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REPUBLIKA E KOSOVËS 
РЕПУБЛИКА КОСОВО – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE E MITROVICËS 
ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ – BASIC COURT OF MITROVICA 

                                                                                                                                   П.бр. 254/20 

    

 ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ-Опште одељење, судија Весна Милић, у 

правној ствари тужиоца Ј.Х (J.H) из Митровице, улица ... (...), број ... , чији је пуномоћник 

Увејс Гаши (Uvejs Gashi), адвокат из Митровице, против тужене О... , коју заступа 

општински јавни правобранилац Авди Музлиукај (Avdi Muzliukaj), ради утврђивање права 

коришћења на земљишту, на рочишту одржаном дана 26.11.2021.године, у присуству 

тужиоца, пуномоћника тужиоца и заступника тужене, донео је  

                                           

                                                  П Р Е С У Д У 

 

УСВАЈА СЕ тужбени захтев тужиоца, па се УТВРЂУЈЕ да је тужилац Ј.Х (J.H) из 

Митровице, стекао право трајног коришћења на земљишту на  катастарској парцели број П-

... , површине 183м2, по култури њива I класе, на месту званом „...“, пољопривредно 

земљиште, уписана у КЗ Митровица-југ, Катастарска Општина Јужна Митровица. 

 

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ О... да призна овако утврђено право коришћења на описаном 

земљишту, и да омогући упис права у одговарајуће евиденционе књиге.  

 

Свака странка сноси своје трошкове парничног поступка. 

 

                                           О б р а з л о ж е њ е 

 

Тужилац је преко свог пуномоћника дана 25.02.2020.године поднео тужбу ради 

утврђивања права својине. У тужби и на расправи је тражио да му се призна право својине 

или право трајног коришћења на земљишту катастарске парцеле ... , са површином од 183 

м2, обзиром да је непокретност заједно са својим оцем купио 1979. године где је на једном 

делу саградио кућу у којој и данас живи са својом породицом а на другом делу 

непокретности, која је истовремено и предмет овог спора, саградио је пратећи објекат – 

шупу и оградни зид. Истиче да је о чињеници да се у Регистар непокретности на горе 

поменуту парцелу, уписана О... , која је евидентирана као друштвена својина, сазнао 

приликом верификације докумената са циљем легализације куће. Исти истиче да сматра да 

је власник, самом чињеницом да је од момента куповине до данас остао да живи на 

предметној непокретности  и како га до сада нико није ометао у томе, мислио је да је 

власник наведене површине земљишта, самим тим јер се парцела ... налази у његовом 

власништву на којој је изграђена кућа за становање и да су све границе остале неизмењене 

од момента куповине до данас. У завршној речи прецизирао je тужбени захтев и предложио 

суду да тужиоцу призна право трајног коришћења кат. парцеле ... у површини од 183м2 која 

се води на име тужене. Доказе је предложио. Трошкове поступка није тражио.  
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Суд је у смислу члана 394 Закона о парничном поступку проследио туженој страни  

тужбу са свим приложеним доказима, на које иста није одговорила. 

 

Суд је дана 28.10.2021.године одржао припремно рочиште на којем је пуномоћник 

тужиоца остао при тужби и тужбеном захтеву и навео да тужилац већ 40 година користи 

спорну парцелу која се води на име тужене и да је у интересу тужиоца да на тој парцели 

има право коришћења или право својине. Предложио је да се у вези изнетих чињеница 

испитају сведоци, тужилац као странка у судском поступку као и да се изврши вештачење 

и то изласком на лице места од стране вештака геодетске струке. Заступник тужене је 

оспорио тужбу и тужбени захтев у целости јер у тужби није наведено од кога је тужилац 

купио спорну парцелу. Предложеним доказима није се противио. 

 

Суд је дана 15.11.2021.године извршио увиђај на лицу места, а све у циљу 

идентификације фактичког стања на парцели, а вештаку геодетске струке наложио да 

састави писмени налаз и мишљење укључујући историјат сада предметне непокретности. 

 

У циљу утврђивања чињеничног стања суд је извео и следеће доказе: саслушањем 

сведока Х.С (H.S) и А.М (A.M), саслушањем тужиоца у својству парничне странке, читањем 

Налаза и мишљења вештачења од 15.11.2021.године, врши се увид у Скицу терена од 

15.11.2021.године, читањем Копије плана од 15.11.2021.године и читањем Сертификата за 

кат. парцелу 02910-64 од 15.11.2021.године.  

 

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

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

парничном поступку, утврдио да је прецизирани тужбени захтев тужиоца основан.  

 

 На основу изласка на лице места и током самог увиђаја, суд је утврдио да је на делу 

кат.парцеле  П-... која се граничи са парцелом ... , са источне стране се граничи са приватном 

својином и ограђена је бетонским зидом, са северне стране граничи се са приватном 

својином и такође је ограђена бетонским зидом, са јужне стране граничи се са приватном 

својином и ограђена је бетонским зидом-фасадом, на плацу је сазидана шупа која служи за 

дрва и остало. Улаз у двориште на кат. парцели ... је са вратима од метала. 

  

 Суд је на основу сертификата Косовске катастарске агенције, за кат. парцелу ... , број 

... од 15.11.2021.године, КЗ Митровица, Општинске Катастарске канцеларије Митровица 

утврдио да је врста имовине друштвена својина са површином од 183м2 , адреса ... , да је 

врста пољопривредног земљишта, да је по култури класе њива 1. класе, заведен као 

власник/држалац О... 1/1, лични број ... , са прецизном адресом ... . 

 

   

 На основу налаза и мишљења вештака геодетске струке, графичким приказом скице 

терена који је суду приложио вештак, од дана 15.11.2021.године, суд је утврдио да тужилац 

држи део кат. парцеле ... , која обухвата површину од 183 м2. Исти је за мере и границе кат. 

парцеле, навео следеће: јужно-западно од међног камена I иде правцом северо-запад до 

међног камена II у дужини од 33.06, где се скреће и иде правцем северо-исток до међног 

камена III у ширини од 2.53 м, где се поново скреће и иде правцем југа до међног камена IV 
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у дужини од 31.61м, где поново скреће и иде правцем југо-запада до међног камена I, наиме 

где се завршава опис плаца у дужини од 8.96м.   

Саслушани сведок Х.С (H.S) је пред судом дао исказ да он са породицом тужиоца 

живи у комшилуку више од 40 година, да је његов отац 1974. године купио 48 ари плаца од 

извесног Т. Г и да је 1979. године продао део земљишта тужиоцу на којем плацу он и сада 

живи са својом породицом, да је разлог продаје плаца тужиоцу био тај што је брат имао у 

плану да се жени па је било потребе за извесном сумом новца, да се плац који је отац продао 

тужиоцу слаже са фактичким стањем на терену односно са парцелом коју тужилац сада 

држи у поседу и да их према његовом сазнању нико није узнемиравао од стране појединаца 

или општинских власти. 

 

Саслушани сведок А.М (A.M) је пред судом дао исказ да се сећа када се породица Х. 

1979. године доселила на месту где и сада живи, да је плац купљен од стране пок. А.С , да 

сви у комшилуку па и тужилац имају обезбеђену комплетну инфраструктуру. Истиче да 

тужиочева породица никада није била ометана у вршењу имовинских права, као и да су они 

у одличним комшијским односима са свима у том насељу. 

 

Суд је на основу исказа тужиоца у својству странке утврдио чињеницу да је јуна 

1979. године, након што су прегледали земљиште, тужилац и његов отац, купују плац од 

покојног А.С из ... у присуству сведока, тужиочевог ујака С.З-М и комшије М.Р звани М. , 

када су и исплатили целокупан новац за тај плац и када је А.С јасно рекао да када преведе 

плац на своје име тада ће да преведе и на име Ј.Х јер и сам тада није био сигуран да се плац 

води на име А.С , да са истим никада није било проблема, као ни са осталим комшијама или 

са државним институцијама. Истакао је да од момента куповине спорног плаца, када је исти 

обележен камењем, до данашњег дана, остао у границама, неизмењен.  

Чињеница да је отац тужиоца заједно са својим оцем купио земљиште од сада 

покојног А.С , на чијем је једном делу изградио кућу у којој и данас породица живи, а на 

другом делу плаца површине 183м2, који је предмет овог спора и саставни део предходног, 

налази се шупа за оставу а самим тим и спознаја да тужилац није знао да иста није у 

њиховом поседу, већ је сматрао, обзиром да их никада нико није ометао у самој државини, 

већ да је моменат сазнања свих ових наведених чињеница била када је тужилац хтео да 

извади  поседовни лист у Регистар непокретности, говори у прилог томе да је тужилац 

савестан држалац непокретности која се налази на кат. Парцели … у власништву тужене 

О... .  

Суд је поклонио пуну веру сведоцима Х.С (H.S) и А.М (A.M), чије су изјаве јасне и 

логичне и нису противречне самој изјави тужиоца и које су на суд оставиле утисак 

искрености. На основу истих, суд је недвосмислено утврдио да је непокретност коју 

тужилац држи у поседу већ пуних 40 година, у саставном делу плаца кат. парцеле ... која је 

у тужиочевом власништву и које су границе од 1979. године, неизмењене. 
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Одредбом члана 295. Закона о власништву и другим стварним правима (Закон бр. 

03/L-154) прописано је да на сва права коришћења предметних сервитута, личних сервитута 

и предметног терећења која важе на дан ступања на снагу овог закона, и даље се примењују 

одредбе које су важиле пре супања на снагу овог закона. 

Одредбом члана 72. Закона о основама својинскоправних односа прописано је да је 

посед савестан ако поседник не зна или не може знати да ствар коју држи није његова. 

Суд је посебно  имао у виду идентичност исказа тужиоца са исказима оба сведока 

што се тиче државине спорног плаца, који су истакли да је тужиочева породица насељена 

на том земљишту 1979. године, што суд наводи на мишљење да је правни претходник 

тужиоца био у његовој државини пре продаје истог, тачније од 1974. године. Како је 

тужилац у завршној речи прецизирао тужбени захтев у погледу правног основа, где тражи 

да му се утврди право трајног коришћења земљишта, то је суд разматрајући, анализирајући 

и објективно водећи целокупан поступак, конкретно нашао да је тужилац савестан држалац 

са фактичком влашћу на горе наведеној катастарској парцели, већ више од 40 година, да је 

на истом саграђена шупа за оставу а у истом дворишту, која се води као друга кат. парцела 

2910-58, и у власништву је тужиоца, на којој је изграђена кућа за становање у којој он и 

данас живи са својом породицом, из наведених разлога признао му је право трајног 

коришћења земљишта на кат. парцели ... у површини од 183м2.  

Наиме, како у самој завршној речи тужена страна није имала примедби, ни на 

вештачење од стране вештака, нити на изјаве сведока и самог тужиоца у вези кључних 

правних ствари који се односе на утврђивање права трајног коришћења, већ је исти 

потврдио да је јасно да породица тужиоца држи спорну парцелу више од 40 година, да је та 

чињеница потврђена од стране сведока и самог тужиоца  и да је очигледно да није имала 

проблеме са општинским или државним институцијама, као ни са комшијама. Предлаже 

суду да на основу свега наведеног донесе мериторну одлуку у вези ове правне ствари.  

На основу чињеница које су доказане у току самог поступка, суд је утврдио да је 

тужилац савестан држалац са фактичком влашћу на кат. парцели ... више од 40 година а које 

му право до данашњег дана нико није оспорио, те је истом усвојен захтев и признато право 

трајног коришћења земљишта површине 183 м2, на којој се налази изграђена шупа за оставу 

као и да је део дворишта коју тужилац држи, у његовом власништву. 

Одлуку о трошковима поступка суд је донео на основу члана 450. Закона о 

парничном поступку. 

Из свега наведеног, а применом напред наведених законских одредби, суд је одлучио 

као у изреци пресуде. 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Опште одељење 



5 

 

П.бр. 254/20 дана 26.11.2021.године 

                                                                                                                          С У Д И Ј A, 

                                   Весна Милић с.р. 

 

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.  

За тачност 


