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Број предмета: 2020:120118 

Дана: 03.06.2021 

Број документа:     01856557 

 

П.бр. 126/21 

 

 ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ, Опште одељење, судија Стефан 

Милентијевић, у правној ствари тужилаца-противтужених Д.Н из Лепосавића, ул. ... бб и 

Б.Н из Лепосавића, ул. ... бб, чији је пуномоћник Д.К, адвокат из Лепосавића, ул. ... бб, 

против тужених-противтужилаца Г.В из с. Јошанице, Општина Лепосавић и Љ.С из села 

Сочанице, Општина Лепосавић, чији је пуномоћник П.М, адвокат из Северне Митровице, 

ул. ... бр. ... ,  ради ослобођања непокретности и плаћања накнаде за коришћење 

непокретности и ради утврђивања права својине или исплате вредности објекта, вредност 

предмета спора 1.000,00 евра, након закључене главне расправе од дана 01.06.2021. 

године, на којој су били присутни тужиоци-противтужени и тужени-противтужиоци са 

својим пуномоћницима, дана 03.06.2021. године донео је, 

 

П Р Е С У Д У  

 ДЕЛИМИЧНО СЕ УСВАЈА тужбени захтев тужилаца-противтужених Д.Н и Б.Н, 

па се ОБАВЕЗУЈУ тужени-противтужиоци Г.В и Љ.С да  непокретност на кат. парцели 

број П-... и то Г.В њен југоистични део у површини од 90 м2, а Љ.С источни део у 

површини од 115 м2 ослободе од објеката  и тужиоцима противтуженима предају у посед 

ову непокретност, у року од 15 дана од дана пријема преписа пресуде, под претњом 

извршења. 

 ОБАВЕЗУЈУ СЕ тужени-противтужиоци да тужиоцима-противтуженима исплате 

следеће новчане износе и то: 

 - тужени-противтужилац Г.В новчани износ од 1000,00 евра и 

 - тужени противтужилац Љ.С новчани износ од 1000,00 евра, 

у року од 15 дана, од дана пријема преписа пресуде, под претњом извршења. 
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 ОДБИЈА СЕ тужбени захтев тужилаца-противтужених у делу којим су захтевали 

да им тужени-противтужиоци исплате новчане износе и то свако појединачно по 100,00 

евра, почев од дана 01.06.2021. године, као дана закључења главне расправе пред овим 

судом, па све док предметну непокретност не предају у посед тужиоцима-

противтуженима. 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ тужба тужилаца-противтужених у делу којим су захтевали да се 

утврди да су тужиоци-противтужени сувласници на ½ идеалног дела непокретности, 

катастарска јединица број П-... , као недозвољена. 

 ОДБИЈА СЕ примарни тужбени захтев тужених-противтужилаца Г.В и Љ.С, 

којим су захтевали да се утврди да је тужени-противтужилац Љ.С власник дела кат. 

парцеле ... у површини од 115 м2 на којој се налази трговински објекат „...“, а тужени-

противтужилац Г.В власник дела кат. парцеле ... у површини од 90 м2 на којем делу се  

налази трговински објекат „...“ и да на име накнаде за ово земљиште тужиоцима – 

противтуженима исплати новчане износе од 5.750,00 евра, односно 4.500,00 евра. 

 

 ОДБИЈА СЕ евентуални тужбени захтев тужених – противтужилаца којим су 

захтевали да тужиоци-противтужени на име накнаде за вредност објекта „...“ исплате 

туженом – противтужиоцу Љ.С новчани износ од 57.500,00 евра а за вредност објекта „...“ 

исплате туженом-противтужиоцу Г.В новчани износ од 45000,00 евра, док се тужени-

противтужиоци обавезују да по исплати ове накнаде предају у државину тужиоцима –

противтуженима предметне објекте. 

 ДЕЛИМИЧНО СЕ УСВАЈА захтев тужилаца-противтужених за накнаду 

трошкова парничног поступка, па се ОБАВЕЗУЈУ тужени-противтужиоци, да 

тужиоцима-противтуженима, солидарно исплате новчани износ од 655,60 евра, у року од 

15 дана, од дана пријема преписа пресуде, под претњом извршења. 

 У преосталом делу, а до тражених 790,80 евра, захтев тужилаца-противтужениха 

за накнаду трошкова парничног поступка се ОДБИЈА. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Тужиоци-противтужени су у тужби и речима на одржаним рочиштима, лично и 

преко овлашћеног пуномоћника навели, да су тужиоци-противтужени сувласници једне 

идеалне половине на кат. парцели број П-... , која се у сертификату непокретности води на 

њихово име. Даље су навели, да су тужени, на основу споразума са Н.О, њиховим 

рођаком, заузели предметну непокретност, јер је њихов отац желео да помогне Н.О да 

оствари одређени новчани износ на име кирије. Да су тужени-противтужиоци на основу 

тих договора саградили неке пословне објекте на овој непокретности и да су накнаду за 

коришћење овог земљишта плаћали трећем лицу. Предложили су суду да усвоји тужбени 

захтев и да се утврди да су тужиоци-противтужени сувласници југоисточног дела кат. 
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јединице П-... са уделом од по ½ и да је тужени – противтужилац Г.В заузео југоисточни 

део ове кат. јединице у површини од 90 м2, а тужени-противтужилац Љ.С заузео источни 

део ове кат. јединице у површини од 115 м2 и то без икаквог правног основа, што су 

тужени дужни да признају и да ово земљиште ослобођено од објеката који се налазе на 

њему предају тужиоцима у државину у року од 15 дана, под претњом извршења. Исто 

тако, захтевали су да се тужени обавежу да тужиоцима на име коришћења заузетог 

земљишта за период од почетка августа 2020. године, па до краја априла 2021. године и 

то сваки тужени по 900,00 евра, а од почетка маја месеца 2021. године па надаље сваки 

тужени по 100,00 евра месечно, све дотле док не предају тужиоцима у државину ову 

непокретност, а све то у року од 15 дана од дана пријема преписа пресуде. Што се тиче 

противтужбе тужених навели су, да исту оспоравају у целости и да позивање у реферату 

тужбе на претходни Закон о основама својинскоправних односа  и стицање права својине 

на основу овог закона је неосновано, пошто је дана 09.08.2009. године ступио на снагу 

Закон о власништву и другим стварним правима, који чл. 40, начине стицања права 

својине одређује на другачији начин. Доказе су предложили. Трошкове поступка су 

захтевали, определивши исте према врсти и висини. 

 Тужени-противтужиоци су у свом одговору на тужбу и поднетој противтужби, 

лично и преко свог пуномоћника, оспорили тужбени захтев тужилаца-противтужених 

наводећи, да су тужени-противтужиоци изградили два засебна објекта на кат. парцели 

број ... КЗ Лепосавић и то на основу договора са лицем Н.О уверавајући их да место 

изградње објекта представља његова кат. парцела број ... Да су они на овој кат. парцели 

изградили трговинске објекте који заузимају површину од 115 м2 и 90 м2. Затим, да 

тужиоци-противтужени живе на мање од 50 метара од тужених-противтужиоца и да су 

они за изградњу несумњиво знали, истој се никада нису супроставили нити покренули 

парнични поступак. Да је изградња завршена јуна месеца 2008 године, а да су тужиоци – 

противтужени тужбу поднели након 12 година и 3 месеца и да су се сходно чл. 24 ЗОСПО 

стекли услови да тужени-противтужиоци захтевају утврђивање права својине, с обзиром 

на то да је тужиоцима-противтуженима истекао субјективни и објективни рок да захтевају 

ослобађање непокретности од објекта како се у петитуму захтева. Да су тужени-

противтужиоци савесни градитељи, с обзиром на то да их је Н.О довео у заблуду да је то 

његово земљиште, те да их тужиоци нису сметали више од 12 година. Затим, да су објекти 

тужених-противтужиоца знатно веће вредности од земљишта на којем су изграђени, 

узевши у обзир да су исти изграђени од чврстог материјала и да су тужени-противтужиоци 

морали додатно да припреме земљиште. Да је вредност објекта туженог-противтужиоца 

В.Г 45000 евра а туженог-противтужиоца Љ.С 57500 евра. И да несразмерност објекта и 

земљишта говори да не могу бити уклоњени са места. Предложили су да се утврди да су 

тужени противтужиоци власници кат. парцеле ... и то тужени-противтужилац Љ.С у 

површини од 115 м2 и да као накнаду за ово земљиште тужиоцима-противтуженима 

исплати новчани износ од  5750,00 евра, а тужени – противтужилац Г.В у површини од 90 

м2 и да као накнаду за ово земљиште тужиоцима-противтуженима исплати 4500,00 евра. 

Поред примарног, предложили су и евентуални тужбени захтев којим су тражили да се 

обавежу тужиоци-противтужени да на име накнаде за вредност објекта исплате туженима-
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противтужиоцима и то: Љ.С новчани износ од 57.500,00 евра и Г.В новчани износ од 

45.000,00 евра. Доказе су предложили. Трошкове поступка су захтевали. 

 У циљу утврђивања чињеничног стања, суд је најпре пошао од оних чињеница који 

се међу странкама показале неспорним, а то је да су тужени-противтужиоци изградили 

објекте на кат. парцели ... 

 Ради утврђивања осталих правно релевантних чињеница суд је извео доказе 

читањем и увидом следећих исправа: одлуке Косовске катастарске агенције од дана 

27.03.2020. године, решења Косовске катастарске агенције бр. 04/281/21 од дана 

05.02.2021. године, извода из сертификата који се води на име Б.Н издат од стране 

Косовске катастарске агенције од дана 08.03.2021. године, извода из сертификата који се 

води на име Д.Н издат од стране Катастарске агенције Косова дана 08.03.2021. године, 

уговора о закупу земљишта закључених дана 06.04.2008. године и дана 09.04.2013. године 

између Н.О и Г.В, уговора о закупу земљишта закључених дана 13.03.2008 године и дана 

19.04.2013. године између Н.О и Љ.С и скице лица места сачињене од стране Катастарске 

агенције Косова, тачније дипл. инжињера Ш.К. 

 Суд је на основу савесне и брижљиве оцене сваког доказа посебно, свих доказа 

заједно, као и на основу резултата целокупног поступка, а сходно одредби чл. 8 Закона о 

парничном поступка закључио, да је тужбени захтев тужилаца – противтужених 

делимично основан, док је са друге стране тужбени захтев тужених-противтужилаца 

неоснован. 

 На основу одлуке Косовске катастарске агенције суд је утврдио да је тужиоцима – 

противтуженима одобрен захтев за регистрацију кат. парцеле П-... 

 На основу решења Косовске катастарске агенције Косова, суд је утврдио да су од 

кат. парцеле број ... настале следеће кат. парцеле ... , ... , ... , ... и ... . 

 На основу извода из сертификата суд је утврдио да су тужиоци-противтужени 

сувласници на горе наведеним кат. парцелама, на по ½ идеалног дела ових непокретности. 

Затим да је кат. парцела број ... површине 309 м2. 

 На основу уговора о закупу земљишта закљученог између закуподавца Н.О и 

туженог-противтужиоца Г.В, у својству закупца, од дана 16.04.2008. године, суд је 

утврдио да је предмет овог уговора закуп земљишта у површини од 15x8м. Да се 

земљиште налази у Лепосавићу  са леве стране, поред магистралног пута Лепосавић-

Косовска Митровица, затим да су се уговарачи споразумели да се земљиште даје у закуп 

на временски период од 5 година почев од дана 17.04.2008. године, да се наведена 

површина даје у закуп ради отварања објекта за трговину. Док је на основу уговора о 

закупу од дана 19.04.2013. године између истих лица, поред осталог прописано, да је 

предмет уговора о закупу земљиште у површини од 15x8м, на кат. парцели број ... КО 

Лепосавић. Да се земљиште даје у закуп на временски период од 5 година, почев од дана 

19.04.2013. године. Да се закупац обавезује да закуподавцу плаћа месечни износ 
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закупнине од 150 евра, за сваки месец унапред од 01-05 у месецу и да је закупац дужан да 

по истеку рока закупа, уклони све објекте које је изградио на закупљеном земљишту, у 

року од 10 дана. 

 На основу уговора о закупу земљишта закљученог између закуподавца Н.О и 

туженог-противтужиоца Љ.С у својству закупца, од дана 13.03.2008. године, суд је 

утврдио да је предмет овог уговора закуп земљишта у површини од 12x15м. Да се 

земљиште налази у Лепосавићу  са леве стране, поред магистралног пута Лепосавић-

Косовска Митровица, затим да су се уговарачи споразумели да се земљиште даје у закуп 

на временски период од 5 година почев од дана 01.05.2008. године, да се наведена 

површина даје у закуп ради oбављања приватног предузетништва. Док је на основу 

уговора о закупу од дана 19.04.2013. године између истих лица, поред осталог прописано, 

да је предмет уговора о закупу земљиште у површини од 11x4м, на кат. парцели број ... 

КО Лепосавић. Да се земљиште даје у закуп на временски период од 5 година, почев од 

дана 19.04.2013. године. Да се закупац обавезује да закуподавцу плаћа месечни износ 

закупнине од 100 евра, за сваки месец унапред од 01-05 у месецу и да је закупац дужан да 

по истеку рока закупа, уклони све објекте које је изградио на закупљеном земљишту, у 

року од 10 дана. 

 Увидом у скицу лица места Катастарске агенције Косова, назначено да су објекти 

означени као објекат бр. 2 и објекат бр. 3 се налазе у површини од 115 м2 односно 90 м2 

на кат, парцели број 3229-0. 

 Суд је одбио предлог странака за извођење доказа вештачењем вештака геодетске 

струке и саслушањем парничних странака, прво из разлога, што је неспорно да су тужени-

противтужиоци изградили предметну непокретност на кат. парцели ... , кат. парцеле 

настале дељем кат. парцеле ... , од којих су настале више кат. парцела, и на којима су 

власници ових непокретности тужиоци-противтужени. На скици лица места се јасно види 

да су ови објекти у већем делу изграђени на кат. парцели ... . Друго, што је суд проценио 

да саслушање парничних странака, не би допринело утврђивању друкчијег чињеничног 

стања, и то јер је чињенично стање у овом поступку  у довољној мери утврђено, а 

саслушање парничних странака се примењује супсидијарно, у недостатку других 

доказних средстава. 

 Што се тиче предлога тужених-противтужиоца, да се изведе доказ вештачењем 

вештака финансијске струке, а на околности вредности објеката и земљишта, суд је 

сматрао предлог нецелисходним, пошто из утврђеног чињеничног стања не произилази 

законска последица на коју се тужени-противтужени позивају.  

 Oдредбом чл. 93 Закона о власништву и другим стварним правима прописано је, 

да власник може захтевати предају одређене ствари од било кога нема право да је држи. 

 Да би се тужбом тражило ослобађење непокретности неопходно је да тужиоци – 

противтужени докажу да су власници ове непокретности, односно да имају јачи правни 

основ у односу на тужене-противтужиоце. 
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 У конкретном, тужиоци-противтужени су доказали да имају право власништва на 

основу ½  сувласничких делова на кат. парцелама ... , ... , ... , … , … , парцеле настале 

дељењем кат. парцеле ... . 

 Тужени-противтужиоци нису са друге стране доказали да су у међувремену стекли 

право својине на предметној непокретности, нити су доказали да по неком другом 

правном основу држе предметну непокретност, па их је суд обавезао да ослободе 

непокретност од објеката који се на њој налазе. Беспредметно је, како је тужбеним 

захтевом тужилаца-противтужених тражено, да суд констатује да тужени-противтужиоци 

без икаквог правног основа држе ову непокретност, јер осуда на чинидбу у овој правној 

ствари, односно обавеза тужених-противтужиоцу да ову непокретност ослободе од 

објеката у себи садржи и то утврђење. 

 Правни основ изградње објеката тужених-противтужилаца били су уговори о 

закупу закључени између тужених-противтужилаца и Н.О, па позивање тужених-

противтужилаца на стицање права својине грађењем на туђем земљишту, на основу 

одредаба чл. 24-26 Закона о основама својинскоправних односа није релевантан, јер се  

овај правни институт, у конкретном, не може применити. Суд сагласно томе није 

утврђивао чињенице, битне за примену ових законских одредаба. 

 Стицање права својине грађењем на туђем земљишту представља оригинаран 

начин стицања права својине, и примењује се у оним случајевима када градитељ своје 

грађење изводи независно од било ког правног посла или правног односа са другим 

лицима. У оним случајевима када градитељ своје право грађења на туђем земљишту 

изводи из неког правног посла облигационе природе, онда за градитеља важе одредбе 

уговора, а не одредбе закона.  

Уговорима о закупу закљученим дана 09.04.2013. односно 19.04.2013 године, јасно 

су предвиђена права и обавезе закупаца, у овом поступку тужених-противтужилаца, 

између осталог, да су дужни да по истеку уговора уклоне све објекте са земљишта које је 

предмет закупа. Тиме су тужени-противтужиоци били итекако свесни да граде на туђем 

земљишту, и обавезали су се да после истека уговора о закупу уклоне објекте које се 

налазе на земљишту, при чему су исто тако били свесни да ће им уклањањем објеката бити 

проузрокована материјална штета и са тиме се сагласили закључујући предметне уговоре 

о закупу. Тиме је неосновано позивање на чињеницу и постављени евентуални тужбени 

захтев тужених-противтужилаца да су објекти веће вредности од земљишта и да би се 

уклањањем објеката туженим-противтужиоцима причинила већа имовинска штета. 

Из саме садржине и суштине уговора о закупу као облигационог односа странака, 

јасно произилази да је закуп наведеног земљишта био привременог карактера, који траје 

онолико времена, колико је и уговором о закупу и одређен. Након истека уговора о закупу, 

закупци су били дужни да врате закупљену ствар, онакву каква им је и дата уговором о 

закупу, јер су се на то и обавезали, па је без утицаја позивање тужених-противтужилаца 

да их је Небојша Орловић довео у заблуду поводом власништва земљишта, пошто су они 
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предметну непокретност користили, све док је трајао уговор о закупу и да су то наставили 

да чине и након истека уговора. 

Исто тако, предметним уговорима о закупу одређена је намена, па и самим тим и 

правна природа ових објеката, и то да је реч о привременим објектима, дакле покретним 

стварима. Није битна чињеница од каквог је материјала објекат изграђен, већ његова 

намена, односно правна природа. 

Дакле, у конкретном, намена ових објеката је била привременог карактера, које је 

по истеку уговора о закупу требало изместити, односно уклонити. 

С обзиром на речено, суд закључује да привремени објекат не може бити предмет 

права својине. Са престанком могућности коришћења привременог објекта, он се мора 

уклонити, као покретна ствар, што он у суштини и јесте. Уствари привремени објекат је 

само привидно непокретна ствар. 

 Што се тиче дела тужбеног захтева тужилаца-противтужених, везано за плаћање 

накнаде за коришћење земљишта, суд је обавезао тужене-противтужиоце за временски 

период почев од августа 2020 године, како је и захтевано тужбеним захтевом, па до дана 

закључења главне расправе 01.06.2021. године, сваког понаособ, на исплату новчаног 

износа од 1000 евра. 

 Наиме, одредбом чл. 194 ст. 1 Закона о облигационим односима прописано је, да 

свако лице које се обогаћује на штету другога без правног основа, дужан је да врати 

имовину или да накнади вредност постигнутих користи. 

 У конкретном, тужени-противтужиоци су након протека временског периода на 

који је закључен уговор о закупу наставили да користе предметну непокретност, 

обављајући трговинску радњу, истовремено не плаћајући за то власницима земљишта 

накнаду, чиме је на страни тужених-противтужилаца дошло до увећања имовине без 

правног основа, а да је са друге стране код тужилаца-противтужених дошло до изгубљене 

добити због немогућности коришћења дела предметне непокретности.  

 Висину накнаде суд је одредио на основу уговора о закупу који су тужени-

противтужиоци били закључили са Н.О и то новчани износ од 150 евра и износ од 100 

евра, а како су тужиоци-противтужени захтевали новчани износ за обоје тужених од по 

100,00 евра, суд је висину тог односа одредио у оквиру траженог. 

 Суд сматра да висину стеченог без основа, није било неопходно утврђивати неким 

другим доказним средством, евентуалним вештачењем вештака финансијске или 

грађевинске струке, па је на основу предметних уговора о закупу и на основу слободне 

процене, а у складу са одредбом чл. 323 Закона о парничном поступку, примењујући 

притом правила искуства поводом висине закупа, по месту и површини цене закупа 

сличних непокретности, одредио ову висину. 
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 Што се тиче дела тужбеног захтева тужилаца-противтужених а везано за накнаду 

коришћења земљишта за будући временски период, све дотле док не предају тужиоцима-

противтуженима у државину предметну непокретност, суд сматра да је тужбени захтев у 

том делу неоснован. 

 Одредбом чл. 144 ст. 1 Закона о парничном поступку прописано је, да суд може 

наредити туженој страни да изврши одређено полагање, само уколико је захтев тужиоца 

постао остварив, док је одредбом чл. 144 ст. 3 истог Закона прописано да полагање које је 

предмет тужбеног захтева није постао остварив до окончања главне расправе, суд одбија 

тужбени захтев као неоснован. 

 Дакле, да би се суд обавезао тужене-противтужиоце да исплате одређену накнаду 

тужиоцима-противтуженима, захтев за накнаду треба да је доспео до тренутка закључења 

главне расправе. Због тога је тужбени захтев, за исплату накнаде за коришћење земљишта, 

односно стицања без основа, од тренутка закључења главне расправе па дотле док тужени-

противтужиоци не предају непокретност у посед тужиоцима-противтуженима преурањен, 

јер се односи на чинидбе које у тренутку закључења главне расправе нису доспеле. 

 Што се тиче дела тужбе у којем су тужиоци-противтужени захтевали утврђивање 

права сувласништва на кат. парцели П-... , суд је тужбу у том делу одбацио као 

недозвољену, пошто тужиоци-противтужени немају правни интерес за оваквом врстом 

правне заштите. 

 Одредбом чл. 254 ст. 1 Закона о парничном поступку прописано је, између осталог, 

да тужилац може тужбом да тражи да суд утврди постојање или непостојање једног права 

или правног односа, док је одредбом чл. 254 ст. 2 истог Закона прописано да се таква 

тужба може поднети када је то предвиђено посебним одредбама или када тужилац има 

правни интерес за таквом врстом тужбе.  

 Тужиоци-противтужени су у изводу сертификата уписани као сувласници 

предметне непокретности, на основу чега важи претпоставка да су сувласници ове 

непокретности, а свако ко тврди друкчије дужан је да то докаже. Због тога, тужиоци-

противтужени нису имали правног интереса да суд утврђује постојање тог права, пошто 

им је то право већ утврђено.  

 Што се тиче трошкова парничног поступка, суд је тужиоцима-противтуженима, а 

с обзиром на успех у овом парничном поступку, досудио трошкове поступка и то: на име 

састава две тужбе од стране адвоката, новчани износ од 208,00 евра, на име заступања на 

два одржана рочишта од стране адвоката новчани износ од 270,40 евра, и на име заступања 

на два одложена рочишта од стране адвоката новчани износ од 135,20 евра, а у складу са 

тарифним бројем 6 и 7 Правилника о адвокатској тарифи и Уредбе о адвокатској тарифи, 

која регулишу накнаду и награду за адвокате, када спор прелази износ спора мале 

вредности и накнаду за одожена рочишта, и на име плаћене судске таксе новчани износ 

од 42 евра, а све то у складу са одредбом чл. 452 ст. 1 Закона о парничном поступку. 
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 Суд је одбио захтев тужилаца – противтужених за накнаду трошкова парничног 

поступка, на име заступања од стране адвоката на два одложена рочишта у новчаном 

износу од 270,40 евра, с обзиром на то да се накнада адвокату за одложена рочишта 

досуђује у процентима одређено, 50% од прописане тарифе.  

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Опште одељење 

П.бр.  126/21 од дана 03.06.2021. године 

 

        СУДИЈА 

        Стефан Милентијевић с.р. 

 

 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове пресуде може се изјавити жалба Апелационом суду у 

Приштини – Одељењу у Митровици, у року од 15 дана од дана пријема преписа пресуде, 

а преко овог суда. 

 

 


