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ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ-Опште одељење-Грађански одсек, судија 

Слађана Пајовић, са стручним сарадником Миљаном Прелевић, у правној ствари 

тужиоца А.И (A.I) из Митровице, улица … , број … , кога заступа Х.Д (H.D), адвокат из 

Митровице, против туженог Н… (I...), предмет спора исплата јубиларне награде, 

вредност предмета спора 940,00 евра, након одржане главне расправе, у присуству 

пуномоћника тужиоца, а у одсуству уредно позваног туженог, дана 24.02.2021.године, 

донео је  

 

П Р Е С У Д У 

 

 УСВАЈА СЕ тужбени захтев тужиоца А.И (A.I) из Митровице, против туженог 

Н… , и ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Национални институт за здравље – Огранак у Митровици, да 

тужиоцу исплати, на име две јубиларне награде, новчани износ у висини од 940,00 евра, 

са законском затезном каматом од 8%, од дана подношења тужбе 27.12.2019.године, па 

до коначне исплате, а све у року од 7 дана, од дана правоснажности пресуде, под 

претњом принудног извршења.  

 

 ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужени Н… , да тужиоцу А.И (A.I) на име трошкова парничног 

поступка надокнади новчани износ у висини од 259,00 евра, у року од 7 дана, од дана 

правоснажности пресуде, под претњом принудног извршења.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

 Тужилац је  у тужби и речима на расправи, преко свога пуномоћника, изјавио да 

је запослен код туженог и да има навршених 26 и више година радног стажа. Даље 

наводи, да се туженом обраћао са захтeвом за исплату јубиларне награде, али како 

тужени није извршио своју обавезу и тужиоцу исплатио јубиларне награде, своје 

законско право жели да оствари пред судом. Сматра, да му на основу члана 17. 

Секторског колективног уговора у област здравства, припада право на исплату 

јубиларне награде за навршених 20  година радног стажа, а у погледу висине вредности 

спора, истакао је да прецизира тужбени захтев са 952,08 евра на 940,00 евра, колико 
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тражи да му буде исплаћено на име две јубиларне награде. Одустаo је од исплате 

минулог рада. Од суда је тражио да обавеже туженог да му на име две јубиларне награде 

исплати износ од 940,00 евра, са законском затезном каматом од 8% почев од дана 

подношења тужбе, па до коначне исплате. Доказе је предложио. Трошкове поступка је 

тражио.  

 

 Како тужена страна није приступила на усменој расправи, иако је била уредно 

позвана, а свој изостанак није оправдала,  главна расправа је одржана у њиховом 

одсуству.  

 У циљу утврђивања чињеничног стања, суд је извео доказе читањем писане 

документације и то:  уговор о раду, број 281/5, од дана 21.02.2013.године; извод из 

текућег рачуна тужиоца код „…“ од дана 06.12.2019.године; увидом у платну листу из 

буџета Републике Косова тужиоца за месец октобар 2019.године; увидом у фотокопију 

личне карте тужиоца и захтев тужиоца за исплату јубиларне награде, број протокола 

11/1/1429, од дана 09.12.2019.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 тужбени захтев тужиоца основан.  

 

На основу захтева за исплату јубиларне награде, број протокола 11/1/1429, од 

дана  09.12.2019.године, утврђено је, да је захтеву за судску заштиту од стране тужиоца 

претходила опоменa туженом, којом је тужилац потраживао исплату две јубиларне 

награде, чиме је стекао право на судску заштиту пред овим судом. 

На основу извода из текућег рачуна тужиоца код „…“, утврђена је висина 

месечне зараде, која износи 470,00 евра. 

Суд је на основу Уговора о раду тужиоца од дана 21.02.2013. године, број 

протокола 281, утврдио да је тужилац у радном односу код туженог запослен као 

медицински техничар, као и то да је тужени његов последњи послодавац.  

 

 На основу платне листе издате из буџета Републике Косова,  суд је утврдио 

висину зараде тужиоца и то да има 25 година радног стажа, па му за две јубиларне 

награде припада износ од  940,00 евра. 

 

 Као спорно у овом поступку поставило се правно питање, да ли на основу овако 

утврђеног чињеничног стања, произилази основаност тужбеног захтева, односно да ли 

тужилац има право на јубиларну награду и на њену исплату. 

 

 Одредбама Закона о раду, није предвиђено право на јубиларну награду и на њену 

исплату, већ је ово право установљено Секторским колективним уговором у области 

здравства, који је ступио на снагу 11.06.2018.године.  

 

 Одредбом члана 17. став 3. тачка 3.2 Секторског колективног уговора, прописано 

је да здравствени радници добијају јубиларну награду од последњег послодавца за 20 

година радног искуства у вредности две месечне зараде.  
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  Такође, одредбама члана 52. став 1. тачка 1.2 и ставом 2. Општег колективног 

уговора, прописано је да запослени има право на исплату јубиларне награде, уколико 

има непрекидног радног стажа 20 година у висини две месечне зараде,  као и да 

последњи послодавац је онај који плаћа јубиларну награду.  

 

Према утврђеном чињеничном стању, неспорно је да тужилац има 20 и више 

година радног стажа код туженог као последњег послодавца, па му самим тим припада 

право на исплату јубиларне награде, а што је регулисано горе наведеним Секторским 

колективним уговором у области здравства, који је регулисао право на јубиларну 

награду и њену исплату.  

 

Имајући у виду да је тужилац успео у овом поступку, суд је обавезао туженог да 

тужиоцу накнади парничне трошкове у новчаном износу у висини од 259 евра, у складу 

са одредбом чл. 452 ст. 1 Закона о парничном поступку. С обзиром да је тужиоца у овом 

поступку заступао адвокат, суд је одредио трошкове према Уредби о адвокатској 

тарифи, и то за: састављање тужбе износ од 104,00 евра, за заступање на рочишту износ 

од 135,00 евра, док је износ од 20 евра као накнада за плаћену судску таксу. 

 

 На основу наведеног, а применом напред наведених прописа, у складу са чл.143 

ЗПП-а, суд је одлучио као у изреци пресуде. 

 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Опште одељење-Грађански одсек 

 П.бр. 1354/19, дана 24.02.2021.године 

 

 

                                                                                                        С У Д И Ј А,  

                          Слађана Пајовић 

 

     

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

суду у Приштини, у року од 7 дана, од дана пријема писменог отправка исте. Жалба се 

подноси овом суду.  

 

 

    

 

 


