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Numri i lëndës: 2019:285920 

Datë: 25.01.2021 

Numri i dokumentit:     01437915 

 

 

C.nr.794/2019 

 

 

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

gjyqtarin Nazmi Neziri, në çështjen juridike kontestimore të paditësit N. G. nga Podujeva, 

Rruga “Z. P.” pn., pallati “M.”, kundër të paditurës Komuna e Podujevës-Drejtoria për Arsim 

nga Podujeva, Rruga “N. G.”, pn., të cilin e përfaqëson i autorizuari F. R., përfaqësues i 

komunës për konteste juridike, me objekt kontesti kompensim i pagave për përcjellje në 

pension dhe shpërblimit jubilar, me vlerë të kontestit: 688.00 €uro, në shqyrtimin kryesor 

publik të mbajtur më datën 21.01.2021, në prani të palëve ndërgjyqëse paditësit dhe të 

autorizuarit të paditurës, mori këtë:  

 

  

A K T G J Y K I M 

 

 

APROVOHET kërkesëpadia e paditësit N. G. nga Podujeva, Rruga “Z. P.” pn., pallati “M.”, 

në tërësi si e bazuar dhe: 

 

DETYROHET e paditura Komuna e Podujevës, Drejtoria për Arsim në Podujevë, që paditësit 

N. G. nga Podujeva, Rruga “Z. P.” pn., pallati “M.”, t’ia paguaj kompensimin në emër të një 

page e gjysmë për shpërblimin jubilar dhe atë në shumën e përgjithshme prej 688.00 euro, të 

gjitha këto me kamatë ligjore prej 8%, duke filluar ti llogaritet nga dita e nxjerrjes së këtij 

aktgjykimi e deri në pagesën përfundimtare, si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore në 

vlerë prej 98.00€uro, në afat prej 15 ditësh, pas pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e 

përmbarimit. 

 

 

A r s y e t i m   

 

 

Paditësi, ka kërkuar nga gjykata që të aprovohet kërkesëpadia dhe të detyrohet e paditura që në 

emër të një page e gjysmë për shpërblim jubilar, paditësit t’ia paguajë kompensimin në shumën 

e përgjithshme prej 688.00 eurove, kamatën dhe shpenzimet e procedurës. Ka shtuar se ka qenë 

në marrëdhënie pune te e paditura dhe ka punuar si mësimdhënës deri në kohën e pensionimit 

datës 10.07.2019. Paditësi kërkesat e veta i kërkon duke u bazuar në bazën ligjore dhe atë në 

nenin 35.8 pika 8.4 të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë të dt.18.04.2017. Ka shtuar se 

kërkoj që e paditura të obligohet në pagesën e një page e gjysmë për shpërblim jubilar me 
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rastin e pensionimit në shumë prej 688€uro, me kamatë ligjore, ndërsa kërkesën për tri paga 

për përcjellje në pension veç e kam realizuar, gjithashtu i kërkoj edhe shpenzimet e procedurës 

për përpilim të padisë në shumë prej 78€uro dhe taksë gjyqësore në shumë praj 20€uro. Si 

dëshmi mbi pagën bazë gjykatë i dorëzoj listën e pagave lëshuar nga Buxheti i Republikës së 

Kosovës me të cilën vërtetohet paga bazë para pensionimit ku shihet se kam realizuar pagën 

bazë në shumë prej 459 €. 

Andaj, i ka propozuar gjykatës që padinë dhe kërkesëpadinë e precizuar ta aprovoj në tërësi si 

të bazuar.  

 

Përfaqësuesi i të paditurës në përgjigje në padi, seanca e ka kontestuar në tërësi padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar ngase komuna e Podujevës nuk ka buxhet për pagesën 

e këtyre pagave. Më tej ka shtuar se meqenëse Komuna Podujevës nuk ka buxhet për pagesën e 

pagave jubilare, kërkojmë që padia dhe kërkesëpadisë e paditësit të refuzohet si e pa bazuar. 

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

Gjykata për vlerësimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike në 

procedurën e të provuarit i ka administruar këto prova: u lexua lista e pagave lëshuar nga 

buxheti i Republikës se Kosovës në emër të paditësit për pagën e muajit Prill 2018, Dëftesë 

pagesa lëshuar nga Komuna e Podujevës e dt.08.07.2019, Formular për kërkesë apo ankesë 

Komuna e Podujevës dt.08.07.2019, Vërtetimi mbi përvojën e punës për paditësin lëshuar nga 

Gjimnazi “A. Xh.” numër .. dt.04.12.2019 Podujevë, Vendimi mbi pensionimin për paditësin 

lëshuar nga MPMS Departamenti i pensioneve dt.30.07.2019, përgjigja në padi e të paditurës 

dt.20.10.2020. 

 

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

mbështetur në dispozitat nga neni 8 i LPK-së, arriti në përfundimin se në këtë çështje juridike 

civile duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, për këto arsye: 

 

Për gjykatën dhe palët ndërgjygjëse nuk është kontestues fakti se paditësi ka qenë në 

marrëdhënie pune tek e paditura mbi 42 vite derisa është pensionuar me dt.10.07.2019 pas 

mbushjes së moshës 65 vjeçare sipas fuqisë ligjore, po ashtu nuk është kontestuese se e 

paditura nuk i ka paguar paditësit kompensimin e një pagë e gjysmë në emër të shpërblimit 

jubilar pasi që një gjë e tillë nuk kontestohet nga palët, kjo vërtetohet nga deklaratat e palëve 

gjatë shqyrtimit të kësaj çështje, por kjo vërtetohet dhe me provat materiale në shkresat e 

lëndës. 

 

Kontestuese ishte baza juridike e kërkesëpadisë nga e paditura e cila deklaron se nuk ka buxhet 

për pagesën e këtyre pagave dhe se ajo nuk është nënshkruese e kontratës kolektive që të marrë 

përsipër detyrimet e përcaktuara me kontratën kolektive, derisa paditësi deklaron se i takon kjo 

e drejtë sipas dispozitave ligjore dhe Kontratës Kolektive të Arsimit të Kosovës e cila ka hyrë 

në fuqi me 18.04.2017, konkretisht nenit 35 të saj. Paditësi sa i përket lartësisë se 

kërkesëpadisë ka deklaruar se para pensionimit ka realizuar pagën bazë në vlerë prej 459.00€ 

dhe për këtë si dëshmi ka bashkangjitur Listën e pagave nga Buxheti i Republikës së Kosovës 

për muajin Prill 2018, në bazë së cilës ka kërkuar shpërblimin jubilar. 

 

Pretendimet dhe kundërshtimet e përfaqësuesit të paditurës janë të pabazuara në prova 

materiale dhe për këto kundërshtime pala paditur nuk e ofroj asnjë provë të vetme që do ti 

bënte të bazuara kundërshtimet e tij edhe pse ka qenë e obliguar sipas dispozitave ligjore nga 

neni 7.1 lidhur me nenin 319.1 dhe 2 të LPK-së, mirëpo nuk e bëri këtë.  
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Kjo nuk mund të thuhet për palën paditëse sepse me prova të mjaftueshme e bëri të bazuar 

kërkesëpadinë e tij siç dhe është aprovuar, andaj nuk qëndrojnë kundërshtimet e paditurës kur 

e konteston bazën juridike të kërkesëpadisë se paditësit sepse ajo me prova të mjaftueshme 

vërtetohet në procedurë. 

 

Baza juridike e kërkesëpadisë vërtetohet dhe bazohet në Kontratën Kolektive të Arsimit në 

Kosovë nga dt.11.04.2017 e cila është e bazuar në nenin 90 të Ligjit të Punës Nr.03/L-212 viti 

2010, Ligjin për Këshillin Ekonomiko-Social dhe Ligji mbi Organizimin Sindikal në Kosovë. 

 

Sipas Kontratës Kolektive të Arsimit të Kosovës nga dt.18.04.2017, të cilat dispozita aplikohen 

në tërë territorin e R. Kosovës e ka rregulluar qartë këtë çështje në nenin 35 par.8 nën par.8.4. 

të saj ku është e paraparë se: “Punëtorët (anëtarët e SBASHK-ut) në vitet jubilare të punësimit 

përfitojnë shpërblimin jubilar nga punëdhënësi i fundit, në vlerë: 8.4. për 40 vjet të përvojës së 

punës në vlerë të 150% të një page bazë.”, por këtë nuk e ka bërë e paditura edhe pse ka qenë e 

obliguar ta bëjë këtë. Është dëshmuar se paditësi para pensionimit ka realizuar pagën bazë në 

shumë 459.00€. Mirëpo paditësi në padinë e tij ka kërkuar që për përvojën mbi 40 vjeçare, ti 

bëhet kompensimi në lartësinë e një page e gjysmë (150%)  të pagës bazë për shpërblim jubilar 

në shumën e përgjithshme prej 688.00 eurove dhe gjykata ja aprovoj si të tillë në tërësi. 

 

Prandaj gjykata gjeti se kërkesëpadia e paditësit është e drejtë dhe e bazuar dhe se i takon sipas 

dispozitave të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë e dt.11.04.2017 sipas nenit 35 par.8 

nën par.8.4. të njëjtës. Se paditësi ka dalë në pension me dt.10.07.2019 sipas Ligjit të punës 

nr.03/L-212 viti 2010, se Kontrata gjatë kësaj periudhe është në fuqi dhe vepron në këtë rast. 

Po ashtu kjo është e rregulluar me Ligji nr.03/L-212 sipas nenit 90 par.4 të tij ku thuhet se: 

“Marrëveshja Kolektive mund të lidhet për një periudhe të caktuar me kohëzgjatje jo më shumë 

se 3 ( tri) vjet.”, siç është dhe me këtë Kontratë e cila gjen zbatim për rastin e paditësit. Andaj, 

gjykata duke u bazuar në këto dispozita vendosi ta aprovoj si të bazuar kërkesëpadinë e 

paditësit.  

 

Ndërsa lidhur me lartësinë e saj gjykata vendosi duke u bazuar në deklaratën e paditësit se para 

pensionimit paga bazë ka qenë në vlerë prej 459€ si dhe nga provat materiale Listën e pagave 

nga Buxheti i Republikës së Kosovës për muajin 01-30 Prill 2018 ku siç shihet paditësi ka 

realizuar pagën bazë në shumë 459.00€, në bazë së cilës ka kërkuar shpërblimin jubilar dhe 

deklarimit të tij se ka përvojë mbi 40 vjeçare dhe provat tjera të cilat nuk ishin kontestuese as 

nga palët ndërgjygjëse. Me këtë rast gjykata e detyroj të paditurën t`ia paguaj paditësit 

gjithsejtë shumën prej 688.00 €, dhe atë një pagë e gjysmë (150% të një page bazë) për 

shpërblim jubilar të pagës bazë prej 459.00€. 

 

Gjykata i konsideron si të papranueshme dhe të pabazuara pretendimet dhe kundërshtimet e të 

paditurës se ajo nuk ka asnjë obligim ndaj paditësit me arsyetim se ajo nuk ka buxhet për të 

paguar kërkesat e paditësit dhe se ajo nuk është nënshkruese e kontratës kolektive që të marrë 

përsipër detyrimet e përcaktuara me kontratën kolektive, për çka edhe i ka propozuar gjykatës 

që padia e paditësit të refuzohet në tërësi si e pa bazuar.   

 

Gjykata lidhur me kamatën ka vendosur sipas dispozitave të nenit 382.2 të Ligji Nr.04/L-077 

për Marrëdhëniet e Detyrimeve. 

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës gjykata e bazoi në dispozitat e nenit 449, 450, 452.2 

dhe 453.1 të LPK-së dhe Udhëzimit administrativ Nr.01/2017 të KGJK-së për unifikimin e 

taksave gjyqësore, duke e detyruar të paditurën që t’ia paguaj paditësit shpenzimet e 
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procedurës kontestimore në shumë prej 98.00€uro, dhe atë shumën prej 78 për përpilimin e 

padisë si dhe shumën prej 20€ në emër të taksës gjyqësore të paguar për padi.  

 

Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

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

C.nr.794/2019, me datën 21.01.2021 

 

 

                                                                                                                              Gjyqtari 

       Nazmi Neziri 

 

 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej shtatë 

(7) ditëve nga dita e pranimit pranë Gjykatës së Apelit, përmes kësaj Gjykate.  

 


