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Број документа:     01031342 

 

 

 

 П.бр. 438/2020 

 

 ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ, Опште одељење, судија Стефан 

Милентијевић у правној ствари тужиље Х.Б. (H.B.) из Јужне Митровице, чији је 

пуномоћник Ф.Ш. (F.Sh.), адвокат из Јужне Митровице, против тужене О... , ради исплате 

јубиларне награде, вредност предмета спора 905,34 евра, ван рочишта, дана 20.07.2020. 

године, донео је, 

 

П Р Е С У Д У 

ЗБОГ НЕПОШТОВАЊА (НЕИЗВРШАВАЊА) 

 

УСВАЈА СЕ тужбени захтев тужиље Х.Б. (H.B.), па се ОБАВЕЗУЈЕ тужена О... , 

да тужиљи исплати новчани износ у висини од 905,34 евра, са законском затезном 

каматом од 8%, од дана 20.05.2020. године, као дана подношења тужбе па све до исплате,  

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

Тужиља је у тужби, преко свог пуномоћника, истакла да је у радном односу у 

Центру за породичну медицину „Др. Неџат Ћуни“ у Митровици и да је у моменту 

подношења тужбе имала 20 година радног искуства код тужене. Сматра, да јој на основу 

одредбе чл. 17 ст. 3 тач. 3.2 Секторског колективног уговора припада право на исплату 

јубиларне награде. Предложила је, да се тужена обавеже да јој на име јубиларне награде, 
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исплати новчану накнаду у новчаном износу у висини од 905,34 евра, са законском 

затезном каматом од дана подношења тужбе па све до исплате. 

Доказе је предложила.  

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 

непоштовања (неизвршавања). 

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 истакла да је радник тужене већ 20 година. Ова 

чињеница није у супротности са доказима који су поднети уз тужбу, превасходно доказа 

који носи назив „Потврда“ у којем је назначено да је тужиља радник тужене, тачније 

Центра за породичну медицини „Др. Неџат Ћуни у Митровици“ од дана 01.09.1999. 

године. Затим, што се тиче новчаног износа који се потражује у овом поступку, суд је на 

основу банковних трансакција на рачуну тужиље издате од стране П... банке утврдио да 

је месечна зарада тужиље износила 452,67 евра. Исто, тако суд је на основу Захтева за 

исплату јубиларне награде поднетој туженој 18.02.2020. године утврдио да се тужиља 

обраћала туженој за исплату јубиларне награде. 

Одредбом чл. 17 ст. 3 тач. 3.2 Секторског колективног уговора у области здравства 

прописано је да здравствени радници у јубиларним годинама запослења, добијају 

јубиларну награду од последњег послодавца, за 20 година радног искуства у здравственим 

установама, у вредности од две месечне зараде. 

Како је у конкретном несумњиво утврђено да је тужиља остварила 20 година 

радног искуства у здравственим установам у време важења Секторског колективног 

уговора, као и друге чињенице које говоре у прилог основаности тужбеног захтева, суд је 

обавезао тужену на исплату напред наведеног новчаног износа, са законском затезном 

каматом од 8%, од дана подношења тужбе, као дана доспећа обавезе, па све до исплате. 
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Што се тиче трошкова поступка, тужиља може накнадно у поднетом предлогу 

прецизирати по врсти и висини износ трошкова у овом поступку. 

Из свега наведеног одлучено је као у изреци. 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Опште одељење 

П.бр. 438/2020 од дана 20.07.2020. године 

      

 

          Судија 

       Стефан Милентијевић  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


