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П.бр. 828/14 

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

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

тужиоца И.К ( I.K)  из Митровице, против тужене О... и Н.К ( N.K)  из Митровице, ради 

утврђења права својине, дана 03.09.2021. године, након одржаног рочишта за главну 

расправу, донео је:  

П Р Е С У Д У 

             

           УСВАЈА  СЕ тужбени захтев тужиоца И.К ( I.K)   из Митровице, па се УВТРЂУЈЕ  

да je И.К ( I.K)   из Митровице  стекао право својине на изграђеном стамбеном објекту, на 

месту званом Тавник, Шумски расадник, који се простире на делу катастарских парцела, 

П-...-...-..., катастарски број ...-... у површини од 99 м2,  и катастарске парцеле  П-...-...-..., 

катастасрки број ...-... у површини од 18 м2, у укупној површини од 117 м2, Катастарска 

зона Митровица, Катастарска о... , па се:   

             УТВРЂУЈЕ  се да је тужилац стекао право коришћења на грађевинском 

земљишту на делу катастарских парцела П-...-...-... , катастарски број ...-... у површини од 

401 м2 и катастарске парцеле  П-...-...-... , катастасрки број ...-... у површини од 355 м2,  на 

којма је изграђен стамбени објекат из става један,  у укупној површини од 756 м2, на месту 

званом Тавник, Шумски расадник, Катастарска зона Митровица, Катастарска О... . 

            ОБАВЕЗУЈЕ СЕ О... да омогући тужиоцу упис права у одговарајуће књиге, у року 

од 15 дана, од дана правоснажности пресуде, под претњом пропуштања. 

               Свака странка сноси своје трошкове поступка.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
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                 Тужилац   дана 11.12.2014 године,  поднео овом суду, тужбу ради утврђења 

права својине. Тужбом је тражио  да му се призна право својине на породичној кући коју 

је изградио на земљишту које му је уступљено на коришћење од стране О... .  

                    Тужилац  у  тужби, а и у речи на расправи наводи да је у поседу земљишта за 

градњу породичне куђе дошао на основу одлуке бр.4747/255 о уступању на коришћење од 

стране Скупштине о... и то од 31.07.1969,  на којем је изградио породичну кућу површине 

117 м2. Наводи да је у поседу непокретности, од момента ступања у посед, до данас, 

непрекидно, без икаквог сметања, па од суда тражи да му као законском и савесном 

држаоцу призна и утврди право својине на поменутој непокретности.   

                  Суд је одржао припремнио рочиште  дана 23.02.2021 године, у одсуству уредно 

позваног друготуженог,саслушао пуномоћнике странака, на којем је  тужиoлац у речи 

остао у свему као у тужби и предложио извођење доказа вештачењем, а пуномоћник 

тужене остао у свему као у одговору на тужбу, начелно оспоравајући тужбу и тужбени 

захтев. Суд је на истом рочишту усвојио  предлог пуномоћника тужиоца за  извођењем 

доказа о предметној ствари,  вештачењем  од стране вештака геодетске струке, па наложио 

предложеном вештаку геодетске струке да изађе на лице места и идентификује стање на 

парцелама П-...-...-... , катастарски број ...-... ,  и катастарске парцеле  П-...-...-... , 

катастасрки број ...-... КО Митровица, и о томе овом суду достави налаз и мишљење.   

                 Суд је одржао рочиште  на лицу места, дана 27.05. 2021  на којем је  остварио 

увид у тренутно стање на поменутим порцелама, на месту званом  Тавник, Шумски 

расадник, КО Митровица, на којој је подигнута породична кућа тужиоца. На рочишту за 

главну расправу, одржаном 03.09.2021 године, у присуству заступника тужене и тужиоца 

И.К ( I.K ),  странае су остале у целости при својим наводима. 

                 Друготужени Н.К ( N.K), је на рочишту за главну расправу потврдио  наводе 

из тужбе, па признао  тужбени захтев тужиоца у целости. 

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

              

               Сертификата катастарске агенције Косова број ...-...-...  издатог од стране од 

дана 09.12.2014 године,  

              Сертификата Катастарске агенције Косова број ...-...-... од 10.12.2014 године са 

копијом плана. 

               Решења Скупштине О... , одељење за финансије број 01-3235 од 30.06.1969 

године. 

               Одговора на тужбу О... од 25.06.2020 године. 

               Изјаве Н.К оверене од стране надлежног Нотара од 09.03.2015 године. 

               Налаза вештака од дана 03.06.2021 године.  
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               Суд je наставио са извођењем доказа саслушањем  вештака који је остао при 

поднетом наалазу и мишљењу, а одговарајући на питања заступника тужене навео је да 

се на основу скице терена види да се кућа тужиоца простире на обе парцеле и то на КП 

...-...  у површини од 18 м2 и на ПК ...-... у површини од 99 м2 те да тужилац и његова 

породица искључиво користе предметну имовину. У напомени вештак је навео да је 

парцела број ...-... била власништво Дирекције за народна добра, те да је пракса те 

Дирекције била да уступа на коришћење земљиште од 3 до 5 ари плаца запосленима у 

друшвеним институцијама и друштвеним предузећима у то време, па да је то био и 

случај са парцелом тужиоца.   

                Суд је  саслушао и сведоке  Ј.Х ( J.H) и И.Г ( I.G), из чијих исказа је утврђено 

да тужилац са породицом дуже од 50 година користе плац са стамбеном кућом и да 

током тог  периода, према  сазнањима обојице сведока,  није било ометања од било 

којих, како правних тако и физичких лица, а на питања заступника тужене обојица 

сведока изјавила су да нико од комшија тужиоца није имао никаквих захтева у погледу 

плаца који користи тужилац. 

               У завршној речи тужиоц је остао при својим наводима и од суда тражио да 

усвоји тужбу и тужбени захтев у целости. Трошкове поступка није тражио. 

             Заступник тужене остао је при својим наводима, доказима није приговорио, нити 

оспорио исте, па ни околност несметаног коришћења предемтне имовине од стране 

тужиоца. Трошкове поступка није тражио. 

              Ценећи изведене доказе у смислу члана 8. Закона о парничном поступку, суд је 

нашао да тужбу и тужбени захтев тужиоца треба  усвојити на основу овако увтрђеног 

чињеничног стања:   

                   Из налаза и мишљења вештака геодетске струке суд је утврдио да се  парцела, 

број П-...-...-... , катастарски број ...-... у површини од  355 м2,према имовинском 

сертификату води као приватна својина на име Н.К, 1/1, по култури грађевинско 

земљиште, двориште са зградом, као у налазу вештака. Да се парцела  П-...-...-... , 

катастасрки број ...-... у површини од  2046 м2 према имовинском сертификату води као 

друштвена својина на име О... , а да се изграђена самбена кућа простире на обе парцеле и 

заузима површину од 117 м2,  и то 99 м2 на парцели број ...-... , док се у преосталом делу 

од 18 м2  простире на парцели број ...-... . 

                 Из изјава странака па приложених писмених исправа као доказа, те 

саслушањем сведока, као и из нотаризоване  изјаве друготуженог суд је утврдио да је, 

тужилац дошао у посед предметне парцеле 1969 године. Да је исте године на предметној 

парцели подигао породичну кућу, коју је касније доградио и подигао спрат, да су кућу 

заједнички користили овде друго тужени и тужилац у зеаједници, а да је након одласка 

друготуженог у иностранство 1993 године, тужилац са породицом остао као једини 

корисник, те да сво време од ступања у исти, уживао  несметани посед продичне 

стамбене куће и парцеле ...-... и парцеле ...-... за сво време, од момента ступања у посед, 



 Broj predmeta: 2019:199749 
 Dana: 03.09.2021 
 Broj predmeta: 02166409 
 

                                                                                                                 

   
2
0
1
9
:1
9
9
7
5
0

 

до момента подизања тужбе којом  тражи утврђење права својине на стамбеном објекту 

и права коришћења на делу парцеле ...-... и целокупне парцеле ...-... . 

              Из одлуке Скупштине о... бр.474/255 од 31.07.1969 године суд је утврдио да је 

парцела ...-... површине 360 м2 уступљена на коришћење оцу овде друготуженог С.К ( 

S.K) ради изградње породичне стамбене зграде, која се у имовиунском сертификату води 

на друготуженог И.К. 

             Из изјеве друготуженог И.К дате надлежном нотару 09.03.2015 године суд је 

утврдио да је исти потврдио све наводе из тужбе тужиоца, и одрекао се билко какавог 

стварно правног и имовинског захтева у односу на право коришћења на парцели у 

његовом власништву, које је у речи на рспарави потврдио.  

            У делу тужбеног захтева који се односи на уврђење права својине на изграђеном 

сатмбеном објекту из  наведених писмених исправа , суд је утврдио да је предметна 

парцела,  на којој је изграђен стамбени обајекат па касније проширен, претходно 

уступљена на трајно коришћење С.К, у поседу сада овде тужиоца, од дана стицања 

поседа, до момента утужења, непрекидно,  па суд с тим у вези налази да:  

             Околност непрекидног и неометаног поседа, која је утврђена  изласком на лице 

места, увидом у налаз и мишљењем вештака геодестке струке, саслушањем сведока, те 

увидом  у остале  приложене исправе као доказе,  у смислу одредбе из члана 40. Став 2 

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

Skupštine Republike Kosovo)  дају основа за утврђење права својине на изграђеном 

објекту. 

                   Суд је даље,  мишљења да те околности, као утвђене, такође дају основа за 

уверење да би тужиоцу требало утврдити право коришћења на земљишту, на којем је 

подигнута породична кућа  тужиоца. 

                 Имајући у виду околност да се заступник тужене не противи како изведеним 

доказима тако ни околност неометаног коришћења предметне имовине, па исти и не 

оспорава,  узевши у обзир све изведене доказе, сертификат Катастарске Агенције 

Косова, за катастарску јединицу број ...-...  суд је на недвосмислен начин утврдио за 

чињеницу околност да је  тa парцела друштвено, односно јавно или државно 

власништво, а да је тужилац у несметаном поседу исте парцеле у делу која служи за 

употребу и редовно одржавање, док је на парцела ...-... као приватном власништву 

друготуженог, без  оптерећења, право коришћења неспорно и признато од стране 

друготуженог,   суд је усвојио тужбени захтев и у том делу, па утврдио право 

коришћења у поврпини као у изреци ове пресуде 

               Из горе изнетих разлога, у смислу одредбе из чланова 143. Закона о парничном 

поступку, суд је  одлучио  као у изреци пресуде. 

         Одлуку о трошковима суд је донео имајући у виду да странке нису тражиле 

трошкове поступка, у складу са одредбом из члана 450. Закона о парничном поступку.  
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                                                OСНОВНИ СУД У MИТРОВИЦИ   

 Oпште oдељење, парнични одсек 

П. бр.  828/14 oд 03.09.2021. године 

Судија 

Слађана Пајовић 

 

 

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

суду у Приштини, у року од 15 дана, од дана пријема писменог отправка пресуде, а 

преко овог суда.  

 

               

            

           

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


