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Numri i lëndës: 2019:160751 

Datë: 10.12.2019 

Numri i dokumentit:     00739355 

C.nr. 822/19 

 

 GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

civil, si gjykatë kontestimore e shkallës së parë, me gjyqtarin Misin Frangu, duke vendosur në 

çështjen juridike të paditësit I.I. nga fshati ..............., Komuna Ferizaj të cilin e përfaqësonë 

avokat N.B. nga Ferizaj, ndaj të paditurës Komuna ...............- Drejtoria e Arsimit, me bazë 

juridike pagesa e shpërblimit jubilar dhe pagesa përcjellëse për pension, pas mbajtjesë së 

seancës gjyqësore me datë 10.12.2019 morri këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

  

I. APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditësit I.I. nga fshati ..............., Komuna 

Ferizaj, si e bazuar. 

 

II. DETYROHET e paditura Komuna ..............- Drejtoria e Arsimit, që paditësit t’i 

kompensoj tri paga jubilare në vlerë të përgjithshme prej 826.98 €, si dhe për një 

pagë përcjellëse në pension në vlerë prej 192.32 €, në shumë të përgjithshme prej 

1,019.30 €, me kamat 8%,  duke filluar nga dita e paraqitjes së padisë në këte 

gjykatë e deri në pagesën përfundimtare. 

 

III. Pagesa paditësit duhet ti bëhet në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit të detyrueshëm. 

 

IV. OBLIGOHET e paditura që paditësit t’i kompensoi shpenzimet e procedurës  

gjyqësore dhe atë për përpilim të padisë në shumë prej 104,oo €, për 1 seancë 
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gjyqësore ne vlere prej 135.oo €, taksën gjyqësore 20.oo €,  gjithsej për pagesë 

shumën prej 259.oo €, në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m i 

 

 

Paditësi I.I. përmes përfaqësuesit të tij avokat N.B. me datë 25.07.2019 ka parashtruar 

padi ndaj të paditurës Komuna ...............- Drejtoria për Arsim, me bazë juridike pagesa e 

shpërblimit jubilar dhe pagesa përcjellëse në pension. 

 

Paditësi ka qenë i punësuar te e paditura në vendin e punës si pastrues në SHFMU 

“.................” në fshatin ..............., Komuna Ferizaj, ku edhe është pensionuar me datë 

10.02.2017 për shkak të arritjes së moshës të pensionimit. Paditësit me rastin e pensionimit i 

është paguar vetëm shuma prej 634.00 €, në emër të pagave përcjellëse, ndërsa ka mbetur e pa 

paguar shuma prej 192.96 €, si dhe tri paga jubilare në vlerë të përgjithshme prej 826.96 €, nga 

e paditura. 

 

 I autorizuari i paditësit avokat N.B. si në kërkesëpadi ashtu edhe gjatë seancës  

gjyqësore ka kërkuar shpërblimin e 3 pagave jubilare në vlerë të përgjithshme prej 826,96 €, 

dhe në emër të pagave përcjellëse shumen e pa paguar në vlerë prej 192,96 €, në emër të 

paditësit I.I., si dhe i njëjti ka deklaruar se i kërkon shpenzimet e procedurës dhe atë 104.oo €, 

për përpilim të padisë, për nje seance gjyqësore shumen prej 135 €, si dhe taksën gjyqësore në 

vlerë prej 20.oo €.  

 

Gjykata gjithashtu ka dëgjuar edhe të autorizuarin e të paditurës Komuna ................- 

Drejtoria për Arsim S.V., i cili si në përgjigjen në padi ashtu edhe gjatë seancave gjyqësore e 

ka kërkuar refuzimin e kërkesëpadinë e paditësit duke deklaruar se paditësit i është bërë pagesa 

e pagave përcjellësë në shume prej 634.66 €, ndërsa sa i përket shpërblimit jubilar i njejti ka 

deklaruar se kjo kërkesë është e pa ligjshme dhe të njejtën gjykata ta konsideroj të pa bazuar si 

dhe faktin se Drejtoria e Arsimit nuk është nënshkruese e Kontrates Kolektive, andaj e njejta 

nuk mund edhe të obligohet ta zbatoj të njejten. 
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Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendjes së fakteve të çështjes, për aq sa 

palët ndërgjyqëse i parashtruan ato në këtë procedurë, në kuptim të nenit 7.1 të LPK-së, ka bërë 

administrimin e provave si vijojnë: vendimi për përfundimin e marrëdhënies se punës pas 

arritjes se moshës se pensionimit me numër 1613 i datës 23.10.2018, llogaria bankare ne emër 

te paditësit I.I. e datës 25.07.2019 ( ................. Bank), obligimet për pagesa me numër 2019-

...........,  vendimi për pagesën e tri pagave përcjellëse për pensione për vitin 2018 me numër 

358 i datës 02.05.2019,  listat e pagave ne emër te I.I., 

 

Gjykata komfor nenit 8 paragrafi 1 dhe 2 i LPK-së, të gjitha provat e administruara i ka 

analizuar dhe vlerësuar një nga një dhe në lidhmëri njërën me tjetrën duke vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata duke u bazuar në vendimin me numër 1613 i datë 23.10.2018, vërtetoj se 

paditësi pas arritjes së moshës 65 vjeçare është pensionuar te e paditura me datë 10.02.2017, si 

dhe lartësia e pagës mujore e fundit e paditësit është 275.66 €, që vërtetohet nga llogaria 

bankare në emër të paditësit I.I. e datë 25.07.2019 ( ................. Bank). 

 

Gjykata me rastin e përcaktimit të lartësisë për pagat përcjellëse, shumën prej 192.32 €, 

pasi që me rastin e pensionimit paditësi e ka pranuar shumen prej 634.66 €, si dhe tri pagave 

jubilare në shumën prej 826.98 €, është bazuar në listat e pagave nga buxhetit i Kosovës, të 

cilën në gjykatë e ka dorëzuar paditësi, nga ku vërtetohet se paditësi në muajt e fundit para 

daljes në pension ka pranuar pagën mujore prej 275.66 €. 

 

Gjykata duke u bazuar në nenin 52 paragrafi 1 pika 1.3 të Marrëveshjes së Përgjithshme 

Kolektive të Kosovës sipas të cilës është përcaktuar që punëtori ka të drejtë në shpërblim 

jubilar për 30 vite të përvojës së punës të punëdhënësi i fundit në vlerë prej tri pagave bazë, si 

dhe në bazë të paragrafit 2 dhe 3 punëdhënësi i fundit është ai që e paguan shpërblimin jubilar, 

se shpërblimi jubilar paguhet në afat prej 1 muaji pas plotësimit të kushteve nga kjo pikë,  

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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Ndërsa sa i përket vendimit të gjykatës për shpenzimet gjyqësore, gjykata vendosi 

bazuar në nenin 452 të LPK-së. 

 

Nga te cekurat me lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ 

                                                 C.nr. 822/19,  më datë 10.12.2019 

                                                                                                                  Gjyqtari, 

        Misin Frangu 

 

 

 

 

 

 

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

pas pranimit të kopjes së tij, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, e të dorëzohet 

përmes kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 


