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            РЕПУБЛИКА КОСОВО / REPUBLIKA E KOSOVËS 

______________________________________________________________________________ 

    

 

    Гж.бр.4708/20 

 

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

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

правној ствари тужиље-предлагача Ј… Д… из Београда, ул.“В… С…“ …, чији је 

пуномоћник Д… Л…, адв.из Грачанице, против туженог-противпредлагача Л… П…, из 

села Преоца, Општина Грачаница, чије је пуномоћник Z...B..., адв.из Приштине, ради 

утврђивања права својине, одлучујући о жалби тужиље-предлагача изјављеној на решење 

Основног суда у Приштини–Огранак у Грачаници  П.бр.111/19 од 06.08.2020.године, у 

седници већа одржаној дана 30.10.2020. године донео је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОДБИЈА  СЕ   жалба тужиље-предлагача, и  ПОТВРЂУЈЕ СЕ  решење Основног 

суда у Приштини-Огранак у Грачаници  П.бр.111/19 од 06.08.2020.године. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Решењем Основног суда у Приштини-Огранак у Грачаници П.бр.111/19 од 

06.08.2020.године, суд је одбацио жалбу тужиље поднету на решење Основног суда у 

Приштини-Огранак у Грачаници П.бр.111/19 од 27.07.2020.године, као недозвољену. 

 Напред наведеним решењем Основног суда у Приштини-Огранак у Грачаници 

П.бр.111/19 од 27.07.2020.године, суд је одбио предлог тужиље Ј… Д… којом је тражила 

одређивање привремене мере обезбеђења којом се Л… П…, из села Преоца, забрањује да 
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непокретну имовину кат.парцеле бр.148 и 149 КЗ …. отуђи, оптерети, или да са истом на 

било који начин располаже, да се наложи Катастарској канцеларији Општине Грачаница да 

ову меру упише у своју евиденцију и да се забрани надлежним нотарским канцеларијама на 

територији Општине Грачаница да врше оверу било каквих уговора чији предмет чине  

напред наведене непокретности.    

 Против овог решења, иако у правној поуци  стоји да се против тог решења не може 

изјавити жалба,  тужиља је преко свог пуномоћника изјавила жалбу, због повреда одредби 

ЗПП и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања,  са предлогом да се побијано 

решење укине  и предмет врати на поновно одлучивање.  

 Првостепени суд је жалбу тужиље одбацио као недозвољену,  позивајући се на 

одредбе чл.310 ст.5 ЗПП где је прописано да  „ против решења о привременој мери није 

дозвољена жалба“. 

 Испитујући побијано решење у смислу чл.208 Закона о парничном поступку, 

Апелациони суд налази да је жалба неоснована. 

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

предлогом из жалбе како треба да одлучи. 

 Другостепени суд налази да побијано решење није обухваћено 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. 

 Првостепени суд је правилно поступио када је одбацио жалбу тужиље. Наиме, према 

одредби чл.310 ст.5. ЗПП „против решења о привременој мери жалба није дозвољена“. 

 На основу изнетог, а применом чл.209 ст.1 тач.б) Закона о парничном поступку 

одлучено је као у изреци. 

 

                           АПЕЛАЦИОНИ СУД КОСОВА  

                         Гж.бр.4708/20,  дана 30.10.2020.године 

 

 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 

                                 Драгана Станић                                

                


