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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АПЕЛАЦИОНИ СУД У НОВОМ САДУ 
Пословни број Гж. 2199/10 1 
Дана 22.09.2010. године- i Таксирано са 
НОВИ САД 

\ 

Мањак таксе од 
Број 201 

. Време: 

У ИМЕ НАРОДА! 

Апелациони суд у Новом Саду у већу судија Бранке Бај ћ, ·преДседника већа, 
Споменке Драгаш и Драгана Скока, чланова већа, у пра ној ствари' тужноца 
ГАВРИЛОВИЋ СЛАВКА из Новог Бечеја, кога заступа Миод аг Војновић, адвокат 
из Новог Сада, против туженоr "IMPERIA INTERNAТIONAL"ДOO, са седиштем у 
Новом Саду, кога заступа. законски заступник директор Јел ца Перуничић, ради 
предаје поседа н исплате, одлучујући о жалбамЭ парничних странака изјављеним 
против .пресуде Општинског суда у Новом Саду, пословни број П. 7362/07 од 
28.05.2009. године, у нејавној седници већа одржаној 22.09.2010. године, донео је следећу 

ПРЕСУДУ 

Жалба тужиоца се ДЕЛИМИЧНО УСВАЈА, па се пресу а Општинског суда у 
Новом Саду, пословни број П. 73б2/07 од 28.05.2009. годин ПРЕИНАЧУЈЕ тако 
што се делимично усваја тужбени захтев тужиоца па се ут рђује да је тужи.(lац 
Гавриловић Славко власник једнособног стана број б у пов шини од 28,39 m

2
, 

саграђене на парцели бр. 103б9/1,2 који се у природи нала и у другом улазу са 
леве стране, посматрf!но из уличне капије са улице Хероја Те ића 4 у Новом Саду, 
на првом спрату, први ётан десно од степеништа, да има пра о несметаног поседа 
овог стана, а да је тужени дужан трпети да се тужилац по основу ове пресуде 
упише као власник стана у катастарске књиге, као и,-L-~:!..!..%~дt1л-:д~Ke=--.ъ'--'-~w.L.Q..w.w..LI.I;.I.!d.._ 
парничног nост пка тако што се о 

34 . 20,00 динара (уместо досуђеног износа од 389.021,00 д нара), док се жалба 
туж"еног УСВАЈА и nрвостеnена пресуда у делу којим је одл чено о евентуалном 
тужбеном захтеву УКИДА, док се у преосталом делу жалба тужиоца ОДБИЈА и 
првостепена nресуда у nреосталом nобијаном одбијајућем делу ОТВРЂУЈЕ. 

О б р а э л о ж е њ е1 

Побијаном пресудом одбијен је примарни тужбени захт в тужиоца којим је 
тражио да се утврди да је власник једнособног стана број б у површини од 28,39 М2 , 
у другом улазу вишестамбене зграде у Новом Саду у улиц Хероја Теnића 4, 
саграђене на парцели бр. 10369/1,2 који се у nрироди налаз у другом улазу са 
леве стране, nосматрано из уличне капије са улице Хероја Ten ћа 4 у Новом Саду, 
на nрвом спрату, први стан десно од степеништа, те да им право несметаног 
поседа овог стана, а да је тужени дужан трпети да се туж лац по основу ове 
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суде упише као власник стана у катастарске књиге као и да се обавеже тужени 
тужиоцу плати износ од 1.196.000,00 ди~ара 1 са законском затезном каматом од 

4.01.2009. године па до исплате no основу изгубљене з раде и износ од 
875.200,00 дL:'1нара по основу поврата дела купопродајне цене с законском каматом 

од 29.01.2009. Године па до исnлате (став 1 изреке). Истом ресудом усв·ојен је 
евен1уални тужбени захтев тужиоца, те је обавезан тужени а тужиоцу исплати 
износ од 3.500.000,00 динара, са законском эатезном каматом n чев од 29.01.2009. 
године па до исплате, као ·и да му надокнади трошкове па ничног поступка у 

износу од 389.021,00 динара (ставови 2 и З изреке). 

Против наведене пресуде Општинског суда у Новом Сад 1 пословни број П. 
7362/07 од 28.05.2009. године nарничне странке су благовреме о изјавиле жалбе и 
то тужилац у делу одлуке којим је тужбени захтев одбијен бог битне.повреде 
одредаба парничног поступка, због погрешно и непотпуно утв ђеног чиЊеничноr 
стања, као и због погрешне при~ене материјалног права, а ту ени у делу одлуке 
којим је тужбени захтев усвојен због битне повреде одредаба парничног поступка, 
због погрешно и непотпуно утврђеног чињениЬfног стања и збо погр~шне примене 
материјалног права. 

Жалба тужиоца је делимично основана. 

Жалба туженог је основана. 

Према утврђењу првостепеног суда 29.09.1999. године инвеститор Жикић 
Илија, као продавац и тужилац, као купац закључили су Уговор о купопродаји који 
је оверен пред Општинским судом у Новом Саду, број Ов. 1713 /99 од 30.09.1999. 
године, а у којим продајама станова је учествовала Грујић Ми ица, сестра Жикић 
Илије, на који начин је била у непосредном контакту са тужио ем. Утврђено је да 
се у тачки 1 уговора наводи да инвеститор упознаје купца д је на локацији у 
улици Хероја Тепића 4 у Новом Саду на парц. бр. 10369/2 к.о. ови Сад I започео 
надоградњу спрата и мансарде сагласно УТУ 20520/97 на основу којих је исходовао 
урбанистичку доз~олу ,број И. 3-353-417/98, те да је главни гр ђевински пројекат 
оверен од стране завода з~ урбанизам Нови Сад дана 19.09.199 . године, те да је у 
члану 2 истог уговора наведено да са претходном напоменом нвеститор продаје 

купцу неопозиво и без терета своју некретнину у изградњи га соњеру у главном 
пројекту означену као 55, ламела Б, стан број 5, nројектоване n вршине 22,31 м 2 , а 
који се састоји од дневног боравка, кухиње и купа.тила који се ради на nарц. бр. 

10369/2 к.о. Нови Сад I, за међусобно уговорену цену од 100.00 ,ОО динара, као и 
да је у тачки З уговора наведено да је пре састава истог купа исплатио на руке 
продавцу целокупну цену 1 а у тачки 4 да ће у посед предметне некретнине купац 
ступити даном завршетка градње објекта, најкасније до 30. 6.2000. године. У 
првостепеном поступку је утврђено да је 11.09.2005. године из еђу Жикић Илије, 
као власника и инвеститора стамбеног објекта у изградњи у ули и Хероја Тепића 4 
у Новом Саду, као продавца, и преносиоца права и обавеза и овде туженог, као 

примаоца права и обавеза, закључен уговор о купопродаји непокретности у 

изградњи, који уговор је оверен пред Општинским судом у Но ом Саду и који за 
предмет има продају и пренос свих права и обавеза које прод вац и досадашњи 

инвеститор продаје преноси купцу и примаоцу права и обавез непокретности у 

изградњи, а којим је продавац упознао куnца да је власник вособног стана и 

инвеститор зграде у изградњи у улици Хероја Тепића 4 у Новом Саду на парц. бр. 
10369/1, 10369/2, 10369/3 и 10369/4 к.о Нови Сад I. Утврђено ·е да је у тачки б 
овог уговора наведено да је купац упознат са списком продатих с анова у изградњи 
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Новом Саду у улици Хероја Тепића 4, те да прихвата обав зе по свим приказаним 
односно закљученим уговорима, а у члану 7 истог у го в р а да су се купац и 

продавац сложили да потписивањем и овером у.rовора прод вац продаје и преноси 

права и обавезе, а купац тако купује . и прима права и обавезе, чиме постаје 
власник и инвеститор зграде у улици Хероја Тепића 4 Новом Саду. Према 
утврђењу првостепеног суда дана 30.10.2005. године Грујић илица је у име Жикић 
Илије· упутила обавештење тужиоцу да је у току поступак пр даје инвестиције овде 
туженом и да ће се тужени, као нови инвеститор, њему о ратити и обавестити о 
терr-"ину ради привођења посла крају По закљученом куп о ода ј но м уговору, при 
чему се тужилац није противио оваквом уступању угово а новом инвеститору. 

Утврђено је да је у јуну 2007. године туже ни упутио писани редлог за реализацију 

купопродајног уговора где су стављени предлози тужиоцу а се у року од З дана 
изјасни о следећим предлозима: 1. да туже ни заврши ста по с'1стему "кључ у 
руке", а тужилац туженом на име разлике у квадратима и из ршених" радова у стану 
доплаћује износ од 6.000 еура, 2. д~ се раскине купа родајни уговор путем 

споразума овереног у суду, а тужилац добије 16.000 еура н име раскида уговора 
као укупан износ свих потраживања тужиоца по свим основама из угqвора, те да је 
туже ни у октобру 2007. године уnутио обавештење тужиоц у ком је навео да је 
низом одржанИх састанака са тужиоцем лично и његовим n номоћником покушано 
да се заједнички анализира nредметни купопродајни уговор казивањем туженог на 

разне правне проблеме, те као основни да се објекат изгра ен као нов и онај који 
је тужени купио, ни у чему, осим у броју катастарске па целе, не подудара са 

описом из тачке 1 nредметног уговора, којом приликом му је\ изнео три предлога за 
изјашњење: 1. да тужени исnоручи тужиоцу другу непокретност на другој локацији 
веће површине уз доплату, 2. да тужени изврши исплату\ уплаћених средстава 
тужиоцу увећан за законску камату и З. да с обзиром на тф да је тужилац купио 
22,31 м2 у сировом стању, да се утврди висина новчаних 1 средстава коју ће му 
тужени исплатити и на основу исте суме новца тужилац купи стан исте квадратуре у 
сировом стану данас. У првостепеном поступку је утврђенq да је урбанистичким 
условима из 1997. године УТУ 19009/97 и израдом пратеће дркументације добијена 
·дозвола за градњу И-3-351-569/97 од 15.04.1998. године~. којом је обухваћена 
реконструкција постојећег nриземног објекта са надоградњом поткровља и његовом 
адаптацијом у стамбени.простор, а да је пројектом који је урфдио "Архитект С'' број 
Е. 134-98 из августа 1998. године обухваћена изградња офјекта у улици Хероја 
Тепића 4 на парц. бр. 10369/2 к.о. Нови Сад I, који пројекат t>дговара УТУ условима 
број 20520/97 ( 98 ) - (фронт објекта 17 м, ширина фронtа 9 м, део уз улични 
објекат димензија 6,0 х 12,0 м) и на чијој наславној ст~· ани је ударен печат 
Урбанистичке сагласности И-3-353-417/98 од 13.08.1999. г дине. У првостепеном 
постукпу је утврђено да је наведеним пројектом требало да се од постојећег 

приземља и мансарде исnројектује спратни део уместо мансарде и дозида мансарда 
тако да укупна сnратност буде Пр+l+М, а да у наведеној пројектној документацији, 
на цртежима спрата и мансарде у ком су станови означене са \А1, А2, АЗ, Бl и 62 на 
првом спрату и А4, AS, Аб, 54, 53, Цl и Ц2 на мансарди, оДговарају површинама 
станова наведеним у грађевинској дозволи од 22.05.2000. гоhине. Према утврђењу 
првостепеног у уговору о купоnродаји закљученог између Ж~кић Илије и тужиоца 
наведено је да гарсоњеру означену у главном пројекту као БS, ламела Б стан број 5 
пројектоване површине 22,31 m2 , а да се састоји од дневнрг боравка, кухиње и 
купатила, при чему се у nројекту ознаке Б односе на део згра~е у дворишту, а да је 
фронт до улице означен са ознакама А и Ц. Утврђено је да 4тан који је наведен у 
уговору између Жикић Илије и тужиоца у стварности не пост~ји, те да је у уговору 
од 11.09. 2005. године у члану 4 наведено да постоји гр~ђевинска дозвола за 
објекат П+ 1 +Пот, а да је објекат изведен П+ 1 + Пк2 и да се ! не налази у поступку 

3 



Посл
1

1овни број Гж. 2199/10 
1, 

гализације, као и да је за објекат П+l+Пк2 дат нацрт пос~бних делова зграде и 
юбрачун површина. У првостепеном поступку је утврђено ~а месечни закуп за 
предметни стан, на локацији на којој се нал~зи, у период~ између 01.07.2000. 
године до 01.10.2007. године износи од 1.40 € до 160 (,а да 11би тржишна вредност 
оваквог стана; у случају да су услови за легализацију непо~ожни ризику, износи 
1.300. €/m 2 , укупно 36.907 ( (усвојена вредност 37.000. €))

1 

односно у динарској 
противвредности 3.494.942,30 динара (усвојена вредност ~.500.000,00 динара). 
Утврђено је да умањена вредност предметног стана з~ укупност трошкова 
лега:лизације и других могућих трошкова и ризика на да~ 29.01.2009. године 
износи 28.000 € или 2.625.000 динара. Утврђено је да због фромене грађевинских 
прописа, ознака и грађевинских дозвола стан од 22,31 м2 , кој~ је тужилац купио од 
Жикић Илије, а који је требало да буде изграђен у улици Хероја Теп.Ића 4, није ни 
саграђен, те да је саграђен стан веће квадратуре, односно ~тан оД; 28,39 м 2 на I 

• i 

спрату, у ком стану Је тужилац изводио неке радове, ка1о што су ·радови на 

столарији и сл. 

Наведено чињенично стање првостепени суд је потпунq и прав~лно утврдио, 
без битних повреда одреда·ба парничног поступка из члана Збil став 2 тачка 1, 2, 5, 
7 и 9 ЗПП-а, ·на које овај суд пази по службеној дужносnи, али уз делимично 

1 

погрешну примену материјалног права. 1

1 

Сагласно жалбеним наводима тужиоца, овај суд налази да се део имовине 
тужиоца, на основ-у правно ваљаног прав~ог посла (закључен уговор о купопродаји 
са правним претходником туженог), у смислу одредбе члана 4 Закона о промету 
непокретности, који основ стицања је неспорно идентификован и правно 

квалификован, налази у фактичкој власти туженог, без основа у неком правном 
послу или закону, као и да је противnравним понашањем туженог тужилац 

онемогућен да предметни стан користи и њиме располаже, у смислу одредбе члана 
З Закона о основама својинскоправних односа, те да је тужилац овлашћен да тражи 
заштиту, сходно одредби члана члана 37 Закона о основама својинскоправних 
односа, па следи да тужилац има право својине на спорном стану чију nредају 

тражи, односно д~ је тужени, као стицаriац, дужан да преда несметану државину 

предметног стана. 

Ово стога, што је у првостепеном поступку неспорно утврђено да је тужилац 
инвеститору Жикић Илији, правном претходнику туженог, исплатио уговорену 

купопродајну цену предметног стана у целости, те да је тужени, на основу 
закљученог уговора о купопродају са Жикић Илијом, који садржински представља 

уговор о преузимању започете изградње, у смислу одредбе члана 145 став 1 300, 
преузео обавезу да заврши изградњу означеног објекта и станова по систему "кључ 
у руке", па и спорног стана, чију предају тужилац тражи, у складу са одредбом 
члана 124 300, те да из тачке б овог уговора, који је nрикључен списима, 
произилази да је тужени био упознат са списком продатих станова, те прихватио 
обавезу по свим приказаним, односно закљученим уговорима. 

Првостепени суд погрешно закључује, на шта се жалбом тужиоца основано 
указује, да спорни стан у стварности не постоји, обзиром да је предметни стан јасно 

идентификован ("једнособан стан број 6 у површини од 28,39 m 2, саграђен на 
парцели бр. 10369/1,2 који се у природи налази у другом улазу са леве стране, 
посматрано из уличне капије са улици Хероја Тепића 4 у Новом Саду, на првом 
спрату, први стан десно од степеништа··;, при чему није од значаја чињеница да 
стан нема исте ознаке као приликом уговарања, као и да је предметни стан 
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Азграђен у већој квадратури (28,39 m2 ) од уговорене (22,31 tn 2 ), а посебно имајући 
-'у виду да је незнатно неиспуњење обавезе у погледу разлике у квадратури спорног 
стана, сходно одредби члана 131 300, што у_конкретном случају не може бити 
разлог за онемогућавање тужиоца за .стицање права својине, односно права 
расnолагања на спорном стану, у смислу одредбе члана 20 Закона о основама 
својинскоправних односа, као и одредбе члана 454 став 1 300. 

По налажењу овог 'суда, првостеnени суд је, супротно жалбеним наводима 
тужиоца, правилно поступио када је одбио део примарног тужбеног захтева којим је 
тражено да се обавеже тужени да тужиоцу плати износ од 1.196.000,00 динара са 
законском затезном каматом од 14.01.2009. године па до исплате по основу 
изгубљене зараде и износ од 875.200,00 динара по основу·· поврата дела 

купопродајне цене, обзиром да тужилац током поступка није пружио доказ, у 

смислу одредбе члана 223 став 2 ЗПП-а, да спорни стан сада има маЊу трж~.ц..ц-i-У-
. вре,ц·~-~-<:~ т~-Е~~--9. .... !Н1.СИ.НИ_~~~-~-~р~~~~ име бес~Е_~-~~-~~4[?.~·~~~~-~~ од 
, стране -туженог, односно изгубљене закупнине због некоришћења овqс_ст.а.wа..-
----·····--........ ' '···--~·-~··-·--··--· ''"'·---~----- .......... -----· .... - ........ -....... ~ ......... - ...... ---- .. --------.. ----~----· ... . 

Одредбом члана 19i став 2 ЗПП-а је прописана да тужилац може два или 
више тужбених захтева у међусобној вези истаћи у једној тужби, и то тако да суд 
усвоји следећи од тих захтева ако нађе да онај који је испред њега истакнут није 
основан. Имајући у виду наведену законску одредбу, као и то да је тужилац 
поставио тужбени захтев као главни и евентуални, те да суд не може да усвоји оба 
захтева, јер тужилац не може да успе и са евентуалним и са главним тужбеним 
захтевом, одлучивању о евентуалном туЖбеном захтеву у конкретном случају нема 
места из којих разлога је жалба туЖеног неоснована. 

У складу са одредбом члана 161 став 2 ЗПП-а, односно са успехом парничних 
странака у спору, овај суд је, будући да је тужилац делимично успео са 
постављеним примарним тужбеним захтевом, преиначио и одлуку о парничним 
трошковима и обавезао туженог да тужиоцу накнади трошкове поступка у укупном 
износу од 349.020,00 динара (впс. означена у тужби 1.812.000,00 динара), а који 
трошкови се одноG:е на састав тужбе и четири поднеска по 11.000,00 динара, 
заступање тужиоца на једанаест рочишта по 12.000,00 динара, трошкове 
вештачења у износу од 46.300,00 динара, те таксе на тужбу и пресуду у износу од 
по 57.860,00 динара, а који трошкови су опредељени трошковником пуномоћника 
тужиоца, по мишљењу суда учињени су нужна и оправданао и обрачунати су у 
складу са важећом адвокатском тарифом и Законом о судским таксама. 

~-~:;-::··~·· 

Због свега изнетог, овај суд је, примен /одредбе члана 380 тачка 4 и члана 
375 ЗПП-а, одлучио као у изреци. {:<~ : .. . . 

(\ ;~ .: · ПРЕДСЕДНИК ВltЋА-СУДИЈА 
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