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Број предмета: 2020:125886 

Дана: 30.04.2021 

Број документа:     01752944 

П.бр. 1020/20 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ, Опште одељење, судија Стефан 

Милентијевић, у правној ствари тужиоца И.Ш (I.Sh) из Јужне Митровице, чији је 

пуномоћник В.М (V.M), адвокат из Јужне Митровице, против тужене О... , ради исплате 

јубиларне награде, вредност предмета спора 938,43 евра, ван рочишта, дана 30.04.2021. 

године, донео је, 

 

П Р Е С У Д У 

ЗБОГ НЕПОШТОВАЊА (ПРОПУШТАЊА) 

 

УСВАЈА СЕ тужбени захтев тужиоца И.Ш (I.Sh), па се ОБАВЕЗУЈЕ тужена О... 

, да тужиоцу исплати новчани износ од 938,43 евра, са законском затезном каматом од 8% 

од дана пресуђења, па све до исплате, 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 

Тужилац је у тужби, преко свог пуномоћника навео, да је радник Центра за 

породичну медицину од дана 01.12.2005. године па надаље. Да му сагласно одредби чл. 

17 ст. 3 тач. 3.2 и ст. 4 Секторског колективног уговора у области здравства, припада право 

на исплату једне плате за 15 година радног искуства. Предложио је суду, да усвоји 

тужбени захтев тужиоца и обавеже тужену да тужиоцу исплати новчани износ од 938,43 

евра са законском затезном каматом. 

Доказе је предложио. Трошкове поступка је захтевао, али исте није определио 

према висини. 

Суд је решењем обавестио тужену о поднетој тужби, и о року у којем може поднети 

одговор на тужбу и последицама пропуштања рока, између осталог и да суд након протека 
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законског рока може донети пресуду због непоштовања (неизвршавања), у пракси 

познатију као пресуду због пропуштања. 

 Како тужена није у законском року одговорила на тужбу тужиоца, суд је сагласно 

одредби чл. 150 Закона о парничном поступку (Закон бр. Л-006) утврдио, да је тужбени 

захтев основан и сагласно томе донео пресуду због непоштовања. 

 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 непоштовања) уколико су 

испуњени следећи услови: а) уколико је туженом уредно достављена тужба и позив за 

давање одговора на тужбу; б) уколико основаност тужбеног захтева произилази из 

чињеница наведених у тужби; ц) уколико чињенице на које се ослања тужбени захтев нису 

у супротности са доказима које је предложио сам тужилац или са опште познатим 

чињеницама.  

 Поред уредног позива и достављене тужбе на одговор, суд сматра да су испуњени 

и остали услови за доношење ове пресуде. 

 Одредбом чл. 52 ст. 1 тач. 1.1. Општег колективног споразума, који је важио у 

тренутку када је тужилац навршио 10 година радног искуства, прописано је да запослени 

има право на јубиларну награду за 10 година непрекидног радног искуства код задњег 

послодавца у износу од једне његове месечне зараде.  

 У конкретном, из чињенице да је тужилац радник тужене од дана 01.12.2005. 

године и да месечна нето плата тужиоца износи 938,43 евра, а што се доказује и поднетим 

доказима, суд је закључио да је тужилац дана 01.12.2015. године навршио 10 година 

непрекидног радног искуства код тужене, која је уједно и последњи послодавац тужиоца, 

па му сходно томе припада право на исплату једне плате, са законском затезном каматом 

која тече од дана пресуђења, као дана доспећа обавезе, па све до исплате. 

 Тужилац је дужан да у року од 15 дана од дана пријема преписа пресуде, трошкове 

парничног поступка определи висини, а сагласно одредби чл. 463 Закона о парничном 

поступку, под претњом пропуштања.  

 Из свега наведеног, одлучено је као у изреци. 

           

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. 

 


