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Numri i lëndës: 2019:296963 

Datë: 11.11.2020 

Numri i dokumentit:     01261537 

C.nr.882/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, DEGA NË PODUJEVË, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, me gjyqtarin Binak Duqi dhe zyrtaren ligjore Dalina Kërqeli, në 

çështjen juridike kontestimore të paditësit E.K. nga fshati M. K. P., kundër të paditurës Komuna 

e Podujevës – Drejtoria e Arsimit, të cilën e përfaqëson i autorizuari i saj F. R., me autorizim, 

me objekt kontesti për pagesën e pagave për shpërblimi jubilar, në shqyrtimin kryesor publik të 

mbajtur më datën 03.11.2020, në prani të palëve ndërgjyqëse paditësit dhe përfaqësuesit të 

autorizuar të paditurës, ndërsa me dt.11.11.2020 mori këtë: 

A K T G J Y K I M  

I. APROVOHET pjesërisht kërkesëpadia e paditësit E. K. nga fshati M. K. P., SI E BAZUAR,  

II. DETYROHET e paditura Komuna e Podujevës – Drejtoria e Arsimit, që paditësit E. K. nga 

fshati M. K. Podujevës, t’ia kompensojë paditësit E. K. nga fshati M. Komuna e P., në emër të 

një page e gjysmë (1.5) për shpërblim jubilar (apo për 40 vjet përvojë pune) në vlerë të 150% të 

një page bazë dhe pagën bazë e ka në shumën prej 421 x 1.5 (ose + 210.50) = 631.50 euro. 

Shumën e aprovuar e paditura detyrohet ta paguaj paditësit me kamatë prej 8%, duke ju llogaritur 

nga dita e nxjerrjes së këtij aktgjykimi e deri në pagesën përfundimtare. 

III. Shumën 631.50 euro për kompensimin e një page e gjysmë ose 150 % të një page bazë për 

shpërblim jubilar e paditura detyrohet t’ia paguaj paditësit në afat prej 7 ditësh, pas pranimit të 

këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit. 

IV. Përtej shumës së aprovuar për paditësin prej 631.50 euro shuma tjetër e kërkuar për 2.5 (dy 

paga e gjysmë për shpërblim jubilar në shumën prej 1.688.50 euro i refuzohet si e pa bazuar. 

V. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

A r s y e t i m 

Paditësi në 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 bëjë pagesën 4 pagave për shpërblim jubilar, për përvojën e punës mbi 

40 vjeçare në shumën prej 2.320.00 euro, të gjitha këto pa kamatë ligjore sipas LMD-së. 
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Andaj i propozojë gjykatës që të nxjerr aktgjykim dhe ta detyroj të paditurën t’ia kompensoj 

shumën e precizuar. 

Shpenzimet e procedurës nuk i kërkoj. 

Përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës në përgjigje e ka kundërshtuar në tersi padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditësit ndërsa në shqyrtimin kryesor të mbajtur me 03.11.2020 e ka kontestuar 

pjesërisht padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit, për pagesën e 4 pagave për shpërblim jubilar të 

parapara sipas Kontratës Kolektive të Arsimit Parauniversitar të dt.18.04.2017. Kjo për arsye se 

Komuna e Podujevës nuk ka buxhet për ti bërë këto pagesa të pagave jubilare. Ngase sipas 

kontratës kolektive të arsimit parauniversitar të dt.18.04.2017 në nenin 35.8 pika 8.4 është e 

paraparë që përmbi 40 vite përvojë pune mësimdhënësit i paguhet vlera prej 150% të pagës bazë 

e që në rastin konkret i bie për pagesën e 1.5 (një pagë e gjysmë) e jo 4 paga që i kërkon paditësi. 

Prandaj i propozoj gjykatës që padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit ta refuzoj pjesërisht sa i 

përket pagave të kërkuara për shpërblim jubilar. Prandaj në fjalën përfundimtare ka deklaruar se 

pjesërisht e kundërshtoj padinë dhe përtej shumës së paraparë për 1.5 pagë apo 150% të saj në 

shumën prej 631.50 euro pjesën tjetër e kundërshtojmë si të pa bazuar dhe i propozon gjykatës 

që përtej kësaj shume ta refuzoj atë. 

Shpenzimet e procedurës nuk i kërkoi. 

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 padia e ushtuar në këtë gjykatë me dt.26.12.2019, kërkesë e paditësit për kompensim të 

tri pagave numër serik 264626 e dt.22.10.2019 drejtuar Komunës së Podujevës, me numër 

protokolli 05-615-03-0082740/19, pagesa në emër të takes gjyqësore në shumë prej 30 euro, 

aktvendim për përgjigje në padi i dt.02.09.2020, përgjigje në padi e dt.09.09.2020, vendim i 

Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale te R. Kosovës – Departamenti i Pensioneve i 

dt.13.12.2019 me të cilën paditësit i njihet e drejta në kategorizimin e pensioneve kontribut 

pagues, vendim i Drejtorisë së Arsimit Nr.05/860 i dt.10.10.2019 i Komunës së Podujevës, lista 

e pagave, lista e transaksioneve bankare lëshuar nga Raiffaisen Bank. 

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

në dispozitat e nenit 8 të LPK-së, arriti në përfundimin se në këtë çështje juridike civile duhet 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi për këto arsye: 

Nuk është kontestues në mes palëve ndërgjygjëse fakti se paditësi ka punuar te e paditura deri 

në shkuarjen në pension sipas fuqisë ligjore mbushjes së moshës 65 vjeçare për 44 vite përvojë 

pune, prej dt.01.09.1975 deri me 18.10.2019. 

Nuk është kontestues fakti se paditësi ka dalë në pension me 18 tetor të vitit 2019. 

Kontestuese ishte pjesërisht baza juridike e kërkesëpadisë së paditësit nga ana e paditurës tek 

kërkesa për 4 (katër) paga për shpërblim jubilar kur pretendon paditësi se i takojnë deri sa e 

paditura e kundërshton këtë fakt sepse paditësit sipas kontratës kolektive të arsimit paraunivesitar 

të dt.18.04.2017 i takon vetëm 150% e pagës bazë apo 1.5 (një pagë e gjysmë) e saj në shumën 
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prej 631.50 euro e jo siç kërkon paditësi shumën prej 2.320.00 euro për 4 paga për shpërblim 

jubilar. 

Gjykata pas vlerësimit të provave, thënieve në padi dhe përgjigje në padi si dhe deklarimit të 

palëve ndërgjygjëse në shqyrtim kryesor të dt.03.11.2020 gjeti se kërkesëpadia e paditësit është 

pjesërisht e bazuar dhe si të tillë e aprovoj siç është cekur dhe në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Gjykata e aprovoj kërkesëpadinë e paditësit pjesërisht si të bazuar.  

Por gjykata nuk e aprovoj kërkesën e paditësit në tersi për paga për shpërblim jubilar që kërkoj 

4 paga në shumën prej 2.320.00 euro sepse kjo kërkesë nuk ka mbështetje në kontratë kolektive 

të 18.04.2017. Gjykata paditësit ja aprovoj kërkesën prej 631.50 euro. për 1.5 (një pagë e gjysmë) 

duke marrë parasysh se paditësi ka realizua pagë bazë prej 421.00 euro në muaj si dhe gjysmë 

page bazë prej 210.50 euro dhe gjithsejtë për 1.5 për shpërblim jubilar apo 150% të një page 

bazë ju aprovua shuma prej 631.50 euro. Kjo shumë e aprovuar është në pajtim të plotë me 

Kontratën Kolektive të Arsimit Parauniversitar të nënshkruar në mes të SBASHK-ut dhe 

MASHT-it me 18.04.2017.  

Kjo kërkesë është e bazuar në Kontratën Kolektive të cekur më lartë në nenin 35 kapitulli IV i 

saj Rregullat e Përgjithshme dhe Pagat ku në nenin 35 par.9 të saj thuhet se: ”Punëtorët (anëtarë 

të SBASHK-ut) që dalin në pension përfitojnë pagesë përcjellëse në lartësi të 3 (tri) pagave të 

fundit të punëtorit të cilat i ka realizua në marrëveshje me të paditurën në procedurë 

jashtëgjyqësore. Se sa ka realizua pagën bazë paditësi kjo u vërtetua nga dëshmia - prova e ofruar 

nga paditësi dhe administruar si provë në procedurën e provës nga gjykata BRK (Buxheti i 

Republikës së Kosovës) për pagesën e bërë paditësit me dt.01.10.2019 - 31.10.2019 në Raiffeisen 

Bank në shumën prej 421.00 euro në muaj. 

Por paditësit ju aprovua pjesërisht kërkesa e tij për pagat për shpërblim jubilar kur ka kërkuar 

për 4 (katër) paga në shumën e kërkuar prej 2.320.00 euro e ju aprovua gjithsejtë 1.5 (një pagë e 

gjysmë) apo 150% të një page bazë. Duke marrë parasysh se paditësi ka pasur pagë bazë prej 

421.00 euro x 1.5 shuma e aprovuar prej 631.50 euro apo (1 një pagë 421.00 + gjysmë pagë prej 

210.50 = 631.00). Por ju refuzua si e pa bazuar dhe mbështetur në prova kërkesa tjetër e paditësit 

edhe për 2(dy) paga e gjysme ne shumen prej1.688.50 euro. 

Këtë shumë të refuzuar nga gjykata me të drejtë e kundërshtoj dhe e paditura sepse nuk gjen 

mbështetje kërkesa e paditësit dhe gabimisht ka vlerësuar se mësimdhënësi që ka përvojë mbi 

40 vjeçare i takojnë 4 (katër) paga në shumën e kërkuar prej 2.320.00 euro. Andaj paditësit ju 

aprovua shuma prej 631.50 euro për 1.5 (një pagë e gjysmë prej 421.00 euro + 210.50 euro = 

631.50 euro). 

Shuma e kërkuar nga paditësi nuk gjen mbështetje as në Kontratën Kolektive të Arsimit 

parauniversitar dt.18.04.2017 e nënshkruar nga SBASHK-u dhe MASHT-i QRK. Sipas nenit 35 

në kapitullin e IV të saj Rregullat e Përgjithshme dhe Pagat paragrafi 8 i saj thuhet se: ”Punëtorët 

(anëtarë të SBASHK-ut) në vitet jubilare të punësimit përfitojnë shpërblimin jubilar nga 

punëdhënësi i fundit” kurse në par.8 pika 4 i saj thuhet se: ”Për 40 vjet të përvojës së punës i 

punësuari paguhet nga punëdhënësi në vlerën prej 150% të një page bazë”, që d.m.th. se paguhet 

për 1.5 (një pagë e gjysmë) të një page bazë. 
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Sa i përket asaj se sa ka pasur bazën e pagës paditësi gjykata me vështrim në provën e ofruar nga 

paditësi e të administruar si provë në procedurën e provës pagesën e bërë nga BRK për periudhën 

01.10.2019 deri me 31.10.2019 gjeti se paga bazë ka qenë në shumën prej 421.00 euro në muaj. 

Andaj duke llogaritur këtë shumë 421.00 x 1.5 të pagës = 631.50 euro apo 1 (një) pagë prej 

421.00 + gjysmë pagë prej 210.50 euro, del shuma e aprovuar prej 631.50 euro.  

Andaj janë të pabazuara pretendimet e paditësit se i takojnë 4 paga për shpërblim jubilar dhe 

pjesa e refuzuar është në shumën prej 1.688.50 euro apo për 2 paga e gjysme. Pra gjykata i mori 

si të bazuara dhe mbështetura në prova kundërshtimet e paditurës dhe i aprovoj pjesërisht si të 

tilla kurse i refuzoj si të pa bazuara dhe pa mbështetura në prova materiale pretendimet e 

paditësit. 

Gjykata vendimin që shuma e aprovuar për paditësin ti llogaritet me kamatë ligjore prej 8% e 

mori konform dispozitës së nenit 382.2 të LMD-së Ligji nr.04/L-077 që ka hyrë në fuqi me 

dt.01.01.2013. 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës kontestimore bazuar në dispozitat e nenit 450 të LPK-së, 

që secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale, pasi që pala paditëse nuk i kërkoj ato. 

Andaj, në kuptim të dispozitave të cekura më lartë janë dhënë arsyet që e justifikojnë nxjerrjen 

e këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, DEGA NË PODUJEVË,  

Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil 

C.nr.882/19, dt.11.11.2020 

 

Gjyqtari: 

Binak Duqi 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 7 

ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi pranë Gjykatës së Apelit, përmes kësaj Gjykate. 


