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REPUBLIKA E KOSOVËS 
РЕПУБЛИКА КОСОВО – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE E MITROVICËS 
ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ – BASIC COURT OF MITROVICA 
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Број предмета: 2019:296296 

Дана: 17.09.2020 

Број документа:     01124161 

П.бр. 1336/2019 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ, Опште одељење, судија Стефан 

Милентијевић, у правној ствари тужиоца Ћ.Ц. (Xh.C.) из Јужне Митровице, чији је 

пуномоћник Г.И. (G.I.), адвокат из Јужне Митровице, против тужене Т... А.Д. са седиштем 

у Митровици, чији је заступник Ф.Х. (F.H.), вредност предмета спора 900,00 евра, након 

одржане главне расправе од дана 16.09.2020. године, на којој су били присутни 

пуномоћник тужиоца и заступник тужене, дана 17.09.2020. године, донео је, 

 

  

П Р Е С У Д У  

НА ОСНОВУ ПРИЗНАЊА ТУЖБЕНОГ ЗАХТЕВА 

 

УСВАЈА СЕ тужбени захтев тужиоца Ћ.Ц. (Xh.C.), па се ОБАВЕЗУЈЕ тужена Т... 

А.Д. да тужиоцу исплати новчани износ у висини од 900,00 евра, у року од 7 дана од дана 

пријема преписа пресуде, под претњом извршења. 

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужена да тужиоцу на име трошкова парничног поступка 

исплати новчани износ у висини од 269 евра, у року од 15 дана, од дана пријема преписа 

решења, под претњом извршења. 

Тужба тужиоца у преосталом делу, од досуђеног новчаног износа од 900,00 евра 

па до тражених 1776,00 евра, сматра се повученом. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

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

истакао, да је радник тужене већ 1982 године, да је на основу чл 52 Општег колективног 

споразума тужена дужна да тужиоцу исплати јубиларну награду. Захтевао је од тужене да 

му исплати новчани износ у висини од 900,00 евра, на име једне јубиларне награде. У 
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преосталом делу тужбеног захтева, да му тужена исплати и новчани износ преко 

досуђеног а до траженог износа до 1776,00 евра, тужилац је повукао тужбу. 

 Заступник тужене је на главној расправи признао тужбени захтев тужиоца, сложио 

се повлачењем тужбе тужиоца. 

 Одредбом чл. 148 ст. 1 Закона о парничном поступку прописано је да ако тужени 

до окончања главне расправе потврди тужбени захтев делимично или потпуно, суд без 

даље расправе доноси пресуду којом усваја у потпуности или делимично тужбени захтев 

(пресуда на основу признања). 

 Како је у току поступка несумњиво утврђено да је тужена преко свог заступника 

признала тужбени захтев тужиоца, суд је сагласно горе наведеној одредби донео пресуду 

на основу признања тужбеног захтева, не упуштајући се у чињеничну и 

материјалноправну основаност тужбеног захтева, пошто је суд констатовао да је реч о 

парничној радњи тужене којом може самостално да располаже у овој парници и да тиме 

није повређен јавни поредак и јавни морал. 

 С обзиром на то да се заступник тужене сложио са повлачењем тужбе, што се тиче 

дела тужбеног захтева ближе одређеног у изреци пресуде, суд је констатовао да је у том 

делу тужба повучена. 

 Имајући у виду да је тужилац успео у овом поступку, суд му је сагласно одредби 

452. ст. 1 ЗПП досудио трошкове парничног поступка. Трошкове парничног поступка на 

име састава тужбе износ од 104 евра и на име заступања износ од 135 евра, суд је досудио 

на основу Адвокатске тарифе, пошто је тужиоца у овом поступку заступао адвокат, док 

му је износ од 30 евра, досудио на име плаћене судске таксе. Тако да укупан износ 

трошкова парничног поступка које је тужена дужна да исплати тужиоцу износе 269 евра. 

 Из свега наведеног одлучено је као у изреци. 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ, 

Опште одељење, 

П.бр.1336/2019, дана 17.09.2020. године 

           СУДИЈА 

         Стефан Милентијевић с.р. 

 

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

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

У смислу чл.181 ст.2 ЗПП-а жалба се може поднети само због кршења одредби парничног 

поступка, или ако је изјава о признању дата у заблуди или под утицајем насиља или 

преваре. 

Према одредби чл. 177 ЗПП странка може да одустане од права на жалбу од момента када 

joj je уручена пресуда. 


