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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.825/19  

                                                                                                   C.nr.   

      

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ – Опште одeљење,  Парнични одсек, у већу 

састављеном од судија Пајовић Слађане, као председника већа и судија поротника Koroglu 

Adnana и Smakiq Sebihe, као чланова већа, у правној ствари тужиоца Nazmi Fazlija из 

Митровицe, са боравиштем у Немачкој, кога по пуномоћју заступа Mahmut Halimi, 

адвокат из Митровице, против тужене Nazmije Fazlija, девојачко Hoxhaj из села 

Кlladernice, Општина Србица,  са боравиштем у Немачкој, коју заступа привремени 

заступник Gazmend Ismajli, адвокат из Митровице, ради развода брака на рочишту 

одржаном дана 16 07. 2020 године, донео је  

 

   П Р Е С У Д У  

 

                РАЗВОДИ СЕ брак закључен дана 26. 03. 2018 године у Митровици, уписан у извод из 

регистра венчаних, са бројем протокола 11/2018RM/11001, под редним бројем 174 између Nazmi 

Fazlija, рођен дана 01. 10. 1982  године у Митровици, од оца Sokol и мајке Hanife Fazlija и Nazmije 

Fazlija, девојачко Hoxhaj, рођена 01. 10. 1996 године у Klladernice, од оца Tafil и мајке Ziza Hoxhaj.  

   ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужилац да на име трошкова привременог заступника тужене уплати 

износ од 200,00 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 Nazmi Fazlija из Митровице, са боравиштем у Немачкој, преко свог 

пуномоћника Mahmut Halimi, адвоката из Митровице, поднео је овом суду тужбу за развод 
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брака дана 29. 08. 2019 године. У тужби је навео да је бра са туженом закљушио дана 26. 

03. 2018 године у Митровици, да су заједно отишли да живе у Немачку и да је за 

регулисање потребне документације за одлазак и боравак у Немачкој тужене уложио 

14.000,00 евра, да је брачна заједница била складна само 6 месеци, а да се након тога 

тужена према њему односила са непоштовањем и да је дана 22. 07. 2019 године напустила 

стан у коме су заједно живели, те да је брачна заједница тада фактички престала да 

постоји. Навео је да има правни интерес да се брак разведе и предложио суду да разведе 

брак, а будући да му није познато где се тужена налази да јој суд одреди привременог 

заступника. Навео је да заједничке деце немају, нити их очекују. 

 Суд је туженој одредио привременог заступника, адвоката Gazmend Ismajli из 

Митровице решењем од дана 27. 01. 2020 године, након што је исти одређен од стране 

Адвокатске коморе Косова, а решење је објављено у '''Службеном листу Косова'' дана 11. 

02. 2020 године. 

 Суд је, након што је 23. 06. 2020 године рочиште одложено, дана 16. 07. 2020 

године одржао припремно рочиште, потом рочиште за главну расправу на коме је 

пуномоћник тужиоца остао у целости при тужби и тужбеном захтеву, прецизирао тужбени 

захтев и предложио да се брак разведе. Трошкове није тражио. 

 На истом рочишту привремени заступник тужене је оспорио тужбу и тужбени 

захтев, а трошкове је тражио. 

 Суд је на рочишту за главну расправу извео доказ тако што је извршио увид у 

извод из регистра венчаних издат од МУП-а РКС, под бројем протокола 

11/2018RM/11001, заведен под редним бројем 174 за Општину Митровица, Канцеларија 

матичне службе Митровица, датум венчања 26. 03. 2018 године, издат 16. 08. 2019 године. 

 Привремени заступник тужене је предложио да се изврши допуна доказног 

поступка саслушањем тужиоца у својству парничне странке, што је суд одбио из разлога 

економичности поступка и због општепознате чињенице да у целом свету влада пандемија 

вирусом COVID-19, па је неизвесно када би тужилац могао да приступи суду те би 

усвајање предлога привременог заступника тужене могло да доведе до одуговлачења овог 

поступка у недоглед.  

 Ценећи наведене доказе у смислу чл.8 Закона о парничном поступку, суд је дошао 

до закључка да је ваљало одлучити као изреци ове пресуде. 

 Наиме, брак би требaло да буде складна и потпуна животна заједница супружника, 

кроз коју они уз обострано помагање, поштовање и поверење, задовољавају материјалне и 

духовне потребе и заједнички подижу и васпитавају заједничку децу. Међутим, уколико 

се сврха брака не остварује зато што су брачни односи трајно поремећени, сваки од 
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брачних другова има право да тражи развод брака, јер се у браку не могу остваривати 

брачни интереси. 

 На несумњив начин утврђено је да је брачна заједница престала да постоји пре 

годину дана из разлога што су  брачни односи супружника озбиљно и трајно поремећени, 

да се не остварује функција брака, да немају заједничку децу,  па се из истих разлога брак 

разводи у смислу члана 68. став 1. и 69. став 1. Закона Косова о породици (Закон бр. 

2004/32). 

 Обзиром на изложено одлучено је као у изреци пресуде. 

 Одлуку о трошковима привременог заступника суд је донео у складу са чланом 81. 

ст.2, а у вези са чл. 79. ст.3 Закона о парничном поступку. 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

    Опште одељење-Парнични одсек 

П.бр.825/19, дана 16.07.2020. године 

 

                                                                                                     

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА- С у д и ј а,    

                                                                                                                Слађана Пајовић  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове пресуде може се изјавити жалба Апелационом 

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

            

            

 

    


