
1 
 

       

            РЕПУБЛИКА КОСОВО / REPUBLIKA E KOSOVËS 

______________________________________________________________________________ 

     

    Гж.бр.4430/19 

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД КОСОВА – ОДЕЉЕЊЕ У МИТРОВИЦИ, у већу 

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

Благоја Милетића, као чланова већа, у правној ствари тужилаца  В… М… и С… М…, обоје 

из Митровице, чији је пуномоћник  Б… К…, адв. из Митровице, против туженог П…. Р…, 

из села Брзанце, Општина Лепосавић, ради утврђивања права својине по основу 

купопродаје и одржаја, одлучујући  по жалби тужилаца, изјављеној против решења 

Основног суда у Митровици-Огранак у Лепосавићу П.бр.5/19 од 14.03.2019.године, у 

седници већа одржаној дана 13.11.2020. године донео је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

УСВАЈА  СЕ  жалба тужилаца,   УКИДА СЕ  решење Основног суда у Митровици-

Огранак у Лепосавићу  П.бр.5/19 од 14.03.2019.године  и предмет враћа првостепеном суду 

на поновни поступак и одлучивање. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Првостепеним решењем Основног суда у Митровици-Огранак у Лепосавићу 

П.бр.5/19 од 14.03.2019.године, поништен је Споразум бр.MCMS 031/2019 од 

14.02.2019.године, постигнут поравнањем у овој правној ствари између страна А, В… и С… 

М…, из Митровице, и стране Б, П… Р…, наследника покојног Ј… П…, где је утврђено да 

су стране А заједнички власници кат.парцеле бр……, ливада 7 класе са површином од 

0.70,64 ha,у месту званом „Рудине-Бистрица“, која је регистрована на име П… Ј… 1/1, 

кат.зона Б…, Општина Лепосавић, и да је страна Б обавезна да призна и омогући страни А 
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да се региструје као власник у општинској управи за геодезију Митровица, у року од 15 

дана од дана потписивања споразума. 

 Против овог решења жалбу је благовремено изјавио пуномоћник тужилаца, због 

свих законом прописаних разлога. 

 Одговор на жалбу није поднет. 

 Испитујући првостепено решење у смислу чл.194. ЗПП, Апелациони суд налази: 

     -  жалба је основана. 

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

из жалбе како треба да одлучи. 

 Из списа предмета произилази да су тужиоци поднели тужбу  за утврђивање права 

својине по основу купопродаје и одржаја више од 48 год., да су исти купили спорну парцелу 

од сада покојног П… Ј…, оца туженог, 1970.год. за тадашњих 15.000 динара, да су одмах 

након куповине ушли у посед, да нису и да ни данас немају сметње око коришћења, као и 

да су сазнали 2018. године да се спорна парцела не води на њих већ на име сада покојног 

Ј….  

 Дана 01.02.2019. године лиценциран медијатор је обавестио суд да је покренут 

поступак посредовања, а 14.02.2019.год. суд је од стране истог обавештен да је у складу са 

чл. 14.2 Закона о посредовању окончан поступак медијације. Уједно суду је достављен 

досије предмета, образац о решавању вансудског споразума и споразум, а ради усвајања 

истог. 

 Првостепени суд је решењем од 14.03.2019.год. поништио постигнути  споразум  

поравнањем, позивајући се да је споразум постигнут посредовањем у супротности са 

законским нормама. 

Веће Апелационог суда је мишљења, да првостепени суд није навео ни један 

оправдани разлог којим би поткрепио свој став, због чега није одобрио постигнути 

споразум. Наиме, Закон о Посредовању дозвољава закључивање споразума о посредовању, 

преко суда, када постоји воља странака, а која је у конкретном предмету евидентна.  

Такође чл. 28 ст.4 Закона о основама својинскоправних односа (Службени лист СФРЈ 

бр.6/80), казује да савестан држалац непокретне ствари, на којој други има право својине, 

стиче право својине на ту ствар одржајем протеком 20 година, а у овом случају тужиоци 

дуже од 20 година савесно и несметано користе парцелу, иста је купљена од власника, што 

не спори тужени, као његов наследник, а што је још један од разлога да се постигнути 

споразум о посредовању поравнањем одобри. 

Првостепени суд у поновљеном поступку треба да, преко медијатора, прибави доказ 

да ли  осим туженог има још наследника, иза сада покојног Ј…., а након тога одобри 

постигнути споразум о посредовању. 
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 На основу изнетог, а применом чл.209 став д)  ЗПП, одлучено је као у изреци. 

 

   АПЕЛАЦИОНИ СУД КОСОВА-ОДЕЉЕЊЕ У МИТРОВИЦИ  

                         Гж.бр.4430/19,  дана 13.11.2020.године 

 

 

 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 

                                 Драгана Станић                                

                


