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Број предмета: 2020:016709 

Дана: 13.07.2020 

Број документа:     01043428 

 

П.бр. 146/2020 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ, Опште одељење, судија Стефан 

Милентијевић, у правној ствари тужиље Ф.Д.  (F.D.) из Јужне Митровице, чији је 

пуномоћник Ф.Ш. (Festim Shala), адвокат из Јужне Митровице, против тужене О... , са 

седиштем у Јужној Митровици – насеље ... , чији је заступник Л.Б. (L.B.), ради исплате 

јубиларне награде, вредност предмета спора 1.028,64 евра, након одржане главне 

расправе дана 08.07.2020. године на којој су били присутни пуномоћник тужиље и 

заступник тужене, дана 13.07.2020. године, донео је, 

 

П Р Е С У Д У 

 УСВАЈА СЕ тужбени захтев тужиље Ф.Д. (F.D.), па се ОБАВЕЗУЈЕ тужена O... 

, да тужиљи исплати новчани износ у висини од 1.028,64 евра, са законском затезном 

каматом од 8% од дана 05.02.2020. године, као дана подношења тужбе, па све до исплате, 

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

 ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужена да тужиљи на име парничних трошкова исплати 

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

под претњом принудног 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 тужене. Сматра, да јој на основу одредби чл. 17 ст. 3 тач. 3.1. и ст. 4 Секторског 

колективног уговора, припада право на исплату јубиларне награде. Предложила је суду 

да усвоји тужбени захтев тужиље за 20 година радног искуства, и да на име тога обавеже 

тужену да јој на основу две плате, исплати новчани износ у висини од 1.028,64 евра, са 

законском затезном каматом од дана подношења тужбе до исплате. Доказе је 

предложила. Трошкове поступка је тражила. 
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 Тужена је преко свог заступника на рочишту истакла да је једина спорна 

чињеница та да је менаџмент тужене одбиo захтев тужиље за исплату јубиларне награде, 

само због тога што није имала финансијска средства. Оспорила је у начелу тужбени 

захтев. 

 Неспорно је, да је тужиља радник тужене, да се обраћала туженој за исплату 

јубиларне награде, као и висина новчаног износа који тужиља потражује. 

 На основу потврде о радном искуству за тужиљу издате од стране тужене дана 

03.02.2020, суд је утврдио да је тужиља радни однос код тужене засновала 01.10.1999. 

године. 

 Суд је на основу пажљиве и савесне оцене сваког доказа понаособ и свих доказа 

заједно, као и на основу резултата целокупног поступка, сходно одредби чл. 8 Закона о 

парничном поступку (Закон бр. 03/Л-006), утврдио да је тужбени захтев тужиље 

основан. 

 Наиме, одредбом чл. 17 ст. 3 тач. 3.2 Секторског колективног уговора у области 

здравства који је ступио на правну снагу јуна 2018 године, прописано да здравствени 

радници у јубиларним годинама запослења, добијају јубиларну награду од последњег 

послодавца у вредности од две месечне зараде за 20 година радног искуства у 

здравственим установама, док је одребом истог чл. ст. 4 прописано да је последњи 

послодавац тај који плаћа јубиларну награду. 

 Имајући у виду да је тужиља 20 годину радног искуства остварила у 2019. години, 

дакле у периоду важења Секторског колективног уговора, затим да је утврђено да је 

последњи послодавац тужиље управо тужена, као и да се претходно обраћала туженој за 

исплату јубиларне награде, суд је обавезао тужену на исплату напред наведеног 

новчаног износа. 

Суд је тужиљи трошкове поступка досудио у новчаном износу у висини од 269 

евра, и то на име састава тужбе од стране адвоката износ од 104 евра према Адвокатској 

тарифи, износ од 135 евра на име заступања од стране адвоката исто обрачунат према 

Адвокатској тарифи и на име плаћене судске таксе износ од 30 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. 146/20 од дана 13.07.2020. 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. 


