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Број предмета: 2019:192588 

Дана: 10.03.2022 

Број документа:     02978679 

                     П.бр. 241/15 

 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ-Опште одељење-Грађански одсек, судија 

Милош Марковић,  у правној ствари тужиоца Ф.Б. (F.B.) из села ... , општина Јужна 

Митровица, кога заступа пуномоћник Сафет Воца (Safet Voca) адвокат из Митровице, 

против тужених Р.П. (R.P.), Р.П1. (R.P1.) и O… , предмет спора утврђивање права својине, 

вредност спора 1.250,00 евра, на рочишту одржаном дана 10.03.2022.године, у присуству 

тужиоца, његовог пуномоћника, туженог Р.П1. (R.P1.) и пуномоћника тужене О... , донео 

је  

 

                                                  П Р Е С У Д У  

 

ОДБИЈА СЕ тужбени захтев тужиоца Ф.Б. (F.B.) из Митровице, којим је тражио 

да се утврди да има право трајног коришћења непокретности на кат. парцели ... , на месту 

званом „...“, Катастарска зона Јужна Митровица, која је по култури пољопривредно 

земљиште, површине 612 м2, правоугаоног облика, а која се по поседовном листу води на 

О... , што су тужени дужни да признају и дозволе тужиоцу да се упише у Служби за 

катастар непокретности О... , као НЕОСНОВАН.  

Свака странка сноси своје трошкове парничног поступка. 

                                           О б р а з л о ж е њ е 

Тужилац је тужбом и речима на расправи преко свог пуномоћника изјавио да је 

1995.године, његов покојни отац С.Б. (S.B.) направио усмени споразум о замени 

земљишта са Б.П. (B.P.) оцем тужених, Р.П. (R.P.) и Р.П1. (R.P1.) који је своје приватно 

земљиште од 18 ари у месту званом „...“, док је њему Б.П. (B.P.) дао 7 ари, које је имао на 

коришћење, а које му је О... дала за изградњу куће. Када су извршили замену предметних 

парцела нису имали никаквих проблема у коришћењу истих, до тренутка када су 

30.10.2020.године, изашли на лице места, како бих извршили мерење предметне 

непокретности и у том моменту је утврђено да је без поштовања закона предметно 

земљиште дато на коришћење Агенцији за храну и ветерину, а на основу Одлуке СО Јужна 

Митровица број 02-060/0110039827/20-9 од дана 22.07.2020.године. Даље је навео, да 

Уредбом Владе број 09/2020 од 10.08.2020.године, која се односи за давање на коришћење 

и замену општинске непокретне својине, предвиђено је да се може неком дати на 
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коришћење земљиште уколико постоји неки судски спор. Обзиром, да су тужиоцу заузели 

предметну парцелу предложили су да се пронађе слободна парцела која би се дала на 

коришћење тужиоцу и предложио да се додели кат. парцела ... , у површини од 612 м2. 

Такође, је предложио суду да донесе пресуду на основу признања из разлога јер тужени 

Р.П. (R.P.), Р.П1. (R.P1.) и О... признају тужбени захтев. Исто тако, је предложио да суд 

усвоји тужбени захтев као основан и да предметну парцелу ... , у површини 612 м2, на 

месту званом „...“, додели на трајно коришћење тужиоцу. Доказе је предложио. Трошкове 

поступка није тражио.  

 

Тужени Р.П. (R.P.) и Р.П1. (R.P1.) у речима на расправи изјавили су пред судом да 

не оспоравају тужбу и тужбени захтев, који такође није оспоравао ни њихов покојни отац 

Б.П. (B.P.). Доказе нису предложли. Трошкове поступка нису тражили.  

Пуномоћник тужене О... у речима на расправи изјавио је да је спорна непокретност 

додељена Б.П. (B.P.) 1995.године и да након вештачења које је урађено дана 

30.10.2020.године, предметни плац је додељен на коришћење трећој страни, из разлога јер 

О... није имала сазнања да на предметној парцели има право коришћења неко лице. Од 

суда је тражио да поштујући Одлуку из 1995.године којом је непокретност дата на 

коришћење дозволи да се замене парцеле сходно вештачењу који су доставили суду и да 

се тужилац упише као корисник предметне непокретности. Доказе није предложио. 

Трошкове поступка није тражио.  

Суд је у циљу утврђивања чињеничног стања извео доказни поступак и то читањем 

писане документације и то: обавештење Министарства правде Републике Косова од 

23.04.2015.године; ситуације терена Скупштине Општине Косовска Митровица, број 

ситуације 239, од 11 месеца 1994.године; ситуације терена Скупштине Општине Косовска 

Митровица, број 238 од 11 месеца 1994.године; Сертификата Катастарске јединице ... , од 

10.04.2015.године; Сертификата број референце 15-464-30344 од 01.10.2014.године; 

налаза и мишљења од стране вештака геодета Н.М. (N.M.) од 04.11.2020.године; 

Сертификата, број референце 15-942-03-0068787 од 29.10.2020.године, са скицом терена; 

Копије плана Катастарске јединице ... , од 29.10.2020.године; Одлуке Скупштине 

Општине Митровица Југ, број 02-060/01-0039827/20-9 од 22.07.2020.године;  Извода из 

регистра умрлих за Б.П. (B.P.), серијски број ... , број протокола 11/2021RV/11001, редни 

број 289 од 27.05.2021.године; Извода из централног регистра грађана за Р.П1. (R.P1.), 

серијски број ... , од 18.08.2020.године; Екстрата рођених, серијски број ... од 

04.03.2013.године; налаза и мишљења вештака од 05.11.2020.године, са сертификатом, 

серијски број ... од 10.11.2021.године, са копијом плана, саслушањем у својству 

парничних странака тужиоца Ф.Б. (F.B.) и туженог Р.П1. (R.P1.), као и саслушањем 

вештака геодетске струке Н.М. (N.M.).  

Суд је на основу савесне и бриживе оцене сваког доказа посебно и свих доказа 

заједно, као и на основу резултата целокупне расправе, сходно одредби члана 8. Закона о 

парничном поступку, одбио тужбени захтев тужиоца као неоснован.  

На основу обавештења Министарства правде Републике Косова од 

23.04.2015.године, суд је утврдио да је пре покретања парничног поступка тужилац преко 

свог пуномоћника обавестио горе наведено Министарство сходно члану 67. став 1. Закона 

о управљању јавним финансијама. 

На основу ситуације терена Скупштине Општине Косовска Митровица, број 

ситуације 239, од 11 месеца 1994.године, суд је утврдио да тужени Р.П. (R.P.) на кат. 
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парцели 2913, предвиђена је изградња породичне куће, површине 96 м2, површина плаца 

353 м2.  

На основу ситуације терена Скупштине Општине Косовска Митровица, број 238 

од 11 месеца 1994.године, суд је утврдио да тужени Р.П1. (R.P1.) на кат. парцели ... , 

предвиђена је изградња породичне куће, површине 96 м2, површина плаца 331 м2.  

На основу Сертификата Катастарске јединице ... , од 10.04.2015.године и 

Сертификата број референце ... од 01.10.2014.године, суд је утврдио да се предметна 

парцела налази на месту „...“, Катастарска зона Митровица. 

На основу налаза и мишљења од стране вештака геодетске струке Н.М. (N.M.) од 

04.11.2020.године, као и прилога уз вештачење Сертификата, број референце ... од 

29.10.2020.године, са скицом терена, Копије плана Катастарске јединице ... , од 

29.10.2020.године, суд је утврдио да се спорне парцеле за које тужилац сматра да има 

право коришћења налазе на горе наведеној Катастарској јединици. 

На основу Одлуке Скупштине О... , број 02-060/01-0039827/20-9 од 

22.07.2020.године, суд је утврдио да је Скупштина О... донела Одлуку којом се даје на 

коришћење земљиште Агенцији за храну и ветерину на период у трајању од 99 година на 

кат. парцели ... .  

На основу Извода из регистра умрлих за Б.П. (B.P.), серијски број ... , број 

протокола 11/2021RV/11001, редни број 289 од 27.05.2021.године,  Извода из централног 

регистра грађана за Р.П1. (R.P1.), серијски број ... , од 18.08.2020.године и Екстрата 

рођених, серијски број ... од 04.03.2013.године, суд је утврдио да је тужени Б.П. (B.P.) 

преминуо а да су иза њега остали синови Р.П1. (R.P1.) и Р.П. (R.P.), као наследници.  

На основу налаза и мишљења вештака геодетске струке Н.М. (N.M.) од 

05.11.2020.године, са сертификатом, серијски број ... од 10.11.2021.године, са копијом 

плана, као и саслушањем вештака суд је утврдио да је предметно вештачење извршио на 

основу договора странака и да се ради о делу кат. прцеле 3654-1 где се као власник води 

О... на месту званом „...“. 

Одредбом члана 3. став 3. тачка (а, (б и (ц Закона о парничном поступку, прописано 

је да суд неће усвојити располагање странака које су у супротности са правним поретком, 

законским одредбама и прописима јавног морала.  

У конкретном случају, суд није прихватио признање тужбеног захтева од стране 

тужених из разлога јер тужени не могу располагати оваквим захтевима и да тужиоцу 

признају право коришћења на кат. парцели ... , јер на истој тужени Р.П. (R.P.) и Р.П1. 

(R.P1.), односно њихов покојни отац Б.П. (B.P.) није био у поседу предметне 

непокретности и имао располагање правом коришћења и то право нису могли стећи ни 

његови наследници, који би тужиоцу признали тужбени захтев и право коришћења на горе 

наведеном предметном парцелом, из разлога јер не могу пренети на треће лице више права 

од оног који имају сами.  Такође, ни пуномоћник тужене О... нема могућност да призна 

тужбени захтев из разлога јер је у супротности са законским одредбама, зато што се право 

коришћења на предметној парцели стиче Одлуком надлежног органа Скупштине 

Општине, а не судском одлуком.  

Да бих правилно применио горе цитирану законску одредбу, као израз правилне 

примене материјалног права, суд је најпре идентификовао предметну парцелу, а што је 

утврдио на основу приложеног налаза вештака геодетске струке Н.М. (N.M.) од 
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05.11.2020.године, као и саслушањем вештака на основу ког је утврдио да се у поседовном 

листу као власник предметне парцеле води Скупштина O… .  

Одредбом члана 1. Закона о грађевинском земљишту, прописано је да се овим 

законом уређују својинско правни и други стварно правно односи на грађевинском 

земљишту и утврђују начела о увођењу и коришћењу грађевинског земљишта, осим 

основа својинско правних и других стварно правних односа који су Законом о 

грађевинском земљишту јединствено уређени за целу територију Републике.  

Наиме, за уређење својинских и других права на градском грађевинском земљишту 

првенствено се примењује Закон о грађевинском земљишту („Сл. лист САПК“ број 14/80 

и 42/86) као (lex specialis).  

Одредбом члана 10. Закона о грађевинском земљишту, прописано је да Општина 

управља и располаже градским грђевинским земљиштем, ако тим земљиштем не 

управљају радници или други људи у другом друштвеном правном лицу, или правном 

лицу одређеном законом.  

Дакле, на основу напред наведене законске норме, право коришћења грађевинског 

земљишта се не може стећи одлуком суда, већ се стиче на основу одлуке државног органа, 

конкретно чланом 14. Закона о грађевинском земљишту, којим је прописано да Општина 

може неизграђено грађевинско земљиште на које има право располагања, као и изграђено 

земљиште у општој употреби давати на привремено коришћење за привремене потребе.  

Конкретно, између неизграђеног и изграђеног грађевинског земљишта постоји 

разлика, јер на изграђеном земљишту постоје објекти намењени за трајну употребу, док 

неизграђено градско грађевинско земљиште чини земљиште на којем нису изграђени 

објекти или су изграђени привремени и помоћни објекти. Током поступка, утврђено је да 

предметна парцела ... , налази се у власништву О... , која има право располагања на истој, 

па суд нема надлежност да тужиоцу даје право привременог коришћења на неизграђеном 

земљишту, јер је то сходно горе наведеном члану 10. надлежан О... орган. Из тог разлога, 

суд је тужбени захтев тужиоца одбио као неоснован.  

Неосновани су наводи тужиоца да је тужиоцу одузето право коришћења на кат. 

парцели ... , и да је исто земљиште дато на коришћење Агенцији за храну и ветерину и да 

је том одлуком тужилац остао без права коришћења грађевинског земљишта, па је 

тужилац имао могућност да у управном спору оспори наведену одлуку и тиме му буде 

признато право прече градње сходно члану 18. Закона о грађевинском земљишту.  

Одредбом члана 450. Закона о парничном поступку, прописано је да свака странка 

унапред сама сноси трошкове које је проузроковала својим процедуралним радњама.  

Како странаке нису захтевале накнаду парничних трошкова, суд је одлучио да 

свака странка сноси своје трошкове.  

На основу свега наведеног, а сходно члановима 1., 10. и 14. Закона о грађевинском 

земљишту и члана 143. став 1. Закона о парничном поступку, суд је одлучио као у изреци 

пресуде.  

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Опште одељење-Грађански одсек 

П.бр. 241/15 дана 10.03.2022. године 
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                                                                                                                          С У Д И Ј A, 

                                 Милош Марковић 

     

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове пресуде дозвољена је жалба Апелационом 

суду у Приштини, у року од 15 дана, од дана пријема писменог отправка исте. Жалба се 

подноси овом суду.  

 

 

    

      

 


