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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. 622/2016 
   

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

стручним сарадником Миљаном Прелевић, у правној ствари тужиоца Ф.М (F.M), Џ.М 

(Xh.M) и Н.М (N.M), сви из Митровице, чији је пуномоћник Хидајете Мажићи (Hidajete 

Mazhiqi), адвокат из Митровице, против тужене О... , коју заступа општински јавни 

правобранилац Авди Музлиукај (Avdi Muzliukaj), ради утврђивање права коришћења на 

земљишту, вредност предмета спора 3.100,00 евра, на рочишту одржаном дана 

25.11.2021.године, у присуству пуномоћника тужиоца и заступника тужене, донео је  

                                           

                                                  П Р Е С У Д У 

 

УСВАЈА СЕ прецизирани тужбени захтев тужилаца, па се УТВРЂУЈЕ да су 

тужиоци Ф.М (F.M), Џ.М (Xh.M) и Н.М (N.M) исви из Митровице, стекли право трајног 

коришћења и то: 

 

-Ф.М (F.M) стекао право трајног коришћења на делу катастарске парцеле број П-... 

, површине 48м2, по култури њива II класе, на месту званом „...“; на катастарској парцели 

П-... , површине 128м2, по култури њива II класе, на месту званом „...“; на катастарској 

парцели П-... , површине 120м2, по култури њива II класе, на месту званом „...“; на 

катастарској парцели П-... , површине 15м2, по култури њива II класе, на месту званом „...“, 

све уписане у КЗ Митровица, Катастарска Општина Јужна Митровица. 

 

-Џ.М (Xh.M) стекла право трајног коришћења на делу катастарске парцеле П-... , 

површине 97м2, по култури њива II класе, на месту званом „...“; на катастарској парцели 

број П-... , површине 117м2, по култури њива II класе, на месту званом „...“; на катастарској 

парцели број П-... , површине 19м2, по култури њива II класе, на месту званом „...“, све 

уписане у КЗ Митровица, Катастарска Општина Јужна Митровица. 

 

-Н.М (N.M) стекла право трајног коришћења на делу катастарске парцеле број П-... 

, површине 53м2, по култури њива II класе, на месту званом „...“; на катастарској парцели 

број П-... , површине 110м2, по култури њива II класе, на месту званом „... , све уписане у 

КЗ Митровица, 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 
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Тужиоци Х.М , З.М , С.М , Ф.М , Ф.М , В.М , Б.М , Ш.М , Е.M , Ф.М , С.С , А.С , Н.С 

, Б.С , Љ.С , М.М , Б.М , А.М и Х.М , сви из Митровице су преко свог пуномоћника дана 

03.11.2016. године поднели тужбу овом суду ради утврђивања права својине. У тужби су 

истакли да је њихов претходник, сада покојни Б.М , дана 20.11.1966.године у својству 

закупца закључио Уговор за трајно коришћење стана бр.773/2344 Скупштине Општине 

Митровица, коју је заступало Предузеће за управљање стамбеним зградама у Митровици, 

улица ... , број ... , површине 50м2. Како је правни претходник тужилаца 1985.године са 

туженом закључио уговор за куповину стана који је предмет овог спора где је исти и оверен 

пред Општинским судом у Митровици,чију копију тужиоци као наследници нису могли да 

прибаве због рата на Косову. Како исти сматрају да као правни следбеници покојног Б.М 

имају правни интерес за подношење тужбе ради утврђења права својине над спорној 

непокретности, суду су предложили да се усвоји тужбени захтев и да се утврди да су сви 

тужиоци као законски наследници покојног Б.М сувласници стана који се налази у 

Митровици, улица ... , број ... , површине 50м2, као и да се обавеже тужена да тужиоцима 

призна то право.  

 

Писменим поднеском дана 09.11.2021.године пуномоћник тужиоца је прецизирала 

тужбени захтев у субјективном и објективном смислу, тако што је сходно вештачењу 

вештака геодетске струке навела да као тужиоци у поступку настављају само Ф.М (F.M), 

Џ.М (Xh.M) и Н.М (N.M), сви из Митровице и да се на парцелама ... , ... , ... и ... , Катастарске 

зоне Митровица – Југ са прецизно наведеним површинама за сва три тужиоца утврди да 

исти имају право трајног коришћења земљишта на којем се налазе објекти са мерама, 

границама и површинама наведеним у налазу вештака. 

 

Дана 10.11.2021.године на одржаном рочишту пуномоћника тужиоца је остала при 

прецизираном тужбеном захтеву и предложила да се ради утврђивања чињеница о доласку 

породице М. на парцелама које су предмет овог спора испитају сведоци Х.З и С.Ф . 

Заступник тужене је предложио да се изврши увиђај на лице места од стране суда уз 

присуство вештака геодетске струке, како би се утврдило фактичко стање ствари и вештак 

појаснио налаз и мишљење које је претходно одрађено дана 24.01.2019.године и које се 

налази у списима предмета. 

 

Суд је дана 19.11.2021.године извршио увиђај на лицу места у циљу утврђивања 

чињеницчног стања и упоређивања фактичког стања са раније донетим налазом и 

мишљењем вештака геодетске струке.  

 

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

сведока Х.З (H.Z) и С.Ф (S.F), читањем Уговора о коришћењу стана број 773/2344 од 

22.12.1966.године; читањем Признанице на име Б.М; Читањем Уговора о коришћењу стана 

број 773/2344 од 02.09.1976.године; читањем Записника од 30.12.1985.године; читањем 

Решења Народног одбора општине Кос. Митровица, број 05-број37/231 од 

30.12.1963.године; читањем Експертиза од 24.01.2019.године; читањем Копије плана од 

15.01.2019.године; читањем Сертификата број ... од 15.01.2019.године; читањем 

Сертификата број ... од 15.01.2019.године; читањем Сертификата број ... од 

15.01.2019.године; читањем сертификата број 03022-56 од 15.01.2019.године; врши се увид 



3 

 

у Скицу терена; читањем извода из регистра умрлих на име Р.М од 23.11.2021.године; 

читањем Извода из матичне књиге венчаних број ... од 24.10.1990.године; читањем Извода 

из регистра умрлих на име А.М од 26.09.2017.године; читањем Извода из матичне књиге 

венчаних број ... од 27.04.1987.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 тужилаца основан.  

 

 На основу Уговора о коришћењу стана број 773/2344 од 22.12.1966.године, 

Признанице на име Б.М (B.M),  Уговора о коришћењу стана број 773/2344 од 

02.09.1976.године; Записника од 30.12.1985.године, суд је утврдио да је правни претходник 

тужилаца, покојни Б.M (B.M), једини носилац станарског права на стану који му је додељен 

на коришћење и исти користио са својом породицом.  

 

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

катастарских парцела ... , ... и ... које су у државини тужиље Џ.М (Xh.M) са источне стране 

налази улаз у двориште са вратима од метала, са јужне стране ограђено је бетонским 

блоком, са западне стране ограђено је блоком од цигле (суседне куће), на којој се налази 

кућа П+2+поткровље, где се са северне стране граничи плацом који је у државини тужиоца 

Ф.М (F.M), на којој се налази кућа за становање етожности приземна кућа, а налази се и 

шупа за оставу, са северне стране ограђено једним делом бетонским блоком, а другим делом 

кућом од суседа, са западне стране плоча налазе се даске, тарабе и одређени број блокова, 

са источне стране граничи се са путем, са јужне стране граничи се са кућом тужиље Н.М 

(N.M). Суд је утврдио да се на делу наведених парцела које су у државини Н.М (N.M) са 

источне стране налази улаз у двориште са вратима од метала, са јужне стране ограђено је 

бетонским блоком, са западне стране налази се гаража која служи за оставу, са северне 

стране граничи се са кућом тужиоца Ф.М (F.M), а кућа тужиље Н.М (N.M) налази се под 

истим кровом са тужиоцем Ф.М (F.M) и иста је етажности приземна. 

 

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

број ... од 15.01.2019.године, КЗ Митровица, Општинске Катастарске канцеларије 

Митровица, утврдио да је врста имовине - друштвена својина са површином од 592м2, 

адреса „...“, да је врста пољопривредног земљишта, да је по култури њива II класе, заведен 

као власник/држалац О... 1/1, лични број ... , Митровица. 

 

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

број ... од 15.01.2019.године, КЗ Митровица, Општинске Катастарске канцеларије 

Митровица, утврдио да је врста имовине - дружтвена својина са површином од 712м2, 

адреса „...“, да је врста пољопривредног земљишта, да је по култури њива II класе, заведен 

као власник/држалац О... 1/1, лични број ... , Митровица.  

 

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

број ... од 15.01.2019.године, КЗ Митровица, Општинске Катастарске канцеларије 

Митровица, утврдио да је врста имовине - друштвена својина са површином од 842м2, 
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адреса „...“, да је врста пољопривредног земљишта, да је по култури њива II класе, заведен 

као власник/држалац О... 1/1, лични број ... , Митровица.  

 

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

број ... од 15.01.2019.године, КЗ Митровица, Општинске Катастарске канцеларије 

Митровица, утврдио да је врста имовине - друштвена својина са површином од 614м2, 

адреса „...“, да је врста пољопривредног земљишта, да је по култури њива II класе, заведен 

као власник/држалац О... 1/1, лични број ... , Митровица.  

 

 На основу извода из регистра умрлих на име Р.М (R.M) од 23.11.2021.године, суд је 

утврдио да је исти син покојног Б.М (B.M), као и то да је Р.М (R.M) био у браку са Џ.М 

(Xh.M), што је утврђено Изводом из матичне књиге венчаних број ... од 24.10.1990.године, 

која је тужиља у овом поступку и која има правни интерес за покретање овог правног 

питања. 

 

  На основу Извода из регистра умрлих на име А.М (A.M) од 26.09.2017.године, суд 

је утврдио да је исти син покојног Б.М (B.M), као и то да је А.М (A.M) био у браку са Н.М 

(N.M), што је утврђено Изводом из матичне књиге венчаних број ... од 27.04.1987.године, 

која је тужиља у овом поступку и која има правни интерес за покретање овог правног 

питања. 

 

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

терена који је суду приложен од дана 15.01.2019.године, а и самим исказом на усменој 

расправи где је вештак истакао да се фактичко стање на терену није променило у односу на 

налаз и мишљење које је суду доставио од 24.01.2019.године које је утврђено самим 

изласком на терен, суд је утврдио да тужиоци држе делове кат. парцела ... , ... , ... и ... , и то 

сваки тужилац тачно одређену парцелу са прецизном површином: тужилац Ф.М (F.M) кат. 

парцелу ... , површине 48м2, кат. парцелу ... , површине 128м2, кат. парцелу ... , површине 

120м2, кат. парцелу ... , површине 15м2, где се у оквиру наведених парцела налази објекат 

П+0 површине 99м2; тужиља Џ.М (Xh.M) кат. парцелу ... , површине 97м2, кат. парцелу ... , 

површине 117м2, кат. парцелу ... , површине 19м2, где се у оквиру ових парцела налази и 

објекат П+2, површине 121м2; тужиља Н.М (N.M)  кат. парцелу ... , површине 53м2, кат. 

парцелу ... , површине 110м2, где се у оквиру ових парцела налази и објекат површине 102м2, 

и где је навео да се мере и границе за кат. парцеле ... , ... , ... и ... означене на самој скици 

терена где се на истоку граничи са споредним путем док на јужном западном и северном 

делу парцела се граничи са приватним својинама. 

 

Саслушани сведок С.Ф (S.F) је пред судом дала исказ да са породицом М. (M.) живи 

у комшилуку у добрим односима, пуних 47 година од када се удала и дошла у тај крај из 

Вучитрна, да је познавала покојног Б.М (B.M), који је отац и свекар тужиоцима, да је исти 

радио као економиста у предузећима Л... и Ж... . Она наводи да су тужиоци правни 

следбеници покојног Б.М (B.M) као отац и свекар, јер је тужиље Н.М (N.M) муж А.М (A.M) 

преминуо, а тужиље Џ.М (Xh.M) супруг такође преминуо још пре 13-14 година.  

 

Саслушани сведок Х.З (H.Z) је пред судом истакао да са породицом тужилаца 

Мажићи живи од 1963.године у комшилуку, од којих га дели само улица. Исти наводи да 
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као седмогодишњи дечак памти да су се они доселили ту где сада живе заједно са осталим 

комшијама. Исти наводи да се одлично сећа да су у том периоду постојале у ... стамбене 

јединице у друштвеној својини које су се давала породицама на коришћење, и да је 

породица М. (М.) била једна од тих породица који су добили објекат за становање на 

коришћење и да их нико до сада није ометао од стране општинских власти или појединаца 

у вршењу њиховог имовинског права.  

 

Чињеница да је правни претходник тужилаца био носилац станарског права на стану, 

који се налази на земљишту спорних катастарских парцела ... , ... , ... и ... , да је на основу 

таквог имовинског права исти живео са својом породицом, где су се након његове смрти, 

правни следбеници наставили живот са својим породицама. Затим се самим изласком на 

лице места показала и неспорна чињеница да на спорним парцелама сада постоје три 

објекта-куће са сопственим двориштима у којој живе три породице тужилаца и чије је 

земљиште већ дуги низ година у њиховој државини, а који су правни следбеници покојног 

Б.М (B.M), носиоца станарског права давне 1966.године над одређеним станом. Током 

поступка је утврђено и да су тужиоци наследници лица које је имало право коришћења стана 

који се налазио на датим парцелама, затим да су исти у државини непокретности и спорних 

парцела већ више од 20 година као савесни држаоци.  

Суд је поклонио пуну веру сведоцима Х.З (H.Z) и С.Ф (S.F), чије су изјаве јасне и 

логичне и нису противречне самој изјави пуномоћника тужилаца и на суд су оставиле 

утисак искрености. На основу истих, суд је недвосмислено утврдио да је правни претходник 

тужилаца био у државини самог спорног земљишта на којем је постојала стамбена јединица 

која је дата на коришћење, а касније су направљене три куће у којим тужиоци са породицама 

живе и исте користе и држе у посед већ пуних 40 година. 

Одредбом члана 12. Закона о основама својинскоправних односа прописано је ,,кад 

je зграда на којој постоји право власништва изграђена, у складу са законом, на земљишту у 

друштвеном власништву, власник зграде има право коришћења земљишта на којем је зграда 

изграђена и земљишта што служи за редовну употребу те зграде док она постоји”. 

Суд је посебно имао у виду да самом изградњом објекта, правни претходник 

тужилаца није могао да стекне право својине на земљишту које по намени представља 

друштвену својину, те како је пуномоћник тужилаца на рочишту за главну расправу 

прецизирала тужбени захтев у погледу правног основа, где тражи да се утврди право трајног 

коришћења земљишта, а не утврђивање права својине на истом, нарочито узимајући у обзир 

фактичко признање тужбеног захтева од стране тужене у завршним речима, који није 

оспорио налаз и мишљење вештака, како исти тврди да се реално стање ствари утврдило 

самим изласком на лицу места, а и самим исказима сведока који се слажу са наведеним 

чињеницама у прецизираном тужбеном захтеву, то је суд разматрајући, анализирајући и 

објективно водећи целокупан поступак, конкретно нашао да су тужиоци савесни држаоци 

са фактичком влашћу на горе наведеним катастарским парцелама, већ више од 40 година, 
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да су на истим парцелама саграђене куће у којима они и данас живе, па је сходно свему 

овоме изнетом признао право трајног коришћења земљишта на делу катастарских парцела 

на којима су изграђени објекти.  

Наиме, како у самој завршној речи заступник тужене није имао примедби, ни на 

вештачење од стране вештака, нити на изјаве сведока у вези кључних правних ствари који 

се односе на утврђивање права трајног коришћења, већ је исти потврдио да је јасно да 

породица тужилаца живи на земљишној парцели више од 40 година у добрим односима са 

комшијама, предлажио је  суду да на основу свега наведеног донесе мериторну одлуку у 

вези ове правне ствари. Трошкове поступка није тражио. 

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

тужиоци савесни држаоци са фактичком влашћу на наведеним кат. парцелама ... , ... , ... -...  

и ... више од 40 година, а које право до данашњег дана им нико није оспорио, те је истим 

усвојен прецизирани тужбени захтев и признато право трајног коришћења земљишта 

површине наведеним у изреци пресуде, на којој се налазе изграђени стамбени објекти у 

којима живе тужиоци са својим породицама. 

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 

П.бр. 622/16 дана 25.11.2021.године 

 

 

                                                                                                                          С У Д И Ј A, 

                                      Весна Милић 

 

 

 

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

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

подноси овом суду.  


