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C.nr.477/19 

 GJYKATA THEMELORE FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm,Divizioni Civil, 

gjyqtari Burim Emërllahu,në çështjen kontestuese të paditësit S.O  ,nga Fshati .....,Komuna e 

Ferizajit, të cilin në bazë të autorizimit e përfaqëson avokati A.I, nga Ferizaji, kundër të 

paditurës  Komuna e Ferizajit –Drejtoria e Administratës dhe Personelit, për shpërblimin e 

pagave jubilare dhe pagave përcjellse në pension, me datë 10.09.2019  mori këtë:  

                                                                  A K T GJ Y K I M 

 

I. PJESËRISHTË APROVOHET SI E BAZUAR  kërkesëpadia e paditësit S.O  ,nga Fshati ....  

Komuna e Ferizajit, dhe DETYROHET e paditura Komuna e Ferizajit –Drejtoria e Administratës 

dhe Personelit  që paditësit S.O, t’ia paguaj në emër të shpërblimit jubilar  shumën prej 3627.30 

euro,me  me kamatë  prej 8 % në vit ,duke llogaritur nga data e ushtrimit të   padis e deri në 

pagesën definitive, të gjitha këto në afat prej 7  ditësh nga dita e plotëfuqieshmërisë së këtij 

aktgjykimi. 

 

II.Detyrohet e paditura Komuna e Ferizajit –Drejtoria e Administratës dhe Personelit,që 

paditësit S.O ,në emër të shpenzimeve të procedurës kontestimore t’ia paguaj shumat siq 

vijon:për hartimin e padis 104 euro,për një seancë gjyqësore 135.20 euro,për taksën gjyqësore 

për padi shumën prej 60 euro të gjitha këto në afat prej 7 ditësh nga dita e plotëfuqieshmërisë së 

këtij aktgjykimi. 

 

III.Refuzohet si e pa bazuar  pjesa e kërkesëpadis së paditësit S.O  me të cilën ka kërkuar që të 

detyrohet e  paditura  Komuna e Ferizajit –Drejtoria e Administratës dhe Personelit që paditësit 

S.O në emër të dy pagave përcjellse në pension tia paguaj  shumën prej 2418 euro, me  me 

kamatë  prej 8 % në vit ,duke llogaritur nga data e ushtrimit të   padis e deri në pagesën 

definitive,  në afat prej 7  ditësh. 

 

                                                                       A r s y e t i m 

 

Paditësi S.O  nga Ferizaji , ka parashtruar  me padi në këtë Gjykatë, kundër të paditurës 

Komuna e Ferizajit –Drejtoria e Administratës dhe Personelit, për shpërblimin e pagave 

jubilare dhe pagave përcjellse në pension.  

 

    Nga thënjet e paditësit në padi rezulton se i njejti padin e bazon në faktin se ka qenë në 

mardhënje pune te e paditura , në periudhën 33 vjeqare  ,mirëpo e paditura paditësit nuk ia ka 

paguar pagat që i kërkon me kërkesëpadi edhe pse të njejtat paditësit i takojnë në bazë të 

Marrveshjës së Përgjithshme Kolektive në fuqi nga data 01.01.2015.  

 

Përfaqsuesi i autorizuar i paditësit avokati A.I nga Ferizaji gjatë seancës ka mbetur në 

tërësi pranë padis dhe kërkesëpadis.  
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E paditura përmes të autorizuarit të sajë S.V në lidhje me qështjen kontestuese ka 

deklaruar:  paditësi  ka ushtruar  padi ,kundër  të  paditurës  Komuna e  Ferizajit, në Gjykatën 
Themelore në Ferizaj,për kompensimin e shpërblimit  të pagave jubilare  në shumën  prej 
3.627.30 €  dhe dy pagave përcjellëse në pension në lartësi prej 2418 gjithësejt 6.045,50 me 
kamatë  në shkallë prej 8% nga dita e ushtrimit  të padisë deri në pagesën definitive si dhe 
shpenzimet e procedurës për përpilim të padisë për përfaqësim sipas tarifës së avokatëve dhe 
taksën gjyqësore për padi dhe aktgjykim të gjitha në afat prej 7 ditësh.E paditura  Komuna e 
Ferizajit,  e konteston në tërësi padinë dhe kërkesë padinë e paditësit si të  pa bazuar.Nga 
kontrata akt emërimi nr.10/2010 ,e datës 01.07.2011 e përpiluar nga Drejtoria e Administratës 
dhe Personelit provohet se paditësi ka qenë në punët dhe detyrat e punës Drejtor i ..... në njësinë 
e Brendshme dhe në kohë të përcaktuar po me datën 29.08.2018 i përfundon mardhënja e punës 
sipas fuqisë ligjore ngase plotëson kushtin prej 65 vite.Bazuar në dispozitat e Ligjit të Shërbyesve 
Cvil ,Zyrtarët e njësisëm Administrative ,hyjnë në kategoritë e shërbyesve civil. Kurse konform 
nenit 22  të Ligjit  për  pagat e shërbyesve civil ku thuhet:1.sipas nenit 22 të Ligjit për Pagat e 
Nëpunësve Civil nëpunësi civil që arrin moshën e pensionimit  në Shërbimin civil, gëzon të 
drejtën e kompensimit, 2.Nëpunësi  civil, që arrin moshën e pensionimit gëzon të drejtën e 
marrjes së një pagese në shumë prej  një (1) page  mujore  të  njëhershme në vlerën e pagës së 
fundit.Bazuar në dispozitën e nenit 19 të Rregullores nr.33/2012,Për shtesat në  pagë dhe 
kompensime të tjera  të nëpunësve civil,Pagesa për pensionim.1.Sipas nenit 22 të  Ligjit për  paga 
e  nëpunësve   civil  nëpunësi civil që arrin moshën e pensionimit të Shërbimit civil, gëzon  të 
drejtën e kompensimit,2.Nëpunësi civil, që arrin moshën e pensonimit gëzon  të drejtën e 
marrjes së  një pagese në shumë  prej  një (1) page mujore të njëhershme në vlerën e pagës së 
fundit.Pretendimet e paditësit se gëzon të drejtën në pagesën e tri pagave jubilare në bazë të 
nenit 52.1.1.3 ngase ka 33 vjet’ përvojë pune dhe pagave përcjellëse në pension në bazë të nenit 
53 të Marrveshjes së Përgjithshme Kolektive e cila është në aplikim nga data 01.01.2015 në tërë 
teritorin e Republikës së Kosovës ,përkatësishtë kryeministri  e cilat sipas nenit 6 të Ligjit për 
Shërbyes Civil të Kosovës e Administron Shërbimin Civil të Kosovës .Ky pretendim nuk ka bazë 
ligjore ngase Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive e nënshkruar në mes të përfaqësuesit të 
BSPK-së dhe Kryeministrit ,OEK dhe Kryesuesi KES ,Marrveshja e Përgjithshme Kolektive është 
nësnhkruar me datë 18.03.2014 por baqzuar në dispozitën e nenit 82 ka hy në fuqi nga data 
01.01.2015 .Kohëzgjatja e marrëveshjes së përgjithshme kolektive është tri vite.Nga kjo rezulton 
se paditësi në kohën kur ka fituar të dejtën e pensionimit Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive 
nuk ka qenë në fuqi .Nga të gjitha faktet e paraqitura ,propozojmë gjykatës të marrë:aktgjykim të 
refuzohet kërkesëpadia e paditësit S.O ,si e pa bazuar .Kurse Oda Ekonomike e Kosovës është 
tërhequr nga Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive në bazë të njoftimit nr.392 ,të datës 
15.09.2017. 

 
 

Gjykata provat e administruara i ka vlerërsuar sipas nenit 8 të LPK-së dhe ka vërtetuar 
këtë gjendje faktike : 

 
Me leximin e akt emërimit të datës 01.07.2011 ,gykata ka vërtetuar se paditësi ishte në 

mardhënje pune te e paditura në vendin e punës Drejtor i ...... pa afat të caktuar. 
 
Me leximin e  letër emrimit të datës 04.07.2000 gjykata ka vërtetuar se paditësit ishte  në 

mardhënje pune te e paditura në vendin e punës revizionist me afat 01.07.2000 deri  31.12.2000. 
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Me leximin e vendimit për përfundimin e mardhënjes së punës për shkak të arritjes së 

moshës së pensionimit 01 nr.432/18 ,i datës 28.08.2018 gjykata ka vërtetuar se paditësit S.O me 
datë 29.08.2018 i ka përfunduar mardhënje e punës te e paditura për shkak të arritjes së moshës 
së pensionimit. 

 
Me leximin e listes së pagës për muajin maj 2018  ,gjykata ka vërtetuar se paditësi  si 

rezultat i mardhënjes së punës të e paditura ka realizuar pag mujore neto 1209.10 euro  në 
muajin maj 2018 dhe ka përvoj pune 33 vjeqare. 

 
Me leximin e listes së pagës për muajin qershor  2018  ,gjykata ka vërtetuar se paditësi  si 

rezultat i mardhënjes së punës të e paditura ka realizuar pag mujore neto 1209.10 euro  në 
muajin qershor  2018 dhe ka përvoj pune 33 vjeqare. 

 
Me leximin e listes së pagës për muajin Korrik   2018  ,gjykata ka vërtetuar se paditësi  si 

rezultat i mardhënjes së punës të e paditura ka realizuar pag mujore neto 1209.10 euro  në 
muajin korrik   2018 dhe ka përvoj pune 33 vjeqare. 

 
Me leximin e qarkullimit për llogari që ka të bëj me periudhën kohore 01.05.2018 deri 

03.05.2018,në emër të paditësit ,të lëshuar nga NLB Banka gjykata ka vërtetuar se paditësi në 
periudhën maj,qershor,korrik 2018 ka realizuar pag mujore neto 1209.10 

 
Me leximin e shkrese nr.10-16032-656-0111  ,të lëshuar nga Buxheti Konsoliduar i 

Kosovës  që ka të bëj me periudhën 01.09.2018 deri 30.09.2018 gjykata ka vërtetuar se e 
paditura në emër të një page për përcjellje në  pension ia ka paguar paditësit shumën prej 
1271.40 euro neto. 
 

Me leximin e shkrese nr.392 data 15.09.2017 ,gjykata ka vërtetuar se Oda Ekonomike e 
Kosovës është tërhequr nga Marrveshja e Përgjithshme Kolektive. 

 
Ndërmjet palëve nuk ishte kontestues ekzistimi i faktit se e paditura paditësit nuk ia ka 

paguar shumat e mjeteve monetare që paditësi i kërkon me kërkesëpadi. 

Me nenin 52 paragrafi 1 pika 1.3 të Marrëveshjes së Përgjithëshme Kolektive të Kosovës 

që ka hyrë në fuqi me datë 01.01.2015 është parapar: i punësuari ka të drejtë në shpërblim 

jubilar për 30 vjet të përvojës në punë në vlerë prej të tri pagave mujore të tij.Kurse me 

paragrafin 2 të nenit në fjalë është paraparë se shpërblimin në fjalë e  paguan punëdhënësi i 

fundit.Kurse me paragrafin 3 të nenit në fjalë është paraparë shpërblimi jubilar,paguhet në afat 

prej 1 muaji,pas plotësimit të kushteve nga ky paragraf.  

Kjo gjykatë duke u nisur nga  dispozitat e sipër përmendura  të Marrëveshjes së 

Përgjithëshme Kolektive të Kosovës ,në fuqi nga  data 01.01.2015, si dhe  gjendjes faktike të 

shpjeguar më lartë ,ka ncjerrur përfundim se  është  pjesërishtë e bazuar kërkespadia e paditësit 

dhe nga kjo arsye edhe e ka detyruar te paditurën që paditësit  t’ia paguaj shumën si në pikën I të 

dispozitiv të këtij aktgjykimi, sepse nga provat e administruara dhe faktet jo kontestuese  u 
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vertetuar fakti se paditësi S.O  , ka qenë në mardhënje pune te e paditura me përvojë pune 33 

vjeqare ,mirëpo e paditura  nuk ia ka paguar paditësit  shumën e mjeteve monetare si ne piken I 

të dispozitivit të këtij aktgjykimi   edhe pse ka pasur obligim t’ua paguaj në bazë të dispozitave të 

sipër përmendura të Marrëveshjes së Përgjithëshme Kolektive të Kosovës ,në fuqi nga  data 

01.01.2015. 

Aprovimi i kërkesëpadis së paditësit si në pikën I të dispozitvit të këtij aktgjykimi bazohet 

edhe në faktin se nga provat e administruara vërtetohet se paditësi në maj të vitit 2018 ka pasur 

përvojën në punë 33 vjeqare e që nga kjo rezulton se para tri viteve duke llogaritur nga maji vitit 

2018 deri në maj 2015 ka pasur përvojën 30 vjeqare në punë dhe e paditura qysh në vitin 2015 

kur paditësi ka pasur 30 vjetë të përvojës në punë  ka pasur obligim tia paguaj shpërblimin 

jubilar,pra në kohën kur Marrëveshjes së Përgjithëshme Kolektive të Kosovës  ka qenë fuqi. 

Gjykata ka refuzuar kërkesëpadin e paditësit si në pikën II të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi ,sepse Marrëveshja  e  Përgjithëshme Kolektive të Kosovës që ka hyrë në   fuqi nga  

data 01.01.2015 është zgjidhur sipas urdhrit të ligjit  me datë 31.12.2017 ,pra me kalimin e 

afatit prej 3 viteve nga dita hyrjes ne fuqi e së njëjtës edhe atë në bazë të nenit 90 

paragrafi 4 të Ligjit të Punës Nr.03/L-212 dhe meqë e njejta kontratë është zgjidhuar 

sipas fuqisë ligjore  nuk mund te  krijoj  të drejta për paditësin  e as detyrime për të 

paditurën,kjo dhe duke u bazuar në faktin se marrveshja në fjalë nuk ka qenë në fuqi në 

kohën kur paditësi ka arritur moshën e pensionimit Gusht 2018 ,sepse është zgjidhur 

sipas fuqisë ligjore me datë 31.12.2007. 

Gjykata bazuar në dispozitat e neneve 452.5,453.1,453.2,454.1 të LPK-së   e ka detyruar të 

paditurën që paditësit tia paguaj shpenzimet e procedurës duke u bazuar në nenin 452.1 të LPK-

së,kurse sa i përket lartësisë së shpenzimeve për përfaqësim dhe hartim të padis  është bazuar 

në tariffën e Odës së Avokatve të Kosovës. 

 

Nga arsyet e cekura më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

                                         GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

                                                                 Me datë 10.09.2019 

 Gjyqtari 

Burim Emërllahu 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi mund të ushtrohet  ankesa, Gjykatës së Apelit të 

Kosovës në Prishtinë, në afat prej 7 ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, përmes kësaj 

gjykate. 
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