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П.бр. 619/16 

            ОСНОВНИ СУД  У МИТРОВИЦИ – Опште одељење, грађански одсек, судија 

Слађана Пајовић, са стручним сарадником Радованом Радоњићем, у правној ствари 

тужиоца- противтуженог В. ( М.) Р. из села Србовац, Општина Звечан, кога заступа 

Хаљиљ Дергути ( Halil Derguti) адвокат из Митровице, против туженог- противтужиоца 

З. ( Ј.) Ј, из села Србовац, Општина Звечан, ради утврђења граница парцеле, ослобађања 

имовине и утврђивања права својине путем одржаја, дана 14.09.2021. године, након 

одржаног рочишта за главну расправу, донео је: 

П Р Е С У Д У 

             

           УСВАЈА СЕ тужбени захтев тужиоца-портивтуженог В. ( М.) Р па се обавезује  

тужени- противтужилац З. ( Ј.) Ј да уклони део изграђеног помоћног објекта-шупе  на делу 

парцеле у површини од 11 м2, катастарска парцела П-...-...-... , катастарски број ...-... , на 

месту званом „ Кућни Плац“, катастарска зона Србовац, катастарска Општина Звечан, у 

власништву тужиоца- противтуженог, и да тако ослобођени део парцеле преда у посед на 

коришћење и управљање тужиоцу-противтуженом, и  призна право својине тужиоцу-

противтуженом, све у року од 15 дана, од дана правноснажности пресуде, под претњом 

принудног извршења. 

            ОДБИЈА СЕ противтужба и противтужбени захтев тужено-противтужиоца, као 

неоснован.     

            Обавезује се тужени-противтужилац да тужиоцу-противтуженом надокнади 

трошкове парничног поступка у износу од 959 евра, у року од 15 дана од дана 

правноснажности пресуде под претњом принудног извршења.              

О б р а з л о ж е њ е 

                 Тужилац-противтужени  је дана 03.02.2016 године,  поднео овом суду тужбу 

ради утврђења граница парцеле, фактичког стања-међе између две парцеле и ослобађања 

имовине. Тужбом је тражио  да тужени, као власник суседне парцеле, ослободи део 

парцеле у његовом власништву у површини од 16 м2, на којем делу је тужени изградио 
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шупу,па гаражу и врати у посед тужиоцу-противтуженом, те да се утврде прецизне 

границе парцеле на којој су тужилац и тужени власници и међаши.  

                    Тужилац у тужби наводи да је поменута парцела  делом по култури 

грађевинско земљиште у површини 500 м2, на којој је саграђена кућа површине 922 м2, а 

делом у површини 222 м2 пољопривредно земљиште, која се води на име покојног оца 

тужиоца М.Р који је ¼ , једну четвртину ове парцеле уговором о поклону пренео на 

тужиоца, те да између тужиоца и туженог већ дуже време постоји спор око граница двеју 

парцела, па да тужени омета тужиоца у слободном и несметаном коришћењу дела працела 

коју је тужени заузео изградњом шупе. 

                  Тужени је у свом одговору на тужбу оспорио у потпуности наводе из тужбе, 

истичући, да је правни претходник тужиоца својевремено оградио своју парцелу и 

изградио тротоар око куће уз сагласност туженог и да никада није постављао питање 

власништва сада спорног дела парцеле сагласно сада фактичком стању на парцели, на 

којем се како наводи и даље налази ограда. Такође, истиче да се на том делу парцеле 

уназад 60 година било помоћних просторија, које су у међувремену срушене и изграђене 

нове, па сагласно томе истиче да је парцелу број ...-... стекао законитом послом 

наслеђивањем и са својим претходником савесно држао као искључиви власник исте, па 

сагласно томе истако противтужбени захтев којим тражи тврђење права својине одржајем. 

                Суд је одржао припремнио рочиште  дана 25.02.2021 године, а након приспећа 

одговора на противтужбу 24.03.2021 године и друго рочиште за расправу, на којем су 

странке остале при својим наводима као у тужби, противтужби и одговора на 

противтужбу,  Суд је на истом рочишту усвојио  предлог тужиоца за  извођењем доказа,  

вештачењем  од стране вештака геодетске струке, па наложио предложеном вештаку 

геодетске струке да изађе на лице места и идентификује стање на парцелама П-...-...-... и 

П-...-...-... , изврши премер и утврди границе предметних парцела, те идентификује 

постојање изграђених објеката који се једним делом налазе на парцели тужиоца  и о томе 

овом суду достави налаз и мишљење.   

                 Суд је одржао рочиште  на лицу места, дана 26.05.2021  на којем је  остварио 

увид у тренутно стање на поменутим порцелама, на месту званом  „Кућни Плац“КЗ 

Србовац, на којој је подигнута породична кућа тужиоца.  

                На рочишту за главну расправу, одржаном 14.09.2021 године, у присуству 

пуномoћника тужиоца, тужиоца-противтуженог лично и туженог-противтужиоца лично 

странке су остале при раније изнетим  наводима. 

              Суд је извео доказни поступак  читањем приложених  исправа као доказа и то:  

              Одговора на тужбу са противтужбом ради утврђивања права својине одржајем, 

од дана 21.07.2020 године са прилогом. 

              Уговора о физичкој деоби оверен код Општинског суда у Косовоској 

Митровици ов.бр 2116/04 од 29.12.2004 године 
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              Извода из регистра умрлих на име М.Р, издат од канцеларије матичне службе 

Звечан издат дана 21.10.2016 године. 

              Уговора о поклону овереног пред Опчтинским судом у Косовској Митровици 

Ов.бр.413/92 од дана 22.04.1992 године 

               Увидом у сертификаа катастарске агенције Косова број ...-...-...  издатог од 

стране од дана 09.12.2014 године,  

                Увидом у приложенз фотодокументацију са лица места. 

               Читањем захтева за успостављање граница катастарске парцеле ... КЗ Србовац, 

и записника о извршеном увиђају, од данаа 18.04.2013 године. 

               Читањем налаза и мишљења вештака са приложеном скицом терена.  

               У наставку доказног поступка ради правилне оцене основаности тужбеног и 

противтужбеног захтева  суд је саслушао  вештака који је остао при поднетом налазу и 

мишљењу, а одговарајући на питања  туженог-противтужиоца о начину увтрђења мера и 

граница предметних парцела,  навео је да је прилком вештачења користио инструменте и 

технику која је најмодернија за ту намену и струку, да је премер прецизан, и да 

одоговара стању у катастарском регистру.  

                У завршној речи пуномоћник тужиоца- противтуженог  је остао при својим 

наводима и од суда тражио да усвоји тужбу и тужбени захтев у целости и обавеже 

туженог на ослобађање дела заузете парцеле тужиоца-противтуженог.Трошкове 

поступка је тражио. 

             Тужени-противтужилац у  завршној речи, у свему као у својим ранијим 

наводима, из одговора на тужбу и противтужбе, навео је да су на спорном делу парцеле 

последњих 60 година постојали помоћни објекти, за које време ни отац тужиоца као и 

сам тужилац-противтужени нису то спорили,  и да тражи да такво стање остане. Такође, 

навео  је да  тужилац-противтужени 2013 године, када је тужени саградио шупу-гаражу, 

томе приговарао, истичући да се део саграђеног објекта- гараже налази на његовој 

парцели. Трошкове поступка је тражио. Вештачењу је приговорио.  

              Суд је пажљииво размотрио све доказе заједно те сваки појединачно. Ценећи 

изведене доказе у смислу члана 8. Закона о парничном поступку, суд је нашао да тужбу 

и тужбени захтев тужиоца треба  усвојити, а противтужбу одбити као неосновану, на 

основу овако увтрђеног чињеничног стања:   

                Из изјава пуномоћника странака, приложених писмених исправа као доказа, 

сертфиката о власништву за парцеле ...-... и ...-... , саслушањем тужиоца-противтуженог, 

па туженог-противтужиоца у својству парничних странака, суд је утврдио да је, 

тужилац, противтужени   у поседу предметне парцеле ...-... ,  да се иста води у 

катзастарском регистру води на Р.М бившег и Р.Р а да је уговором о поклону 22.04.1992 

године Р.М пренео на тужиоца- противтуженог, породичну кућу и једну половину 
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предметене парцеле, према граници са парцелом туженог-противтужиоца, која је сада у 

његовом власништву. Да је парцела под бројем ...-... , у власништву туженог-

протвтужиоца, да су уговором о физичкој деоби по основу наследства, међусобно 

поделили Ј.С и Ј.З, 05.11.2002 године. Да су суседне парцеле последњих 60 године у 

поседу па уредном власништву правних претходника странака.   

              Ове околности међу странкама нису спорне.  

              Није спорно да је претходник тужиоца-противтужени на својој парцели 1969 

године подигао нову кућу близу саме границе –међе, чији потпорни зид у једном делу 

представља и међу. Да се близу куће налази шахта и бетонско оивичење, као тротоар у 

површини 30 сантиметара око саме куће. Није такође спорно да је тужени-

противтужилац на делу парцеле у близини куће имао изграђен кош, амбар, пољски заход 

и кокошињац, који су порушени па на истом месту подигнути нови.  

               Увидом у  налаз и мишљења вештака геодетске струке и скице терена 

приложене уз налаз и мишљење, па изласком на лице места, суд је утврдио да је тужени-

противтужилац један део објекта-шупе подигао на делу катастарске парцеле број ...-... , и 

то у површини од 11 м2,  и у тој мери заузима део суседне парцеле тужиоца-против 

туженог.  

               Из захтева тужиоца, противтуженог за успостављање граница катастарске 

парцеле број ...-... и записника о извршеном увиђају од дана 18.04.2013 године, суд је 

утврдио да тужени-противтужилац није био сагласан за утврђивање граница и међа 

парцеле по бројем  ...-... и парцеле под бројем ...-... .  

               Суд налази да управо околност да је на том делу заузећа суседне парцеле ...-... ,  

мерама и границама како је утврђено вештачењем, тужени- противтужилац подигао 2013 

године шупу, што  тужени против-тужиилац, потврдивши  усмено на рочишту и не 

спори, заправо од  кључног утицаја на одлучивање о основаности тужбеног захтева 

тужиоца- противтуженог.  

               Тужилац је власник парцеле П-...-...-... , у целој њеној површини, па тако и на 

делу  парцеле, коју изграђеним помоћним објектом  у површини од 11 м2 тужени-

противтужилац бесправно заузима. Таквом заузећу су успротивио 2012 године, а почев 

од 2013 године, од туженог захтева да ослободи део парцеле који заузима, истучући да 

договор о фактичкој измени међе никад није постигнут, а да тужени-противтужилац 

ушао у посед спорног дела парцеле противно вољи тужиоца, што чини овде туженог-

противтужиоца несавесним и незаконитим, па самим тим и бесправним држаоцем дела 

парцеле тужиоца- противтуженог. 

                  Закон о власништву и другим стварним правима (,Zakon br. 03/L-154 Službeni 

list Skupštine Republike Kosovo) одредбом из члана 18. ставу 1. прописује да је: „ Право 

својине свеобухватно право на некој ствари. Власник ствари може, осим ако то није у 

супротности са законом или правима трећих лица располагати са том ствари по 
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властитом нахођењу, што нарочито подразумева држање и употребу те ствари, те њено 

отуђивање, у чему га ниједно друго лице не може сметати“.    

                  Право власништва тужиоца је дакле, свеобухватно и апсолутно, тужилац је 

овде законити власник, а располагање непокретношћу, овде делом парцеле у 

власништву, ограничено и ометано, па је тужба тужиоца основана.  

                  Суд даље налази да  околност непрекидног и несметаног поседa туженог-

противтужиоца у периоду времена који се у противтужби наводи није од утицаја на 

одлучивање о основансости противтужбеног захтева. За одржај као начин стицања 

субјективних и апсолутних права оригинарним путем, захтева се државина одређеног 

квалитета и протек одређеног рока, дакле законитост и савесност. Држалац мора бити 

савестан за све време трајања одржаја, и да ако у току трајања државине држалац сазна 

да је преносилац био невласник, исти ће се сматрати несавесним држаоцем. 

               Одредбом из члана 97. став 1. Закон о власништву и другим стварним правима 

(,Zakon br. 03/L-154 Službeni list Skupštine Republike Kosovo) прописује да се држалац не 

сматра савесним ако су он лично ил његов помоћник у државини знали или требали 

знати да он нема право државине. Став 2. истог члана прописује да се несавесним 

држаоцем сматра и држаоц кији од тренутка уручења или захтева за предају или 

потраживање.   

               У конкретном случају тужилац, противтужени је према туженом-

противтужиоцау истако захтев за предају у посед дела непокрености, овде парцеле, 

одамх након што је тужени-против тужилац на том делу заузете  парцеле подигао шупу. 

Од тренутак такве градње до подизања тужбе тужиоца-проитив туженог прем туженом-

противтужиоцу протекло је мање од 9 година. Суд сагласно томе налази да се овде нису 

стекли услови за истицање противтужбеног захтева, односно услови за стицање 

власништва на спорном делу парцеле одржајем.  

            Наиме,  одредбом из члана 40. Закона о власништву и другим стварним правима 

(,Zakon br. 03/L-154 Službeni list Skupštine Republike Kosovo)  у ставу 1. прописује да: „  

лице које поверењем има у непрекидном поседу 20( двадесет) година једну некретнину 

или део исте, стиче власништво над њом“ . У ставу 2. истог члана прописано је да: „ 

лице које има у непрекидном поседу 10( десет) година једну некретнину и уколико ја 

исти регистрован као власнички поседник у катастру, стиче валсништво над 

некретнином или неким њеним делом, уколико у оквиру тог рока није регистрован неки 

приговор у вези са регистрацијом“.   

               У конкретном случају за истицање противтужбеног захтева није се стекао ни 

један од услова предвиђених Законм о валсништву и другим стварним правима, како у 

погледу квалитета државине, тако и у погледу протека законом предвиђеног рока из горе 

цитиране одредбе истог закона.  

               Почев од 18.04.2013 године, када је тужилац-противтужени приговорио заузећу 

на својој парцели,  режим државине туженог-противтужиоца је и квалитативно измењен, 
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а таква државина туженог-противтужиоца постала је несавесна, па је без утицаја 

околност да око таквог сметања и градње на делу парцеле која није у  власништву 

туженог-противтужиоца, није било спора у дужем временском периоду. Mоментом 

утужења такав режим државине туженог-противтиужиоца постао је бесправан и 

незаконит. Иако претходно претпостављена,  савесност туженог-противтужиоца је 

престала, односно изгубила кавалитет државине која се захтева да да би се на основу 

исте подено захтев у материјалном смислу за утврђењем права својине одржајем. 

             Имајући у виду ове околности, суд налази  је противтужбени захтев туженог-

противтужиоца  за утврђењем права својине одржајем неоснован., па је из горе изнетих 

разлога, у смислу одредбе из чланова 143. Закона о парничном поступку, суд   одлучио  

као у изреци пресуде. 

         Одлуку о трошковима суд је донео имајући у виду да je тужилац-противтужени 

успео у спору, у складу са одредбом из члана 452. Закона о парничном поступку, и то за 

састављање тужбе 104 евра, за заступање на 5 (пет) рочишта  675 евра, за наканаду 

обављено вештачење 150 евра и за судску таксу 20 евра.                                           

 

 

                                             OСНОВНИ СУД У MИТРОВИЦИ   

 Oпште oдељење, парнични одсек 

П br.  619/16 oд 14.09.2021. године 

Судија 

Слађана Пајовић 

 

 

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

суду у Приштини, Одељење у Митровици, у року од 15 дана, од дана пријема писменог 

отправка пресуде, а преко овог суда.  

 

               

            

           

.  
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