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П.бр. 328/2020
ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ, Опште одељење, судија Стефан
Милентијевић, у правној ствари тужиоца Ћ.Н. (Q.N.) из Јужне Митровице, чији је
пуномоћник И.Х. (I.H.), адвокат из Јужне Митровице, против тужене О... , ради исплате
јубиларне награде, вредност предмета спора 490,93 евра, ван рочишта, дана 24.09.2020.
године, донео је,

ПРЕСУДУ
ЗБОГ НЕПОШТОВАЊА (ПРОПУШТАЊА)

УСВАЈА СЕ тужбени захтев тужиоца Ћ.Н. (Q.N.), па се ОБАВЕЗУЈЕ тужена О…
да тужиоцу исплати новчани износ у висини од 490,93 евра, са законском затезном
каматом од 8%, од дана 06.03.2020. године, као дана подношења тужбе, па све до исплате,
у року од 7 дана од дана пријема преписа пресуде, под претњом принудног извршења

Образложење

2020:035952

Тужилац је у тужби, преко свог пуномоћника, навео, да је био радник образовне
институције „Bedri Gjinaj“ у Јужној Митровици. Да је у институцијама образовања
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остварио 34 године радног искуства и да сагласно одредбама Колективног уговора за
образовање тужена обавезна да за 30 година радног искуства, тужиоцу исплати новчани
износ 490,93 евра. Да је одлуком О... дана 04.03.2020. године тужиоцу прекинут радни
однос због пензионисања. Да се обраћао туженој захтевом за исплату јубиларне награде,
али да му тужена није у законском року одговорила на захтев. Предложио је суду да усвоји
тужбени захтев тужиоца и обавеже тужену да му у року од 15 дана исплати новчани износ
у висини од 490,93 евра на име јубиларне награде, са законском затезном каматом од дана
подношења тужбе па све до исплате. Доказе је предложио. Трошкове поступка је тражио.
Суд је решењем обавестио тужену о поднетој тужби, и о року у којем може поднети
одговор на тужбу и последицама пропуштања рока, између осталог и да суд након протека
законског рока може донети пресуду због непоштовања (неизвршавања), у пракси
познатију као пресуду због пропуштања.
Како тужена није у законском року одговорила на тужбу тужиоца, суд је сагласно
одредби чл. 150 Закона о парничном поступку (Закон бр. Л-006) утврдио да је тужбени
захтев основан и сагласно томе донео пресуду због непоштовања.
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 непоштовања) уколико су
испуњени следећи услови: а) уколико је туженом уредно достављена тужба и позив за
давање одговора на тужбу; б) уколико основаност тужбеног захтева произилази из
чињеница наведених у тужби; ц) уколико чињенице на које се ослања тужбени захтев нису
у супротности са доказима које је предложио сам тужилац или са опште познатим
чињеницама.
Поред уредног позива и достављене тужбе на одговор, суд сматра да су испуњени
и остали услови за доношење ове пресуде.
Одредбом чл. 35 ст. 8 тач. 8.3 Колективног уговора у образовању који је ступио на
снагу дана 17.04.2017. године прописано је, да запослени за 30 година радног искуства
имају право на јубиларну награду у вредности од једне месечне зараде.
У конкретном, из чињенице да је тужилац у образовним институцијама остварио
30 године радног искуства, што се доказује и потврдом о радном искуству поднету уз
тужбу, суд је утврдио да тужиоцу припада право на исплату јубиларне награде у
вредности од 490,93 евра, који износ представља једну плату тужиоца, који је потврђен
изводом о трансакцијама са рачуна тужиоца.

2020:035952

Из тог разлога, суд је обавезао тужену на исплату напред наведеног новчаног
износа, са законском затезном каматом од дана подношења тужбе, као дана доспећа
обавезе, па све до исплате.
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Тужилац је дужан, сагласно одредби чл. 463 ст. 3 Закона о парничном поступка, да
у року од 15 дана поднесе суду предлог за досуђивање трошкова парничног поступка, који
треба да буду опредељени по врсти и висини.
Из свега наведеног, одлучено је као у изреци.

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ
Опште одељење
П. бр. 328/2020 од дана 24.09.2020. године

СУДИЈА
Стефан Милентијевић

2020:035952

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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