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РЕПУБЛИКА КОСОВО 

REPUBLIKA E KOSOVES-REPUBLIKA OF KOSOVO 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

GJYKATA THEMELORЕ E MITROVICËS- BASIC COURT OF MITROVICA 
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Број предмета: 2021:032911 

Дана: 31.05.2021 

Број документа:     01832627 

 

П.бр. 177/2021 

 

 OСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ, Опште одељење, судија Стефан 

Милентијевић, у правној ствари тужиоца Ћ.Ј (Q.J) из Јужне Митровице, чији је 

пуномоћник Б.К (B.K), адвокат из Јужне Митровице, против тужене Т... А.Д. са седиштем 

у Јужној Митровици, чији је пуномоћник Ф.Х (F.H), ради исплате јубиларне награде, 

вредност предмета спора 2222,00 евра, ван рочишта, дана 31.05.2021. године, донео је, 

 

П Р Е С У Д У  

 

 OДБИЈА СЕ тужбени захтев тужиоца Ћ.Ј (Q.J), којим је захтевао да се обавеже 

тужена А.Д. Т... , да тужиоцу исплати новчани износ од 2222,00 евра са законском 

затезном каматом, од дана подношења тужбе, па све до исплате. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Тужилац је у тужби, преко свог пуномоћника истакао, да је био у радном односу 

код тужене 28 година, па све до пензионисања. Да је код тужене остваривао месечну плату 

у новчаном износу од 1.111,00 евра. Сматра, да му на основу одредбе чл. 53 Општег 

колективног споразума, припада право на исплату две плате, поводом пензионисања. Да 

се дана 19.01.2021. године обраћао туженој за исплату две месечне плате поводом 

пензионисања. Предложио је да се обавеже тужена, да тужиоцу исплати новчани износ од 

2222,00 евра, са законском затезном каматом од дана подношења тужбе, па све до исплате. 

Доказе је предложио. Трошкове поступка је захтевао. 

 Тужена је у свом одговору на тужбу, оспорила тужбу и тужбени захтев, наводећи 

да је тужилац пензионисан дана 06.01.2021. године, да тада није био на снази Колективни 
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споразум, и да не постоји правна основа да се тужиоцу исплати напред наведени новчани 

износ.  

 Суд је након пристизања одговора на тужбу, а сагласно одредби чл. 399 Закона о 

парничном поступку, утврдио, да је тужбени захтев тужиоца неоснован. 

 Наиме, одредбом чл. 399 ст. 1 Закона о парничном поступку прописано је, да када 

суд након што стигне одговор на тужбу, констатује да из изнесених чињеница у тужби не 

произилази основаност тужбеног захтева, у том случају он ће донети одлуку којом се 

тужбени захтев одбија као неоснован, док је одредбом чл. 399 ст. 2 истог Закона 

прописано, да се тужбени захтев сматра неоснованим у смислу ст. 1 овог члана, уколико 

је очигледно противречан са изнесеним чињеницама у тужби или уколико су чињенице на 

којим се заснива тужбени захтев очигледно противречне са доказима које је предложио 

тужилац или са чињеницама које су јавно познате. 

 У конкретном, захтев тужиоца за исплату две плате на име пензионисања није 

основан, управо из разлога, јер се из поднете потврде и других доказа види да је тужилац 

пензионисан дана 06.01.2021. године, па с правом тужена истиче да у време пензионисања 

тужиоца на снази није био колективни уговор који би прописао право на исплату накнаде 

поводом пензионисања. 

 Наиме, Општи колективни споразум на који се тужилац, у свом реферату тужбе 

позива, ступио је на правну снагу дана 01.01.2015. године, а престао са важењем дана 

31.12.2017. године, што подразумева да у време када је тужилац пензионисан, на снази 

није био овај нити други важећи Колективни уговор, који би прописавао право на исплату 

накнаде поводом пензионисања, па самим тим не постоји правни основ за исплату ове 

накнаде. 

 Из свега наведеног, одлучено је као у изреци. 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Опште одељење 

П.бр.  177/21 од дана 31.05.2021. године 

       СУДИЈА 

        Стефан Милентијевић с.р. 

  

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове пресуде, може се изјавити жалба Апелационом суду у 

Приштини и то само због битних повреда одредаба парничног поступка или ако је изјава 

о признању тужбеног захтева дата у заблуди или под утицајем принуде или преваре, у 

року од 7 дана од дана пријема преписа пресуде, а преко овог суда. 

 

 


