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REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

 

Numri i lëndës: 2021:242636 

Datë: 08.06.2022 

Numri i dokumentit:     2021:242637 

` 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ,Departamenti i Përgjithshëm,Divizioni Civil, 

gjyqtari Burim Emërllahu,në çështjen kontestuese të  paditësit K.E nga Ferizaji ,të cilin në bazë 

të autorizimit  e përfaqëson av.Nazmije Ibrahimi nga Ferizaji,rruga “Driton Islami” Lamela 

“A”,nr.2 , kundër të paditurit-Shërbimi  Spitalor Klinik Universitar i Kosovës- Spitali i 

Përgjithshëm në Ferizaj ,rruga “Ramadan Rexhepi”p.n  ,baza juridike :Kompensimin i pagës 

jubilare , me datë  08.06.2022 mori këtë:      

                                                   A K T GJ Y K I M   

I.APROVOHET SI E BAZUAR  kërkesëpadia e paditësit K.E dhe DETYROHET  i 

padituri Shërbimi  Spitalor Klinik Universitar i Kosovës- Spitali i Përgjithshëm në Ferizaj që 

paditësit K.E në emër të shpërblimit jubilar-një page jubilare  tia paguaj shumën  754 euro , me 

kamatë ligjore  prej 8% në vit duke filluar nga dita e parashtrimit të padisë 29.10.2021 e deri në 

pagesën definitive. 
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II.Detyrohet i padituri Shërbimi  Spitalor Klinik Universitar i Kosovës- Spitali i 

Përgjithshëm në Ferizaj  që  paditësit K.E në emër të shpenzimeve të procedurës kontestimore 

tia paguaj shumat siq vijon :për përpilimin  e  padisë shumën prej  104 euro,për përfaqësim sipas 

tarifës së avokatëve shumën prej 135.20 euro ,në emër të  taksës gjyqësore për padi  shumën prej 

20 të gjitha në afat prej 7 ditësh nga dita e plotëfuqieshmërisë së këtij aktgjykimi.  

. 

                                                           A r s y e t i m 

 

Paditësi  K.E nga Ferizaj ,ka parashtruar padi në këtë Gjykatë ,kundër të paditurit 

Shërbimi  Spitalor Klinik Universitar i Kosovës- Spitali i Përgjithshëm në Ferizaj ,me bazë 

juridike :Shpërblimi i pagave jubilare . 

 

Nga thëniet e paditësit në padi rezulton se i njejti padinë e bazon në faktet e theksuara 

:paditësi Dr. K.E  nga Ferizaj është i punësuar në Spitalin e Përgjithshëm në Ferizaj në 

Repartin e Neonatologjisë –në vendin  e punës specialist i Neonatologjisë të cilën punë edhe 

tani e kryen dhe ka përvojë pune të pa ndërprerë te e paditura 21 vite.Paditësi pasi që ka 

mbushur 20 vite përvoje pune te e paditura pa ndërprerë gëzon të drejtën e dy pagave jubilare 

në bazë të nenit 17.3.2 të Kontratës Kolektive Sektoriale të arritur dhe nënshkruar mes 

Ministrisë së Shëndetësisë të Republikës së Kosovës dhe Federatës së Sindikatave të 

Shëndetësisë së Kosovës ,Nr.05-3815 të datës 12.06.2018,e cila kontratë ka qenë në aplikim në 

kohën kur paditësi ka mbushur 20 vite përvojë pune ,të cilin shpërblim jubilar e paditura nuk i 

ka paguar ,në afatin prej një muaji pas plotësimit të kushteve nga neni 17.3,3.2 dhe pika 4 e 

KKS-së. 

 

Paditësi konsideron se egziston detyrimi  i të paditurës  për pagesën e shpërblimit jubilar 

edhe të një page në lartësi të një page mujore të realizuara tre muajt e fundit,për punën e tij 20 

vjeqare pa ndërprerë te e paditura (sepse një pagë jubilare për punën e tij 10 vjeqare i është 
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paguar sipas aktgjykimit të formës së prerë të Gjykatës Themelore në Ferizaj C.nr.1091/20 të 

datës 23.11.2020) që paga mujore për tre muajtë e fundit ka qenë në lartësi prej 754.00 neto 

,nga se i plotëson të gjitha kushtet e parapara me dispozitat e nenit 17.3,3.2 të Kontratës 

Kolektive Sektoriale. 

 

        Duke pasur parasysh  faktin se Kontrata Kolektive Sektoriale është e lidhur në harmoni 

me dispozitën e nenit 90 të Ligjit të Punës të Kosovës ,e që sipas nenit 4 kjo kontratë gjen 

zbatim për të gjithë të punësuarit nëpër institucione shëndetësore ,duke përfshirë tri nivelet e 

sistemit shëndetësor,atë parësor ,dytësor dhe tretësorë. 

 

Andaj duke u nisur nga të gjitha këto ,paditësi i propozon gjykatës që kërkesë padia e tij 

të aprovohet si e bazuar. 

 

Përfaqësuesja e paditësit av.Nazmije Ibrahimi në seancë gjyqësore ka theksuar :mbetem 

në tërësi pranë padisë dhe kërkesë padisë së ushtruar pranë kësaj gjykate.Si dhe i kërkojmë 

shpenzimet për hartimine padisë ,për seancë dhe për taksë gjyqësore. 

 

I padituri Spitali i Përgjithshëm në Ferizaj në përgjegjje në padi ka theksuar: me datë 

12.05.2022 nga Gjykata Themelore në Ferizaj kemi pranuar aktvendimin me nr. Te 

lendes.2022-242636,për përgjigje në padi të paditësit  K.E  nenin 395 par.1 ,të LPK ,kemi 

paraqitur në përgjigje në padi duke e kundërshtuar në tërësi të gjitha pretendimet e palës 

paditëse.Paditësi K.E është në marrëdhënie pune në SPF ,si mjek neonatolog   i cili i është 

drejtuar Gjykatës për realizimin e një page jubilare.Kërkesë padia e paditësit është e pa bazuar 

përkundër marrëveshjes kolektive ,SHSKUK-ja nuk ka nda fonde të veçanta për pagesat 

jubilare ,qka që Spitali i Përgjithshëm i Ferizajit nuk ka mjete për pagesat jubilare sipas nenit 

52 të MPK.Dhe si e tillë aktualisht është e pa realizueshme nga Spitali i Përgjithshëm 
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Ferizaj.Prandaj duke u mbështetur në të gjitha këto propozojmë që padia e paditësit  të 

refuzohet si e pa bazuar. 

 

  Me qëllim të vërtetimit sa më të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë qështje 

civile juridike janë administruar si provë:kontrata e marrëdhënies së punës e lidhur në mes 

paditësit dhe të paditurës ,e dt.03.06.2019,vërtetimi i dt.06.10.2021 ,i lëshuar nga Spitali i  

Përgjithshëm në Ferizaj ,lista e pagave në emër të paditësit. 

Gjykata provat e administruara i ka vlerësuar sipas nenit 8 të LPK-së dhe ka vërtetuar 

këte gjendje faktike : 

Me leximin e kontratës së punës ,e dt.03.06.2019, gjykata ka vërtetuar se kjo kontratë 

është lidhur në mes  Spitalit të Përgjithshëm në  Ferizaj të cilin e përfaqëson Dr.Jeton Zeqiri dhe 

Dr.K.E ,i cili është punësuar si shef i repartit të neonatologjisë  ,ku paga bazë është 754 euro. 

Me leximin e vërtetimit i dt.06.10.2021,i lëshuar nga Spitali i Përgjithshëm në 

Ferizaj,gjykata ka vërtetuar se Dr.K.E është në marrëdhënie pune  në Spitalin e Përgjithshëm të 

Ferizajit ,Specialist Neonatolog nga dt.01.07.1999 dhe vazhdon tutje. 

Me leximin e listës së pagave e dt.31.08.2021,në emër të K.E, gjykata  ka vërtetuar se 

paga bruto e paditësit është 1,353.42 euro ,kurse paga neto 1,179.37 euro. 

Gjykata pasi vlerësoi të gjitha provat veç e veç dhe të gjitha provat së bashku ka vendosur 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi edhe atë nga këto arsye: 

Me nenin 17  paragrafi 3 pika 1.1 të  Kontratës  Kolektive Sektoriale të lidhur në mes të 

Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës së Kosovës dhe Federatës së Sindikatave të 

Shëndetësisë së Kosovës në fuqi  nga data 11.06.2018 është paraparë: Punëtorët Shëndetësorë në 

vitet jubilare të punësimit përfitojnë  shpërblim jubilar nga punëdhënësi fundit për 10 vjetë të 
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përvojës në punë në institucionet shëndetësore ,te punëdhënësi fundit në vlerë të një   pagae   

mujore të tyre. 

Kjo gjykatë duke u nisur nga  dispozitat e sipër përmendura  të  Kontratës  Kolektive 

Sektoriale, si dhe  gjendjes faktike të shpjeguar më lartë ,ka nxjerrur përfundim se  është  e 

bazuar kërkespadia e paditësit   dhe nga kjo arsye edhe e ka detyruar te paditurën që paditësit   

t’ia paguaj shumën si në pikën I të dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Theksimi i të paditurës se nuk ka mjete financiare nuk e liron nga obligimi për të 

përmbushur detyrimet kontraktuese ,sepse baza ligjore e kërkesëpadisë së paditësit qëndron edhe 

në  Ligjin për Mardhëniet e Detyrimeve, dispozitat përkatëse të këtij ligji që e rregullojnë 

materien e qështjes së kontratës,kurse konform nenit 8 të Ligjit për Mardhënjeve të Detyrimeve  

Pjesëmarrësit në marrëdhënien e detyrimit kanë për detyrë ta përmbushin detyrimin e vet dhe 

janë përgjegjës për përmbushjen e të njëjtit. 

 

Kurse me nenin 245 paragrafi 1 të LMD-së është paraparë Kreditori në marrëdhënien e 

detyrimit ka të drejtë që prej debitorit të kërkojë përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka për 

detyrë ta përmbushë atë me ndërgjegje dhe në tërësi, në përputhje me përmbajtjen e tij. 

 

Vendimi për kamatën është bazuar në nenin 382 të  LMD-së së Kosovës. 

 

Vendimi për shpenzimet e procedurës kontestimore është bazuar në nenin 452.1 të LPK-

së. 

                                    GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

Gjyqtari 

Burim Emërllahu 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi mund të ushtrohet  ankesa, Gjykatës së 

Apelit të Kosovës në Prishtinë, në afat prej 7 ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, 

përmes kësaj gjykate. 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


