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Numri i lëndës: 2019:228622 

Datë: 16.06.2020 

Numri i dokumentit:     00965030 

 

 

                                                                                                                         C.nr.917/2019 

                     

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, DEPARTAMENTI I PËRGJITHËM, Divizioni 

Civil, me gjyqtaren Naime Ahmeti, në çështjen juridike kontestuese të paditësit F.Z., nga fshati 

D. e P., Komuna e Vushtrrisë, të cilin e përfaqëson me autorizim bartës  Kreshnik Mjekiqi 

avokat nga Prishtina, kundër të paditurës Korporata Energjetike e Kosovës KEK-Sh.A me seli 

në Prishtinë, të cilën e përfaqëson sipas autorizimit G.B., jurist pranë të paditurës, për shkak të 

kompensimit të pagës për shpërblim jubilar, vlera e kontestit 506,00 €, pas përfundimit të 

shqyrtimit kryesor - publik të mbajtur, në prani të përfaqësuesit të paditësit dhe përfaqësuesit të 

autorizuar të paditurës, me datë 06.03.2020 mori këtë: 

                                                     A K T GJ Y K I M 

 

 

APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit F.Z., nga fshati D. e P., Komuna e 

Vushtrrisë dhe detyrohet e paditura Korporata Energjetike e Kosovës (KEK-Sh.A) në Prishtinë, 

që paditësit t’i kompensoj në emër të një page për shpërblim jubilar gjithsej shumën prej 

506,00 €, së bashku me normën e kamatës në lartësi prej 8%, e cila do të llogaritet nga data e 

marrjes së aktgjykimit gjegjësisht prej datës 06.03.2020 e gjerë në pagesën definitive, si dhe 

t’ia kompensoj shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë të përgjithshme prej 260.00€, 

të gjitha këto në afat prej 7 ditësh, nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi e nën kërcënim të 

përmbarimit me dhunë. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi nëpërmes të autorizuarit në padi, në seancën e shqyrtimit kryesor të çështjes dhe në 

fjalën përfundimtare, ka kërkuar që gjykata paditësit, t’ia njoh të drejtën në pagesë të një page 

në emër të shpërblimit jubilar, në shumë prej 506,00 € dhe duke marrë parasysh realizimin  nga 

paga mujore bazë në shumë prej 506.00€.  Më tutje ka shtuar se kërkesëpadinë e tij paditësi e 

ka mbështetur ne Marrëveshjen e Përgjithshme Kolektive të Kosovës, respektivisht nenit 52 

par. 3 dhe Kodin e Punës nga neni 53.4 si dhe nga neni 90 paragrafi 5 i ligjit të punës dhe nga 

të njëjtat baza të cilat ka pretenduar se i takon kjo e drejtë. Ka theksuar se paditësi është 

pensionuar te e paditura me datën 01.02.2017 dhe me këtë rast e paditura ia ka paguar paditësit 

ne emër te tri pagave për përcjellje ne pension gjithsej shumën prej 1,518.00€. Me tutje ka 

shtuar se paditësi ka përvojë pune te e paditura më shumë se 17 vite, i njëjti i është drejtuar me 

kërkesë të paditurës për kompensimin e një page jubilare, mirëpo e paditura ia ka refuzuar 

kërkesën pa kurrfarë baze ligjore, duke i dhënë përgjigjeje se në KEK kur të arrijnë rezultatet 
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afariste që tejkalojnë objektivat të caktuara do të zbatonin këtë dispozitë. Meqenëse paditësit i 

janë paguar tri paga në emër të pagave përcjellëse në pension, ka pas për obligim edhe pagesën  

në emër të shpërblimit jubilar i cili obligim rrjedh nga Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive.  

Ka theksuar se e paditura duke u bazuar ne vendimin me nr. 8261 i dt. 23.08.2019 ne 

vazhdimësi ka filluar t’ia njoh pagat jubilare dhe të njëjtin vendim në kopje ia ka dorëzuar 

gjykatës si dëshmi, po ashtu gjykatës i ka dorëzuar edhe dy raste veç e veç nga aktgjykimet e 

vërtetuara nga Gjykata e Apelit te Kosovës .   

Ka theksuar se, kërkesëpadia është e afatshme, meqenëse Ligji i Punës ka rregulluar çështjen e 

afatshmërisë për realizimin e kërkesave monetare në kohëzgjatje prej tre vite dhe po ashtu tre 

vite pas paraqitjes së kërkesës, prandaj paditësi të drejtën për realizimin e pagave jubilare e ka 

fituar gjatë kohës kurrë ka qenë në fuqi kontrata kolektive. Gjykatës i ka propozuar që pas 

administrimit të provave kërkesëpadinë ta aprovoj në tërësi si të bazuar.  

 

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar. 

 

E paditura nëpërmes të autorizuarit të tij me përgjigjeje në padi, gjatë shqyrtimit kryesor dhe në 

fjalën përfundimtare e ka kundërshtuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit, nga fakti se 

kërkesëpadia e paditësit  është e pa bazuar si për nga baza dhe lartësia. Ka shtuar se paditësi me 

anë të padisë ka kërkuar pagesën e një page jubilare duke u bazuar nga përvoja e punës prej 17 

vite te cilën e ka arritur te e paditura. Me tutje ka theksuar se paditësi ne kohen  e pensionimit 

te tij nga Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive e Kosovës nuk i është njohur e drejta për page 

jubilare,  andaj e paditura nuk ia ka njohur ketë kërkesë, edhe pse sipas MPKK-se ne mënyrë 

decidive është e njohur e drejta e shpërblimeve jubilare për te gjithë punëmarrësit te cilët kanë 

arritur 30 vite te përvojës se punës.Më tutje ka theksuar se Marrëveshje e Përgjithshme 

Kolektive e Kosovës pas datës 31.12.2017 nuk është me ne fuqi dhe se nuk prodhon ndonjë 

efekt juridik, andaj e paditura është tërhequr nga e njëjta marrëveshje  sipas shkresës me nr. 

392 e datës 15.09.2017 drejtuar Ministrisë se Punës dhe Mirëqenies Sociale, ndërsa padia e 

paditësit është e dorëzuar me datën 28.03.2019. Ka theksuar se duke u bazuar nga Kodi i Punës 

te e paditura, nuk e gëzon te drejtën ne shpërblimin jubilar pasi qe nga dispozita e nenit 53 

paragraf 53.4 i Kodit të Punës së KEK-ut është parapare “Sa herë që rezultatet afariste 

financiare e mundësojnë KEK-un mbanë te drejtën për pagesat shtesat/bonuset për 

punëmarrësit e vet apo edhe shpërblimet jubilare. Pagesat e tilla do te bazohen ne standarde te 

caktuara dhe objektiva te rezultateve te punës qe do te vlejnë për punëmarrësit qe do te 

aprovohen nga ana e drejtorit menaxhues”, çka do të thotë pagesa e  shpërblimit jubilar eshte e 

lidhur me gjendjen financiare te paditurës. 

Ka shtuar se kjo kërkesë e paditësit nuk njihet as nga marrëveshja e përgjithshme kolektive, 

gjithashtu me paraqitjen e padisë në vitin 2019 kjo marrëveshje nuk ka qene ne fuqi dhe nga 

vendimi i prezantuar si prove nga paditësi vërtetohet se e paditura ne te gjitha rastet te cilat 

kane baze ligjore, bazuar nga marrëveshja e përgjithshme kolektive ne harmoni me përvojën e 

punës, ndërsa për rastet te cilat nuk kane baze ligjore nuk e ka përmbushur për arsye se do te 

vepronte jashtë ligjshëm, prandaj gjykatës i ka propozuar qe pas administrimit te provave 

kërkesë padinë e paditësit ta refuzoj ne tërësi si te pa bazuar.  

 

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

Për të vlerësuar drejtë dhe për të vërtetuar gjendjen faktike lidhur me çështjen juridike konkrete 

në shqyrtimin kryesor - publik të mbajtur me datë 06.03.2020, me propozimin e palëve gjykata 

bëri administrimin e provave të gjithmbarshme e si më të rëndësishme nxori: kartela e punëtorit 

me nr. 9492 e dt. 27.03.2019, kontrata e punës me nr. 9492/0 e dt. 27.03.2019, vërtetimi i 

lëshuar nga ana e te paditurës me datën 27.03.2019, vendimi për ndërprerjen e marrëdhënies së 
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punës së paditësit me nr. 049 e dt. 20.01.2017, vendimi për pagesën e tri pagave të 

punëmarrësit me nr. 924 i dt. 01.03.2017 i lëshuar nga Korporata Energjetike e Kosovës dhe 

lista e pagave me numër 9492 e dt. 14.03.2017 .   

 

Gjykata konstatoi se në mes të palëve ndërgjegjes nuk ka qenë kontestuese fakti se paditësi ka 

qenë në marrëdhënie pune te e paditura në vendin e punës Zjarrfikës i KL.1 (P)-A5/19  dhe nuk 

ka qenë kontestuese se paditësit i është ndërprerë marrëdhënia e punës me dt. 01.02.2017, për 

shkak të shkuarjes në pension, për arsye se i njëjti ka arritur moshën 65 vjeçare.   

Kontestuese në mes të palëve ka qenë pagesa e një page jubilare, meqenëse e paditura ka 

theksua se kjo kërkesë nuk njihet as nga marrëveshja e përgjithshme kolektive, gjithashtu me 

paraqitjen e padisë në vitin 2019 kjo marrëveshje nuk ka qene ne fuqi .  

Pasi që Gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku, mbështetur 

në dispozitat nga neni 8 i Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK-së) arriti në përfundimin se 

në këtë çështje juridike kontestimore duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, për 

këto arsye: 

 

Nga kartela e punëtorit me nr. 9492 e dt. 27.03.2019, gjykata vërtetoi se paditësi ka qenë në 

marrëdhënie pune te e paditura si Zjarrfikës i KL.1 (P) - A5/19 dhe ka realizuar të ardhura 

mujore në shumë prej 506,00 €.  

Nga kontrata e punës me nr. 9492/0 e dt. 27.03.2019, gjykata ka vërtetuar se paditësi ka qene 

ne marrëdhënie te punës te e paditua me te drejta dhe detyrime te plota . 

Nga vërtetimi i lëshuar nga ana e të paditurës me datën 27.03.2019, gjykata ka vërtetuar se 

paditësi i ka realizuar përvojë të punës te e paditura ne kohëzgjatje prej 17 vite e 2 muaj e 21 

ditë.  

Nga vendimi me nr. 049 e dt. 20.01.2017, rezulton se paditësit i është ndërprerë marrëdhënia e 

punës me dt.01.02.2017, për shkak të shkuarjes në pension pasi që i njëjti i ka mbushur 65 vjet.  

Nga vendimin numër 924 i datës 01.03.2017, gjykata vërtetoi se e paditura me rastin e 

pensionimit, paditësit i ka shpërblyer  pagesën e tri pagave përcjellëse për pension në shumë 

prej 1.518,00 €.  

Nga lista e pagave e lëshuar nga e paditura për kodin e punës nr.9492, në emër të paditësit për 

periudhën  të datës 14.03.2017, gjykata vërtetoi se lartësia e pagës mujore e paditësit për një 

muaj është 506,00 €. 

Me Marrëveshjen e Përgjithshme Kolektive të Kosovës, të miratuar nga Qeveria e Kosovës dhe 

Oda Ekonomike e Kosovës-dispozitat e së cilës kanë qenë të aplikueshme në tërë territorin e 

Kosovës, (neni 2 i saj), lidhur me nenin 52 par.1 nën par, 1.1, 1.2 dhe 1.3 dhe par 2 dhe 3 të saj 

është paraparë e drejta në shpërblimin jubilar për 30 vjet përvojë pune te punëdhënësi i fundit 

në vlerë të tre pagave bazë, në lartësi të  pagave mesatare të punëtorit në Kosovë, për tre muajt 

se fundit.   

Kompensimi i pagave jubilare është e paraparë edhe me Kodin e Punës të paditurës, nr. i    

protokollit 1041 datë 05.06.2015, ku në nenin 53.4 të këtij kodi parashihet “sa herë që 

rezultatet afariste financiare e mundësojnë, KEK-u mbanë të drejtën për pagesën shtesë 

/bonuset/ për punëmarrësit e vet apo edhe shpërblimet jubilare. Pagesa të tilla do të bazohen  në  

standarde të caktuara dhe objektiva të rezultateve të punës që do të vlejnë për punëmarrësit  

dhe do të aprovohen nga Drejtori Menaxhues”. 



 Numri i lëndës: 2019:228622 
 Datë: 16.06.2020 
 Numri i dokumentit: 00965030 
 

4 (5)  

 2
01

9:
22

8
62

3
 

 

Nga plotësimi i vendimit me nr. 8261 i dt. 23.08.2019 gjykata vërtetoi faktin se e paditura të 

gjithë punonjësve që i plotësojnë kushtet  deri me dt. 31.12.2019 e që e kanë arritur përvojën e 

punës 10, 20 apo 30 vite, prej dt. 01.01.2015 dhe në vazhdim, iu vazhdohet obligimi për 

kompensimin e pagave jubilare. 

 

Nga arsyet e theksuara më lartë, gjykata ka ardhur në përfundim se në rastin konkret janë 

plotësuar kushtet e parapara në dispozitat e nenin 53.4 nenit të Kodit të Punës që paditësit ti 

njihet e drejta për pagesën e një page në emër të shpërblimit jubilar, si dhe nga Plotësimi i 

Vendimit me nr. 8261 i dt. 23.08.2019, i marrë nga vet e paditura  ku të gjithë punonjësve që i 

plotësojnë kushtet  deri me dt. 31.12.2019, ju njihet e drejta në shpërblim jubilar, andaj edhe 

vendosi që ta miratoj kërkesë padinë e paditësit si të bazuar. 

Me nenin 4 par. 3 të Ligjit të Punës është paraparë’’ Akti i Brendshëm i Punëdhënësit dhe 

Kontrata e Punës mund të përmbajnë dispozita me të cilat përcaktohen më shumë të drejta dhe 

kushte të favorshme, nga të drejtat dhe kushtet e përcaktuara me ligj, përveç nëse më këtë ligj 

nuk është përcaktuar ndryshe’’. 

Bazuar në këtë e paditura ka vepruar me aktin normative të saj përkatësisht nenin 46 par.5 të 

Kodit të punës dhe ndaj paditësit ka përmbush detyrimin me rastin e shpërblimit në emër të një 

pagage jubilare,  sipas lartësisë së pagës në shumë prej 506,00 €, pa definuar as pagën bruto 

dhe as neto, mbi këtë bazë, gjykata ka vendos si në dispozitivin I të këtij aktgjykimi, duke ia 

njoh paditësit këtë shumë në emër të pagës jubilare, gjithashtu gjykata me rastin e vendosjes 

vendimin e saj e ka bazuar në Kodin e Punës, i cili është akt normativ i brendshëm i të 

paditurës, meqë në rastin konkret Marrëveshja Kolektive nuk është në fuqi, andaj  e aprovoi në 

tërësi kërkesë padinë e paditësit. 

Gjykata me rastin e vendosjes vlerësoi edhe pretendimet e palës së paditur të paraqitura në 

përgjigje në padi, mirëpo të njëjtat nuk i mori për bazë, nga se në rastin konkret  kërkesa e 

paditësit nuk është e parashkruar e njëjta është  brenda afatit ligjor, ngase e paditura këtë 

çështje e ka të rregulluar me akt të brendshëm dhe me vendimet e saja, në bazë të  cilave 

paditësit i takon e drejta në pagesën e një page në emër të shpërblimit  jubilar, meqenëse u 

vërtetua se paditësi i ka pas përvojë pune te e paditura  17 vite e 2 muaj e 21 ditë. 

Lartësia e kamatës së përcaktuar prej 8 %, i referohet  nenit 382 par. 1 dhe 2 të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet e Detyrimeve dhe si moment të fillimit të kamatës gjykata ka marr datën e 

marrjes së aktgjykimit gjegjësisht prej (06.03.2020).  

 

Vendimin që pala e paditur t’i bartë shpenzimet e procedurës, Gjykata e ka mbështetur në 

dispozitën nga neni 452, të Ligjit për Procedurën Kontestimore  dhe Tarifën e OAK-së. 

 

Lartësia e shpenzimeve të procedurës të aprovuara i referohet  për përpilimin e padisë  shumën 

prej 104.00 €, për taksën gjyqësore të padisë 21.00 € dhe përfaqësimin në një seancë gjyqësore 

në shumën prej 135.00€, pra në shumë të përgjithshme prej 260,00 €. 

 

Prandaj, bazuar në të lartcekurat dhe duke ju referuar nenit/eve 4, 5, 7, 8 dhe 10 lidhur me 

nenin 143  të Ligjit mbi Procedurën Kontestimore (LPK), gjykata vendosi si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi.   
              

 

                                       GJYKATA THEMELORE  NË  PRISHTINË 
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C.nr.917/2019, i datës 06.03.2020 

                 

                                                                                                                  G j y q t a r j a, 

                             Naime Ahmeti 

 

  

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 7 ditësh, nga 

dita e pranimit të njëjtit, Gjykatës së  Apelit në Prishtinë, e përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


