОСОВА – ОДЕЉЕЊЕ У МИТРОВИЦИ, у већу 

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

Благоја Милетића, као чланова већа, у правној ствари тужиоца П… Д…  из Златице,   против 

тужених П… Б…, П… З…, П… Д…, Ј… З…, Н… Д…, сви из Грачанице и М… Ж… из 

Пландишта, које заступа П… Б…, ради редукције наследног дела и утврђивања права 

својине, одлучујући о жалби туженог П… Б…. изјављеној на пресуду Основног суда у 

Приштини–Огранак у Грачаници П.бр.2837/12 од 29.06.2018.године, у седници већа 

одржаној дана 18.12.2020. године донео је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 УСВАЈА  СЕ   жалба туженог  па се  УКИДА   пресуда Основног суда у Приштини-

Огранак у Грачаници  П.бр.2837/12 од 29.06.2018.године и предмет враћа на поновни 

поступак и одлучивање. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Ставом првим првостепене пресуде усвојен је тужбени захтев тужиоца па је 

утврђено према туженима, да правном следбенику сада пок. П… З…. из Призрена брата 

пок. П… Ж… из Грачанице припада право на 1/5 удела заоставшине пок. Ж… која се 

састоји од непокретности уписане у цертификат бр. УЛ-73414019-….. КЗ Г… и то: П-

73414019-……. на мзв.“Г.Барловац“, површине 646 м2, П-73414019-….., мзв. „Г.Барловац“, 

површине 246 м2, П-73414019-…….., мзв. „Ново Лојзе“, површине 956 м2, П-73414019-….., 
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мзв.“Стари Виногради“, површине 376 м2, П-73414019-……., на мзв. „Гладнице“, 

површине 1180 м2, П-73414019-……, на мзв.“Гладнице“, површине 1445 м2, П-73414019-

…….., мзв.“Гладнице“, површине 5756 м2, П-73414019-……, на мзв.“Гладнице“, површине 

744 м2, П-73414019-…….., на мзв.“Гладнице“, површине 744 м2, П-73414019-…….., на 

мзв.“Гладнице“, површине 1000 м2, П-73414019-…….., на мзв.“Гладнице“, површине 500 

м2, П-73414019-……., на мзв.“Гладнице“, површине 500 м2, П-73414019-……., на 

мзв.“Гладнице“, површине 5978 м2, што су тужени дужни признати и омогућити тужиоцу 

да то своје право упише у катастар на основу ове пресуде, све у року од 15 дана по 

правноснажности под претњом принудног извршења. 

 Ставом другим утврђено је према првотуженом П… Б…. из Грачанице да је тужилац 

П…. Д…. власник по старијем правном основу, по основу решења о наслеђивању О.бр.52/91 

од 19.09.1991.год. и судском поравнању Р.бр.448/94 од 11.03.1996.год. на парцели П-

73414019-……. на мзв.“Гладнице“, у површини од 744 м2, што је првотужени дужан 

признати и омогућити тужиоцу да то своје право упише у катастар, у року од 15 дана по 

правноснажности пресуде под претњом принудног извршења. 

 Ставом трећим обавезани су тужени да тужиоцу на име трошкова поступка исплате 

износ од 270 евра, у року од 15 дана по правноснажности пресуде, под претњом принудног 

извршења.  

 Против наведене пресуде жалбу  је благовремено изјавио тужени П…. Б….   због 

свих законом предвиђених разлога као и због погрешне одлуке о трошковима поступка, са 

предлогом да другостепени суд  усвоји жалбу туженог као основану и преиначи побијану 

пресуду тако што ће одбити тужебени захтев тужиоца или да побијану пресуду укине и 

предмет врати првостепеном суду на поновно суђење. 

 Одговор на жалбу није поднет. 

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

Апелациони суд налази да је жалба основана. 

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

предлогом из жалбе како треба да одлучи. 

 Првостепени суд своју одлуку донео је на основу погрешно утврђених чињеница. 

Одредбом чл.8. ЗПП о томе које ће чињенице прихватити као доказе, одлучује суд према 

свом убеђењу, а на основу брижљиве оцене сваког доказа посебно и свих доказа заједено и 

на основу резултата целокупног процесуирања.  

 Став већа Апелационог суда је да је суд током првостепеног поступка правилно 

утврдио да су тужени у спроведеном оставинском поступку иза пок. П… Ж…. избегли да 

као наследнике наведу тужиоце, братанце покојног, по пок. брату З…., због чега су исти 

тужбом тражили да им се призна право својине на удео од 1/5 идеалног дела заоставштине, 

која им по закону припада иза пок. стрица Ж…..  

 Према утврђеном чињеничном стању пок. П… Ж…. преминуо је 20.03.2007. год., 

није имао потомака првог наследног реда, те је право на његову заоставштину припало 
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наследницима другог наследног реда, сестри М… Ж… и братанцима по праву 

представљања, по пок.брату М…. П…, Б…, Д… и З… П…, тужени нису пријавили за 

наследнике децу покојног брата З…, тужиоце Д… и Д…, која је  на записник пред судом 

04.08.2015. године изјавила да одустаје од тужбеног захтева из личних разлога. 

 Мишљење Апелационог суда је да  првостепени суд приликом одлучивања није 

правилно утврдио висину удела који је припао тужиоцу П… Д… обзиром да је тужиља А… 

рођ.П… Д…. повукла тужбени захтев те ни у ком случају тужиоцу не може да припадне 1/5 

удела обзиром да се ради о сувласничком делу. Наиме, иако је тужиља повукла тужбени 

захтев не значи да се истог одрекла, нити се могла одрећи наслеђа  у овом поступку, већ је 

то могла учинити у оставинском поступку из којег је она као наследник била незаконито 

избачена, а право наследника да захтева заоставштину не застарева. 

 Из наведеног разлога суд ће сходно чл.199.ЗПП у поновљеном поступку, на 

одржаном рочишту, утврдити неопходне чињенице о спорним питањима, елиминисати горе 

наведене пропусте и након потпуно утврђеног чињеничног стања одлучити и донети 

мериторну одлуку која је заснована на закону. 

 На основу изнетог, а применом чл.197.  Закона о парничном поступку одлучено је 

као у изреци. 

 

      

АПЕЛАЦИОНИ СУД КОСОВА-ОДЕЉЕЊЕ У МИТРОВИЦИ  

                         Гж.бр.4024/18,  дана 18.12.2020.године 

 

 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 

                                 Драгана Станић                                

                


