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РЕПУБЛИКА КОСОВО 

REPUBLIKA E KOSOVES-REPUBLIC OF KOSOVO       
ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 
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Број предмета: 2020:005316 

Дана: 24.07.2020 

Број документа:     01076068 

 

 

П.бр. 33/2020 

 

 ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ, Опште одељење, судија Стефан 

Милентијевић, у правној ствари тужиља С.А. (S.A.) из Јужне Митровице, Ш.Ј. (Sh.J.) из 

насеља … – Јужна Митровица, Н.П.  (N.P.) из насеља … – Јужна Митровица и Ф.Д. (F.D.) 

из Јужне Митровице, чији су пуномоћници Ш. и Љ.А. , адвокати из Јужне Митровице, 

против тужене О… чији је заступник А.М. , ради исплате јубиларне награде, вредност 

предмета спора 5.406,39 евра, након одржане главне расправе дана 23.07.2020. године на 

којој су били присутни пуномоћник тужиља Љ.А. и заступник тужене, дана 24.07.2020. 

године, донео је, 

 

П Р Е С У Д У 

 УСВАЈА СЕ тужбени захтев тужиља С.А. , Ш.Ј. , Н.П. и Ф.Д. , па се 

ОБАВЕЗУЈЕ тужена О… да:  

 - тужиљи С.А. исплати новчани износ у висини до 1.319,52 евра, 

 - тужиљи Ш.Ј. исплати новчани износ у висини до 1.338,60 евра, 

 - тужиљи Н.П. исплати новчани износ у висини до 1.286,22 евра, 

 - тужиљи Ф.Д. исплати новчани износ у висини до 1.462,05 евра, 

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

 ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужена да тужиљама солидарно исплати трошкове поступка у 

новчаном износу до 618,00 евра, у року од 15 дана од дана пријема преписа решења, под 

претњом извршења. 
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O б р а з л о ж е њ е 

  

Тужиље су у тужби и речима на одржаним рочиштима, преко свог пуномоћника, 

навеле да сагласно одредбама Секторског колективног уговора у области здравства 

имају право на исплату јубиларне награде. Да су се поводом тога обраћале туженој, али 

да иста своју обавезу није испунила. Предложиле су да суд усвоји тужбени захтев 

тужиља и обавеже тужену да тужиљи С.А. за 30 година радног искуства исплати 3 плате 

у новчаном износу од 1.319,52 евра, тужиљи Ш.Ј. за 30 година радног искуства исплати 

3 плате у новчаном износу од 1.338,60 евра, тужиљи Н.П. за 30 година радног искуства 

исплати 3 плате у новчаном износу од 1.286,22 евра и тужиљи Ф.Д. за 30 година радног 

искуства исплати новчани износ од 1.462,05 евра. 

 Заступник тужене је на рочишту пред овим судом оспорио тужбу и тужбени 

захтев тужиља, због недостатка финансијских средстава тужене за исплатом јубиларне 

награде. Није оспорио да тужиље имају 30 година радног искуства, нити износ 

потраживања. 

 Суд је имајући у виду да тужена 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. 

 Oдредбом чл. 321 ст. 2 Закона о парничном поступку прописано је да нема 

потребе да се доказују чињенице које је странка потврдила пред судом. 

 Сагласно признатим чињеницама у овом поступку, суд је утврдио да тужиље 

имају 30 година радног искуства и да имају право на потраживање ближе означено у 

изреци пресуде. 

 Одредбом чл. 17 ст. 3 тач. 3.3. Секторског колективног уговора у области 

здравства прописано је да запослени у јубиларним годинама запослења имају право на 

исплату јубиларне награде за 30 година радног искуства, у висини од три плате. 

 Из тог разлога суд је на основу утврђеног чињеничног стања и сагласно напред 

наведеним одредбама Колективног уговора обавезао тужену на исплату напред 

наведеног новчаног износа. 

 Што се тиче трошкова поступка, суд је обавезао тужену да тужиљама солидарно 

исплати новчани износ у висини до 618,00 евра, и то на име састава тужбе од стране 

адвоката износ до 260,00 евра, на име заступања на једном рочишту од стране адвоката 

новчани износ до 338,00 евра, новчане износе обрачунате на основу Адвокатске тарифе  
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и на име плаћене судске таксе новчани износ до 20,00 евра, а све то у складу са одредбом 

чл. 452 ст. 1. Закона о парничном поступку. 

 Из свега наведеног одлучено је као у изреци. 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Опште одељење, 

П.бр. 33/2020 од дана 24.07.2020. 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 на 

решење о трошковима поступка може се изјавити жалба истом суду у року од 15 дана, 

од дана пријема. 

 

 

 

 

 

 

 

 


