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            РЕПУБЛИКА КОСОВО / REPUBLIKA E KOSOVËS 

______________________________________________________________________________ 

     

 

    Гж.бр.4143/18 

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД КОСОВА, у већу састављеном од судије Драгане Станић, 

председника већа, Фатона Адеми (Faton Ademi) и Благоја Милетића, као чланова већа, у 

правној ствари тужиља С… Ј… из Добротина и Љ… Г… из Доње Гуштерице, које заступа 

Т… Ж…, адв.из Приштине, против тужене Општине Грачаница, коју заступа адвокат Н… 

Ш… из Грачанице, ради поништаја решења о престанку радног односа, одлучујући о жалби 

тужиља изјављеној против пресуде Основног суда у Приштини-Огранак у Грачаници  

П.бр.130/14 од 27.03.2018.године, у седници већа одржаној дана 23.10.2020. године донео 

је 

 

 

П Р Е С У Д У 

 

 ОДБИЈА  СЕ   жалба тужиља  С… Ј…. из Добротина и Љ… Г… из Доње Гуштерице, 

па се   ПОТВРЂУЈЕ   пресуда Основног суда у Приштини-Огранак у Грачаници 

П.бр.130/14 од 27.03.2018.године. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Ставом првим првостепене пресуде Основног суда у Приштини-Огранак у 

Грачаници П.бр.130/14 од 27.03.2018.године, одбијен је тужбени захтев тужиље С… Ј… из 

Добротина, којим је тражила да се пониште као незаконита решења о отказу уговора о раду 

на одређено време бр.IV-1213 од 30.09.2014.године, и Одлука комисије за жалбе тужене 

Општине при одељењу здравства и социјалне заштите од 26.11.2014.године, да се утврди да 

тужиља има својство радника на неодређено време код тужене, што је тужена дужна 
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признати и вратити тужиљу у радни однос да обавља послове и задатке које је раније 

обављала или на радно место које одговара њеној стручној спреми, са свим правима из 

радног односа и накнади трошкове парничног поступка, под претњом принудног извршења.  

 Ставом другим одбијен је тужбени захтев тужиље Љ… Г… из Доње Гуштерице, 

којим је тражила да се пониште као незаконита решења о отказу уговора о раду на одређено 

време бр.IV-1212 од 30.09.2014.године, и Одлука комисије за жалбе тужене Општине при 

одељењу здравства и социјалне заштите од 26.11.2014.године, да се утврди да тужиља има 

својство радника на неодређено време код тужене, што је тужена дужна признати и вратити 

тужиљу у радни однос да обавља послове и задатке које је раније обављала или на радно 

место које одговара њеној стручној спреми, са свим правима из радног односа и накнади 

трошкове парничног поступка, под претњом принудног извршења. 

 Ставом трећим обавезане су тужиље да туженој општини Грачаници на име накнаде 

трошкова парничног поступка солидарно исплате износ у висини од 1.014,00 еура. 

Против ове пресуде тужиље су преко свог пуномоћника  благовремено изјавиле 

жалбу због свих законом прописаних разлога, са предлогом да другостепени суд усвоји 

жалбу и пресуду преиначи или да пресуду укине и предмет врати на поновно одлучивање. 

 Одговор на жалбу није поднет.  

 Одредбом чл.195 ст.2 ЗПП прописано је да другостепени суд није везан са предлогом 

из жалбе како треба да одлучи. 

Испитујући побијену пресуду у смислу чл.194 ЗПП, на основу процене жалбених 

навода и разматрања целокупних списа предмета, веће овог суда налази да је жалба        

неоснована. 

 Другостепени  суд налази да  побијана пресуда није обухваћена битним повредама 

одредаба парничног поступка, о којима суд пази по службеној дужности и то чл.182 ст.2 

тачка б), г), ј), к) и м) Закона о парничном поступку (Закон бр.03/L-006). 

 Правилно је првостепени суд закључио да је тужиља С… Ј…. из Добротина, са 

туженом закључила уговор о раду на одређено време бр. 58 за период од 01.07.2010 год. до 

31.09.2010.год, на радном месту медицинске сестре, који је настављен новим уговорима о 

продужењу радног односа, са последњим продуженим уговором од 01.10.2013.год. чије је 

трајање одређено до 30.09.2014.године. Решењем о отказу уговора о раду на одређено време 

бр. IV-1213 од 30.09.2014.године донетог од стране Општине Грачаница утврђен је 

престанак радног односа тужиљи због истека рока на који је уговор закључен. Истим 

решењем утврђен је датум престанка радног односа 30.09.2014.године уз обавезе које 

посладавац има према запосленом до тог тренутка по основу истог уговора. 

 Такође, првостепени суд је правилно закључио да је Љ… Г… из Доње Гуштерице, 

са туженом закључила уговор о раду на одређено време бр. 57 за период од 01.07.2010.год. 

до 31.09.2010.год, на радном месту медицинске сестре, који је настављен новим уговорима 

о продужењу радног односа, са последњим продуженим уговором од 01.10.2013.год., чије 

је трајање одређено до 30.09.2014.године. Решењем о отказу уговора о раду  на одређено 
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време бр. IV-1212 од 30.09.2014.године донетог од стране Општине Грачаница утврђен је 

престанак радног односа тужиљи због истека рока на који је уговор закључен. Истим 

решењем утврђен је датум престанка радног односа 30.09.2014.године уз обавезе које 

посладавац има према запосленом до тог тренутка по основу истог уговора. 

 Одредбом члана 67 ст.1 тачка 1.3. Закона о раду одређено је да уговор о раду, према 

важећем закону, престаје истеком времена трајања уговора за који је закључен. Донетим 

решењима бр. IV-1213 и IV-1212 од 30.09.2014.године констатује се престанак радног 

односа обема тужиљама услед истицања времена на које је закључен. 

 Обзиром да се ни другим жалбеним разлозима не доводи у сумњу утврђено 

чињенично стање, као ни правилна примена материјалног права, Апелациони суд је жалбу 

тужиља одбио као неосновану а првостепену пресуду потврдио, па из тог разлога исту није 

детаљно образлагао. 

Из наведених разлога,  сходно чл.200 ЗПП, одлучено је као у изреци. 

 

 

                           АПЕЛАЦИОНИ СУД КОСОВА  

                         Гж.бр.4143/18, дана 23.10.2020.године 

 

 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 

                                 Драгана Станић                                

                


