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Broj predmeta: 2020:099054 

Dana: 08.09.2021 

Broj dokumenta:     02165411 

 

 

 

 

П.бр. 770/20 

               ОСНОВНИ СУД  У МИТРОВИЦИ –  Опште одељење, парнични одсек, 

судија Слађана Пајовић, са стручним сарадником Радованом Радоњићем, у правној ствари 

тужиоца М.Б (M.B) из Митровице, кога заступа Ваљон Мехмети (Valon Mehmeti) адвокат 

из Митровице по пуномћју, против тужене, предузеће „Т...“, коју по пуномћју заступа 

Фуад Хаљити ( Fuad Haliti)  ради испате јубиларне награде, у вредности од 808,04 евра, 

након одржаног рочишта за расправу, дана 08.09.2021. године, донео је и објавио:  

 

П Р Е С У Д У 

НА ОСНОВУ ПРИЗНАЊА ТУЖБЕНОГ ЗАХТЕВА 

 

              УСВАЈА СЕ тужбени захтев тужиoca М.Б (M.B) из Митровице, у целости као 

основан, па се ОБАВЕЗУЈЕ тужена  предузеће „Т...“, да тужиocu исплати  износ од 

404,00 евра на име  јубларне  награде, у висини 1 ( једне) месечне нето зараде, у року од 7 

дана, од дана пријема писменог оптравка пресуде, под претњом принудног извршења. 

 

            Обавезује се тужена да тужиоцу на име парничних трошкова, надокнади износ од 

202,00 евра,у року од 7 дана, од дана пријема писменог отправка  пресуде под претњом 

принудног извршења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

                 Тужилac је у радном односу код тужене, радној једници Индустрија 

акумулатора „Т...“ а.д. 
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                 Дана 18.06.2020 године,  тужилац је преко свог пуномоћника  поднео тужбу 

овом суду ради исплате накнаде на име јубиларне награде, Тражио је да му се у смислу 

одредби из члана 52. Општег колективног уговора Косова и члана 79. Закона о раду 

исплате 2 (две ) основне месечне зараде као јубиларна награда у висини 808,04 евра након 

више од 20 година радног стажа код тужене као послодавца. 

              Од суда тражи да тужбени захтев усвоји као основан и обавеже тужену на исплату 

тужбом траженог износа.  

               Суд је одржао припремно рочиште, и главну расправу дана 08.09.2021 године на 

којем је пуномоћник тужиоца остао при тужбеном захтеву, па је исти прецизирао, тако да 

сад тражи 404 евра на име једне просечне месечне нето зараде као јубиларне награде. Од 

законске камате је одустао. Трошкове поступка је тражио. 

                 Пуномоћник  тужене је у одговору на тужбу, поднеском од 15.07.2021 године  

делимично признао тужбу и тужбени захтев, а у речи на рочишту признао у целости овако 

прецизиран тужбени захтев.  

                Имајући у виду ову околност, односно околност да пуномоћник тужене признао 

тужбени захтев, суд је сагласно одредби чл. 321. ст. 2. Закона о парничном поступку 

одлучио да не изводи доказни поступак у овој правној ствари.  

                 Наиме, одредбом чл. 321. ст. 2 Закона о парничном поступку прописано је, да нема 

потребе да се доказују чињенице  које је странка потврдила пред судом у току судског поступка. 

                У конкретном случају, пуномоћник тужене је у целости признао основ и висину 

тужбеног захтева, без оспоровања, и од суда затражио доношење пресуде којом се усваја 

тужбени захтев у целости као основан.    

                 Суд је сагласно томе, на основу овако признатих околности и чињеница, 

чињеничног основа и висине тужбеног захтева сходно примењујући одредбе из става 

1.члана 148. и члана 321. став 2. Закона о Парничном поступку, након што је у смислу 

овлашћења из члана 3. став 1.  утврдио да су захтеви досупни странакама, а у складу са 

овлашћењем из члана 143. Закона о парнчлном поступку,  из горе наведних разлога, 

одлучио као у изреци пресуде, па обавезао тужену на исплату тужбом траженог износа.  

                  Одлуку о трошковима суд је донео у смислу члана 452 . Закона о парничном 

поступку, с обзиром да је тужилац успео у спору а да тужена  није тражила трошкове, и 

то 78,00 евра на име састављања тужбе, 104,00 евра за заступање на једном почишту и 

20,00 евра на име судске таксе, што укупно износи 202,00 евра.   

 

 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 
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Опште одељење, Грађански одсек 

П.бр. 770/20 oд 08.09.2021. године 

 

С У Д И Ј А  

Слађана Пајовић  

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове пресуде, може се изјавити жалба 

Апелационом суду у Приштини, у року од 7 дана од дан пријема писменог отправка 

пресуде, а преко овог суда.  

НАПОМЕНА:  Жалба се  може поднети само због битних повреда одредаба парничног 

поступка или ако је изјава о признању тужбеног захтева дата у заблуди или под утицајем 

принуде или преваре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


