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Број предмета: 2020:188962 

Дана: 01.03.2021 

Број документа:     01633681 

        П.бр. 1570/20 

 

 

 

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

Марковић Милош, у правној ствари тужиоца Х.Ј (H.J) из Митровице, кога заступа 

пуномоћник Г.И (G.I),  адвокат из Митровице, улица … (...), број …, против тужене 

А.Д.''Т…'' из Митровице, чији је заступник Ф.Х (F.H), ради исплате јубиларне награде, 

вредност спора 587,00 евра, ван расправе, дана 01.03.2021.године, донео је, 

 

  

П Р Е С У Д У 

НА ОСНОВУ ПРИЗНАЊА 

 

 

УСВАЈА СЕ тужбени захтев тужиоца Х.Ј (H.J) из Митровице, као основан и 

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужена А.Д.''Т…'' из Митровице, да тужиоцу исплати, на име 

јубиларне награде, новчани износ од 587,00 евра, у року од 7 дана од дана 

правоснажности пресуде, под претњом принудног извршења. 

ДЕЛИМИЧНО СЕ УСВАЈА захтев тужиоца Х.Ј (H.J), па се ОБАВЕЗУЈЕ 

тужена А.Д.''Т…'' да тужиоцу надокнади трошкове парничног поступка у износу од 

124,00 евра, у року од 7 дана, од дана правоснажности пресуде, под претњом принудног 

извршења.  

ОДБИЈА СЕ захтев тужиоца за износ преко досуђеног од 124,00 евра, па до 

тражених 259,00 евра, на име трошкова парничног поступка, као неоснован.  

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

 Тужилац је у тужби, преко свог пуномоћника, истакао да се налази у сталном 

радном односу у А.Д.''Т…'' у Митровици и да је у тренутку подношења тужбе као 

радник наведене установе остварио право на јубиларну награду за 10 година  
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радногстажа. Даље је истакао, да се туженој обраћао захтевом за исплату јубиларне 

награде у виду једне месечне зараде, али како тужена није одговорила на његов захтев, 

тачније, како није испунила своју обавезу, уз оправдање да нема довољно новчаних 

средстава, био је дужан да своје право покуша oстварити пред судом. Сматра да му на 

основу члана 52. став 1.  Општег колективног уговора припада право на исплату 

јубиларне награде за 10 година радног стажа, у износу од 587,00 евра. Од суда тражи да 

усвоји тужбени захтев. Доказе је предложио. Трошкове поступка је тражио и то за састав 

тужбе 104 евра, за заступање на рочишту 135 евра и за судску таксу 20 евра.  

 Тужена је дана 03.02.2021.године, суду доставила одговор на тужбу тужиоца, у 

ком је признала тужбени захтев тужиоца као основан и од суда тражи да тужбени захтев 

тужиоца усвоји као основан и обавеже тужену да на име јубиларне награде исплати 

новчани износ од 587,00 евра.  

 Суд је по пријему одговора на тужбу од стране тужене стране закључио да 

странке могу располагати захтевима, па је у смислу члана 148. став 1. Закона о 

парничном поступку, којим је прописано да уколико до окончања главне расправе 

ствари потврди тужбени захтев делимично или потпуно, суд даје без даље расправе 

пресудом којом усваја део или целокупни тужбени захтев (пресуда на основу потврде). 

 У конкретном случају тужена је у одговору на тужбу, тужбени захтев тужиоца 

признала у потпуности, па је суд донео пресуду на основу признања не упуштајући се у 

чињеницу и у материјалну правну основаност тужбеног захтева, обзиром да је реч о 

парничној радњи тужене која може слободно да располаже у овој парници и да није 

повређен јавни поредак и морал, а да је такво признање у складу са одредбом члана 3. 

став 3. Закона о парничном поступку. 

 Одредбом члана 452. Закона о парничном поступку, прописано је да странка која 

губи у потпуности судски процес дужна је да противничкој странци која је добила 

процес и посреднику који се придружио надокнади све судске трошкове. Док је 

одредбом члана 453. став 1. и 2. истог Закона прописано, да приликом одлучивања о 

томе који ће се трошкови надокнадити странци, суд ће узети у обзир само оне трошкове 

који су били потребни за праћење судске ствари. О томе који су трошкови били 

потребни, као и о износу трошкова одлучује суд пажљивим процењивањем свих 

околности. Ставом другим, прописано је да уколико је предвиђена тарифа за накнаду 

браниоца за остале трошкове, ови ће се трошкови измерити према Адвокатској тарифи.  

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

тужиоцу делимично надокнади трошкове парничног поступка у висини од 124,00 евра и 

то у складу са Адвокатском тарифом за састав тужбе 104,00 евра, као и на име судске 

таксе износ од 20,00 евра.  

 Суд је одбио захтев тужиоца преко досуђеног износа од 124,00 евра, па до 

тражених 259,00 евра, из разлога што трошкови које је тужилац тражио на име 

заступања на једном рочишту су неосновани, јер рочиште није одржано зато што је 

тужена у одговору на тужбу признала тужбени захтев,  па самим тим му и не припадају 

трошкови заступања на једном рочишту. Из тог разлога суд је одлучио да трошкове 

поступка делимично усвоји.  
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 На основу наведеног, суд је одлучио као у изреци пресуде. 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ  

Опште одељење-Грађански одсек 

П.бр.1570/20, дана 01.03.2021.године 

 

                  С У Д И Ј А, 

                      Марковић Милош 
 

 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове пресуде може се изјавити жалба Апелационом 

суду у Приштини, у року од 7 дана од дана пријема преписа пресуде. Жалба се подноси 

овом суду.  

НАПОМЕНА: У смислу члана 181. став 2. Закона о парничном поступку, жалба 

се може поднети само због кршења одредби парничног поступка, или ако је изјава о 

признању изнуђена или добијена под претњом насиља или преваром. 

 

 

 


