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Numri i lëndës: 2019:155793 

Datë: 14.02.2020 

Numri i dokumentit:     00865928 

                                                                                                                                  C.nr.803/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ,  Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni 

Civil, me gjyqtarin Misin Frangu, me bahskëpunëtorin profesional Fatlum Halimi , në çështjen 

juridike sipas padisë së paditësit S.E nga Ferizaj, Rr... p.n.,  kundër të paditurës Industria 

Metalike e Kosovës - IMK me seli në Ferizaj, lidhur me çështjen kontestuese pagesa e pagave 

përcjellëse dhe shpërblimit jubilar me rastin e pensionim-it, në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur 

me datë 03.02.2020, në prani të paditësit e në mungesë të palës së paditur, merr këtë: 

  

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET në tërësi padia dhe kërkesëpadia e paditësit S.E nga Ferizaj e ushtruar 

kundër të paditurës Industria Metalike e Kosovës – IMK me seli në Ferizaj,  si e bazuar.  

 

II. DETYROHET e paditura Industria Metalike e Kosovës - IMK me seli në Ferizaj, që 

paditësit në emër të tri pagave përcjellëse t’ia paguaj shumën prej 1.186.74 € (njëmijë e njëqind 

e tetëdhjetë e gjashtë euro e shtatëdhjetë e katër cent) si dhe në emër të tri pagave jubilare, t’ia 

paguaj shumën prej 1.186.74 € (njëmijë e njëqind e tetëdhjetë e gjashtë euro e shtatëdhjetë e 

katër cent) gjegjësisht shumën e përgjithshme prej 2,373.48 € (dymijë e treqind e shtatëdhjetë e 

tre euro e katërdhjetë e tetë cent) me kamatë në lartësi të cilën e paguajnë bankat vendore për 

mjetet e pa destinuara duke llogaritur prej ditës së paraqitjes së padisë në gjykatë e deri në 

pagesën përfundimtare, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të detyrueshëm. 

 

III. Secila palë i heqë shpenzimet e veta të procedurës. 
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A r s y e t i m i 

  

Paditësi me datë 19.07.2019, ka parashtruar padi kundër të paditures, lidhur me pagesën 

e tri pagave përcjellëse me rastin e pensionimit dhe shpërblimin jubilar. 

 

Paditësi, gjatë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbesim në 

tërësi pranë padisë dhe precizimit të kërkesëpadisë, duke deklaruar se paditësi është pensionuar 

duke punuar tek e paditura për shkak të arritjes së moshës së pensionimit, mirëpo, e paditura deri 

më tani nuk i’a ka paguar pagat përcjellëse dhe shpërblimin jubilar, ashtu siç parashihet me 

dispozitat ligjore të Kontratës së Përgjithshme Kolektive në Kosovë. Andaj, kërkoj nga gjykata 

që ta detyroj të paditurën që paditësit t’ia paguaj tri paga përcjellëse në shumë prej 1,186.74 € 

dhe tri paga jubilare në shumë prej1,186.74 €, apo shumën e përgjithshme prej 2,373.48 me 

kamatë në lartësi të cilën e paguajnë bankat vendore për mjetet e pa destinuara duke llogaritur 

prej ditës së paraqitjes së padisë në gjykatë e deri në pagesën përfundimtare, duke përfshirë 

kompensimin e shpenzimeve të procedurës. 

 

E paditura edhe pse ka qenë e ftuar me rregull për këtë seancë (provë fletëkthesa e datë 

09.12.2019) e njëjta nuk ka marrë pjesë në seancë, mungesën nuk e ka arsyetuar dhe as shtyerjen 

e seancës nuk e ka kërkuar, andaj gjykata pasi që ka konstatuar se janë plotësuar kushtet ligjore 

për mbajtjen e shqyrtimit pa prezencën e të paditurës, andaj ka vazhduar me shqyrtimin e provave 

të lëndës, e njëjta nuk ka ushtruar as përgjigjëje në padi edhe pse aktvendimin  C.nr.803 të datë 

22.08.2019 për përgjigjeje në padi e ka pranuar më datë 03.09.2019. 

 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendjes faktike të çështjes, për aq sa palët 

ndërgjygjëse i parashtruan ato në këtë procedurë, bazuar në nenin 7.1 të LPK-së, ka bërë 

administrimin e provave si në vijim: vendimi i pensionit i lëshuar nga Qeveria e Republikës së 

Kosovës – Departamenti i pensioneve i lëshuar nga Komuna Ferizaj; libreza e punës me numër 

të regjistrit 115/82 numër serik 241231; aktvendimi mbi përcaktimin e punëtorit në punë dhe 

detyrat e punës e caktimin e numrit dhe poenave me numër rendor 1286 shifra 1X e datës 

28.01.1994; vërtetimi mbi të ardhurave të realizuara për përcaktimin për të drejtën shtesë të 

fëmijëve; aktgjykimi C.nr.340/01 i datës 11.01.2002; llogaria bankare e datës 01.02.2019 deri 

me datën 01.07.2019; vendimi për ndërprerjen e marrëdhënies së punës të themeluar në periudhë 

të pacaktuar pas moshës 65 vjeçare. 



 Numri i lëndës: 2019:155793 
 Datë: 14.02.2020 
 Numri i dokumentit: 00865928 
 

3 (4)  

 2
0

1
9

:1
5

5
7

9
4

 

Gjykata, pas administrimit të provave, ka bërë shqyrtimin e tyre veç e veç si dhe të 

ndërlidhura si tërësi mes veti, mbi bazën e bindjes së saj të lirë në kuptim të nenit 8 parg.1 dhe 2 

të LPK-së, ka gjetur se duhej vendosur si në dispozitiv. 

 

Gjykata nga provat e administruara dhe nga deklaratat e palëve ndërgjygjëse ka vërtetuar 

këtë gjendje faktike: se paditësi ka qenë i punësuar te e paditura deri në momentin e pensionimit 

me datë 14.06.2019;  se paditësi ka përvojë pune të përgjithshme prej mbi 30 vite (fakt i cili u 

vërtetua me vendimin e dt.28.01.1982) dhe për shkak të arritjes së moshës 65 vjeçare ka shkuar 

në pension – fakte të cilat nuk janë kontestuese nga e paditura; se paditësi në tre muajt e fundit 

para pensionimit ka realizuar pagë mujore të ndryshueshme dhe atë për muajin prill 2019 ka 

realizuar pagë në shumë prej 331.64 €, për muajin maj 2019 ka realizuar pagë në shumë prej 

327.27 € dhe për muajin qershor 2019 ka realizuar pagë në shumë prej 527.83 €, pra për tre muajt 

para pensionimit paditësi ka realizuar gjithsejtë shumën prej 1,186.84 € (fakt i cili u vërtetua nga 

gjendja e llogarisë bankare të paditësit).  

 

Gjykata me rastin e aprovimit të bazës dhe lartësisë së kërkesëpadisë, është bazuar në 

dispozitat e nenit 52 par.1.3. dhe nenit 53 të Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive në Kosovë 

e vitit 2014. Kjo Marrëveshje është nënshkruar nga dy palët: për punëdhënësit – ka qenë 

nënshkruese Qeveria e Kosovës, ndërsa në emër të punëmarrësve ka qenë nënshkruese Bashkimi 

i Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Në pjesën hyrëse, respektivisht, në nenin 2 të Marrëveshjes 

Kolektive është e përcaktuar qartë se kush përfiton nga Marrëveshja, e që në rastin konkret, 

paditësi e ka shfrytëzuar një të drejtë ligjore si përfitues i kësaj Marrëveshje, për faktin se, me 

rastin e daljes së tij në pension, Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive ka qenë në fuqi. 

Neni 53 i Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive në Kosovë e vitit 2014 parasheh që “I 

punësuari, me rastin e pensionimit, gëzon të drejtën në pagesën përcjellëse në lartësi prej tri 

pagave mujore, që i ka marr për tre muajt te fundit”.  

 

Neni 52 par.1.3. i Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive në Kosovë, parasheh që 

“punëtorët në vitet jubilare të punësimit, përfitojnë shpërblimin jubilar nga punëdhënësi i fundit, 

si në vijim: për 10 vite të përvojës së punës në vlerë të një page bazë; për 20 vite të përvojës së 

punës në vlerë të dy pagave bazë; për 30 vite të përvojës së punës në vlerë të tri pagave bazë”, 

ndërsa në bazë të par.2 dhe par.3 të kësaj marrëveshje, parashihet që “Shpërblimi jubilar, paguhet 

në afat prej një muaji, pas plotësimit të kushteve nga ky paragraf dhe se Punëdhënësi i fundit 

është ai që e paguan shpërblimin jubilar“ çka do të thotë se e paditura e ka pasur obligim që të 

bëjë kompensimin e pagave përcjellëse dhe shpërblimit jubilar pa pasur nevojë as për t’i 
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paraqitur ndonjë kërkesë qoftë gojore apo me shkrim, e aq më pak të kërkojë një të drejtë të tillë 

përmes procedurave gjyqësore.  

 

Gjykata i ka aprovuar në tërësi shumat e kërkuara nga paditësi në emër të tri pagave 

përcjellëse dhe në emër të tri pagave jubilare, pasi që shumat e njëjta janë në përputhje të plotë 

me përvojën e punës së paditësit dhe në pajtim me dispozitat ligjore të Kontratës së Përgjithshme 

Kolektive të vitit 2014.   

 

Nga arsyet e lartëcekura, konform nenit 143 të LPK-së, nenit 382 të LMD-së, lidhur me 

nenin 52 dhe 53 të Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive në Kosovë e vitit 2014, Gjykata 

vendosi si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

  

          Lidhur me shpenzimet e procedurës, Gjykata ka vendosur konform nenin 450 të LPK-së.  

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.803/19 më datë 03.02.202 

 

                                                                                                                    Gjyqtari, 

                                    Misin Frangu 

 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 7 ditësh, 

pas pranimit të kopjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


