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РЕПУБЛИКА КОСОВО 

REPUBLIKA E KOSOVES-REPUBLIC OF KOSOVO       
ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

GJYKATA THEMELORЕ E MITROVICËS- BASIC COURT OF MITROVICA 
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Број предмета: 2019:257675 

Дана: 07.10.2020 

Број документа:     01189277 

 

П.бр. 1085/2019 

 OСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ, Опште одељење, судија Стефан 

Милентијевић, у правној ствари тужиоца С.С. (S.S.) из Јужне Митровице, чији је 

пуномоћник Ф.Ј. (F.J.), адвокат из Јужне Митровице, против тужене Т... А.Д. са седиштем 

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

јубиларне награде, вредност предмета спора 2.867,67 евра, након закључене главне 

расправе од дана 06.10.2020. године на којој су били присутни пуномоћник тужиоца и 

пуномоћник тужене, дана 07.10.2020. године, донео је,  

 

П Р Е С У Д У 

 ДЕЛИМИЧНО СЕ усваја тужбени захтев тужиоца С.С. (S.S.), па се ОБАВЕЗУЈЕ 

тужена да тужиоцу исплати новчани износ од 955,89 евра, са законском затезном каматом 

од 8 % од дана 06.11.2019. године, као дана подношења тужбе, па све до исплате, у року 

од 7 дана од дана пријема преписа пресуде, под претњом извршења. 

 Тужбени захтев тужиоца у делу којим је захтевао да му тужена преко износа 

досуђеног новчаног износа из ст. 1 ове пресуде исплати и тражени новчани износ до 

2.867,67 евра са законском затезном каматом од дана подношења тужбе, ОДБИЈА СЕ као 

неоснован. 

 Обавезује се тужена да тужиоцу накнади трошкове парничног поступка у новчаном 

износу од 279,00 евра, у року од 15 дана од дана пријема преписа решења о трошковима 

поступка, 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, преко свог пуномоћника 

истакао, да је био радник тужене од дана 05.04.1979. године па до дана 24.09.1990. године, 

а након рата од дана 17.01.2000. године па до дана 29.11.2017 године. Затим, да је пре тога 

био радник предузећа М... из Краљева и да је ту остварио 8 месеци и 25 радних дана а да 

је после тога био радник рудника Ц... у Оштини Лепосавић, 2 године и 14 радних дана. Да 

се обраћао туженој за исплату јубиларне награде, али да иста није у законском року 

испунила своју обавезу. Предложио је суду да усвоји тужбени захтев и обавеже тужену да 

тужиоцу исплати новчани износ у висини од 2.867,67 евра са законском затезном каматом 

од 8% па све до исплате. Доказе је предложио. Трошкове поступка је захтевао. 

 Тужена је преко свог пуномоћника, на главној расправи, признала тужбени захтев 

тужиоца на исплату једне јубиларне награде за 10 година радног искуства, док је у 

преосталом делу оспорила тужбени захтев тужиоца из разлога, јер тужилац није доказао 

да има 30 година непрекидног радног искуства. 

 Имајући у виду, да је тужена делимично признала тужбени захтев, суд је без 

упуштања у материјалноправну основаност утврдио да тужилац има право на исплату 

јубиларне награде за 10 година радног искуства у новчаном износу од 955,89 евра, са 

законском затезном каматом од дана подношења тужбе, па је у том делу усвојио тужбени 

захтев. 

 Одредбом чл. 148 ст. 1 Закона о парничном поступку прописано је, да уколико 

тужени до окончања главне расправе призна тужбени захтев делимично или потпуно, суд 

без даље расправе доноси пресуду којом усваја део или целокупни тужбени захтев. 

 Што се тиче преосталог дела тужбеног захтева, суд је ради утврђивања чињеничног 

стања, извео следеће доказе: читањем захтева за исплату јубиларне награде поднет 

туженој од стране тужиоца дана 05.11.2019. године, читањем одлуке Министарства рада 

и социјалне заштите – департмана за пензије од дана 08.12.2017. године, читањем потврде 

о радном искуству за тужиоца издате од стране тужене дана 04.11.2019. године и читањем 

платне листе за тужиоца за месец октобар 2017. године. 

 Суд је на основу савесне и брижљиве оцене сваког доказа појединачно, свих доказа 

заједно, као и на основу резултата целокупног поступка, сходно одредби чл. 8 Закона о 

парничном поступку утврдио, да је тужбени захтев тужиоца у делу којим је тражио да му 

тужена преко новчаног износа од 955,89 евра исплати и новчани износ до 2.867,67 евра, 

неоснован. 

 Наиме, на основу захтева за исплату јубиларне награде поднет туженој од стране 

тужиоца суд је утврдио да је тражењу судске заштите претходио поступак остваривања 

права из радног односа пред органима тужене. 

 На основу потврде о радном искуству тужиоца и одлуке Министарства рада и 

социјалне заштите суд је утврдио да је тужилац био радник тужене од дана 05.04.1979 

године до дана 24.09.1990. године, а након ратних дешавања да је радник тужене од дана 
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17.01.2000. године до дана 29.11.2017. године, и да му је радни однос дана 29.11.2017. 

године престао услед пензионисања. 

 Одредбом чл. 52 ст. 1 тач. 1.3. Општег колективног споразума прописано је, да 

запослени имају право на јубиларну награду за 30 година непрекидног радног искуства 

код задњег послодавца, у износу од три месечне плате. 

 Општи колективни споразум не прави изузетке, због чега и на који начин је дошло 

до прекида радног односа, већ искључиво захтева да је запослени остварио непрекидно 

радно искуство. 

 Дакле, да би запослени имао право на исплату јубиларне награде неопходно је да 

је радно искуство трајало непрекидно. 

 У конкретном, тужилац је био радник тужене у два наврата до 1990. године, а након 

ратних дешавања од дана 17.01.2000. године па све до 2017. године, што указује на то да 

је било прекида у његовом раду. 

 Како тужилац није доказао да је у времену прекида радног односа, био запослен 

код другог послодавца, самим тим није доказао да је имао непрекидно радно искуство. 

 Из тог разлога, суд je у преосталом делу одбио тужбени захтев тужиоца. 

 Што се тиче трошкова поступка, суд је обавезао тужену да тужиоцу накнади 

трошкове поступка у новчаном износу од 279 евра и то: за састав тужбе износ од 104 евра, 

за заступање на једном рочишту износ од 135 евра, износе обрачунате према адвокатској 

тарифи и износ од 40 евра, на име плаћене судске таксе, а све то у складу са одредбом чл. 

452 ст. 1 Закона о парничном поступку. 

  

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Опште одељење, 

П.бр. 1085/19 од дана 07.10.2020. године 

       СУДИЈА 

                 Стефан Милентијевић  

 

 

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 

одлуку о трошковима поступк може изјавити жалба у року од 15 дана истом суду. 

 


