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Број предмета: 2020:185232 

Дана: 08.04.2021 

Број документа:     01741333 

 

 

П.бр. 1536/20 

 

 ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ, Опште одељење, судија Стефан 

Милентијевић, у правној ствари тужиоца Н.С (N.S) из Јужне Митровице, ул. „…“, чији је 

пуномоћник А.Д (А.D), адвокат из Јужне Митровице, против тужене О... , ради исплате 

јубиларне награде и накнаде поводом пензионисања, вредност предмета спора 2.509,80 

евра, након закључене главне расправе од дана 07.04.2021. на којој је био присутан 

пуномоћник тужиоца, дана 08.04.2021. године донео је, 

 

П Р Е С У Д У  

 ДЕЛИМИЧНО СЕ УСВАЈА тужбени захтев тужиоца Н.С (N.S), па се 

ОБАВЕЗУЈЕ тужена О... , да тужиоцу исплати новчани износ од 627,45 евра, са 

законском затезном каматом од 8% од дана 11.04.2018. године, дана подношења тужбе, па 

све до исплате, у року од 7 дана од дана пријема преписа пресуде, под претњом принудног 

извршења. 

 ОДБИЈА СЕ тужбени захтев тужиоца у делу којим је захтевао да се обавеже 

тужена да му преко новчаног износа од 627,45 евра исплати тражени новчани износ до 

2.509,80 евра. 

 ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужена да тужиоцу, на име накнаде трошкова парничног 

поступка исплати новчани износ од 414,00 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 
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 Тужилац је у тужби и речима на одржаном рочишту, преко свог пуномоћника 

навео, да је радио као службеник за социјалне услуге, у временском периоду од дана 

01.06.1978 године до дана 23.03.2018. године када је и пензионисан и да је остварио 33 

године радног искуства. Да се обраћао туженој за исплату три плата поводом 

пензионисања и три плата поводом јубиларне награде, али да је његов захтев одбијен из 

разлога недостатка финансијских средстава за исплату ових накнада. Сматра, да му према 

одредби чл. 52 и 53 у складу са одредбом чл. 81.2 Општег колективног споразума припада 

право на исплату три плате поводом пензионисања и три плате на име јубиларне награде. 

Предложио је суду да усвоји тужбени захтев тужиоца и обавеже тужену на исплату 

новчаног износа 2.509,80 евра на име горе наведених накнада.  

 Доказе је предложио. Трошкове поступка је захтевао, определивши исте према 

врсти и висини. 

 Тужена није одговорила на тужбу нити је преко свог заступника приступила на 

заказано рочиште. 

 У циљу утврђивања чињеничног стања, суд је извео доказ читањем следећих 

исправа: захтева за испалату накнаде тужиоца упућен туженој дана 05.03.2018. године, 

радне књижице за тужиоца, читањем потврде о радном искуству тужиоца издату од стране 

тужене дана 23.03.2018. године, решења тужене од дана 15.05.2015. године и трансакције 

на рачуну тужиоца за временски период од дана 01.01.2018. године до дана 31.03.2018. 

године. 

 Суд је на основу савесне и брижљиве оцене сваког доказа посебно, свих доказа 

заједно и на основу резултата целокупног поступка, а сходно одредби чл. 8 Закона о 

парничном поступку утврдио, да је тужебени захтев тужиоца делимично основан. 

 На основу захтева за испалту јубиларне награде, суд је закључио да се тужилац пре 

подношења тужбе суду, обраћао туженој за исплату накнада. 

 На основу радне књижице, потврде о радном искуству за тужиоца, као и на основу 

одлуке О... , суд је утврдио да је тужилац био у радном односу од дана 01.06.1978. године 

закључно до дана 23.03.2018. године када је и пензионисан. 

 На основу потврде о радном искуству за тужиоца, суд је утврдио да је тужилац био 

у радном односу у О... на позицији службеник социјалних служби у временском периоду 

од дана 01.09.2001. године па до дана 23.03.2018. године 

 На основу трансакција на рачуну тужиоца суд је закључио да је последња месечна 

плата тужиоца износила 501,96 евра. 

 Одредбом чл. 19  Уредбе о платама и другим надокнадама цивилних службеника 

(бр. 33/2012) од дана 24.12.2012. године, прописано је, да прем одредби чл. 22 Закона о 

платама цивилних службеника, цивилни службеници који достижу године пензионисања 

у цивилној служби имају право на исплату једне месечне, последње плате, док је према 
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чл. 21 исте Уредбе прописано, да према чл. 22 Закона о платама цивилних службеника, 

цивилни службеници који су у редовном радном односу у цивилној служби имају право 

на један поклон у вредности од 25% просечне плате у цивилној служби након сваких десет 

радних година. 

 У конкретном, тужилац је пензионисан дана 23.03.2018. године и до тог дана је 

остварио више од 33 године радног искуства, па му сходно томе, припада право на исплату 

једне плате на име пензионисања у новчаном износу од 501,96 евра, која уједно 

представља последњу плату коју је остварио у свом радном веку, и право на исплату 25% 

од износа његове просечне плате коју је остваривао. Дакле, у укупном новчаном износу 

од 627,45 евра, са законском затезном каматом од дана подношења тужбе, као дана 

доспећа обавезе, па све до исплате. 

 Тужиоцу, како је наведено, ово право припада на основу горе наведене Уредбе, а 

не на основу Општег колективног споразума како је наведено у тужби. Ово из разлога јер 

је тужилац цивилни службеник, а на цивилне службенике се примењује Уредба о платама 

и другим надокнадама цивилних службеника. 

 Због тога је тужбени захтев тужиоца у делу  преко досуђеног новчаног износа па 

до траженог новчаног износа од 2509,80, а који је захтевао на основу Општег колективног 

споразума одбијен. 

 Што се тиче трошкова парничног поступка, суд је тужиоцу одредио трошкове 

парничног поступка и то: на име поднете тужбе од стране адвоката новчани износ од 

104,00 евра, за заступање на два рочишта од стране адвоката новчани износ од 270 евра, 

новчани износи обрачунати према адвокатској тарифи (спор изнад спора мале вредности) 

и на име плаћене судске таксе у новчаном износу од 40 евра, а све то у складу са одредбом 

чл. 452 ст. 1 Закона о парничном поступку. 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Опште одељење 

П.бр.  1536/20 од дана 08.04.2021. 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. 

 

 

 


