
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

 
GJYKATA THEMELORE PRISHTINE  - DEGA E GJYKATËS PODUJEVË 

 

1 (2)  

 2
0

1
9

:1
7

5
5

5
9

 

Numri i lëndës: 2019:175558 

Datë: 07.11.2019 

Numri i dokumentit:     00631777 

C.nr.100/2019 

  

  

Gjykata Themelore në Prishtinë, Dega në Podujevë, Departamenti i Përgjithshëm, me 

gjyqtarin Nazmi Neziri, në çështjen juridike kontestimore të paditësit B.R. nga P., rr. “...” pn., 

kundër të paditurës Komuna e P. – Drejtoria e Arsimit, të cilën e përfaqëson i autorizuari i saj 

F.R., me autorizim, me objekt kontesti për pagesën e pagave për përcjellje në pension dhe 

shpërblimi jubilar, me vlerë të kontestit: 2,430.00 €uro, në shqyrtimin kryesor publik të mbajtur 

më datën 06.11.2019, në prani të palëve ndërgjyqëse paditësit, dhe të përfaqësuesit të autorizuar 

të paditurës, mori këtë:  

 

  

AKTGJYKIM   

NË BAZË TË POHIMIT  

  

  

APROVOHET kërkesëpadia e paditësit B.R. nga P., rr. “...” pn., në tërësi si  e bazuar,  

 

Detyrohet e paditura Komuna e P. – Drejtoria e Arsimit, që paditësit B.R. nga P., rr. “...” pn., 

t’ia kompensojë shumën e përgjithshme prej 2,430.00 €uro, në emër të 3 (tri) pagave për 

përcjellje në pension dhe 3 (tri) pagave për shpërblim jubilar, në afat prej 15 ditësh, pas pranimit 

të këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit. 

 

Aktgjykimi është i plotfuqishëm prej dt.06.11.2019. 

 

A r s y e t i m  

   

Paditësi me padi dhe në seancën e shqyrtimit gjyqësor, ka deklaruar se mbetem në tërësi pranë 

padisë dhe kërkesëpadisë dhe i propozoj gjykatës që të njëjtën ta aprovoj me të cilën do të 

detyrohet e paditura që të bëje pagesën dhe atë tri paga për përcjellje në pension dhe tri pagave 

për shpërblim jubilar për përvojën e punës mbi 40 vjeçare dhe atë në shumën e një page bazë 

prej 405 €uro, duke llogaritur në total për gjashtë paga në shumën e përgjithshme prej 2,430.00 

€uro, (405 x 6 = 2,430.00 €uro), të gjitha këto pa kamatë dhe pa shpenzime të procedurës 

kontestimore nga të cilat heqë dorë.  

 

Andaj, meqenëse e paditura e pohoj borxhin i propozojë gjykatës që të nxjerr aktgjykim në bazë 

të pohimit, atëherë unë heqë dorë nga e drejta e ankesës ndaj Aktgjykimit. 

Shpenzimet e procedurës nuk i kërkoj. 
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Përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës në shqyrtimin kryesor të mbajtur me 06.11.2019 e ka 

pohuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit, dhe ka theksuar se duke pasur parasysh se pranë kësaj 

gjykate për çështje të njëjtë janë aprovuar disa padi dhe kundër të cilave ne kemi bërë ankesa në 

gjykatën e Apelit dhe Gjykata e Apelit na i ka refuzuar ankesat si të pa bazuara dhe përpos 

borxheve bazë kemi paguar edhe shpenzime të kamatës dhe shpenzime tjera procedurale. Andaj 

duke u bazuar në kontratën kolektive të arsimit në Kosovë, me qëllim që të mos krijohen 

shpenzime të mëtutjeshme ne nuk e kundërshtojmë që paditësit ti aprovohet padia për tri paga 

për përcjellje në pension dhe tri pagave jubilare në shumën e precizuar në seancën e sotme.  

 

Andaj i propozoj gjykatës që të nxjerr Aktgjykim në bazë të pohimit për kërkesën e pohuar, 

njëherit ndaj të njëjtit heqim dorë nga e drejta në ankesë. 

Shpenzimet e procedurës nuk i kërkoi. 

 

Gjykata në kuptim të nenit 148.2 të Ligjit për Procedurën Kontestimore pas pohimit të 

kërkesëpadisë nga ana e të paditurës ka konstatuar se në rastin konkret është fjala për kërkesa 

me të cilat palët mundë të disponojnë lirisht, prandaj në kuptim të nenit 148.1 të LPK-së, gjykata 

pa shqyrtim të mëtejshëm vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   

  

Kërkesë për shpenzime nuk ka pasur.   

 

Palët ndërgjygjëse në seancën e shqyrtimit kryesor kanë deklaruar se heqin dorë nga e drejta e 

tyre në ankesë kundër këtij aktgjykimi dhe i njëjti është në fuqi që ditën e nxjerrjes me 

dt.06.11.2019. 

 

Andaj, në kuptim të dispozitave të nenit 160.6 dhe 161 të LPK-së, janë dhënë vetëm arsyet që e 

justifikojnë nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë, Dega në Podujevë, Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.100/2019, dt.06.11.2019 

 

 

 

                                                                                  Gjyqtari:  

Nazmi Neziri 

 

 

         

KËSHILLË JURIDIKE: Palët kanë hequr dorë nga e drejta në ankesë. 

 

 

 

 

 

 

 

 


