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ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ, Опште одељење, судија Стефан
Милентијевић, у правној ствари тужиоца Ш.М. (Sh.M.) из Јужне Митровице, чији је
пуномоћник И.Х. , адвокат из Јужне Митровице, против тужене О... из Јужне Митровице,
ради исплате јубиларне награде, вредност предмета спора 935,06 евра, након одржане
главне расправе од дана 30.06.2020. године на којој је био присутан пуномоћник тужиоца,
дана 01.07.2020. године, донео је,

П РЕСУДУ
УСВАЈА СЕ тужбени захтев тужиоца Ш.М. , па се ОБАВЕЗУЈЕ тужена О... , да
тужиоцу исплати новчани износ у висини од 935,06 евра, са законском затезном каматом
од 8% од дана 27.01.2020. године, као дана подношења тужбе, па све до исплате, у року
од 7 дана од дана пријема преписа пресуде, под претњом извршења.
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужена да тужиоцу на име парничних трошкова исплати новчани
износ у висини 259,00 евра, у року од 15 дана од дана пријема преписа пресуде, под
претњом извршња.

Образложење
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Тужилац је у тужби и речима на рочишту, преко свог пуномоћника истакао, да није
спорно да је тужилац радник тужене од дана 11.01.1997. године и да је радио на пословима
и задацима медицинског техничара. Сматра, да сходно одредбама чл. 17 ст. 3 тач. 2
Колективног уговора у здравству, тужиоцу за 20 година рада у здравственим установама
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припада право на јубиларну награду у висини од две просечне плате. Истако је, да се из
платног списка за месец децембар 2019. године може утврдити да је тужилац имао
месечну зараду у износу од 467,53 евра. Предложио је да суд усвоји тужбени захтев у
целости.
Доказе је предложио, трошкове поступка је тражио.
Тужена није суду доставила одговор на тужбу, нити је приступила рочишту.
У циљу утврђивања чињеничног стања, суд је извео следеће доказе и то читањем
следећих исправа: уговора о раду између тужиоца и тужене од дана 28.12.2012. године,
захтева за исплату јубиларне награде од дана 20.12.2019. године, платне листе тужиоца за
месец децембар 2019. године, потврде о радном искуству тужиоца издате од стране
тужене дана 05.11.2019. године
Суд је на основу целокупне расправе, оценом изведених доказа заједно и сваког
доказа понаособ, сходно одредби чл. 8 Закона о парничном поступку (Закон бр, 03/Л-006),
одлучио да је тужбени захтев тужиоца основан.
Суд је на основу Уговора о раду, сачињеног између тужиоца и тужене и потврде о
радном искуству за тужиоца утврдио да је тужилац тренутно у радном односу код тужене
и да је радник тужене од дана 11.01.1997. године, тачније да у здравству има више од 20
година радног искуства.
На основу захтева за исплату јубиларне награде од дана 20.12.2019. године
прописано је да је тражењу судске заштите, претходио позив туженој да испуни своју
обавезу.
На основу платне листе за тужиоца за месец децембар 2019. године суд је утврдио
да је нето месечна плата тужиоца износила 573,78 евра.
Одредбама Секторског колективног уговора који је ступио на правну снагу јуна
2018. године, тачније одредбама чл. 17 ст. 3 тач. 3.2 овог уговора прописано је право на
исплату јубиларне награде за 20 година радног искуства, међутим како је овај Уговор
ступио на правну снагу 2018. године, а јубиларна 20 година запослења за тужиоца је
наступила у 2017. години, да је тужбени захтев тужиоца основан суд је закључио
применом Општег колективног споразума који је ступио на правну снагу 01.01.2015.
године.
Наиме, одредбом чл. 52 ст. 1 Општег колективног споразума прописано је да
запослени има право на јубиларну награду за 20 година непрекидног искуства код задњег
послодавца у износу од две његове месечне плате.
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Како је у конкретном несумњиво утврђено да је тужиоцу јубиларна 20 година
радног искуства наступила у 2017 година, и да је 20 година непрекидног радног искуства
остварио код тужене, суд је обавезао тужену да тужиоцу на име две месечне плате исплати
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новчани износ од 935,06 евра, са законском затезном каматом од дана подношења тужбе,
као времена доспећа обавезе.
Имајући у виду да је тужилац успео у поступку, суд му је применом одредби чл.
452 ст. 1 Закона о парничном поступку досудио трошкове поступка, и то према
Адвокатској тарифи на име писања тужбе од стране адвоката новчани износ од 104,00
евра, на име заступања на једном рочишту од стране адвоката износ од 135 евра и на име
плаћене судске таксе у висини од 20 евра.
Из свега наведеног одлучено је као у изреци.

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ
Опште одељење
П.бр. 73/2020 од дана 01.07.2020. 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.
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