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Број предмета: 2020:085992 

Дана: 30.09.2020 

Број документа:     01167769 

 

П.бр. 674/20 

 

 OСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ, Опште одељење, судија Стефан 

Милентијевић у правној ствари тужиоца Џ.Б. (Xh.B.) из села ... , Општина Јужна 

Митровица, чији је пуномоћник И.Х. (I.H.), адвокат из Јужне Митровице, против тужене 

О... , чији је заступник општински правобранилац А.М. (A.M.), након одржане главне 

расправе од дана 29.09.2020. године на којој су присуствовали пуномоћник тужиоца и 

заступник тужене, дана 30.09.2020. године, донео је, 

 

П Р Е С У Д У 

 ОДБИЈА СЕ тужбени захтев тужиоца Џ.Б. (Xh.B.), којим је захтевао да се обавеже 

тужена О... , да тужиоцу исплати новчани износ у висини од 1.431,07 евра, у року од 15 

дана, под претњом извршења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Тужилац је у тужби и речима на одржаном рочишту, преко свог пуномоћника, 

истакао, да је био радник образовне институције „Mehe Uke“ у селу ... . Да је одлуком 

Дирекције за образовање бр. 07-118/02-0027427/2020 од дана 02.06.2020. године, тужилац 

закључно са даном 10.06.2020. године пензионисан. Да се обраћао туженој захтевом за 

исплату накнаде поводом пензионисања на основу одредбе чл. 35 ст. 9 Колективног 

уговора у образовању, али да тужена није у законском року одговорила на његов захтев. 

Предложио је суду да усвоји тужбени захтев и обавеже тужену да тужиоцу, на име накнаде 

поводом пензионисања, исплати новчани износ у висини од 1.431,07 евра, у року од 15 

дана, под претњом извршења. Доказе је предложио. Трошкове поступка jе тражио. 
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 Заступник тужене је на рочишту одржаном пред овим судом, оспорио тужбени 

захтев тужиоца из разлога недостатка финансијских средстава тужене. Истакао је, да за 

тужену нису спорне чињенице да је тужилац био радник тужене и да је пензионисан дана 

10.06.2020. године, као ни то да за тужену није спорна висина потраживања тужиоца. 

 Имајући у виду, да заступник тужене није оспорио чињенице, а да докази 

приложени у списима предмета нису у супротности са признатим чињеницама, суд није 

сагласно одредби чл. 321 ст. 2 Закона о парничном поступку изводио доказни поступак у 

овој правној ствари. 

 Суд је исто тако сматрао да овакво располагање диспозитивним овлашћењима 

заступника тужене није у супротности са одредбом чл. 3 Закона о парничном поступку. 

 На основу неспорних чињеница, суд је утврдио да је тужилац био радник тужене, 

затим да је пензионисан дана 10.06.2020. године и да су укупно, три месечне плате 

тужиоца износиле 1.431,07 евра. 

 Међутим, суд је на основу овако утврђеног чињеничног стања, а применом одредбе 

чл. 8 Закона о парничном поступку, у складу са одредбом чл 2 истог Закона закључио, да 

је тужбени захтев тужиоца неоснован. 

 Тачно је, да одредба чл. 35 ст. 9 Колективног уговора у образовању, који је ступио 

на правну снагу дана 18.04.2017. године предвиђа  право запослених на исплату накнаде 

поводом пензионисања, али како у тренутку када је тужилац пензионисан, на снагу није 

био Колективни уговор у образовању, суд је утврдио да тужиоцу не припада право на 

исплату накнаде поводом пензионисања. 

 Наиме, одредбом чл. 90  ст. 4 Закона о раду прописано је да се колективни уговор 

не може склопити на временски период дужи од (3) три године, а с обзиром на то да је 

Колективни уговор у образовању ступио на правну снагу дана 18.04.2017. године, његова 

важност престала је дана 18.04.2020. године, дакле пре него што је тужилац пензионисан. 

 Суд сматра, да одредба чл. 45 Колективног уговора у образовању која предвиђа да 

Колективни уговор наставља са важењем и након престанка прописаног времена његовог 

трајања, у случају да се ниједна странке пре тога не повуче из уговора, није у складу са 

одредбама Закона о раду. 

 Поред тога, што је Законом о раду недвосмислено одређен најдужи временски 

период на који Колективни уговор може бити закључен, и друге одредбе Закона о раду 

говоре о томе да Колективни уговор не може дерогирати одредбе Закона о раду. 

 Тако је, одредбом чл. 4 ст. 1 Закона о раду прописано, да одредбе колективног 

уговора, интерног правилника за послодавце и уговора о раду требају да буду у складу са 

одредбама овог Закона, док је одредбом чл. 4 ст. 2 истог Закона прописано да колективни 

уговор не може да садржи мање права која ограничавају права запослених и послодаваца 

од оних права која су утврђена овим Законом, а одредбом чл. 4 ст. 3 овог Закона 
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предвиђено да интерни акт послодавца и уговор о раду могу да садрже одредбе којима се 

утврђује више повољних права и услова, од права и услова утврђених законом, осим ако 

је другачије утврђено овим законом. 

 Колективни уговор не може да садржи мања права запослених од оних права која 

су утврђена законом, док је дозвољено да садржи више права, осим ако закон не одређује 

другачије. Дакле, чак и када предвиђа већа права и повољније услове за запослене то не 

може бити у супротности са императивним нормама закона. 

 Дуже трајање колективног уговора од прописаног законског рока не може се 

посматрати кроз призму већих права и повољнијих услова за запослене, јер тиме 

запослени не остварују већа права из радног односа нити се остварују повољнији услови 

за рад запослених. Дужина трајања колективног уговора представља императивну норму 

прописану законом, па када Колективни уговор буде потписан на временски период дужи 

од законски прописаног, његова важност престаје закључно са истеком треће године 

његовог трајања. 

 Признање чињеница од стране заступника тужене може водити неспорном 

утврђивању чињеничног стања у овој правној ствари, а да ли на основу неспорног 

чињеничног стања произилази основаност тужбеног захтева представља ствар оцене суда, 

који материјално право примењује по службеној дужности.  

 С обзиром на то, да је заступник тужене оспорио тужбени захтев тужиоца, суд је 

применом напред наведених законских одредаба одлучио као у изреци. 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Опште одељење 

П.бр. 674/20 од дана 30.09.2020. године 

  

               С У Д И Ј А 

         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. 

 


