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Број предмета: 2020:108817 

Дана: 22.03.2021 

Број документа:     01634393 

П.бр. 914/20 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ, Опште одељење, судија Стефан 

Милентијевић, у правној ствари тужиоца С.Џ (S.Xh) из села Баре, Општина Јужна 

Митровица, чији је пуномоћник А.Д (A.D), адвокат из Јужне Митровице  ул. „...“ бр. ... , 

против тужених О... чији је заступник А.М (A.M) општински правобранилац и предузећа 

„...“, чији је пуномоћник Б.К (B.K) адвокат из Јужне Митровице, ул. „...“, ради 

утврђивања права својине, накнаде штетe и одређивање привремене мере обезбеђења 

тужбеног захтева, вредност предмета спора 260.000,00 евра, након закључене главне 

расправе од дана 17.03.2021. године на којој су били присутни пуномоћник тужиоца и 

заступници тужених, дана 22.03.2021. године, донео је, 

 

П Р Е С У Д У 

 ОДБИЈА СЕ тужбени захтев тужиоца С.Џ (S.Xh), у делу којим је према туженој 

О... захтевао да се утврди да је власник објекта површине 120 м2, на кат. парцели бр. П-

... , Катастарска зона Митровица, као и да има право коришћења грађевинског земљишта 

на којем се објекат налази. 

 ОДБИЈА СЕ тужбени захтев тужиоца усмерен према туженом „...“, у делу којим 

је захтевао да му тужени „...“, заједно са О... , на име штете, исплати новчани износ од 

260.000,00 евра, у року од 15 дана од дана пријема преписа пресуде, под претњом 

извршења. 

 ОДБИЈА СЕ предлог тужиоца за одређивање привремене мере обезбеђења 

тужбеног захтева којим је захтевао да до окончања поступка у предмету П.бр. 749/19 

тужени обуставе изградњу на кат. парцели број ... . 

 ПРЕКИДА СЕ поступак у овој правној ствари, у односу на део тужбе и тужбеног 

захтева усмерен према туженој О... , а којим је тражио да му тужена због рушења локала 

накнади новчани износ од 260.000 евра, док се не реши управни поступак по жалби пред 

Министарством економије и животне средине Nr. A-74/20. 
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 Поступак ће се наставити када управни поступак буде окончан, или када суд буде 

сматрао да више не постоје разлози за његово окончање. 

 ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужилац да туженом “…“, накнади, на име парничних 

трошкова, новчани износ од 270,00 евра, у року од 15 дана од дана пријема преписа 

пресуде, под претњом принудног извршења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Тужилац је у тужби и речима на одржаним рочиштима, преко свог пуномоћника, 

истакао, да од 1999. године поседује локал површине 128 м2 у Митровици, у ул. ... бб, на 

кат. парцели број ... КЗ Митровица. Да му је према усменом предлогу градоначелника 

спорни објекат дат на коришћење. Да је тужилац у 2009. години испунио све обавезе 

према туженом, поднео је захтев да се предмет преда на употребу и да му се објекат даје 

на закуп у периоду од две године, а пошто је исти био уништен тужилац је сопственим 

улагањем извршио прилагођавање пословног објекта, на основу чега развија и 

економску делатност. Да је тужена О... , преко грађевинске инспекције, уз помоћ 

полиције, срушили пословну зграду коју је користио тужилац, упркос чињеници да је 

против решења тужене поднео жалбу, у ком случају Министарство економије и животне 

средине je одобрило жалбу и обуставило поступак у овој правној ствари, до коначне 

одлуке у предмету П.бр. 749/19. Истакао је, да је тужена на арбитаран начин срушила 

објекат и тиме причинила штету тужиоцу у укупном новчаном износу од 260.000,00 

евра. Предлажио је суду, да усвоји тужбени захтев тужиоца, којим је захтевао да се 

утврди да тужилац има право својине на објекту локалу и право коришћења земљишта 

на којем се локал налази, на кат. парцели ... ,у површини од 128 м2, као и да се обавеже 

тужени да тужиоцу на име рушења пословног објекта накнаде новчани износ од 

260.000,00 евра, у року од 15 дана од дана пријема преписа пресуде, под претњом 

извршења, као и да до окончања поступка П.бр. 749/2019 године изда привремена мера 

и да тужени обуставе изградњу на кат. парцели 01460-0. 

 Доказе је предложио. Трошкове поступка је захтевао, определивши их према 

врсти и висини. 

 Заступник тужене О... је у свом одговору на тужбу у речима на рочишту оспорио 

тужбу и тужбени захтев. Подсетио је суд, на своју обавезу да одлуку донесе у складу са 

законом. 

 Тужени „NTP F…“ је у свом одговору на тужбу и речима на рочиштима, преко 

свог пуномоћника, оспорио тужбу и тужбени захтев. Сматра да тужилац S.Џ нема 

активну стварну легитимацију, јер је у одлукама О... као корисник означен Н.Џ. Исто 

тако, навео је, да је Општина Митровица одлуком од дана 29.08.2019. године дала кат. 

парцелу ... укупној површини од 228 м2 туженом „NTP F…“. Оспорио је предлог за 

одређивање мере обезбеђења да се туженом наложи да прекине са изградњом објекта на 

поменутој кат. парцели. Трошкове је захтевао, определивши их по врсти и висини. 
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 Суд је у циљу ефикаснијег и истовременог расправљања, на рочишту одржаном 

од дана 18.01.2021. године спојио парнице под бројем П.бр. 794/19 и П.бр. 914/20, и 

парницу је наставио под бројем П.бр. 914/20. 

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

фотокопије решења Општине Митровица број 01/06-1543/20/а од дана 25.03.2009. 

године, читањем уговора закључених између О... и Н.Џ број протокола 08-351-1883 од 

дана 18.04.2011. године, број протокола 08-351-22429 од дана 18.06.2014. године и број 

протокола 08-36078806 од дана 20.10.2016. године, читањем одлуке број 74/20 од дана 

20.07.2020. године донете од стране Министарства економије и животне средине, 

читањем фотокопије решења Општине Јужна Митровица број 02-060/01-00075387/19-5 

од дана 29.08.2019, читањем решења о извршењу управног акта број 354/01-0024508/20-

2 од дана 02.07.2020. године, читањем дописа Општине Јужне Митровице – Дирекције 

за урбанизам број протокола 08-030/04-0015140/21 од дана 24.02.2021. године. 

 Суд је на основу савесне и брижљиве оцене сваког доказа посебно, свих доказа 

заједно, као и на основу резултата целокупног поступка, сходно одредби чл. 8 Закона о 

парничном поступку утврдио, да је тужбени захтев тужиоца у једном делу неоснован, 

док је у другом делу поступак прекинуо, док се не реши претходно питање, у управном 

поступку, о оцени законитости одлука Општине поводом пословног објекта који је 

срушен. 

 На основу одлуке Скупштине Општине Митровица бр. 01/06-1543/20/а од дана 

25.03.2009. године утврђено је, да је Н.Џ, дат објекат (бивши објекат Ситница) у 

површини од 128 м2 на коришћење у временском периоду од две године, а који се 

налазио на делу кат. парцелом П-... m, КЗ Митровица, у ул. ... у Јужној Митровици, да је 

исти био уништен и да након поправке и довођења у употребљиво стање од стране 

корисника, да  се истом даје ради обављања економске делатности и да је наложено 

Дирекцији за урбанизам да  сачини уговор са Н.Џ. 

 На основу сукцесивно сачињених уговора између О... и Н.Џ број протокола 08-

351-1883 од дана 18.04.2011. године, број протокола 08-351-22429 од дана 18.06.2014. 

године и број протокола 08-360-78806 од дана 20.10.2016. године, као и на основу дописа 

О... упућено овом суду од дана 24.02.2021. године утврђено је, да је О... са Н.Џ 

закључивала више уговора са привременим трајањем на две године или три године, који 

закључно са 15.08.2018.године није више продужаван. 

 Утврђено је да су овим уговорима јасно прописана права и обавеза уговорних 

страна, између осталог са једне стране тужене О... да изда на привремено коришћење 

објекат површине од 128м2, и Н.Џ са друге стране да плаћа одређену накнаду за то. Да 

је прописано да се локал даје на привремено коришћење са могућношћу продужења али 

највише за 10 година. Да је предвиђено да се раскид овог уговора може извршити у 

складу са снагом важећих закона, ако је простор на којем се налазе просторије укључен 

у регулациони план или је исти проглашен подручјем од јавног интереса, односно од 

општег интереса, због чега је станар дужан да га напусти одмах а најкасније у року од 8 
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дана, након пријема обавештења, тачније ослободи просторије од предмета и људи и 

исте без постављања услова врати у посед О... .  

 На основу одлуке Министарства Економије и Животне средине број предмета Nr. 

A-74/20 од дана 20.07.2020. године суд је утврдио, да је управни поступак пред 

министарством обустављен, сагласно одредби чл. 85. Општег административног 

поступка, док се не реши претходно питање пред овим судом у вези права својине на 

спорном објекту. 

 На основу одлуке Дирекције за грађевинску инспекцију бр. 354/01-0024508/20-2 

од дана 02.07.2020. године суд је утврдио, да је ова Дирекција донела одлуку-

административни акт, да се извршење спроводе дана 05.07.2020. године, на основу којег 

је спорни објекат порушен. 

 На основу одлуке Општине Митровица југ, бр. 02-060/01-0075387/19-5 од дана 

29.08.2019. године суд је утврдио, да је тужена О... извршила размену власништва са 

туженим „NTP F…“, непокретности на кат. парцели 01460-0 за непокретност на кат. 

парцели ... КЗ Митровица, која је у власништву туженог „NTP F…“. 

 На основу увида у сертификат непокретности издат од стране катастарске 

агенције Косова, дана 12.02.2020. године, да је кат. парцела П-... по врсти коришћења 

парцеле грађевинско земљиште, по култури кућа са двориштем, површине 228 м2, и да 

је као корисник означена Општина. 

 Oдредбом чл. 10 ст. 1 Закона о грађевинском земљишту („Службени лист САПК“ 

бр. 14/80 и 42/86) прописано је, да општина управља и располаже градским 

грађевинским земљиштем, ако тим земљиштем не управљају радници или други радни 

људи или правна лица одређена законом, док је одредбом чл. 10 ст. 3 истог Закона 

прописано, да права, обавезе и одговорности у погледу коришћења земљишта уређује се 

у општини на начин којим се обезбеђују потребе изградње и уређења простора за живот 

и рад људи, очување и развој природе и животне средине и други општи интереси. 

 Одредбом чл. 14 ст. 1 напред наведеног Закона прописано је, да општина може 

неизграђено грађевинско земљиште давати на привремено коришћење за привремене 

потребе. 

 Дакле, општине управљају и располажу градским грађевинским земљиштем, који 

користе ради уређивања и изградње градске средине, и да општине осим трајног 

коришћења градског грађевинског земљишта, могу неизграђено грађевинско земљиште, 

које подразумева оно земљиште на којем нису изграђени објекти трајне намене, давати 

на привремено коришћења, за привремене потребе, што подразумева, а што и сама реч 

каже, да је у питању једно привремено право. 

 Из тог разлога, тужилац нема право својине на објекту нити право коришћења 

земљишта на кат. парцели ... . Поред тога, што је објекат у међувремену срушен, и да 

није тако, тужилац не би имао право на утврђивање права својине на објекту. Ово из 

разлога, што је уговор о привременом коришћењу објекта закљученог између Н.Џ и 
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тужене О... , а чији је фактички корисник у време рушења локала био тужилац, јасно 

одређено да Н.Џ има право привременог коришћења објекта, па самим тим и земљиша 

на којем се објекат налази и то право му је сукцесивно продужавано на основу више 

уговора закључених са туженом О... , закључно са 16.08.2018. године, када му уговор 

више није продужаван. 

 Није од утицаја на другачију одлуку суда то што је тужилац сопственим 

средствима обновио и изградио порушени објекат, јер је био свестан и морао бити 

свестан, да је протеком рока на који је закључен уговор престало његово право 

коришћења објекта и земљишта. То несумњиво произилази из садржине наведених 

уговора тужене О... и Н.Џ којим се Н.Џ обавезао да обнови објекат ради обављања 

економске делатности, да привремено право коришћења не може трајати дуже од 10 

година и да О... чак и пре истека трајања уговора може наредити привременом 

кориснику у овом случају Н.Џ и тужиоцу, да ослободе локал и предају је туженом, ако 

то налаже општи интерес, па у сваком случају су на то имали право и након истека 

уговора о привременом коришћењу објекта и земљишта. 

 Дакле, привремени објекат и привремено право коришћења може трајати док 

траје дозвола надлежне општине која управља и располаже градским грађевинским 

земљиштем, тако да изградња објекта на градском грађевинском земљишту, у случају 

када постоји привремено право коришћења, не може водити стицању права својине на 

објекту и права трајног коришћења на земљишту. 

 Тако да, на основу права својине на објекту тужилац не може захтевати накнаду 

штете како ни према туженој О... , тако ни према туженом НТП Ф... . 

 „NTP F…“ је на основу одлуке Општине Јужна Митровица, дакле одлуком 

надлежног органа, постао власник или корисник ове парцеле, тако да ни у којем погледу 

не постоји одоговорност туженог „NTP F…“ за евентуалну штету коју је претрпео 

тужилац. Не стоји ни захтев за одређивање привремене мере да се обустави изградња 

објекта на поменутој кат. парцели, јер тужилац није доказао јачи правни основ у односу 

на туженог „NTP F…“ нити на тужену О... . 

 Суд није уважио приговор пуномоћника туженог „NTP F…“ да тужилац нема 

активну стварну легитимацију, ово из разлога што решење Општине о ослобађању 

непокретности и рушење објекта је усмерено према тужиоцу, при чему суд сматра да је 

тужилац био фактички корисник ове непокретности.  

 Међутим, у односу на тужену О... , може постојати одговорност на основу 

одредбе чл. 153 ст. 1 Закона о облигационим односима која прописује, да правно лице 

одговара за штету коју његов орган проузрукује трећем лицу у вршењу или у вези са 

вршењем својих функција. 

 У конкретном, да би постојала одговорност тужене О... неопходно је доказати 

чињеницу да у поступањима њених органа, у доношењу и извршавању управних аката 

везаних за ослобађање и рушење објекта, било неправилности, о чему ће се изјаснити 
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виши управни орган, у овом случају Министарство економије, у поступку по жалби 

тужиоца које је прекинуто ради решавања претходног питања. 

 Управо је претходно питање у овом поступку, да ли је било незаконитог 

поступања у вези са доношењем управних аката тужене О... кључно за решавања питања 

да ли је настала одређена штета тужиоцу. 

 Суд о томе није могао да да своју оцену, јер то излази из компетенција грађанског 

одељења овога суда и одлука о томе у парничном поступку би имала значај решавања 

претходног питања, а не би се дефинитивно решио управни поступак покренут пред 

Министарством економије и животне средине, што би могло да доведе до два различита 

правна закључка поводом исте ствари. 

 Из тог разлога суд је прекинуо поступак, сагласно одредби чл.278 ст. 1 Закона о 

парничном поступку, јер суд није одлучио да решава претходно питање, да ли су одлуке 

тужене Општине биле незаконите у смислу поштовања материјалних и процесних 

правила управног права. 

 Суд ће прекинути поступак, сагласно одредби чл. 280 ст. 3, наставити, након што 

буде окончан управни поступак или када суд буде сматрао да више не постоје разлози 

да се чека на његово окончање. 

 Што се тиче трошкова парничног поступка, суд је тужиоца обавезао да туженом 

„NTP F…“ накнади новчани износ од 270,00 евра, на име заступања на два рочишта од 

стране адвоката, износ обрачунат према адвокатској тарифи, а сагласно одредби чл. 452 

ст. 1 Закона о парничном поступку. 

 Из свега наведеног одлучено је као у изреци. 

СУДИЈА 

        Стефан Милентијевић  

 

 

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 


