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РЕПУБЛИКА КОСОВО 
REPUBLIKA E KOSOVËS– REPUBLIC OF KOSOVO 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 
GJYKATA THEMELORE E MITROVICËS– BASIC COURT OF MITROVICA 
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Број предмета: 2020:022157 

Дана: 25.06.2020 

Број документа:     00988396 

 

 

     П.бр. 205/2020 

 

 ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ, Опште одељење, судија Стефан 

Милентијевић у правној ствари тужиље Х.Х. (H.H.) из села ... , Општина Јужна 

Митровица, чији је пуномоћник Е.И. , адвокат из Јужне Митровице, против тужене О... 

, ради исплате јубиларне награде, вредност предмета спора 1.466,34  евра, ван рочишта, 

дана 25.06.2020. године, донео је, 

 

П Р Е С У Д У 

ЗБОГ НЕПОШТАВАЊА (НЕИЗВРШАВАЊА) 

 

УСВАЈА СЕ тужбени захтев тужиље Х.Х. , па се ОБАВЕЗУЈЕ тужена O… , да 

тужљи исплати новчани износ у висини од 1.466,34 евра, у року од 7 дана од дана 

пријема преписа пресуде, под претњом извршења. 

 ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужена да тужиљи на име парничних трошкова исплати 

новчани износ у висини од 124 евра, у року од 15 дана од дана пријема преписа пресуде, 

под претњом извршења. 

О б р а з л о ж е њ е 

Тужиља је преко свог пуномоћника истакла, да јој је одлуком тужене од дана 12.12.2019. 

године престао радни однос, услед пензионисања. Да је тужена због финансијских 

проблема одбила захтев тужиљи за исплату накнаде поводом пензионисања. 

Предложила је да суд усвоји тужбени захтев којим ће обавезати тужену да тужиљи на 

име накнаде поводом пензионисања исплати новчани износ у висини од 1.466,34 евра. 
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Доказе је предложила. Трошкове поступка је тражила. 

Након пријема тужбе, суд је туженој послао решење, којом је информисао тужену 

о поднетој тужби и могућности да тужена одговори на исту, са правним последицама 

које могу произаћи уколико тужена не одговори на тужбу. 

Како тужена није у законском року суду поднела одговор на тужбу, суд је 

сагласно одредби чл. 150 Закона о парничном поступку (04Л-118), донео пресуду због 

непослушности (неизвршења). 

Наиме, одредбом чл. 150 ст. 1 Закона о парничном поступку прописано је да 

уколико тужени у року који је предвиђен законом не поднесе суду одговор на тужбу, суд 

изриче пресуду којом се усваја тужбени захтев (пресуда због непослушности) уколико 

буду испуњени следећи услови: а) уколико је туженом уредно достављена тужба и позив 

за давање одговора на тужбу; б) уколико основаност тужбеног захтева произилази из 

чињенице наведених у тужби; ц) уколико чињенице на које се ослања тужбени захтев 

нису у супротности са доказима које је предложио тужилац или са опште познатим 

чињеницама. 

У конкретном, поред услова везаних за достављања тужбе на одговор и позив да 

одговори туженој, суд је сматрао да су испуњени и други услови за доношење ове 

пресуде. 

Најпре из чињеница које је предложила тужиља, произилази основаност 

тужбеног захтева, имајући у вида да је тужиља одлуком тужене пензионисана дана 

12.12.2019. године, дакле у време када је на снази био Колективни уговор у образовању, 

чији је одредбама, тачније одредбом чл. 35 ст. 9 истог Колективног уговора у образовању 

прописано да запослени у тренутку пензионисања имају право на исплату три просечне 

плате. 

Исто тако, ове чињенице нису у супротности са доказима које је овај тужилац 

предложио, нарочито одлуке тужене Nr. 07-118/02-0112035 од дана 18.12.2019. године, 

којом је тужиљи престао радни однос услед пензионисања. 

На основу одлуке тужене од дана 17.01.2020. године суд је утврдио да је тражењу 

судске заштите претходио захтев тужиље туженој за исплату накнаде поводом 

пензионисања.  

На основу извода из Н... банке о банковним трансакцијама тужиље, за временски 

период од дана 01.01.2019. године до дана 16.12.2019. године, суд је утврдио да је 

просечна плата тужиље у години када је пензионисана износила 488,78 евра. 

Што се тиче трошкова поступка, суд је сагласно одредби чл. 452 Закона о 

парничном поступку, досудио тужиљи трошкове у вредности од 124 евра, и то на име 

писања тужбе од стране адвоката износ од 104 евра и на име писања плаћења судске 

таксе износ од 20 евра. 
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Из свега наведеног одлучено је као у изреци. 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Опште одељење 

П.бр. 205/2020 од дана 25.06.2020. 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. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


