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         Број предмета 2019:202609/  

Стари бр.  П.бр. 492/18 

   

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ, Опште одељење, судија Стефан 

Милентијевић, у правној ствари тужиоца К.С. (K.S.) из Јужне Митровице, ул. „...“ бр. ... , 

чији је пуномоћник И.Х. (I.H.) адвокат из Јужне Митровице, против тужене О... , чији је 

заступник А.М. (A.M.) општински правобранилац, ради исплате јубиларне награде и 

накнаде поводом пензионисања, након закључене главне расправе од дана 01.12.2020. 

године, на којој су били присутни пуномоћник тужиоца и заступник тужене, дана 

02.12.2020. године, донео је, 

 

П Р Е С У Д У 

 

 УСВАЈА СЕ тужбени захтев тужиоца К.С. (K.S.), па се ОБАВЕЗУЈЕ тужена О... 

да тужиоцу исплати новчани износ од 2.384,24 евра, у року од 7 дана од дана пријема 

преписа пресуде, под претњом принудног извршења. 

 Тужба тужиоца у преосталом делу, преко досуђеног износа из ст. 1 ове пресуде па 

до тражених 3.129,31 евра, сматра се ПОВУЧЕНОМ. 

 Обавезује се тужена да тужиоцу, на име накнаде парничних трошкова, исплати 

новчани износ од 165 евра, у року од 7 дана од дана пријема преписа пресуде, под претњом 

извршења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
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Тужилац је у тужби и речима на одржаним рочиштима истакао да је већ 30 година 

радник Дирекције за образовање. Да му је дана 02.06.2018. године због испуњености 

услова за старосну пензије престао радни однос код тужене и да у просвети има укупни 

радни стаж од 30 година и 5 месеци. Предложио је суду да усвоји тужбени захтев тужиоцу 

и обавеже тужену да тужиоцу исплати новчани износ од 2.384,24 евра, и то на име 

јубиларне награде једну месечну плату у износу од 596,06 евра и на име одласка у пензију 

три просечне плате у износу од 1.788,18 евра. Доказе је предложио. Трошкове поступка је 

захтевао. 

 Тужена је преко свог заступника на рочишту оспорила тужбени захтев из разлога 

недостатка финансијских средстава тужене за исплату јубиларних награда и накнада 

поводом пензионисања. Није оспорио чињенице да је тужилац радио код тужене више од 

30 година, ни чињеницу да је месечна плата тужиоца износила 596,06 евра као ни то да је 

дана 02.06.2018. године тужилац пензионисан. Није се противио прецизираном тужбеном 

захтеву тужиоца који је учињено на рочишту. 

Суд је на основу резултата целокупног поступка, оценом неспорног чињеничног 

стања, сходно одредби чл. 8. ЗПП-а и у складу са одредбом члана 321. ЗПП-а утврдио, да 

је тужбени захтев тужиоца основан.  

Наиме, одредбом чл. 321 ст. 2 Закона о парничном поступку прописано је, да нема 

потребе да се доказују чињенице које је странка потврдила пред судом у току судског 

поступка. 

На основу неспорног чињеничног стања, који није у супротности са доказима који 

су поднети од стране тужиоца, суд је утврдио да је тужилац био радник тужене у тренутку 

пензионисања, да му је дана 02.06.2018. године престао радни однос услед пензионисања 

и да је у време пензионисања остварио 30 година радног искуства. 

Наиме, одредбом чл. 35 ст. 8  тач. 8.3 Колективног уговора у образовању прописано 

је, да запослени у јубиларним годинама запослења имају право на исплату јубиларне 

награде за 30 година радног искуства у висини од једне месечне плате, од последњег 

послодавца, док је одредбом чл. 35 ст. 9 истог Колективног уговора прописано да 

запослени приликом пензионисања остварују право на исплату три просечне плате од 

последњег послодавца. 

Како је тужилац остварио право на исплату јубиларне награде и накнаде поводом 

пензионисања у време важења Колективног уговора у образовању, суд је обавезао 

туженог на исплату за једну јубиларну награду новчани износ од 596,06 евра и на име 

одласка у пензију новчани износ од 1.788,18 евра, што укупно износи 2.384,24 евра. 

Имајући у виду да је тужилац на главној расправи смањио тужбени захтев у односу 

на првобитно поднесену тужбу што се тиче износа, а да се притом заступник тужене томе 

није противио, суд је констатовао да је тужба повучена у делу којем је  

 



 Број предмета: 2019:202609 
 Дана: 02.12.2020 
 Број документа: 01319910 
 

3 (3)  

   
2
0
1
9
:2
0
2
6
1
0

 

тужилац тражио да му тужена преко досуђеног износа исплати и тражени новчани износ 

до 3.129,315 евра. 

 Тужиља је дужна, сагласно одредби чл. 452 Закона о парничном поступку да 

тужиоцу накнади трошкове парничног поступка у новчаном износу од 165 евра и то: за 

учешће адвоката тужиоца на судској расправи новчани износ од 135 евра, износ обрачунат 

према Адвокатској тарифи и 30 евра на име плаћене судске таксе. 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Опште одељење 

Број предмета 2019:202609/ Стари бр.  П.бр. 492/18 од дана 02.12.2020. године 

  

СУДИЈА 

          Стефан Милентијевић с.р. 

 

 

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

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

 


