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Numri i lëndës: 2019:093352 

Datë: 27.06.2019 

Numri i dokumentit:     00382038 

 
                                                                                                                 C.nr. 626/18 

 
GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari Berat 
Spahiu, në çështjen kontestimore të paditësit I.A nga fshati ..., Komuna e Gjilanit, të cilin me 
autorizim e përfaqëson Sh. Xh, avokat nga Gjilani, kundër të paditurës Komuna e Gjilanit - 
Drejtoria Komunale e Arsimit në Gjilan, të cilën e përfaqëson përfaqësuesi ligjor, A.M, me 
objekt kontesti kompensim i pagave me rastin e pensionimit, me vlerë të kontestit  2,015.95€, 
pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor dhe publik, me 26.06.2019, mori këtë: 
 

AKTGJYKIM 
 
I. APROVOHET në tërësi si e bazuar  kërkesëpadia e paditësit  I.A nga fshati ..., Komuna e 
Gjilanit  dhe OBLIGOHET e paditura Komuna e Gjilanit - Drejtoria Komunale e Arsimit në 
Gjilan, që paditësit I.A t’ia bëjë kompensimin e tri pagave përcjellëse në pension në shumë prej 
1,384.45€ dhe një pagë për shpërblim jubilar prej 150% të pagës bazë në lartësi prej 631.50€, 
të gjitha  në shumë të përgjithshme prej 2,015.95€, me kamatë  ligjore prej 8% në vit, duke 
filluar nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi deri në pagesën definitive, të gjitha këto në afat 
prej 7 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi.  
 
II. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësit në lartësi prej 104.97€ e kërkuar ma shumë se 
shuma e gjykuar refuzohet si e pabazuar 
 
III. Obligohet e paditura Komuna e Gjilanit, që paditësit I.A t’ia paguaj shpenzimet e 
procedurës në lartësi prej 279€. 
 

A r s y e t i m  
 
Përfaqësuesi me autorizim i paditësit, në këtë gjykatë ka ushtruar padi kundër të paditurës, me 
të cilën ka kërkuar që të aprovohet si e bazuar kërkesëpadia e tij, ashtu që, gjykata ta detyrojë 
të paditurën që paditësit t’ia kompensojë shumën prej 2,120.92€  në emër të tri pagave  
përcjellëse në pension dhe një page për shpërblim jubilar, prej 150% të pagës bazë,  me kamatë 
ligjore prej 8% nga dita e marrjes së aktgjykimit, brenda afatit prej 15 ditësh nga 
plotfuqishmëria e aktgjykimit. Përfaqësuesi i paditësit ka kërkuar kompensimin e shpenzimeve 
të procedurës në shumë prej 279€. 

 
E paditura në përgjigje në padi dhe në shqyrtimin kryesor ka kërkuar nga gjykata që 
kërkesëpadinë e paditësit ta refuzojë si të pabazuar në ligj.   
 
Gjykata për të vepruar drejt dhe për t’i vërtetuar pretendimet e palëve ndërgjyqëse në këtë 
çështje kontestimore ka administruar dhe vlerësuar këto prova: 
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Aktvendimi për Ndërprerjen e Marrëdhënies së Punës sipas Fuqisë së Ligjit me nr. … i 
dt.08.05.2018, Vërtetimi nr. .. i dt. 24.06.2019 e lëshuar nga SH.F.M.U “…“ në .., Përgjigja në 
Kërkesë nr. …. të dt. 12.06.2018, Pasqyra e llogarisë bankare të paditësit lëshuar nga P.. B.. me 
dt. 06.07.2018, Lista e pagave në tre-mujorin e fundit. 
 
Pas vlerësimit me kujdes të secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku si në kuptim të 
nenit 8 të LPK si dhe në bazë të rezultatit të gjithmbarshëm të procedurës kontestimore, gjykata 
vërtetoi këtë gjendje faktike:   

 
Se paditësi I.A ka qenë në marrëdhënie pune në Drejtorinë Komunale të Arsimit në Gjilan, së 
fundi në SHFMU “...” në ...,  Komuna e Gjilanit, nga data 19.05.1974 e deri në daljen e tij në 
pension më 29.05.2018, me përvojë të përgjithshme të punës 43 vite, 6 muaj e 20 ditë, fakt të 
cilin e konfirmon Aktvendimi për Ndërprerje të Marrëdhënies së Punës sipas Fuqisë së Ligjit 
me numër … të datës 08.05.2018, Vërtetimi i lëshuar nga e paditura DKA nr…. dt. 12.06.2018, 
Vërtetimi nr.. dt. 24.06.2018. 
 
Gjykata vërtetoi faktin se paditësi fillimisht i është drejtuar organit kompetent që t’i njihet e 
drejta lidhur me lartësinë e pagave mujore pas pensionimit, ndërsa nga përgjigja në kërkesë e 
DKA në Gjilan nr. …, e datës 12.06.2018, gjykata konstatoi  faktin se e paditura ka shqyrtuar 
kërkesën e paditësit duke iu përgjigjur se ekzekutimin e këtyre pagave e bën Ministria e 
Financave gjegjësisht Divizioni i Pagave, mirëpo kontrata kolektive ende nuk është duke u 
zbatuar nga kjo Ministri. 
 
Nga kopja e listës së pagave, gykata ka vërtetuar faktin se paditësi tre muajt e fundit para 
pensionimit ka pasur pagë neto në shumë prej 471.14€ dhe se per tre muaj të fundit paditësi ka 
pranuar të ardhura në shumë prej 1.384.45€, ashtu që detyrimi i të paditurës është që paditësit 
t’ia kompenzoj tre paga bazë në shumën e lartëcekur si dhe në emër të shpërblimit jubilar prej 
150% të një page bazë në lartësi prej 631.50€, meqë paga bazë e paditësit në muaj ka qenë 
421€x150%=631.50€ 
Këto fakte konfimohen nga Lista e pagave të paditësit për muajtë Mars, Prill dhe  Maj të vitit 
2018, kurse përvoja e paditësit konfirmohet pos nga Lista e Pagave për muajtë e cekur më lartë 
edhe nga Vërtetimi nr. .. i dt. 24.06.2019 lëshuar nga Shkolla Fillore ,,…,, në … , Komuna e 
Gjilanit.  
 
Andaj, Gjykata vendosi (si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi) që të aprovojë si të 
bazuar kërkesëpadinë e paditësit, duke vërtetuar se paditësi sipas fuqisë së ligjit  është 
pensionuar më datë 29.05.2018  dhe i njëjti në momentin e pensionimit  kishte 43 vite, 6 muaj 
e 20 ditë përvojë pune  të pandërprerë te e paditura dhe në bazë të nenit 35, parag.8 të 
Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë1, e paditura është e detyruar që t’ia kompensojë 
paditësit shpërblimin jubilar, meqë në këtë dispozitë ligjore është përcaktuar shprehimisht se ,, 
Punëtorët (anëtarë të SBASHK-ut ) në vitet jubilare të punësimit përfitojnë shpërblim jubilar 
nga punëdhënësi i fundit, në vlerë : për 10 vjet të përvojës së punës në vlerë të 50 % të një 
page bazë, per 20 vjet të përvojës së punës në vlerë të 75 % të një page bazë, për 30 vjet të 
përvojës së punës në vlerë të një page bazë, për 40 vjet të përvojës së punës në vlerë të 150 % 
të një page bazë. Shpërblimi jubilar paguhet nga punëdhënësi, kur i punësuari ka plotësuar 
kushtet e shpërblimit sipas kritereve përkatëse.  
Po ashtu në paragrafin 9 të Kontratës, shprehimisht është përcaktuar se ,,Punëtorët ( anëtarë 
të SBASHK-ut) që dalin në pension përfitojnë pagesë përcjellëse në lartësi të tri pagave sipas 
mesatares së tri pagave të fundit të punëtorit. Pagat përcjellëse paguhen nga punëdhënësi i 
fundit dhe jo më larg se 30 dite nga dita e pensionit. Gjykata ka vërtetuar se punëdhënësi i 

                                                
1 E datës 18.04.2017 
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fundit nuk i ka përmbushur këto detyrime të marrura nga Kontrata, edhe pse  ka qenë në 
detyrim me i përmbush detyrimet e tija konform nenit  8 lidhur me nenin 245 të LMD / Ligji 
nr. 04/L-077 i dt. 19.06.2012/ në të cilën dispozitë është përcaktuar se “Pjesëmarrësit në 
marrëdhënien e detyrimit kanë për detyrë ta përmbushin detyrimin e vet dhe janë përgjegjës 
për përmbushjen e të njëjtit” kurse në nenin 245 është përcaktuar se “Kreditori në 
marrëdhënien e detyrimit ka të drejtë që prej debitorit të kërkojë përmbushjen e detyrimit, 
ndërsa debitori ka për detyrë ta përmbushë atë me ndërgjegje dhe në tërësi, në përputhje me 
përmbajtjen e tij. 
Gjykata ka refuzuar pjesën tjetër të kërkesëpadisë së paditësit në lartësi prej 104.97€ e kërkuar 
ma shumë se shuma e gjykuar, pasi që lartësia e pagave neto e paditësit ka qenë 471.14 kurse 
paga bazë e tij ka qenë 421€  dhe se 150% i kësaj page bazë është shuma prej 631.50€ e jo siqë 
ka kërkuar paditësi si dhe mesatarja e tre pagave të fundit është nga 471.14€ ashtu që për tre 
muajt e fundit paditësi ka pranuar shumën  e të hollave në lartësi prej 1,384.45€ e jo siç ka 
kërkuar paditësi shumën prej 2,120.92€,meqë lista e pagave konfirmon faktet ashtu siç ka 
gjykuar gjykata e jo ashtu siç ka kërkuar paditësi 
 
Kamata prej 8% në vit është përcaktuar nga ana e gjykatës konform nenit 382 të LMD. 
 
Me rastin e vendosjes në mënyrë meritore, gjykata është kujdesur që të gjykojë kërkesat e 
paditësit të precizuara në seancën kryesore andaj edhe është vendosur në tërësi për kërkesën e 
tij të precizuar. 
 
Gjykata vlerësoi edhe pretendimet e të paditurës se e njëjta nuk është nënshkruese e 
drejtëpërdrejtë e ndonjë marrëveshje kolektive, por gjykata konstaton se Kontrata Kolektive e 
Arsimit në Kosovë është nënshkruar nga Qeveria e Republikës së Kosovës/Ministria e Arsimit 
Shkencës dhe Teknologjisë dhe Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës  
/SBASHK-u/  andaj Komunat qëndrojnë në detyrim në përmbushjen e këtyre detyrimeve. 
 
Sa i përket shpenzimeve të procedurës gjykata vendosi në bazë të nenit 452.1 të LPK duke 
pasur parasysh suksesin e paditësit në procedurë, respektivisht e detyroi të paditurën që 
paditësit t‘ia kompenzoj këto shpenzime në lartësi prej 279€, edhe atë për përpilimin e padisë 
shumën prej 104€, për taksë gjyqësore shumën prej 40€ dhe për një përfaqësim në seancë 
gjyqësore nga ana e avokatit, në lartësi prej 135€, konform TOAK. 
 
Andaj, nga arsyet e cekura më lart, e konform nenit 143 të LPK, u vendos si në dispozitiv të 
këtij aktgjykimi. 
 
 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 
C.nr. 626/18, dt. 26.06.2019 

 
Gjyqtari, 

Berat Spahiu 
 
 
Udhëzim mbi Mjetin Juridik: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në Gjykatën e 
Apelit të Kosovës në Prishtinë, në afat prej 7 ditësh pas ditës së pranimit të vendimit. Ankesa 
dorëzohet në kopje të mjaftueshme përmes kësaj gjykate. 

 
 

 


