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            РЕПУБЛИКА КОСОВО / REPUBLIKA E KOSOVËS 

______________________________________________________________________________  

 

Гж.бр.5711/2020 

 

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

председника већа,  Фатона Адеми (Faton Ademi) и Милене Ђерић, као  чланова већа,  у 

правној ствари тужилаца Б.... С..... и Б.... С...... са пребивалиштем у Партешу, Општина 

Гњилане, против тужене О.... П...., коју заступа Р.... Љ.... (R.... L.....), адвокат из Гњилана,  

ради поништаја конкурса и одлуке у вези са избором кандидата, одлучујући о жалби 

тужилаца изјављеној на решење Основног суда у Гњилану-Опште одељење- Грађански 

одсек П.бр.264/16 од 06.07.2020.године  у седници већа одржаној дана  22.09.2021.године, 

донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 УСВАЈА СЕ  жалба тужилаца,   УКИДА СЕ  се решење  Основног суда у Гњилану-

Опште одељење-Грађански одсек П.бр.264/16 од 06.07.2020.год. 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 Гњилану-Опште одељење-Грађански одсек  

П.бр.264/16 од 06.07.2020.године  одлучено је да се тужба тужилаца сматра повученом.  

 Против овог решења жалбу је благовремено изјавио пуномоћник тужилаца, 

истичући да побија првостепено решење због свих законом предвиђених разлога, са 



 

2 
 

предлогом да другостепени суд укине нападнуто решење и предмет врати првостепеном 

суду на поновно разматрање и одлучивање. 

Одговор на жалбу није поднет. 

Испитујући побијано решење у смислу чл.194. Закона о парничном поступку, у вези 

са чланом 208. истог закона, на основу процене жалбених тврдњи и разматрајући целокупан 

спис овог предмета, веће овог суда налази да је жалба основана. 

Разматрајући списе предмета, Веће Апелационог суда налази да је првостепени суд 

начинио битну повреду одредаба парничног поступка, доневши решење да се тужба 

тужилаца сматра повученом због неодазивања пуномоћника тужилаца на рочиште, иако је 

исти уредно позван, а свој изостанак није оправдао. 

Наиме, на заказано рочиште се није појавио ни овлашћени заступник тужене стране, 

који је уредно позван, а који је свој изостанак оправдао, подневши суду обавештење дана 

03.07.2020.године да није у могућности да присуствује на заказано рочиште за дан 

06.07.2020.године у 09.00 часова, из разлога јер је тог дана имао заказано рочиште у  

Основном суду у Приштини  и предложио да се рочиште за главну расправу одложи за неки 

други термин. 

Обзиром да тужиоци нису били упознати са датумом одржавања главне расправе, а 

да  је њихов пуномоћник отказао пуномоћје након одржаног рочишта за главну расправу и 

да исти није  испунио своје дужности које су прописане  чланом 94. став 4. ЗПП, а где је 

био у обавези да још 15 дана, након отказивања пуномоћја заступа странку како би се 

избегла штета, која је у овом случају евидентна,  а како је заступник тужене писменим путем 

предложио одлагање заказаног  рочишта, које суд није узео у обзир, исти није могао донети 

решење да се тужба сматра повученом. 

Из наведених разлога суд ће у поновљеном поступку, на одржаном рочишту, 

утврдити неопходне чињенице о спорним питањима, затим ће покушати да елиминише горе 

наведене пропусте, као и да размотри и оцени доказе у смислу чл 8.Закона о парничном 

поступку, и након потпуно утврђеног чињеничног стања одлучити и донети мериторну 

одлуку, која је заснована на закону. 

На основу изнетог  а  применом чл.209. став 1. тачка д)  Закона о парничном поступку 

одлучено је као у изреци. 

АПЕЛАЦИОНИ СУД КОСОВА 

Гж.бр.5711/2020, дана 22.09.2021.године 

 

              ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА – СУДИЈА 

Драгана Станић 
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