
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

 
GJYKATA THEMELORE PRIZREN 

 

 
 

  

  

  

C.nr.1007/2019 

  

GJYKATA THEMELORE NE PRIZREN, gjyqtarja Edije Sezairi, me 

bashkëpunëtorin profesional Taulant Rexhëbeqaj, në kontestin e paditëses M.K. nga Prizreni,  

kundër të paditurës Spitali i Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa”, Prizren, të cilën e 

përfaqëson i autorizuari B.Sh. nga Prizreni, me objekt të padisë kompensim i pagave 

përcjellëse në pension dhe shpërblim jubilare, pas seancës publike të shqyrtimit kryesor, me 

datë 06 Nëntor 2019, mori këtë: 

  

                                                     

A K T G J Y K I M 

 

 

I. APROVOHET pjesërisht kërkesëpadia e paditëses M.K. nga Prizreni. 

 

II. Detyrohet e paditura Spitali i Përgjithshëm “Prim.Dr.Daut Mustafa”, Prizren, që 

paditësit në emër të pagave përcjellëse me rastin e pensionimit t’ia kompensojë 3(tre) paga 

mujore në shumën prej 1.087,50 euro dhe në emër të shpërblimeve jubilare t’ia kompensojë (3) 

tre paga sipas listës së pagave, dhe atë në shumën prej 1.087,50 euro, përkatësisht shumën e 

përgjithshme prej 2.175,00 euro, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh, pas plotfuqishmërisë të 

këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

III. Obligohet e paditura që paditësit t'ia paguajë shpenzimet procedurale në emër të 

taksës për padinë, në shumë prej 15,00 euro, në afat prej 7 ditësh, pas plotfuqishmërisë të këtij 

aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

IV. Padia a paditëses M.K. nga Prizreni, kundër të paditurës të parë Ministria e 

Shëndetësisë - SHSKUK-së, konstatohet e tërhequr. 

 

V. Refuzohet kërkesëpadia mbi shumën e aprovuar dhe atë prej 1.087,50 euro në emër 

shpërblimit jubilar për tri paga dhe atë deri në vlerë prej 1.359,00 euro si dhe nga shuma e 

aprovuar dhe atë prej 1.087,50 euro në emër pagave përcjellëse në pensionim për tri paga dhe 

atë deri në vlerë prej 1.359,00 euro si të pa bazuar. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Paditësja M.K. nga Prizreni pranë kësaj gjykate ka parashtruar padi kundër të paditurës 

Spitali i Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa”,  nga Prizreni, në të cilën ka deklaruar se ka 



  

  

   
   

 

qenë në marrëdhënie pune tek e paditura, prej nga është pensionuar me stazh më shumë se 42 

vite punë. Me vendimin e Drejtorit të Spitalit Rajonal “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren, i 

është ndërprerë marrëdhënia e punës, për shkak të arritjes së moshës 65 vjeçare (pensionimit). 

Pas pensionimit me kërkesë i është drejtuar të paditurës, që në emër të pagave përcjellëse në 

pensionim dhe pagave jubilare për pension, konform nenit 52 dhe 53  të kontratës kolektive të 

vitit 2015 t'ia paguajë të njëjtat pas shkuarjes në pension. Mirëpo, e paditura në përgjigjen e saj 

ia ka refuzuar kërkesën paditësit për pagesën e këtyre pagave. Andaj, i është drejtuar kësaj 

gjykate, nga e cila ka kërkuar që kërkesëpadinë e tij ta aprovojë në tërësi si të bazuar. 

 

Edhe përgjatë shqyrtimit kryesor, paditësi ka mbetur sikurse në padi, dhe kërkesëpadi, 

duke kërkuar që i padituri t’ia kompensoj tre paga përcjellëse me rastin e pensionimit sipas 

listës së pagave si dhe 3 paga jubilare pasi që ka më shumë se 45 vjet provoj pune dhe ka 

kërkuar që për pagë bazë të merret paga në shumë prej 364,80 euro e cila është pagë mesatare 

të cilën e ka realizuar për tre muajt e fundit paditësi, tani tek e paditura. Gjykatës në fjalën 

përfundimtare  i ka propozuar që i padituri t’ia kompensoj tre paga përcjellëse me rastin e 

pensionimit sipas listës së pagave si dhe 3 paga jubilare ashtu që kërkesëpadinë e tij ta aprovoj 

si të bazuar, pasi që e njëjta është e bazuar në ligj dhe në MPKK-në, dhe në provat të cilat 

gjenden në shkresat e lëndës. Shpenzimet procedurale i ka kërkuar, dhe atë për taksën 

gjyqësore prej 15,00 euro.  

 

Përmes përgjigjes në padi e paditura e ka kundërshtuar kërkesëpadinë e paditëses, duke 

theksuar se për arsyeje të buxhetit nuk kanë mundur të bëjnë pagesën e tri pagave pas 

pensionimit dhe njëheri pas alokimit të mjeteve do të bëhet pagesa e tri pagave të pensionimit 

ndërsa sa përket shpërblimit jubilarë e kundërshton nën pretendimet se në bazë të nenit 52 të 

MPKK-së, është paraparë se i punësuari ka të drejtë në shpërblime jubilare dhe atë pas 

mbushjes së vitit jubilar 10, 20 apo 30 vjet të përvojës së punës pa ndërprerë tek punëdhënësi i 

fundit në 1, 2 apo 3 pagave jubilare, ndërsa në paragrafin 3 të po këtij neni është paraparë se 

këto shpërblime paguhen në afat prej 1 muaji pas plotësimit të kushtit të cekur më lart. Ajo 

shtoj se nga ky konstatim mund të kuptojmë se shpërblime jubilare paguhen në afat prej 1 muaj 

prej ditës kur i punësuari i mbush 10, 20 apo 30 vjet, apo të ashtuquajturit vit jubilar. Sipas saj, 

paditësi tek e paditura është punësuar më 13.09.1971, dhe se mund të konstatohet se vitin 

jubilar, apo 30 vjet provoj pune i ka mbushur më 13.01.2017, dhe se ky vit për të është viti 

jubilar. Nga kjo, siç ka cekur e autorizuara e të paditurës, në atë kohë MPKK nuk ishte në fuqi 

dhe se e njëjta nuk mund të ketë fuqi prapavepruese. Si dhe në bazë të nenit 87 të Ligjit të 

punës ka rrjedhur parashkrimi. Gjykatës i ka propozuar që kërkesëpadinë e paditësit të e 

refuzoj si të pa bazuar.    

 

Edhe gjatë shqyrtimi kryesor i autorizuari i të paditurës B.Sh. nga Prizreni, e ka 

kundërshtuar padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit, duke theksuar se mbesin pranë prapësimeve 

të theksuara në përgjigje në padi poashtu refuzojnë kërkesën e paditësit. Nga të cekurat më 

lartë gjykatës i ka propozuar që kërkesëpadinë e paditësit sa i përket paga jubilare të refuzoj si 

të pa bazuar. Shpenzimet procedurale nuk i ka kërkuar. 

 

Për vërtetimin e plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike gjykata me propozimin e palëve 

si dhe duke vepruar sipas Aktvendimit të gjykatës së Apelit me nr.AC.nr.4158/18 e datës 

21.06.2019, ka zhvilluar procedurën dhe ka administruar këto prova: Lexohet vendimi nr. ... të 

dt.11.01.2017 lëhuar nga Spitali përgjithshëm Prizren, Lexohet përgjigje në kërkesë nr.3/44 të 

dt.31.01.2018 lëshuar nga Spitali i Përgjithshëm Prizren, Lexohet parashtresa për Dr. B.S. 

drejtor i përgjithshëm i SHSKUK dorëzuar nga spitali i përgjithshëm në Prizren të 

dt.12.02.2018, evidentuar me numrin e protokolit 191 të dt.12.02.2018, Lexohet parashtresë 



  

  

   
   

 

nga B.S.-UD Drejtor i Përgjithshëm SHSKUK për A.A. Drejtor i përgjithshëm spitalit në 

Prizren të dt.21.02.2018, me numrin e protokolit .... të dt.22.02.2018, Lexohet parashtresë nga 

B.S.-UD Drejtor i Përgjithshëm SHSKUK për drejtorët e të gjitha njësive përbërëse të 

SHSKUK-së të dt.21.02.2018, evidentuar me numrin e protokolit ... të dt.22.02.2018, Lexohet 

parashtresë nga B.S.-UD Drejtor i Përgjithshëm SHSKUK për drejtorët e të gjitha njësive 

përbërse të SHSKUKS-së të dt.01.02.2018, evidentuar me numrin e protokolit 138 të 

dt.01.02.2018, me pjesën përbërëse nga kontratat kolektive neni 13 dhe 14, Lexohet 

parashtresa dorëzuar Z. B.H. Minitër MF Republikës Kosovës nga Z. M.K.-....-së me dt. 

24.10.2017, evidentuar me numrin e protokolit 1295 të dt.24.10.2017, Lexohet parashtresa 

dorëzuar nga K.Sh. Zyrtare e Lartë Ligjore pranë Departamentit ligjor Ministrisë së 

Shëndetësisë për Z.  H.M. avokatura shtetërore, evidentuar me numrin 837 të dt.23.05.2018. 

Lexohet vërtetim me numrin 13/163 të dt.07.10.2019 lëshuar nga Spitali Përgjithshëm në 

Prizren. 

Lexohet libreza punës në emër të M.K.K. me numrin 145670. 

  

           Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palës paditëse dhe provave të nxjerra në kuptim të 

nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar 

çdo provë veç e veç dhe të gjitha së bashku, dhe ka gjetur se: 

 

Kërkesëpadia e paditëses është pjesërisht e bazuar. 

 

Nga leximi i vendimit me nr.Amz.... të datës 11.01.2017 të lëshuar nga Drejtori i 

Spitalit të Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa në Prizren” gjykata vërteton faktin se 

paditëses M.K. nga Prizreni i ndërpritet marrëdhënia e punës për shkak se më datë 13.01.2017 

ka arritur moshën e pensionimit, ka mbushur 65 vjet. 

 

Nga leximi i përgjigja në kërkesë të drejtuar Spitalit të përgjithshëm në Prizren me 

nr.3/44 të dt.31.01.2018 gjykata konstaton se pala paditëse ka provuar që të realizoj kërkesën e 

tij prej 3 paga përcjellëse me pensionim dhe tri paga jubilare edhe jashtë procedurës gjyqësore 

por që kërkesa e tani palës paditëse është refuzuar nga tani pala e paditur. 

 

Nga leximi i parashtresa së Dr. B.S. drejtor i përgjithshëm i SHSKUK dorëzuar nga 

spitali i përgjithshëm në Prizren të dt.12.02.2018, i evidentuar me numrin e protokolit 191 të 

dt.12.02.2018, gjykata vërteton se pala paditëse ka pasur njohuri për rastet e punëtorëve të cilët 

kanë dalë në pension, të cilët e ralizojnë të drejtën e tyre në rastin e penzionimit për 3(tri) paga 

jubilare si dhe kanë paraqitur kërkesë për buxhet shtesë për realizimin e këtyre pagave. 

 

Nga leximi i parashtresë nga B.S. UD Drjtor i Përgjithshëm SHSKUK për A.A. drejtor 

i përgjithshëm spitalit në Prizren të dt.21.02.2018, me numrin e protokolit 191/2 të 

dt.22.02.2018, gjykata vërteton se drejtori në fjalë ka njoftuar Drejtorin e Përgjithshëm të 

Spitalit në Prizren, për kërkesa për buxhet shtesë për pagesat në rastin e daljes në pension me të 

cilën është bërë dëgjimet bixhetore për vitin 2018, andaj nga ana e Ministrisë së Financave për 

këtë kërkesë nuk është lejuar buxhet shtesë për pagesat. 

 

Nga leximi i parashtresë nga B.S.-UD Drejtor i Përgjithshëm SHSKUK për drejtorët e 

të gjitha njësive përbërëse të SHSKUK-së të dt.21.02.2018, evidentuar me numrin e protokolit 

138/2 të dt.22.02.2018, gjykata vërtetoi se drejtori i përgjithshëm , ka njoftuar të gjithë 

drejtorët e njësive përbërse të SHSKUK-së, lidhur me benefitet që dalin ng Kontrata Kolektive 

Sektoriale e datës 01.02.2018, me numër të protokollit 138 është pezulluar për pikat 13 dhe 14, 

andaj për realizimin e tyre nuk mund të bëhet për shkak të kufizimeve buxhetore.  



  

  

   
   

 

 

Nga leximi i parashtresë nga B.S.-UD Drejtor i Përgjithshëm SHSKUK për drejtorët e 

të gjitha njësive përbërse të SHSKUKS-së të dt.01.02.2018, evidentuar me numrin e protokolit 

138 të dt.01.02.2018, me pjesën përbërëse nga kontratat kolektive neni 13 dhe 14, gjykata 

vërtetoj se drejtori i përgjithshëm i ka njoftuar lidhur me takimin që ka pasur me zyrtarët e 

Federatës Sindikale të Shëndetësisë lidhur me beneficionet që gëzojnë punëtorët shëndetësore 

që janë pjesë e kësaj sindikate dhe atë konform nenit 4 parg.3 të Kontratës Kolektive 

Sektoriale, ku i kanë cekur edhe obligimin që kanë institucionet e SHSKUK-së në zbatimin e 

beneficioneve që e gëzojnë puntorët shëndetësor, lidhur me listën e këtyre beneficioneve në 

nenin 14 theksohet se i punësuari ka të drejtë në shpërblime jubilare, ndërsa ne nenin 14 

theksohet se i punësuari me rastin e pensionimit gëzojn të drejtën në pagesën përcjellëse prej tri 

(3) pagave mujore. 

 

Nga leximi i vërtetimit me numrin 13/163 të dt.07.10.2019 lëshuar nga Spitali 

Përgjithshëm në Prizren, gjykata vërtetoi se e paditura ka qenë në marrëdhënie pune në Spitalin 

e Përgjithshëm në Prizren nga viti 13.09.1971 deri më daljen në pension më datë 13.01.2017, 

ku gjithsej 45 vite e 4 muaj 0 ditë përvoje pune dhe paga e fundit bazë është 362,50 €. 

 

Nga leximi i librezës së punës me numër 145670 në emër të M.K. gjykata ka konstatuar 

se e njëjta nga periudha 13.09.1971 deri më 31.08.2000 ka përvojë pune prej 28 vite 11 muaj e 

18 ditë ndërsa nga periudha 01.09 2000 e deri me 16.01.2017 e njëjta ka përvojë pune prej 16 

vite e 04 muaj e 12 ditë e në tersi ka përvoje pune prej 45 vite e 4 muaj.  

 

Në nenin 4 par.2 të Ligjit të Punës (Nr.03/L-212) i cili ka qenë në fuqi në kohën e 

pensionimit të paditësit parashihet se “Kontrata Kolektive nuk mund të përmbajë të drejta më 

pak të favorshme për të punësuarin dhe punëdhënësin se sa të drejtat e përcaktuara me këtë 

ligj”. Ndërsa në nenin 67 të këtij ligji parashihet se “1.Kontrata e punës sipas fuqisë ligjore 

ndërpritet: 1.4. kur i punësuari e mbush moshën e pensionimit, prej gjashtëdhjetë e pesë (65) 

vjeq”.  Po ashtu në nenin 90 të këtij ligji parashihet se “1. Marrëveshja Kolektive mund të 

lidhet ndërmjet:1.1. organizatës së punëdhënësve ose përfaqësuesit të tij, dhe 1.2. organizatës 

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

përfaqësuesit e të punësuarve; 2. Marrëveshja Kolektive mund të lidhet në:2.1. nivel të 

vendit,2.2. nivel të degës,2.3. nivel të ndërmarrjes.3. Marrëveshja Kolektive duhet të jetë në 

formë të shkruar, në gjuhët zyrtare të Republikës së Kosovës. 4. Marrëveshja Kolektive mund 

të lidhet për një periudhë të caktuar me kohëzgjatje jo më shumë se tri (3) vjet. 5. Marrëveshja 

Kolektive vlen për ata punëdhënës dhe punëmarrës të cilët marrin përsipër detyrimet e 

përcaktuara me Marrëveshjen e tillë Kolektive.  

6. Marrëveshja Kolektive nuk mund të përfshijë dispozita të tilla që kufizojnë të drejtat e të 

punësuarve që kanë si pasojë kushte më pak të favorshme të punës sesa ato të përcaktuar në 

këtë ligj”.  

 

Po ashtu në nenin 52 të Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive të Kosovës, e cila ka 

hyrë në fuqi nga data 01.01.2015, parashihet se: “I punësuari, ka të drejtë në shpërblimin 

jubilar dhe atë: për 10 vjet të përvojës në punë pandërprerë, te punëdhënësi i fundit, në vlerë të 

një page mujore të tij; për 20 vjet të përvojës në punë pandërprerë, te punëdhënësi i fundit, në 

vlerë të dy paga mujore të tij; për 30 vjet të përvojës në punë pandërprerë, te punëdhënësi i 

fundit, në vlerë të tri paga mujore të tij. Ndërsa paragrafi 2 i këtij neni parasheh se 

“Punëdhënësi i fundit është ai që paguan shpërblime jubilare” dhe se paragrafi 3 i këtij neni 

parasheh se “Shpërblimi jubilar, paguhet në afat prej një muaji, pas plotësimit të kushteve nga 

ky paragrafi”. 



  

  

   
   

 

 

Ndërsa me nenin 53 të Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive të Kosovës parashihet se: "I 

punësuari, me rastin e pensionimit, gëzon të drejtën në pagesën përcjellëse në lartësi prej tri 

(3) paga mujore, qe i ka marr për tre (3) muajt te fundit. 

 

Në mes palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese se paditësi ishte në marrëdhënie pune 

tek e paditura dhe atë i caktuar në vendin e punës në Punëtore medicinale. Me vendimin e 

Drejtorit të Spitalin Rajonal në Prizren, të njëjtit, iu është ndërprerë marrëdhënia e punës, për 

shkak të arritjes së moshës 65 vjeçare (pensionimit).   

 

Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar dhe provave të administruara në këtë çështje 

kontestimore, gjykata ka ardhur në përfundim se, kërkesëpadia e paditësit duhet të aprovohet 

në tërësi. Kjo ngase në bazë të provave të administruara është vërtetuar se paditësja ishte në 

marrëdhënie pune tek e paditura dhe atë deri më 13.01.2017, kur të njëjtit me vendim të të 

paditurës i është ndërprerë kontrata e punës për shkak të arritjes së moshës së pensionit. 

Paditësja në procedurën administrative i është drejtuar të paditurës me kërkesë që e njëjta ti 

paguaj tri paga jubilare, prej së cilës ka marr përgjigjen me të cilën i është refuzuar kërkesa e 

saj, andaj paditësja i është drejtuar me padi gjykatës për realizimin e të drejtave të tij. Kjo është 

vërtetuar në bazë të provave të administruara e sidomos (vendimit për pensionimin e këtu 

paditëses dhe përgjigjes së të paditurës në kërkesën e paditëses). Në rastin konkret gjykata 

gjatë vendosjes lidhur me këtë çështje juridike vlerësoi dispozitat ligjore të cekura në 

Kontratën e Përgjithshme Kolektive të Kosovës të nënshkruar nga Qeveria e Kosovës, Oda 

Ekonomike e Kosovës dhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, ku në neni 3 është 

paraparë se “dispozitat  e së cilës aplikohen në tërë territorin e Kosovës”, ndërsa në nenin 4 

është paraparë se “dispozitat e kësaj kontrate janë të zbatueshme për të gjithë punëdhënësit të 

cilët në çfarëdo mënyre kryejnë veprimtari ekonomike, jo ekonomike dhe shërbime civile. Po 

ashtu në nenin 52  të kësaj kontrate është paraparë se “I punësuari, ka të drejtë në shpërblimin 

jubilar dhe atë: për 10 vjet të përvojës në punë pandërprerë, te punëdhënësi i fundit, në vlerë të 

një page mujore të tij; për 20 vjet të përvojës në punë pandërprerë, te punëdhënësi i fundit, në 

vlerë të dy paga mujore të tij; për 30 vjet të përvojës në punë pandërprerë, te punëdhënësi i 

fundit, në vlerë të tri paga mujore të tij, dhe neni 53 i kësaj kontrate parasheh “I punësuari, me 

rastin e pensionimit, gëzon të drejtën në pagesën përcjellëse në lartësi prej tri (3) paga mujore, 

qe i ka marr për tre (3) muajt te fundit”. Andaj, provave të lartcekura gjykata ua fali besimin e 

plotë, ngase gjeti se të njëjtat janë të besueshme dhe përputhen në tërësi me gjendjen faktike të 

vërtetuar, dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 Gjykata pretendimet e palës së paditur të cekura në shqyrtimin përgatitor se në rastin 

konkret paditëses nuk i takon e drejta në shpërblime jubilare pasi që vitin e jubileut të 30 këtu 

paditësja e ka pasur në vitin 2001, i vlerësoi si të pa bazuara, për faktin se neni 52 i MPKK-së, 

ndër të tjera ka paraparë se “...te punëdhënësi i fundit...”, gjë nga e cila mund të kuptojmë se i 

punësuari të drejtën në shpërblime jubilare i takon pas arritjes së moshës së pensionimit, jo 

edhe më herët apo në momenti e mbushjes së vitit jubilar. Sipas gjykatës nga formulimi i 

këtillë i kësaj dispozite pa dyshim se i punësuari të drejtën e pagesës së pagave jubilare e fiton 

në momentin e pensionimit, gjë të cilën paditësi tani më e ka arritur.. Ndërsa sa i përket asaj se 

këto paga paguhet brenda afatit prej 1 muaj nga momenti i plotësimit të kushteve, gjykata është 

e qëndrimit se ky afat vlen pikërisht për të paditurën, e cila pasi që të plotësohet kushtet ligjore 

brenda këtij afati është e obliguar ti paguaj të punësuarit një shumë të tillë, ndërsa sa i përket 

pretendimeve të palës së paditur se në kuptim të nenit 87  të ligjit të punës ka rrjedh 

parashkrimi pasi që kërkesa është parashkruar pas 3 viteve kur ka arritur e punësuara 30 vite 

punë tek tani e paditura ka qenë viti 2001 (30 vite)  e që është vite jubilar i punës për paditësen, 



  

  

   
   

 

gjykata gjen si pretendim të pa bazuar pasi që pala paditëse për këtë të drejtë është njoftuar me 

Marrëveshjes e Përgjithshme Kolektive të Kosovës e cila ka hyrë në fuqi 01.01.2015 

 

 Si përfundim gjykata vlerësoi se kjo e drejtë i takon paditësit në kuptim të dispozitave 

të lartcekura, për çka dhe vendosi që kërkesëpadinë e paditësit ta aprovojë në pjesërisht si të 

bazuar dhe e detyroi të paditurën që paditësit t'ia paguajë tre paga me rastin e pensionimit dhe 

tre paga jubilare pasi që i njëjti në bazë të librezës së punës (të cilën gjykata e ka administruar 

si provë, në të cilën e paditura nuk ka pasur vërejtje), ka provoj të punës më shumë se 45 vite. 

Dispozitat MPKK-së, decidivisht parashohin se këto paga i paguan “punëdhënësi i fundit”, e 

cila në rastin konkret është këtu e paditura.  

 

Gjykata me rastin e vendosjes lidhur me lartësinë e pagave të cilën paditësi e ka 

realizuar në tre muajt e fundit para pensionimit, mori parasysh Vërtetimin e lëshuar nga 

punëdhënësi tani e paditura me nr. 13/163 të datës 07.10.2019 (të cilën gjykata e ka 

administruar si provë, në të cilën paditësi nuk ka pasur vërejtje), në bazë të vetë deklarimeve të 

palëve ndërgjyqëse gjykata vërtetoj faktin se tani paditësi ka realizuar pagë bazë prej 362,50 

euro për muaj. 

 

Gjykata vendosi si në pikën V të dispozitivit pasi që gjykata vlerëson se kërkesën mbi 

shumat e aprovuara pasi që paditësja ka realizuar pagë prej 362,50 euro andaj për tri paga i 

takon vlera prej 1.087,50 euro si rrjedhojë shuma e kërkuar mbi këtë vlerën prej 1.087,50 euro 

e deri në shumën  prej 1.359,00 euro gjykata e gjeti si të pa bazuar.  

 

Gjykata vlerësoi se kjo e drejtë i takon paditëses në kuptim të dispozitave të lartcekura, 

për vendosje që kërkesëpadinë e paditësit ta aprovojë në tërësi si të bazuar dhe të detyroi të 

padituit që paditëses të ia paguaj tre paga në emër të tri paga përcjellëse me rastin e 

pensionimit në shumën prej 1.087,50 euro, dhe shpërblimit jubilar në shumën prej 1.087,50 

euro, shuma e përgjithshme e pagave që pala e paditur që detyrohet të ia paguaj paditëses është 

në lartësi të 2.175,00 euro bruto me kamatë ligjore prej 8% duke llogaritur nga data e paraqitjes 

së padisë duke u bazuar në nenin 382 të LMD-së.   

  

 Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 449 dhe 452.1 të 

LPK-së, ku është obliguar pala e paditur që paditëses t'ia paguajë shumën prej 15,00 euro për 

pagimin e taksës gjyqësore. 

 

 Nga të lartcekurat gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 

143 dhe 477 të LPK-së. 

 

 

      GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

C.nr.1007/2019 datë 06 Nëntor 2019 

 

 

Bashkëpunëtoprofesional                                                                                      Gjyqtarja 

    Taulant Rexhëbeqaj                                                                                      Edije Sezairi 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 7 ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet të kësaj gjykate. 


