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П.бр. 689/19
OСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ, Опште одељење, судија Стефан
Милентијевић, у правној ствари тужиље Х.С. (H.S.) из Јужне Митровице, чији је
пуномоћник И.Х. (I.H.), адвокат из Јужне Митровице, против тужене О… , чији је
заступник општински правобранилац А.М. (A.M.), ради исплате јубиларне награде и
накнаде поводом пензионисања, вредност предмета спора 2.131,36 евра, након одржане
главне расправе од дана 23.09.2020. године, на којој су били присутни адвокат тужиље и
заступник тужене, дана 24.09.2020. године, донео је,

ПРЕСУДУ

УСВАЈА СЕ тужбени захтев тужиље Х.С. (H.S.), па се обавезује О… да тужиљи
исплати новчани износ у висини од 2.131,36 евра, у року од 7 дана од дана пријем преписа
пресуде, под претњом принудног извршења.
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужена да тужиљи, на име парничних трошкова исплати
новчани износ у висини од 269 евра, у року од 15 дана од дана пријема преписа решења,
под претњом извршења.
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Тужиља је у тужби и речима на одржаним рочиштима, преко свог пуномоћника,
истакла, да је радник образовне институције „Shaban Idrizi“ у селу … . Да јој је одлуком
тужене прекинут радни однос услед пензионисања дана 29.03.2019. године. Да се
обраћала туженој захтевом за исплату 150% плате на име јубиларне награде за 40 година
радног искуства и накнаде поводом пензионисања у висини од три плате, али да због
лоше финансијске ситуације тужене, њен захтев није усвојен. Предложила је суду да
усвоји тужбени захтев и да обавеже тужену да тужиоцу у року од 15 дана исплати
новчани износ у висини од 2.131,36 евра, на име јубиларне награде и накнаде поводом
пензионисања.
Заступник тужене је на рочишту пред овим судом оспорио тужбени захтев
тужиље, из разлога јер тужена због недостатка финансијских средстава није испунила
своју обавезу. Истакао је, да није споран радни стаж тужене, нити висина потраживања.
Суд је истицање заступника тужене да за тужену није споран радни стаж нити
висина потраживањ, закључио да тужена не оспорава чињенично стање, па у овом
поступку није изводио доказни поступак.
Наиме, према одредби чл. 321 ст. 2 Закона о парничном поступку прописано је,
да суд неће изводити доказе поводом оних чињеница које странка призна пред судом у
току поступка.
Како предложени докази нису у супротности са чињеницама које су признате у
овом поступку, суд је утврдио да је тужиља остварила 40 година радног искуства код
тужене, да је дана 29.03.2019. године одлуком тужене пензионисана и да тужиљи
припада право на исплату новчаног износа од 2.131,36 евра.
На основу утврђеног чињеничног стања, суд је утврдио да је тужбени захтев
тужиље основан.
Наиме, према одредби чл. 35 ст. 8 тач. 8.4 Колективног уговора у образовању
прописано је да запослени у јубиларној 40 години запослења имају право на јубиларну
награду у висини од 150 % месечне плате, док је на основу одредбе чл. 9 истог
Колективног уговора прописано да запослени поводом пензионисања имају право на
накнаду у висини од 3 месечне плате.
Како је у конкретном, несумњиво утврђено да је тужиља испунила напред
наведене услове који су законом прописани, суд је обавезао тужену на да тужиљи
поводом права на јубиларну награду и накнаду поводом пензионисања исплати напред
наведени новчани износ.
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Што се тиче трошкова поступка суд је тужену обавезао да тужиља исплати
новчани износ у висини од 269,00 евра и то за састав тужбе од стране адвоката износ од
104,00 евра, за присуство на једном рочишту од стране адвоката износ од 135,00 евра,
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износе обрачунате према адвокатској тарифи и за плаћену судску таксу новчани износ
од 30 евра, а све то у складу са одредбом чл. 452 ст. 1 Закона о парничном поступку

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ
Опште одељење
П. бр. 689/19 од дана 24.09.2020. године

СУДИЈА
Стефан Милентијевић
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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, док се
на решење о трошковима поступка може изјавити жалба у року од 15 дана, од дана
пријема.
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