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Numri i lëndës: 2020:116648 

Datë: 27.05.2021 

Numri i dokumentit:     01822183 

         C.nr.1911/2020 
 

Gjykata Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshem, përmes gjyqtarit Besnik Pireva,  në 

çështjen kontestimore të paditësve F.M dhe E.A që të dy nga Gjilan, të cilin me autorizim i 

përfaqëson Lumnije Azmei avokate në Gjilan, kunder te paditurit S.P në Gjilan, rr.”I.S”,nr..., 

Gjilan (më tej: SPGJ), të cilin e përfaqëson Sevdail Ahmeti jurist në SPGJ, me objekt kontesti, 

kompensim i shperblimit jubilar, vlera e kontestit 2500 euro, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor 

dhe publik, më datë 20.05.2021, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar, kërkesëpadia e paditësve F.M dhe E.A që të dy nga 

Gjilan dhe DETYROHET i padituri S.P.Gj rr.“I.S”,nr..., ashtu që paditësve: 

 

a) F.M, në emër të shperblimit jubilar në vlerë të tri pagave t‟ia paguaj shumën prej 1,271.91 

euro, me kamatë ligjore 8%, e cila do të llogaritet nga data 18.09.2020, e deri në pagesën 

definitive, brenda afatit prej 7 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënimin të 

përmbarimit. 

 

b) E.A, në emër të shperblimit jubilar në vlerë të tri pagave t‟ia paguaj shumën prej 1,290.96 

euro, me kamatë ligjore 8%, e cila do të llogaritet nga data 18.09.2020, e deri në pagesën 

definitive, brenda afatit prej 7 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënimin të 

përmbarimit. 

 

II.DETYROHET i padituri, që paditësve t‟ iu paguaj shpenzimet e procedurës kontestimore 

dhe atë në shumë prej 378 euro, në afat prej 7 ditëve, pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, 

nën kërcënim të përmbarimit 

A r s y e t i m i 

 

Paditësit  F.M dhe E.A që të dy nga Gjilan, përmes të autorizuarës së tyre Lumnije Azemi 

avokate në Gjilan,  në këtë gjykatë më datë 18.09.2020, kanë ushtruar padi kundër të paditurit 

S.P.Gj rr.“I.S”, për shpërblimin jubilar. 

 

Përfaqësuesja e autorizuar e paditëseve, gjatë seancës së shqyrtimit kryesorë ashtu edhe në 

fjalën përfundimtare, ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë, duke 

theksuar se paditësaj F.M, ka filluar punën te i padituri me datën 27.02.1989 edhe ende është 

në marrëdhënie pune e sitemuar në pozitën: Teknike e farmacisë në barnatorën qendrore, dhe 

ka 31 vite përvojë pune te e paditura, dhe realizon pagë mujore në lartësi prej 423.97 euro,  mbi 

bazën e Kontratës Kolektive Sektoriale (tutje KKS) përkatësisht nenit 17 paragrafi 3 
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nënparagrafi 3.3 paditëses i takon shpërblimi jubilar në vlerë të tri pagave lidhur me përvojën e 

saj të punës mbi 30 vite, në vlerë prej 1,271.91 euro. Nërsa paditësi E.A, ka filluar punën në 

institucionet shëndetsore që nga viti 1986, dhe është duke punuar te i padituri me kontratë në 

kohë të pacaktuar i sitemuar në pozitën: Teknik i farmacisë në barnatorën qendrore, dhe ka 34 

vite përvojë pune te e paditura, dhe realizon pagë mujore në lartësi prej 430.32 euro, e mbi 

bazën e njëjtë ligjore paditësit i takon shpërblimi jubilar në vlerë të tri pagave lidhur me 

përvojën e tij të punës mbi 30 vite në vlerë prej 1,290.96 euro. Në fund i ka propozuar gjykatës 

që padinë dhe kërkespadinë e paditësve ta aprovoj si të bazuar, me kamat ligjore prej 8% nga 

data e ushtrimit të padisë, si dhe t‟ia kompensoj paditësve shpenzimet e procedurës 

kontestimore, dhe atë: në emër të taksës gjyqësore shumën 20 euro, në emër të përpilimit të 

padisë shumën 156 euro dhe në emër të përfaqësimit për një seancë shumën 202 euro, sipas 

Tarifsë së OAK-së. 

 

I padituri përmes përfaqësuesit të tij, në përgjigje në padi si dhe gjatë seancës së shyrtimit 

kryesor, e ka kundërshtuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësve si të pabazuar, kundershtimin e 

tij ndaj paditësit E.A, e mbështetë në atë se në bazë të dhënave që posedon i padituri në SPGJ 

ka filluar punën me datën 01.05.2006, ndërsa nga data 03....1984 me ndërprerje ka themluar 

marrdhënie pune jasht institucioneve shëndetsore dhe një e drejtë të tillë nuk i takon  nga se 

nuk i ka 30 vite përvoj pune në instiucionet shëndetsore. Thekson se paditësi E.A me datën 

01.05.2016 ka mbushur .. vite përvoj pune te i padituri dhe për paditësin vit jubilar ka qenë 

data 01.06.2016, në kohën kur ka qenë në fuqi Marrveshja e Përgjithëshem Kolektive, ku me 

këtë Marrveshje është parapar shërblimi jubilar, ndërsa paditësi një të drejtë të tillë nuk e ka 

shfrytëzuar mbrenda fateve ligjore, e deri me datën 18.09.2020, kur ka ushtruar padi në 

gjykatë. Thekson se padia e paditësit E.A është e parashkruar nga se kanë kaluar 4 vite nga dita 

e fitimit të kushtit  për të kërkuar kompensimin e shpërblimit jubilar. Mbi këtë bazë i ka 

propozuar gjykatës që padinë e paditësve ta refuzoj si të pabazuar. 

 

Gjykata për t‟i vërtetuar  pretendimet e palëve ndërgjyqëse si dhe për ta vërtetuar drejtë 

gjendjen faktike në këtë çështje kontestimore, ka administruar dhe vlerësuar këto prova 

materiale: Kontrata e punes në kohë të pacaktuar  me nr.2253 e dates 31.12.2012; Vertetimi  

me nr.01-1899 i dates 19.11.2019; Lista e pagave të buxhetit të Republikës së Kosovës, me 

nr.EM00035592, në emër të Fitore Muji; Kërkesa nr.01/932, dt.17.07.2020; Vendimi 01-960, 

dt.24.07.2020; Ankesa nr.01/999 dt.06.08.2020; Kontrata e punës në kohë të pacaktuar  me 

nr.2251 e dates 31.12.2012; Vërtetimi nr.01-2059, dt.25.11.2019; Lista e pagave të buxhetit të 

Republikës së Kosovës, me nr.EM00091298, në emër të E.A; Kërkesa nr.01/933, 

dt.17.07.2020; Vërtetimi nr.01-961, dt.24.07.2020 dhe Ankesa nr.01/..00 dt.06.08.2020. 

Pas vlerësimit me kujdes të secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku si në kuptim të 

nenit 8 të LPK si dhe në bazë të rezultatit të gjithëmbarshëm të procedurës kontestimore, 

gjykata vendosi si në dispozitivin  e këtij aktgjykimi. 

 

Nga leximi i Kontrata e punes me nr. 2253 e dates 31.12.2012, gjykata provoj faktin se 

paditësaj F.M është në marrdhënie pune te i padituri në kohë të pacaktuar që nga data 

01.01.2013, në detyrat e punës: Teknike e farmacisë në barnatoren qëndrore. 

 

Nga leximi i Vertetimit  me nr.01-1899 i dates 19.11.2019, gjykata provoj faktin se paditësaj 

F.M është në marrdhënie pune te i padituri që nga data 27.02.1989 dhe vazhdon të punoj me 

kontratë të përhershme pune. 
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Nga leximi i Listës së pagave të buxhetit të Republikës së Kosovës, me nr.EM00035592, në 

emër të Fitore Muji, gjykata provoj faktin se paditësaj te i padituri realizon pagën neto në muaj 

në shumë prej 423.97 euro. 

 

Nga leximi i Kërkesës nr.01/932, dt.17.07.2020, gjykata provoj faktin se paditësaj F.M, ka 

ushtruar kërkesë për kompensimin e pagave jubilare te paditësi. 

 

Nga leximi i Vendimit 01-960, dt.24.07.2020, gjykata provj faktin se i padituri e ka refuzuar 

kërkesën e paditëses për kompensimin e pagave jubilare. 

 

Nga lexmi i Ankesës nr.01/999 dt.06.08.2020, gjykata provoj fakin se paditësaj F.M ka ushtrua 

ankesë ndaj vendimit 01-960, dt.24.07.2020. 

 

Nga leximi i Kontratës së punës në kohë të pacaktuar  me nr.2251 e dates 31.12.2012, gjykata 

provoj faktin se paditësi E.A është në marrdhënie pune te i padituri në kohë të pacaktuar që nga 

data 01.01.2013, në detyrat e punës: Teknik i farmacisë në barnatoren qëndrore. 

 

Nga leximi i Vertetimit  me nr.01-2059 i dates 25.11.2019, të lëshuar nga SPGJ, gjykata provoj 

fakin se paditësi E.A ka përvoj të punës prej 34 vite dhe vazhdon të punoj me kontratë të 

përhershme pune. 

 

Nga leximi i Listës së pagave të buxhetit të Republikës së Kosovës, me nr.EM00091298, në 

emër të E.A, gjykata provoj faktin se paditësi te i padituri realizon pagën neto në muaj në 

shumë prej 430.32 euro. 

 

Nga leximi i Kërkesës nr.01/933, dt.17.07.2020, gjykata provoj faktin se paditësi E.A, ka 

ushtruar kërkesë për kompensimin e pagave jubilare te paditësi. 

 

Nga leximi i Vendimit 01-961, dt.24.07.2020, gjykata provj faktin se i padituri e ka refuzuar 

kërkesën e paditësit për kompensimin e pagave jubilare. 

 

Nga lexmi i Ankesës nr.01/..00 dt.06.08.2020, gjykata provoj fakin se paditësi E.A, ka ushtrua 

ankesë ndaj vendimit 01-961, dt.24.07.2020. 

 

Me nenin 90 par.1 të Ligjit të Punës 03/L-212, të datës 01.11.20.., përcaktohet se “Marrëveshja 

Kolektive mund të lidhet: a) organizatës së punëdhënësve ose përfaqësuesit të tij, dhe b) 

organizatës së të punësuarve ose kur nuk ekzistojnë organizata, marrëveshjen mund ta lidhin 

edhe përfaqësuesit e të punësuarve. Me paragrafin 1 të këtij neni përcaktohet se Marrëveshja 

Kolektive mund të lidhet a) të nivel të vendit, b) në nivel të degës dhe c) nivel të ndërmarrjes. 

Me paragrafin 3 të këtij neni përcaktohet se Marrëveshja Kolektivë duhet të jetë në formë të 

shkruar, në gjuhën zyrtare të Republikës së Kosovës. Me paragrafin 4 përcaktohet se 

Marrëveshja Kolektive vlen për ata punëdhënës dhe punëmarrës të cilët marrin përsipër 

detyrimet e përcaktuara me marrëveshjen e tillë kolektive”. 

 

Me nenin 17 paragrafi 3, të Marrëveshjes Kolektive Sektoriale të datës 11.06.2018, përcaktohet 

se “Punëtorët shëndetësor, në vitet jubilare të punësimit përfitojnë shpërblimin jubilar nga 

punëdhënësi i fundit në vlerë: Për .. vjet të përvojës në punë në institucione shëndetësore, në 

vlerë të një page mujore të tij; Për 20 vjet të përvojës në punë në institucione shëndetësore, në 

vlerë të dy paga mujore të tij; Për 30 vjet të përvojës në punë në institucione shëndetësore, te 

punëdhënësi i fundit, në vlerë të tri paga mujore të tij. Me paragrafin 4 të kësaj Marrëveshje 
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përcaktohet se“Punëdhënësi i fundit është ai që paguan shpërblime jubilare. Shpërblimi jubilar, 

paguhet në afat prej një muaji, pas plotësimit të kushteve nga ky paragraf”. 

 

Gjykata në bazë të dispozitave të lartcekura dhe pas vërtetimit të faktit se paditësja F.M  te i 

padituri është në marrëdhënie pune me kontratë në kohë të pacaktuar dhe ka 31 vite përvojë 

pune, fakt ky i cili nuk e ka kontestuar i padituri, si dhe pas vërtetimit të faktit se paditësja 

realizon pagën mujore neto në lartësi prej 423.97 euro, fakt të cilin gjykata e provoj dhe me 

listën e pagave, si dhe lartësin e pages nuk e ka kontestuar i padituri, mbi këto fakte të 

vërtetuara gjykata e detyrojë të paditurin që për 30 vite përvoj pune, paditëses t„ia kompesnoj 

shpërblimin jubilar në vlerë të tri pagave mujore në lartësi prej 1,271.91 euro.  

Gjithashtu gjykata pas vërtetimit të faktit se paditësi E.A te i padituri është në marrëdhënie 

pune me kontratë në kohë të pacaktuar dhe ka 34 vite përvojë pune, fakt ky i cili gjykata e ka 

provuar me vërtetimin nr,01-2059, dt.25.11.2019 të lëshuar nga vetë i padituri, si dhe pas 

vërtetimit të faktit se paditësi realizon pagën mujore neto në lartësi prej 430.32 euro, fakt të 

cilin gjykata e provoj dhe me listën e pagave, si dhe lartësin e pages nuk e ka kontestuar i 

padituri, mbi këto fakte të vërtetuara gjykata e detyrojë të paditurin që për 30 vite përvoj pune, 

paditësit t„ia kompesnoj shpërblimin jubilar në vlerë të tri pagave mujore në lartësi prej 

1,290.96 euro. 

 

Po ashtu, gjykata ka vlerësuar edhe pretendimin e të paditurës se kërkesa e paditësit E.A, është 

parashkruar, mirëpo, sipas gjykatës një pretendim i tillë nuk qëndron nga se e palët 

kontraktuese me Kontratën Kolektive Sektoriale të datës 11.06.2018, kanë marr detyrime për 

kompensimin e shprëblimit jubilar, konform dispozitës së 17 paragrafi 3 të saj, dhe 

rrejdhimisht afati i parashkrimit me nënshkrimin e kësaj Kontrate është ndërprerë.  

 

Gjithashtu, gjykata e ka vlerësuar edhe pretendimin tjetër të paditurit, se paditësit E.A, nuk i 

takon e drejta e kompensimit të tri pagave, nga se i njëjti ka filluar punën te i padituri në vitin 

2006, mipro gjykata një petendim të tillë nuk e mori për bazë nga se lidhur me këtë prtendim i 

padituri nuk ka ofruar ndonjë provë materjale, por edhe me KKS-në neni 17 paragrafi 4 është 

paraparë shumë qartë se shpërblimin jubilar e paguan punëdhënsi i fundit. 

 

Gjykata ka vendosur  si në pikën II. të dispozitivit të këtij aktgjykimi që ta detyrojë të paditurin 

që paditësve t‟ iu paguaj shpenzimet e procedurës kontestimore në lartësi prej 378 euro edhe 

atë për taksësn për paraqitjen e padisë  shumën prej 20 euro, për përpilimin e padisë në shumën 

prej 156 euro dhe për përfaqësim të një seance në shumë prej 202 euro, duke u bazuar në nenin 

452.1 dhe 5 të LPK-së, sipas Tarifës së OAK-së. 

  

Andaj nga arsyet e cekura më lartë, dhe duke u bazuar në nenin 143 të LPK-ës, gjykata vendosi 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

C.nr.1911/2020, datë 20.05.2021 

                                                           Gjyqtari, 

                                                    Besnik PIREVA d.v 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi,  është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit të 

Kosovës në Prishtinë, në afat prej 7 ditë, pas ditës së pranimit të vendimit. Ankesa dorëzohet 

në kopje të mjaftueshme përmes kësaj gjykate. 


