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Број предмета: 2019:293313 

Дана: 30.09.2020 

Број документа:     01176869 

 

          П.бр. 1317/2019 

 ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ, Опште одељење, судија Стефан 

Милентијевић, у правној ствари тужиљe М.В.И. (M.V.I.) из Јужне Митровице, ул. „…“, 

чији је пуномоћник Х.Д. адвокат из Јужне Митровице, против тужене О… , чији је 

заступник општински правобранилац А.М. , ради исплате јубиларне награде, вредност 

предмета спора 1.547,38 евра, након одржане главне расправе од дана 29.09.2020. године, 

којој су присуствовали пуномоћник тужиоца и заступник тужене, дана 30.09.2020. године 

донео је, 

П Р Е С У Д У 

 УСВАЈА СЕ тужбени захтев тужиље М.В.И. , па се ОБАВЕЗУЈЕ тужена О… , да 

тужиљи исплати новчани износ у висини од 1.547,38 евра, у року од 7 дана од дана пријема 

преписа пресуде, под претњом извршења. 

 ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужена да тужиљи, на име парничних трошкова, исплати 

новчани износ у висини од 259 евра, у року од 15 дана од дана пријема преписа решења о 

трошковима, под претњом извршења. 

O б р а з л о ж е њ е 

 Тужиља је у тужби и речима на одржаном рочишту, преко свог пуномоћника, 

истакла, да је радник тужене од 01.09.1999. године и да има 21 годину радног искуства, на 

основу чега јој, сагласно одредби чл. 17 ст. 3 и 4 Секторског колективног уговора у 

области здравства, припада право на исплату две месечне зараде на име јубиларне 

награде. Предложила је суду да усвоји тужбени захтев и обавеже тужену да тужиљи 

исплати новчани износ од 1547,38 евра. У преосталом делу, а до траженог новчаног износа 

у првобитно поднесеној тужби, тужиља је повукла тужбу. Доказе је предложила. 

Трошкове поступка је захтевала. 
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 Заступник тужене је на рочишту пред овим судом оспорио тужбу и тужбени захтев 

тужиље, због недостатка финансијских средстава тужене. Није оспорио чињенице везане 

за радни стаж тужиље и износ потраживања. 

 Суд је имајући у виду да тужена преко свог заступника није оспорила правно 

релевантне чињенице у овом поступку, а сматрајући да такво оспоравање није супротно 

одредби чл. 3 Закона о парничном поступку, сагласно одредби чл. 321 ст. 2 Закона о 

парничном поступку одлучио да не изводи доказни поступак у овој правној ствари. 

 Сагласно неспорним чињеницама у овом поступку, суд је утврдио да тужиља има 

21 годину радног искуства у здравственим установама, односно да је радник тужене од 

дана 01.09.1999. године и да новчани износ који тужиљи припада на основу права на 

исплату јубиларне награде у представља износ од 1547,38 евра. 

 Из напред утврђеног чињеничног стања, суд је закључио да је тужбени захтев 

тужиље основан. 

 Одредбом чл. 17 ст. 3 тач. 3.2. Секторског колективног уговора у области здравства 

који је ступио на правну снагу дана 18.06.2018. године прописано је да запослени у 

јубиларним годинама запослења имају право на исплату јубиларне награде за 20 година 

радног искуства у здравственим установама, у висини од две плате. 

 Из тог разлога, а како је утврђено да је тужиља остварила 20 јубиларну годину 

запослења у здравственим установама у време важења Секторског колективног уговора у 

области здравства, суд је обавезао тужену да тужиљи исплати напред наведени новчани 

износ. 

 Што се тиче трошкова поступка, суд је обавезао тужену да тужиљи исплати 

новчани износ у висини од 259 евра и то: за састав тужбе од стране адвоката новчани износ 

од 104,00 евра, за заступање на једном рочишту од стране адвоката износ од 135 евра, 

износе обрачунате према адвокатској тарифи, као и на име плаћене судске таксе износу 

од 20 евра. 

 Из свега наведеног, одлучено је као у изреци. 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Опште одељење, 

П.бр. 1317/2019 од дана 30.09.2020. 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, док се 

на одлуку о трошковима може изјавити жалба у року од 15 дана. 


