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Број предмета: 2019:214170 

Дана: 31.05.2021 

Број документа:     01833088 

 

 

 

 

П.бр. 54/18 

 

 OСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ, Опште одељење, судија Стефан 

Милентијевић, у правној ствари тужиље А.Ј (A.J) из села Реке, бр. ... , Општина Јужна 

Митровица,  против тужене А.Ч из Северне Митровице, ул. „...“ бр. ... , ради ослобађа 

стана како би омогућио да се подели ¼ наслеђене имовине након смрти родитеља, 

вредност предмета спора 950,00 евра, ван рочишта, дана 31.05.2021. године, донео је, 

 

П Р Е С У Д У 

 ОДБИЈА СЕ тужбени захтев тужиље А.Ј (A.J) којим је захтевала да тужени 

напусти стан и да се исти прода према стварној вредности и цени стана на Косову или да 

се тужена договори са тужиљом и плати противредност стана, али по цени већој од 

25.000,00 евра – стварна цена која ће се одредити од стране вештака одговоарајуће струке, 

као НЕОСНОВАН. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Тужиља је у тужби, преко свог пуномоћника З.В, истакла, да је отац странака Р.Ћ, 

био власник непокретности број ... ,, што се доказује према власничком листу, површине 

70 м2. Тужена А.Ч користи предметни стан који је предмет градње као једини и не 

намерава да тужиоцу надокнади износ у еврима, наслеђеног дела. Тужиља жели да утврди 

стварну цену стана у центру Северне Митровице и која би требала бити већа од 25.000 

евра. Предложила је, у виду тужбеног захтева, да тужена напусти стан и исти се прода 

према стварној вредности и цени стана на Косову или да тужена плати противвредност 

стана, али у новчаном износу већем од 25.000,00 евра. 
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 У свом одговору на тужбу, тужена А.Ћ, навела је да је процес око поделе стана 

завршен, односно да је извршена купопродаја стана са А.Ј. Уз одговор на тужбу, као доказ 

поднела је сертификат Катастарске агенције Косова од дана 08.03.2019. године и решење 

Катастарске агенције Косова. 

 Одредбом чл. 399 ст. 1 Закона о парничном поступку, прописано је, да када суд, 

након што стигне одговор на тужбу, констатује да из изнесених чињеница у тужби не 

произилази основаност тужбеног захтева, у том случају, он ће донети одлуку којим ће 

тужбени захтев одбити као неоснован.  

 Не упуштајући се у чињенице и доказе који су достављени од стране тужене, а који 

се везују за временски период након подношења тужбе, суд је оценом изнесених 

чињеница и доказа који су достављени уз тужбу, а сагласно горе наведеној законској 

одредби закључио, да је тужбени захтев тужиље неоснован. 

 Наиме, решењем о наслеђивању нотара Д. А. Д, иза пок. Р.Ћ, преминулог дана 

06.05.2008 године у Митровици, расправљена је заоставштина која се састоји од 

непокретне имовине – стана у Северној Митровици, број кат. јединице …-…-…-…-…-…-

…-…, површине 70 м2 и за наследнике на овој непокретности означени су тужиља на ¼ 

идеалног дела непокретности, тужена на ½ непокретности и извесна Елма Чулум на ¼ 

идеалног дела непокретности. 

 Сагласно томе, тужиља и тужена су сувласнице на истој непокретности. 

 Одредбом чл. 51 ст. 1 Закона о власништву и другим стварним правима прописано 

је, да уколико власништво над једном ствари припада већем броју особа, који право 

својине имају у одређеним деловима, тада они имају сувласништво над предметом, док је 

одредбама чл. 52 ст. 1 и чл. 52 ст. 3 истог Закона, прописано  да сувласник има право на 

посед ствари сразмерно његовом делу и да сувласник располаже својим делом и без 

сагласности осталих сувласника. 

 Дакле, када право власништва припада већем броју особа и њихово право својине 

је подељено сагласно идеалним деловима (примера ради ¼ или ½ ) они имају право на 

државину на предметној непокретности и могу располагати својим сувласничким делом 

самостално. 

 Међутим, један сувласник, у конкретном тужиља, не може захтевати од другог 

сувласника, у конкретном тужене, да ослободи стан како би се исти продао или да исплати 

противредност стана у новчаном износу од 25.000,00 евра, jeр такво право не извире из 

овлашћења сувласника. 

 Сувласници имају право судржавине, али немају изричито овлашћење да захтевају 

од другог сувласника да нешто учини или да, на име свог или туђег сувласничког дела. 

Такав захтев је неоснован. 

 Из свега наведеног, одлучено је као у изреци. 
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ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Опште одељење 

П.бр.  54/18 од дана 31.05.2021. године 

 

             СУДИЈА 

        Стефан Милентијевић с.р. 

  

 

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

Приштини, у року од 15 дана од дана пријема преписа пресуде, а преко овог суда. 

 

 

 

 

 


