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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: 2019:218239 

Дана: 01.04.2021 

Број документа:     01740301 

 

П.бр. 502/19 

 

 OСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ, Опште одељење, судија Стефан 

Милентијевић, у правној ствари тужиоца N.B, D.L, M.K, B.B, H.B, S.M, E.H, M.N, N.K, 

M.V, F.H, L.M, A.O, G.O, Sh.D, L.Q, E.R, A.M, A.A, T.G, M.H, V.B, Dh.H, A.Q, D.M, L.P, 

N.Ç, M.I, Z.B, P.K, R.M, R.M, I.H, H.A, H.H, H.M, F.L, V.M, D.H, F.B, H.H, L.U, H.M, и 

Sh.I.H, чији су пуномоћници Sh. и L.A, адвокати из Јужне Митровице, против тужене О… 

, чији је заступник општински правобранилац A.M, ради исплате накнаде за топли оброк, 

вредност предмета спора 1.276,00 евра, након закључене главне расправе од дана 

16.02.2021. године, дана 01.04.2021. године, донео је,  

 

П Р Е С У Д У 

 ДЕЛИМИЧНО СЕ УСВАЈА тужбени захтев тужиоца, па се ОБАВЕЗУЈЕ тужена 

О… , да тужиоцима: 

- N.B, накнади новчани износ од 1260,00 евра, 

- D.L, накнади новчани износ од 1260,00 евра,  

- M.K, накнади новчани износ од 1220,00 евра,  

- B.B, накнади новчани износ од 1260,00 евра,  

- H.B, накнади новчани износ од 1240,00 евра,  

- S.M, накнади новчани износ од 356,00 евра,  

- E.H, накнади новчани износ од 1230,00 евра,  

- M.N, накнади новчани износ од 1240,00 евра,  

- N.K, накнади новчани износ од 1244,00 евра,  

- M.V, накнади новчани износ од 1260,00 евра,  
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- F.H, накнади новчани износ од 1040,00 евра,  

- L.M, накнади новчани износ од 1260,00 евра,  

- A.O, накнади новчани износ од 1260,00 евра,  

- G.O, накнади новчани износ од 1260,00 евра,  

- Sh.D, накнади новчани износ од 1260,00 евра,  

- L.Q, накнади новчани износ од 766,00 евра,  

- E.R, накнади новчани износ од 1260,00 евра,  

- A.M, накнади новчани износ од 1260,00 евра,  

- A.A, накнади новчани износ од 520,00 евра,  

- T.G, накнади новчани износ од 1260,00 евра,  

- M.H, накнади новчани износ од 1260,00 евра,  

- V.B, накнади новчани износ од 1260,00 евра,  

- Dh.H, накнади новчани износ од 1260,00 евра,  

- A.Q, накнади новчани износ од 1250,00 евра,  

- D.M, накнади новчани износ од 1260,00 евра,  

- L.P, накнади новчани износ од 520,00 евра,  

- N.Ç, накнади новчани износ од 1230,00 евра,  

- M.I, накнади новчани износ од 1244,00 евра,  

- Z.B, накнади новчани износ од 1260,00 евра,  

- P.K, накнади новчани износ од 1260,00 евра,  

- R.M, накнади новчани износ од 1260,00 евра,  

- R.M, накнади новчани износ од 1260,00 евра,  

- I.H, накнади новчани износ од 1260,00 евра,  

- H.A, накнади новчани износ од 1260,00 евра,  

- H.H, накнади новчани износ од 954,00 евра,  

- H.M, накнади новчани износ од 1260,00 евра,  

- F.L, накнади новчани износ од 1260,00 евра,  

- V.M, накнади новчани износ од 860,00 евра,  

- D.H, накнади новчани износ од 1058,00 евра,  

- F.B, накнади новчани износ од 1080,00 евра,  

- H.H, накнади новчани износ од 1092,00 евра,  

- L.U, накнади новчани износ од 1006,00 евра,  

- H.M, накнади новчани износ од 1260,00 евра,  

- Sh.I.H, накнади новчани износ од 826,00 евра,  
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у року од 7 дана од дана пријема преписа пресуде, под претњом приндуног извршења. 

 Тужбени захтев тужиоца S.M у делу којим је захтевао да му тужена преко новчаног 

износа од 356,00 евра исплати тражени новчани износ до 1012,00 евра, ОДБИЈА СЕ као 

неоснован. 

 ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужена да тужиоцима солидарно, на име накнаде трошкова 

парничног поступка, накнади новчани износ од 2396,00 евра, у року од 7 дана од дана 

пријема преписа пресуде, под претњом принудног извршења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Тужиоци су у тужби и речима на рочишту, преко свог пуномоћника истакли, да су 

радници образовних институција, и да им према одредби чл. 35 ст. 7 Колективног уговора 

у образовању припада право на исплату два евра, на име накнаде топлог оброка, почев од 

18.04.2017. године, па све до дана 11.03.2020 године. Да су се дана 17.05.2019. године 

обраћали туженој за исплату ове накнаде али до дана подношења тужбе нису добили 

одговор. Предложили су суду да усвоји тужбени захтев тужиоца, да сваком тужиоцу за 

овај временски период за сваки радни дан проведен на послу накнади два евра, почев од 

дана 18.04.2017. године па све до дана 11.03.2020. године.  

 Доказе су предложили. Трошкове поступка су захтевали, определивши их по врсти 

и висини. 

 Тужена преко свог заступника оспорила валидност потврда, сматрајући да 

поједини тужиоци, посебно истичући тужиоца S.M који ради у више школа, и потврде су 

издате као да тужилац ради три дана, а не један дан. Сматра да су потврде издате од стране 

школе у супротности једна са другом. 

 У циљу утврђивања чињеничног стања суд је извео доказни поступак читањем 

регистра за исплату топлог оброка школе „…“ број протокола 12/21 од дана 26.01.2021. 

године, потврде за тужиоца L.P издате од основне и средње више школе „…“ број 

протокола 174/21 од дана 29.01.2021. године, потврде за тужиоца Sh.I.H  издате од школе 

„…“ број протокола  27/21 од дана 28.01.2021. године, потврде за тужиоца S.M издате од 

школе „…“ број протокола 12/21 од дана 19.01.2021. године, потврде за тужиоца S.M 

издате од школе „…“ број протокола 02/21, потврде за тужиоца S.M издате од школе „…“ 

од дана 22.01.2021. године, потврде за тужиоца S.M издате од стране школе „…“ од дана 

20.01.2021. године, потврде за тужиоца M.I издате од стране школе „…“ број протокола 

41/21 од дана 03.02.2021. године, потврде за тужиоца N.K издате од стране школе „…“ од 

дана 19.01.2021. године и увидом у потврде достављених од стране школе „…“ 

достављени овом суду дана 22.03.2021. године. 

 На основу савесне и брижљиве оцене сваког доказа посебно, свих доказа заједно, 

као и на основу резултата целокупног поступка суд је сходно одредби чл. 8 Закона о 

парничном поступку утврдио да је тужбени захтев тужиоца делимично основан. 
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 На основу регистра за исплату топлог оброка и на основу потврда издатих од 

стране  школе „Ismail Qemajli“, суд је утврдио да су следећи тужиоци у временском 

периоду од дана 18.04.2017. године до дана 11.03.2020. године остварили у овој школи 

следећи број радних дана: N.B 630 радних дана, D.L 630 радних дана, M.K 610 радних 

дана, B.B 630 радних дана, H.B 620 радних дана, S.M 178 радних дана, E.H 615 радних 

дана, M.N 620 радних дана, N.K 475 радних дана, M.V 630 радних дана, F.H 520 радних 

дана, L.M 630 радних дана, A.O 630 радних дана, G.O 630 радних дана, Sh.D 630 радних 

дана, L.Q 383 радних дана, E.R 630 радних дана, A.M 630 радних дана, A.A 260 радних 

дана, Т.G 630 радних дана, M.H 630 радних дана, V.B 630 радних дана, Dh.H 630 радних 

дана, A.Q 625 радних дана, D.M 630 радних дана, L.P 260 радних дана од чега у 2017. и 

2018,  години није остварила ни један радни дан, N.Ç 615 радних дана, M.I 381 радних 

дана, Z.B 630 радних дана, P.K 630 радних дана, R.M 630 радних дана, R.M 630 радних 

дана, I.H 630 радних дана, H.A 630 радних дана, H.H 477 радних дана, H.M 630 радних 

дана, F.L 630 радних дана, V.M 430 радних дана, D.H 529 радних дана, Ф.Б 540 радних 

дана, H.H 546 радних дана, L.U.M 503 радна дана, H.M 630 радних дана, Sh.I.H 122 

радних дана од чега у 2017 и 2018. години није ни један радни дан у овој школи, , 

 На основу регистра за исплату од стране школе суд је утврдио да је тужилац H.H 

пензионисан дана 30.06.2019. године а тужиља Hidajete Haxhiu пензионисана 12.12.2019. 

године. 

 На основу потврде основне и средње ниже школе „…“ Каћандол, суд је утврдио да 

тужиља Љ.П била радница ове школе, између осталог и у временском периоду од дана 

18.04.2017 године до дана 11.04.2018. године и да је остварила 224 радних дана у овој 

школи. 

 На основу потврде издате од стране школе „Arkitekt Sinani“, суд је утврдио да је 

тужиља Sh.I.H у временском периоду од дана 06.09.2018. године до дана 28.12.2018. 

године остварила 33 радна дана и у временском периоду од дана 07.02.2019. године до 

дана 13.06.2019 године остварила 34 радних дана, док је на основу потврде школе „…“ из 

села Жабаре утврђено да је ова тужиља у временском периоду од 18.04.2017. године па 

све до дана 01.05.2018 године остварила 224 радних дана. 

 На основу потврде школе „…“, суд је утврдио да је тужилац S.M био радник ове 

школе у временском периоду од дана 01.09.2017 године па до дана 11.03.2020. године и 

да је за тај временски период остварио 178 радних дана, а да је на основу потврде школе 

„…“ утврђено да је овај тужилац у временском периоду од дана 01.09.2017. године па до 

дана 15.07.2019. године остварио 96 радних дана и да је у овој школи био запослен 

приближно пуној норми у школској 2017/2018 и школској 2018/2019 години. Затим, на 

основу потврде школе „…“ суд је утврдио да је у овој школи од дана 01.10.2019. па до 

дана 11.03.2020. године остварио 25 радних дана. Из ових потврда може се закључити да 

је тужилац S.M предавао немачки језик. 

 На основу потврде школе „…“ суд је утврдио да је тужиља M.I од дана 18.04.2017. 

године па до дана 11.03.2020. године остварила 241 радни дан, и то у школској 2016/2107 
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28 радних дана, у школској 2017/2018 85 радних дана , 2018/2019 78 радних дана и у 

2019/2020 50 радних дана. 

 На основу потврде школе „…“ – Селац, суд је утврдио да је тужиља N.K у 

временском периоду од дана 07.09.2017 године па до дана 03.09.2018. године остварила 

147 радних дана.  

 Одредбом чл. 35 ст. 7 Колективног уговора у образовању прописано је, да 

запослени у образовању имају право на накнаду у износу од два евра, на име топлог 

оброка, ако им исхрана није обезбеђена преко ресторана или кухиње или других облика. 

 У конкретном, суд је утврдио да тужиоци имају право на исплату новчаног износа 

ближе одређеног за сваког тужиоца понаособ у изреци пресуде, исти обрачунавајући за 

сваки радни дан по два евра, а сагласно доказима који су изведени у овом поступку. 

 Тужена са друге стране није доказала да је тужиоцима на други начин обезбеђена 

исхрана у образовним институцијама. 

 Међутим, што се тиче тужиоца S.M његов тужбени захтев је делимично основан и 

то само што се тиче накнаде за 178 радних дана.  

 Наиме, на основу потврда поднетих од стране пуномоћника тужиоца, суд је 

утврдио да је тужилац S.M у временском периоду од 01.09.2017. године до дана 

15.07.2019. године, био радник образовне институције „…“, на основу потврде „…”, 

радник ове образовне институције од дана 01.09.2017. године, и да је у овом временском 

периоду од дана 01.09.2017. године до дана 11.03.2020. године остварио укупно 178 

радних дана, а да је у временском периоду од дана 01.10.2019. године до дана 11.03.2020. 

године био радник школе “…”, и да је остварио 25 радних дана. То подразумева, и 

индикативно се изводи закључак да је овај тужилац у исто време био радник две или више 

школе, и да му припада накнада за 178 радних дана, колико је провео у школи “…”, а да 

се не може узимати збир, свих радних дана који је вероватно у исто време остваривао у 

више школа, пошто на фонд часова, узимајући у обзир да је исти предавао немачки језик, 

могао истовремено са смањеним фондом часова да ради у више школа. 

 Из тог разлога тужбени захтев за овог тужиоца је делимично усвојио, а делимично 

одбио. У односу на остале тужиоце, приговор заступника тужене, што се тиче броја 

радних дана, није основан, нити је другим доказима покушао то да докаже. 

 Што се тиче трошкова парничног поступка, суд је тужиоцима солидарно одредио 

трошкове поступка у укупном новчаном износу од 2.396,00 евра, и то: на име поднете 

тужбе од стране адвоката новчани износ од 624,00 евра, за заступање на два рочишта од 

стране адвоката новчани износ од 1622,00 евра, новчане износе обрачунате у складу са 

адвокатском тарифом (спор у вредности већој од 10.000 евра) и на име плаћене судске 

таксе новчани износ од 150,00 евра, а све то у складу са одредбом чл. 452 Закона о 

парничном поступку. 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 



  
 

6 (6)  

   
2
0
1
9
:2
1
8
2
4
0

 

Опште одељење 

П.бр. 502/19 од дана 01.04.2021. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


