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Numri i lëndës: 2019:293354 

Datë: 13.11.2020 

Numri i dokumentit:     01269207 

 

           C.nr. 860/19 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEGA PODUJEVË, Departamenti i 

Përgjithshëm-Divizioni Civil, me gjyqtaren Valbona Gjonbalaj, në çështjen juridike 

kontestimore të paditësit Rr. (H.) A., nga P., me vendbanim në rrugën “....”, pn. P., kundër të 

paditurës Komuna e Podujevës - Drejtoria për Shëndetësi-Qendra Kryesore e Mjekësisë 

Familjare në Podujevë, të cilën me autorizim e përfaqëson F. R., nga P., me objekt të padisë 

kompensimi i pagave përcjellës në pension të punëtorit dhe shpërblim jubilar, pas mbajtjes së 

shqyrtimi kryesorë publik, më datë 09.11.2020, në prani të paditësit dhe përfaqësuesit të 

autorizuar të paditurës, ndërsa me datë 12.11.2020, mori dhe përpiloi këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditësit Rr. A., rruga “....”, pn. Komuna e P.. 

 

II. DETYROHETe paditura Komuna e Podujevës - Drejtoria për Shëndetësi, që paditësit t ‘ia 

paguajë shumën e përgjithshme prej 2,518,08 €, dhe kjo në emër të shpërblimit jubilar në vlerë 

të tri pagave shumën 1259.04 € ( 3 x 419.68) dhe në emër të tri pagave përcjellëse në pension 

shumën 1259.04 € ( 3 x 419.68), të gjitha këto me kamatë ligjore, prej 8 %, duke filluar nga data 

e marrjes së këtij aktgjykimi e deri në ditën e pagesës definitive, si dhe t’ia paguaj shpenzimet e 

procedurës kontestimore në shumën 40€, të gjitha këto në afat prej 7 ditëve nga dita e pranimit 

të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

 

 

A r s y e t i m 
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Paditësi Rr. A., me vendbanim në rrugën “....” në P., në këtë gjykatë ka parashtruar padi kundër 

të paditurës Komuna e Podujevës - Drejtoria për Shëndetësi, për kompensimin e tri pagave 

përcjellëse dhe një pagë e gjysmë në emër të shpërblimit jubilar në shumën e përgjithshme 

1.869,00 euro. Më tej paditësi në shqyrtimin kryesor ka bërë precizimin e kërkesëpadisë duke 

kërkuar nga e paditura që kompensimin të bëhet për tri paga përcjellëse në pension dhe në vlerë 

të tri pagave për shpërblim jubilar gjithsejtë shumën 2.518,08 euro. Gjykata ka aprovuar 

precizimin e kërkesëpadisë së paditësit.  

 

Paditësi, gjatë shqyrtim gjyqësor ka deklaruar se: Mbetet në tërësi pranë padisë së parashtruar 

fillimisht, si dhe precizimit të kërkesëpadisë të parashtruar në seancën e shqyrtimit kryesor,  me 

të cilën ka kërkuar që bazuar në përvojën e punës prej 36 vjet, bazuar në Kontratën e 

Përgjithshme Kolektive dhe Kontratën Sektoriale të Shëndetësisë, të detyrohet e paditura ti 

paguaj shumën e përgjithshme prej 2,518.08€ dhe atë për tri paga përcjellëse në pension shumën 

prej 1,259.04€, si dhe në emër të shpërblimit jubilar shumën 419.68x3=1,259.04€. Ndërsa në 

fjalën përfundimtare kërkoi nga gjykata që të detyrohet e paditura që shumën e përgjithshme 

2.518,08 euro, të cilën shumë përfshihet shpërblimi jubilarë dhe pagat përcjellëse në pension 

duke u nisur nga paga të cilën e ka realizuar prej 419.68 euro për tre muajit e fundit para daljes 

në pension të gjitha këto me kamatë ligjore 8%, si dhe shpenzimet sa i përket taksës gjyqësore 

në shumën prej 30€ të cilën e ka paguar si dhe shumën prej 10€ si shtesë e taksës gjyqësore, 

bazuar në kontratën kolektive të vitit 2015, andaj në bazë të kësaj kërkoi që padia dhe 

kërkesëpadia të aprovohet në tërësi si e bazuar. 

 

Përfaqësuesi i të paditurës, gjatë shqyrtimit gjyqësor, në fjalën hyrëse sikurse edhe në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se: Mbetet në tërësi pranë përgjigjes në padi, e kundërshton padinë 

dhe kërkesëpadinë e paditësit si të pa bazuar, me të cilën ka kërkuar që gjykata të detyroi të 

paditurën për pagesën e pagave jubilare dhe për përcjellje në pension, ngase Komuna e 

Podujevës, nuk ka buxhet për pagesën e këtyre pagave dhe as linjë të posaçme buxhetore për 

pagesën e pagave përcjellëse dhe shpërblim jubilar, të parapara më Marrëveshjen e Përgjithshme 

Kolektive të vitit 2014, e cila ka hyrë në fuqi në vitin 2015, ndërsa bazuar në nenin 90 pika 5 të 

Ligjit të Punës, Kontrata e Përgjithshme Kolektive vlen për ata punëdhënës dhe punëmarrës të 

cilat i marrin obligimet sipas kësaj kontrate, e që në rastin konkret pala e paditur nuk është 

nënshkruese e kësaj kontrate, andaj nga gjykata kërkoi që padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit 

ta refuzoi si të pa bazuar. 
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 Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike lidhur me çështjen konkrete 

juridike, gjykata në procedurën e provave ka administruar provat relevante dhe atë: Aktvendimi 

mbi shkëputjen e marrëdhënies së punës, me nr. 50/2017 dt. 01.02.2017, vërtetim i përvojës së 

punës me nr. 542 të dt. 10.12.2019, lëshuar nga QKMF- Podujevë, letërnjoftimi i paditësit, 

Kontrata e punës me nr. 336, e dt. 06.03.2014, vërtetimi i lëshuar nga QKMF-Podujevë me nr. 

371 dt. 21.10.2020, pasqyra bankare  NLB Bankë, e dt. 01.12.2016, deri me 01.03.2017, libreza 

e punës me nr. 116084, nr. regj. 6046,  si dhe pagesa e taksës gjyqësore e dt. 31.01.2020. 

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

në dispozitat nga neni 8 i Ligjit për Procedurën Kontestimore, gjeti se padia dhe kërkesëpadia e 

paditësit është e bazuar në tërësi dhe si të tillë e aprovoi. 

 

Në mes të palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestues fakti se paditësi ka qenë në marrëdhënie pune 

tek e paditura deri sa është pensionuar me dt. 28.02.2017, pasi që një gjë e tillë nuk u kontestua 

nga palët, kjo vërtetohet nga vërtetimi i përvojës së punës me nr. 542 të dt. 10.12.2019, lëshuar 

nga QKMF- Podujevë. 

 

Nga Aktvendimi mbi shkëputjen e marrëdhënies së punës, me nr. 50/2017 dt. 01.02.2017, 

gjykata vërtetoi faktin se e paditura Komuna e Podujevës-QKMF Podujevë, me vendimin e sipër 

cekur, ndaj paditësit ka nxjerrë vendim mbi shkëputjen e marrëdhënies së punës sipas fuqisë 

ligjore, përfundimisht me datë 28.02.2017, për shkak të arritjes së moshës së pensionimit. 

 

Nga vërtetimi i përvojës së punës me nr. 542 të dt. 10.12.2019, lëshuar nga QKMF- Podujevë, 

gjykata vërtetoi faktin se punëmarrësi tani paditësi, me datë 01.11.1981, ka themeluar 

marrëdhënie të punës tek punëdhënësi tani e paditura, deri me datë 28.02.2017, me gjithsej 35 

vjet e 4 muaj, kur edhe i është shkëputur marrëdhënia e punës sipas vendimit të lartcekur, për 

shkak të arritjes së moshës së pensionimit. 

 

Nga Kontrata e punës me nr. 336, e dt. 06.03.2014, gjykata vërtetoi faktin se paditësi ishte në 

marrëdhënie pune tek e paditura në kohë të caktuar duke filluar prej datës 01.03.2014, e deri me 

datë 28.02.2017, në pozitën Asistent i bashkë pagesave në QKMF-Podujevë dhe lokacione të 

ndryshme në Qendër dhe Teren, sipas nevojave të punëdhënësit. 
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Nga vërtetimi i lëshuar nga QKMF-Podujevë me nr. 371 dt. 21.10.2020, gjykata vërtetoi faktin 

se paditësi ka qenë në marrëdhënie të rregullt të punës tek e paditura, punëtor në administratë, 

nga data 01.11.1981, deri me datë 28.02.2017. 

 

Nga pasqyra bankare për tri pagat e fundit për paditësin, lëshuar nga NLB Bankë-filiali Podujevë, 

të datës 01.03.2017, numri i xhirollogarisë ........................, për periudhën kohore nga dt. 

01.12.2016, deri me 01.03.2017, gjykata vërtetoi fakti se të njëjtit paga për dy muajit dhjetor të 

viti 2016 dhe janar të vitit 217 ka pranur pagën në shumën 419.68 euro , ndërsa për muajin e 

fundit  shkurt të viti 2017 ka pranuar pagën në shumën 451.45 euro, shumë kjo e cila  nuk ka 

qenë në vlerë të njejtë pasi që ka punuar edhe  në orarin e kujdestarisë duke ndryshuar nga paga 

e cila ka në shumën 419,68 €. 

 

Nga libreza e punës me nr. 116084, nr. regj. 6046, e datës 06.04.1973, gjykata vërtetoi se paditësi 

ka filluar punën tek e paditura nga data 01.11.1981 e deri më datën 28.02.2017. 

 

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 si e bazuar. Kjo ngase në bazë të provave të administruara është vërtetuar se paditësi ishte 

në marrëdhënie pune tek e paditura deri më 28.02.2017, kur të njëjtit me vendim të paditurës i 

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

 

Në rastin konkret gjykata gjatë vendosjes lidhur me këtë çështje juridike vlerësoi dispozitat 

ligjore të cekura 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 par.1 pika 1.4 të këtij ligji parashihet se “Kontrata e punës sipas fuqisë 

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

vjet”. 

 

Në Marrëveshjen 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 
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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 ti”j, ndërsa  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 gjyqësorë se në rastin konkret 

nuk ka buxhet e paditura për pagesën e pagave jubilare dhe për përcjellje në pension dhe as linje 

të posaçme buxhetore për pagesë dhe paditësit nuk i takon e drejta në shpërblim për pagesat pas 

pensionimit dhe pagesave jubilare duke u thirrur në nenin 90 të Ligjit të Punës ku është paraparë 

se Kontrata Kolektive vlen për ata punëdhënës dhe ata punëmarrës që i marrin përsipër detyrimet 

e përcaktuara me Kontratën e Përgjithshme Kolektive, i vlerësoi si të pa bazuara, për faktin se 

MPKK-së ka paraparë se palë në marrëveshje janë: përfaqësuesit e punëdhënësve, përfaqësuesit 

e të punësuarve dhe Qeveria e Republikës së Kosovës, dhe nga kjo rezulton se e paditura ka 

detyrim ndaj paditësit. 

 

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 tërësi si të bazuar dhe 

e detyroi të paditurën që paditësit t'ia paguajë tre paga me rastin daljes në pension dhe në vlerë 

të tri pagave për shpërblim jubilar, pasi që i njëjti në bazë të vërtetimit të lëshuar nga QKMF (të 

cilën gjykata e ka administruar si provë, në të cilën e paditura nuk ka pasur vërejtje), dhe i cili 

ka përvojë të punës 35 vite e 4 muaj, e që dispozitat e 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 i ka realizuar në tre 

muajt e fundit para pensionimit, mori parasysh pasqyrën bankare të NLB Banka të periudhës 

kohore 01.12.2016 deri 01.03.2017 (të cilën gjykata e ka administruar si provë, në të cilën e 

paditura nuk ka pasur vërejtje),  e në bazë edhe të deklarimeve të paditësit gjykata mori për bazë 



 Numri i lëndës: 2019:293354 
 Datë: 13.11.2020 
 Numri i dokumentit: 01269207 
 

6 (6)  

 2
0

1
9

:2
9

3
3

5
5

 

se  paditësi ka realizuar page 419.68 € për muaj, duke u nisur nga fakti se paditësi për 3 muajit e 

fundit para pensionit nuk e ka realizuar pagën në vlerë të njëjtë. 

 

Vendimi lidhur me shpenzimet e procedurës kontestimore u morë konform dispozitave të nenit 

449.1, 452.1 dhe 453.1 të LPK-së, duke obliguar të paditurën që t’ia paguaj shpenzimet e 

procedurës dhe atë emër të taksës gjyqësore në shumë prej 40€. 

 

Nga sa u theksua më lartë, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konformnenit  143 

dhe 477 të LPK-së. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEGA PODUJEVË 

Departamenti i Përgjithshëm- Divizioni Civil 

C.nr. 860/19, datë 12.11.2020. 

    

                Gjyqtarja; 

                                         Valbona Gjonbalaj 

 

KËSHILLË JURIDIKE: 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. 


