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Numri i lëndës: 2019:105637 

Datë: 25.11.2019 

Numri i dokumentit:     00671396 

       C.nr.993/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshem, me gjyqtaren Mirvete 

Alidemi, në çështjen  kontestimore  të paditësit A.I.   nga …. , ndaj të paditurës Komuna e 

Gjilanit-Drejtoria Komunale e Arsimit në Gjilan, të cilin sipas autorizimit e përfaqëson i 

autorizuari ligjor ….  nga …. , me objekt kontesti, pagesa e shpërblimit jubilar dhe pagat 

përcjellëse me rastin e pensionimit, vlera e kontestit 2,822.76€, pas mbajtjes së shqyrtimit 

kryesor dhe publik më date 08.11.2019, në praninë e paditësit dhe përfaqësuesit ligjor të të 

paditurës, mori këtë: 

 

AKTGJYKIM 

 

I.APROVOHETE në tërësi  e bazuar kërkesë padia e paditësit A.I.  nga ….  dhe 

DETYROHET e paditura Komuna e Gjilanit-Drejtoria Komunale e Arsimit në Gjilan, që 

paditësit t’ia paguajë tri (3) paga mujore në shumën e tërësishme prej 1,411.38 €, në emër të 

përcjelljes në pension  dhe tri paga mujore në shumën prej 1,411.38 €, në emër të shpërblimit 

jubilar,  në shumë të përgjithshme prej 2,822.76€ me kamatë ligjore prej 8 %, duke filluar nga 

dita e paraqitjes së padisë e deri në pagesën definitive, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh, pas 

ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

II.Secila pale i bartë shpenzimet e procedures kontestimore. 

 

A r s y e t i m i 

 

Paditësi, A.I.  nga Gjilani, në këtë gjykatë ka paraqitur padi kundër të paditurës Komuna e 

Gjilanit-Drejtoria Komunale e Arsimit në Gjilan, me të cilën ka kërkuar që të aprovohet në 

tërësi si e bazuar kërkesë padia e tij dhe të detyrohet e paditura Komuna e Gjilanit-Drejtoria 

Komunale e Arsimit në Gjilan, që  t’ia paguajë tri (3) paga mujore në shumën e tërësishme prej 

1,411.38 €, në emër të përcjelljes në pension  dhe tri paga në shumën prej 1,411.38 €, në emër 

të shpërblimit jubilar,  në shumë të përgjithshme prej 2,822.76€,   me kamatë ligjore prej 8 %,  

duke filluar nga dita e paraqitjes  të padisë e deri në pagesën definitive, të gjitha këto në afat 

prej 7 ditësh,  pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të 

dhunshëm.   
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Gjykata, pas shqyrtimit paraprak të padisë ka nxjerrë aktvendimin për përgjigje në padi më 

dt.03.12.2018  të cilën e paditura e ka pranuar më 17.12.2018, e cila datë është vërtetuar 

përmes fletëkthesës e cila gjendet në shkresat e lëndës. Me aktvendimin për përgjigje në padi, 

gjykata e ka njoftuar të paditurin për detyrimin ligjor për dhënie të përgjigjes në padi dhe për 

pasojat ligjore që do ti ketë nëse nuk paraqet  përgjigje në padi, për mundësinë që gjykata të 

marrë aktvendim për shkak të mosbindjes. 

 

E paditura në përgjigje në padi e ka kundërshtuar në tërësi kërkesëpadinë e paditëses me 

arsyetim se paditësi kërkesëpadinë e tijë e bazon në Kontratën e Përgjithshme Kolektive të 

Kosovës e miratuar dhe nënshkruar nga BSPK, Qeveria e Kosovës /Ministria e Punës dhe e 

Mirëqenies Sociale/dhe Oda Ekonomike e Kosovës, respektivisht nenin 42,43 dhe 44 të kësaj 

kontrate, gjersa  konsiderojnë se kjo kontratë nuk prodhon efekte juridike dhe nuk krijon të 

drejta dhe detyrime ndaj Komunës së Gjilanit si e paditur, pasi që   nuk është në fuqi. 

 

Paditësi si në shqyrtimin përgatitor, kryesorë ashtu edhe në shpjegimet përfundimtare ka 

mbetur pranë padisë dhe kërkesëpadisë duke thënë se kërkesën e bazon në kontratën kolektive 

të arsimit para universitar e cila ka qenë në fuqi në kohën e daljes në pension, e jo në kontratën 

kolektive të dt.18.04.2017, ngase kjo kontratë nuk ka qenë në fuqi në atë kohë, andaj i ka 

propozuar gjykatës që padinë dhe kërkesëpadinë e tij ta aprovoj në tërësi si të bazuar në ligj. 

 

Përfaqësuesi i të paditurës si në shqyrtimin përgatitor, kryesorë ashtu edhe në shpjegimet 

përfundimtare ka mbetur pranë përgjigjes në padi duke theksuar se e kundërshton padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditësit në tërësi,  duke i propozuar gjykatës që kërkesëpadinë ta hudhë si të 

pabazuar. 

 

Për vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje kontesitmore gjykata ka 

administruar dhe vlerësuar këto prova materiale: Aktvendimin për ndërprerjen e marrëdhënies 

së punës sipas fuqisë së ligjit nr.5730 të dates 30.01.2017 lëshuar nga DKA- Gjilan, Vërtetimi 

nr.04 i dt.06.02.2016 lëshuar nga SH.F.M.U “Ramiz Cërnica” në Cërnicë- Paralejla e ndarë 

fizike në fshatin Kravaricë , Libreza e punës me nr.të regjistrit 19109/74, Vërtetim  për 

përvojën e punës si dhe të ardhurat e realizuara i dt.10.02.2017 lëshuar nga MPMS, Pasqyra e 

llogarisë bankare e dt.12.11.2018, lëshuar nga Pro Credit Bank, Kërkesa e A.I.  e dates 

0611.2017 adresuar  drejtorisë së Arsimit në Gjilan,  Përgjigja në kërkesë e dt.22.11.2017 e 

DKA-së, adresuar A.I. ,   Lista e pagave per tre muajt 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 A.I.  nga ….  fillmisht ka qenë në marrëdhënie pune në 

Drejtorinë Komunale të Arsimit në Gjilan në Shkollën Fillore “Bratsvo” në fshatin Partesh që 

nga data 25.02.1976 e deri më dt.31.08.1986, ndërsa që nga data 01.09.1986 e deri më 

dt.08.02.2017 në Shkollën Fillore “25 Maji” në fshatin Cërnicë. ku  të njëjtit sipas fuqisë 

ligjore-Aktvendimit  nr.5730 i dt.30.01.2017 i ka përfunduar marrëdhënia e punës  pasi që ka 

mbushur moshën 65 vjeçare, i lëshuar nga  DKA- Gjilan.  
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Nga Vërtetimi nr.04 e dt.06.02.2016, lëshuar nga SHFMU “Ramiz Cërnica” në Cërnicë- 

Paralelja e ndarë në fshatin Kravaricë e dt.06.02.2017, gjykata vërtetoi faktin se paditësi Adem 

Isufi ka qenë në marrëdhënie pune në shkollën” Ramiz Cernica” në Cërnicë në punët dhe 

detyrat e mësimdhënësit të mësimit klasorë prej dt.25.02.1976 deri më dt.08.02.2017, ku edhe i 

ka përfunduar marrëdhënia e punës pasi ka mbushur moshën 65 vjeqarë  dhe i njejti  përvoj 

pune në këtë shkollë ka gjithsej  40 vite, 11 muaj e 23 ditë. 

 

Nga libreza e punës me nr.të regjistrit 19109/74, gjykata vërtetoi faktin se paditësi kishte filluar 

marrëdhënien e punës fillmishit në Shkolln Fillore “Bratsvo”, në fshatin Partesh që nga data 

25.02.1976 e deri më dt.31.08.1986, ndërsa që nga data 01.09.1986 e deri më dt.08.02.2017 në 

Shkollën Fillore “25 Maji” në fshatin Cërnicë. 

 

Nga Pasqyra bankare për periudhën kohore nga data 01.03.2017 e deri më dt.24.08.2017, të 

lëshuar nga NLPB Bank, gjykata vërtetoi faktin se paditësi tre muajt e fundit ka realizuar paga 

mujore  në vlerë prej 470.46€. 

 

Nga kërkesa adresuar DKA në Gjilan për kompensimin e pagave të dt.28.08.2017 si dhe 

përgjigjen në kërkesë nr.91066 të dt.18.09.2017, gjykata vërtetoi faktin se paditësi më 

dt.18.09.2017 fillmisht i është drejtuar me shkrim  DKA-së në Gjilan lidhur me kompensimin e 

tri pagave përcjellëse me rastin e pensionimit në pajtim me marrëveshjen e kontratës kolektive, 

ndërsa nga përgjigja e DKA në Gjilan e dt.22.11.2017 gjykata vërtetoi faktin se DKA kishte 

theksuar se ekzekutimin e pagave e bënë Ministria e Financave, gjegjësisht Devizioni i Pagave 

në kuadër të kësaj Ministrie. 

 

Gjykata në këtë çështje kontestimore sa i përket të drejtës subjektive të paditësit, bazës juridike 

të padisë dhe lartësisë së saj, ka zbatuar dispozitat e Kontratës Kolektive të Arsimit 

Paruniversitar konkretisht nenin 9 paragrafi 9.1.2.3.4 dhe nenin 10. e  cily ka hyrë në fuqi nga 

dt.01.01.2015, në të cilat dispozita  është përcaktuar se  ,,Punëtorët (anëtarë të SBASHKU-ut) 

që dalin në pension përfitojnë shpërblimin jubilar në vlerë: për 10 vjet të përvojës së punës te 

punëdhënësi i fundit në vlerë të një page bazë, për 20 vjetë të përvojës së punës te punëdhënësi 

i fundit në vlerë të dy pagave baz dhe për 30 vjet të përvojës së punës te punëdhënësi i fundit në 

vlerë prej 3 pagave bazë,  Punëdhënësi i fundit është ai që paguan shpërblimin jubilar si dhe 

Punëtorët (anëtarë të SBASHKUT) që dalin në pension përfitojnë pagesë përcjellëse në lartësi 

të tri (3) pagave sipas mesatares së tri pagave të fundit të punëtorit., e meqë paditësi ka 

përvojë të punës mbi 40 vjeqare, atij i takojnë tre pagat përcjellëse dhe tri për shpërblim jubilar 

në lartësinë e cekur si në dispozitiv të Aktgjykimit. 

 

Gjykataka vendosi si në pikën II tëdispozitivit të këtij aktgjykimi që secila palë ti bartë 

shpenzimet e procedures kontestimore në mbështetje të nenit  452.4 të LPK-ës. 

  

Andaj nga arsyet e cekura më lartë, dhe duke u bazuar në nenin 143 të LPK-ës gjykata vendosi 

si në  dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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               GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti i Përgjithshëm 

                                       C.nr.993/18, më datën 08 Nëntor 2019 

 

                                                    Gjyqtarja, 

                                                                                                               Mirvete Alidemi 

         

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi,  është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit të 

Kosovës në Prishtinë, në afat prej 7ditë, pas ditës së pranimit të vendimit. Ankesa dorëzohet në 

kopje të mjaftueshme përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


