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Број предмета: 2020:010782 

Дана: 14.07.2020 

Број документа:     01053236 

П.бр. 82/2020 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ, Опште одељење, судија Стефан 

Милентијевић, у правној ствари тужиље М.М.С. (М.M.S.) из Јужне Митровице, чији је 

пуномоћник Ф.Ш. (F.Sh.), адвокат из Јужне Митровице, против тужене О… , чији је 

заступник општински правобранилац А.М. (A.M.), ради исплате јубиларне награде, 

вредност предмета спора 759,58 евра, након одржане главне расправе од дана 13.07.2020. 

године на којој су били присутни пуномоћник тужиље и заступник тужене, дана 

14.07.2020. године, донео је, 

 

П Р Е С У Д У 

 УСВАЈА СЕ тужбени захтев тужиље  М.М.С. (М.M.S.), па се ОБАВЕЗУЈЕ 

тужена О... да тужиљи исплати новчани износ у висини од 759,58 евра, у року од 7 дана 

од дана пријема преписа пресуде, под претњом извршења. 

 ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужена да тужиљи накнади трошкове поступка у висини од 259 

евра, у року од 15 дана, од дана пријема преписа пресуде, под претњом извршења. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

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

радник Центра за породичну медицину „Др. Неџат Ћуни“ у Митровици и да је у тренутку 

подношења тужбе имала 10 година радног искуства код тужене. Сматра, да јој на основу 

одредби чл. 17 ст. 3 тач. 3.1. и ст. 4 Секторског колективног уговора, припада право на 

исплату једне месечне зараде на име јубиларне награде за 10 година радног искуства у 

висини од 759,58 евра. Предложила је, да суд усвоји тужбени захтев тужиље и да се 

обавеже тужена да тужиљи исплати новчани износ у висини од 759,58 евра. Доказе је 

предложила, трошкове поступка је захтевала. 

 Тужена је преко општинског правобраниоца на рочишту оспорила тужбени 

захтев тужиље, из разлога јер, тужена нема финансијска средства за исплату јубиларних 
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награда. Општински правобранилац је истакао, да није спорно да је тужиља радник 

тужене од 2001. године до данас и да је неспорна висина месечне плате тужиље. 

 Имајући у виду, да заступник тужене није оспорио чињенице везане за сам 

предмет тужбеног захтева, суд је сагласно одредби чл. 321 ст. 2 Закона о парничном 

поступку (Закон бр. 03/Л-006)  одлучио да не изводи доказни поступак у овој правној 

ствари, посебно јер, чињенице које нису оспорене од стране заступника тужене, нису у 

супротности са доказима који су приложени уз тужбу. 

 Неспорно је, да је тужиља била радник Центра за породичну медицину „Др. 

Неџат Ћуни“ у Митровици, да је у тренутку подношења тужбе имала 10 година радног 

стажа и да је висина месечне плате тужиље износила 759,58 евра. 

 Имајући у виду, да заступник тужене није оспорио чињеницу везану за 10 година 

радног искуства тужиље и да је иста остварила 10 година радног искуства код тужене за 

време важења Колективних уговора који прописују право на исплату јубиларне награде 

за 10 година година радног искуства, суд је утврдио да је тужиља остварила право на 

исплату напред наведеног новчаног износа. 

 Одредбом чл. 17 ст. 3 и ст. 4 Секторског колективног уговора прописано је да 

здравствени радници у јубиларним годинама запослења имају право на јубиларну 

награду за 10, 20 или 30 година радног искуства у вредности једне, две или три месечне 

зараде. Затим, да је последњи послодавац тај који плаћа јубиларну награду и да се 

накнада за јубиларну награду плаћа у року од месец дана од дана испуњености услова 

из овог става. 

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

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

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

износе обрачунате према Адвокатској тарифи, и 20 евра на име судске таксе, а све у 

складу са одредбом чл. 452 Закона о парничном поступку. 

 Из свега наведеног, одлучено је као у изреци. 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Опште одељење 

П.бр. 82/20 од дана 14.07.2020. 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. 


