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Број предмета: 2020:012578 

Дана: 20.05.2021 

Број документа:     01823668 

П.бр. 99/20 

OСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ, Опште одељење, судија Стефан 

Милентијевић, у правној ствари тужиље Н.Н (N.N), Ф.Ш(F.Sh) и Ш.А (Sh.A),  све из 

Митровице, чији је пуномоћник В.М ( V.M) адвокат из Јужне Митровице, ул. ... ,  против 

тужене Т... - А.Д. са седиштем у Јужној Митровици, чији је пуномоћник Ф.Х (F.H), ради 

исплате јубиларне награде, вредност предмета спора 1318,47 евра, након одржаног 

рочишта за главну расправу од дана 19.05.2021 године на којој су били присутни 

пуномоћници странака, дана 20.05.2021. године донео је, 

 

П Р Е С У Д У  

НА ОСНОВУ ПРИЗНАЊА ТУЖБЕНОГ ЗАХТЕВА 

 

 УСВАЈА СЕ тужбени захтев тужиље  Н.Н ( N.N), Ф.Ш (F.Sh) и Ш.А (Sh.A), па се 

ОБАВЕЗУЈЕ  тужена Т... А.Д. да на име јубиларне награде исплати: 

- тужиљи Н.Н ( N.N)  исплати новчани износ од  413,40 евра,  

- тужиљи Ф.Ш(F.Sh) исплати новчани износ од 433,69 евра и 

- тужиљи Ш.А (Sh.A),исплати новчани износ од 471,78 евра,  

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

 УСВАЈА се захтев тужиља за накнаду трошкова парничног поступка, па се 

ОБАВЕЗУЈЕ тужена да тужиљама, на име парничних трошкова, исплати новчани износ 

у висини од 388,00 евра, у року од 7 дана од дана пријема преписа овог решења, под 

претњом принудног извршења  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Тужиље су у тужби и речима на рочишту преко свог пуномоћника навеле, да су 

раднице Трепче и да имају преко тридесет година радног искуства. Предложили су, да се 
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усвоји тужбени захтев и да се обавеже тужена да тужиљама за 10 година радног искуства 

исплати, и то: за тужиљу Н.Н новчани износ од 413,40 евра, за тужиљу Ф.Ш новчани износ 

од 433,69 евра и за тужиљу Ш.А новчани износ од 471,78 евра. Одустали од законске 

затезне камате. Доказе су предложили. Трошкове поступка су захтевале определивши их 

по врсти и висини.  

Тужена је у свом одговору на тужбу, преко свог пуномоћника, признала тужбени 

захтев тужиља и то на износ једне месечне зараде, за 10 година радног искуства. 

 Одредбом чл. 148 ст. 1 Закона о парничном поступку прописано је, да уколико 

тужени до окончања главне расправе потврди тужбени захтев делимично или потпуно, 

суд без даље расправе доноси пресуду којом усваја у делу или у потпуности тужбени 

захтев тужиоца (пресуда на основу признања). 

 Како је у конкретном случају, несумњиво утврђено, да је тужена, признала 

тужбени захтев у висини  једне месечне зараде као јубиларне награде у износу од 413,40 

евра, за тужиљу Н.Н, па 433,69 за тужиљу Ф.Ш и 471,78 евра за Тужиљу Ш.А, суд је 

закључујући да  такво располагање тужене није супротно диспозитивним овлашћењима 

предвиђеним одредбом чл. 3 Закона о парничном поступку, донео пресуду на основу 

признања тужбеног захтева, не упуштајући се у материјалноправну основаност тужбеног 

захтева. 

 Што се тиче трошкова поступка, суд је тужиљама досудио трошкове поступка у 

новчаном износу од  388,29 евра и то на име заступања од стране адвоката новчани износ 

од 202,80 евра, на име састав тужбе од стране адвоката новчани износ од 156  евра, новчане 

износе обрачунате према тарифни број 10 и 6 Адвокатској тарифи и на име плаћене судске 

таксе износ од 30 евра, а све то у складу са одредбом чл. 452 Закона о парничном посупку. 

  Из свега наведеног одлучено је као у изреци. 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Опште одељење 

П.бр.  99/20 од дана 19.05.2021. године 

       СУДИЈА 

           Стефан Милентијевић с.р.  

 

  

ПРАВНА ПОУКА: Против ове пресуде, може се изјавити жалба Апелационом 

суду у Приштини и то само због битних повреда одредаба парничног поступка или ако је 

изјава о признању тужбеног захтева дата у заблуди или под утицајем принуде или преваре, 

у року од 7 дана од дана пријема преписа пресуде, а преко овог суда. 


