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Numri i lëndës: 2019:159387 

Datë: 16.08.2019 

Numri i dokumentit:     00460800 

                             C.nr. 57/2019 

 

Gjykata Themelore Gjilan-Dega në Kamenicë, Departamenti i Përgjithshëm, 

përmes gjyqtarit Blerim Beshtica, me sekretaren juridike  Hajrije Zuzaku, në çështjen juridike 

kontestimore të paditësit L.S nga fsh. ..., komuna e Kamenicës,  të cilin me autorizim e 

përfaqëson S.S, avokat në Kamenicë, kundër të paditurës Komuna Kamenicës – Drejtoria 

Komunale e Arsimit në Kamenicë, të cilën me autorizim e përfaqëson juristi N.R i sistemuar në 

punë dhe detyurat e punës Zyrtarë i Lartë i Personelit në Administratën Komunale në 

Kamenicë, për shkak të kompensimit të pagave për përcjellje në pension dhe shpërblim jubilar, 

vlera e kontestit 1.840.54 euro, pas mbajtjes së seancës për shqyrtim kryesor e publik, më datë 

16.08.2019 mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditësit L.S nga fsh. ..., komuna e 

Kamenicës dhe detyrohet e paditura Komuna Kamenicës–Drejtoria Komunale e Arsimit në 

Kamenicë, që paditësit t’ia paguaj dhe atë: në emër të shpërblimit jubilar për 11 vjet, 1 muaj e 

3 ditë të përvojës së punës në vlerë të 50 % të një page bazë (paga bazë 525.87 x 50 %) shumën 

prej 262.93 euro, si dhe në emër të tri pagave mesatare për përcjellje në pension (paga mesatare 

525.87 x 3) shumën prej 1577.61 euro apo shumën e përgjithshme prej 1.840.54 euro, me 

kamatë ligjore në lartësi prej 8 %, duke llogaritur nga data e marrjes së këtij aktgjykimi 

(16.08.2019) e deri në pagesën definitive, si dhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 239 

euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim 

të përmbarimit të dhunshëm.  

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 
Paditësi L.S nga fsh...., komuna e Kamenicës, të cilin me autorizim e përfaqëson S.S, 

avokat në Kamenicë, me datë 10.05.2019 ka parashtruar padi kundër të paditurës Komuna 

Kamenicës-Drejtoria Komunale e Arsimit në Kamenicë, për shkak të kompensimit të tri 

pagave për përcjellje në pension dhe shpërblim jubilar, vlera e kontestit 1.840.54 euro. Paditësi 

në padi ka theksuar se te e paditura ka punuar 11 vite, 1 muaj dhe 3 ditë, deri me datën 

05.04.20198, dhe ate si edukator në Konviktin “Gjon Sereqi” në Kamenicë. Ka shtuar se 

paditësi me datën 05.04.2019 ka arritur moshën 65 vjeçare dhe si rrjedhoj ka shkuar në pension 

sipas fuqisë ligjore referuar nenit 67 parag.1, nënparag. 1.4 të Ligjit të Punës.  Më tej ka shtuar 

se paditësi pas pensionimit është i është drejtuar  të paditurës me shkrim për pagimin e tri 

pagave përcjellëse dhe gjysmën e një page jubilare pas pensionimit me referencë në bazën 

ligjore Konktratën Kolektive të Arsimit Parauniversitar, mirëpo e paditura nuk ka miratuar 

kërkesën e paditësit me arsyetim se e paditura i ka kryer të gjitha obligimet që i ka pasur ndaj 

paditësit, më gjërësisht sikurse në padinë e paditësit. 
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Përfaqësuesi i autorizuar i paditësit avokati S.S, gjatë seancës së mbajtur për shqyrtim 

kryesor me datë 08.08.2019  ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë, si 

dhe provave të bashkangjitura padisë, si dhe i ka kërkuar shpenzimet e procedurës 

kontestimore dhe ate për përpilimin e padisë 104 euro, si dhe për një seancë gjyqësore shumën 

prej 135 euro. 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës, N.R , gjatë seancës së mbajtur për shqyrtim 

kryesor me datë 08.08.2019  ka deklaruar se e kundërshton pjesërisht kërkespadinë e paditësit, 

duke i pranuar tri paga për përcjellje në pension për paditësin, ndërsa e kundërshton 

shpërblimin jubilar nga arsyet se mendon që mungon baza ligjore për realizimin e shpërblimit 

jubilar.  

 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje 

juridike ka bërë administrimin e provave: vendimin për pensionimin e punëtorit, nr. 90,  të 

datës 04.04.2019, të lëshuar nga Komuna e Kamenicës-Drejtoria e Arsimit,  përgjigjen në 

kërkesë, nr. 100, të datës 12.04.2019, të lëshuar nga Komuna e Kamenicës-Drejtoria e Arsimit, 

vërtetimin e drejtorit të konviktit “Gjon Sereqi” në Kamenicë, nr. 11, të datës 07.05.2019, 

vërtetimin e drejtorit të konviktit “Gjon Sereqi” në Kamenicë, nr. 8, të datës 06.05.2019, listën 

e pagave për muajt: janar, shkurt, mars, të vitit 2019, të lëshuar nga Buxheti i Republikës së 

Kosovës, e pas administrimit të këtyre provave një nga një dhe të tërave bashkërisht në kuptim 

të nenit 7 dhe 8 të LPK-së, ka vërtetuar gjendjen faktike prej nga ka gjetur se kërkesëpadia e 

paditësit është tërësisht e bazuar. 

 

Në këtë çështje juridike mes palëve ndërgjyqësore nuk ka qenë kontestues fakti se 

paditësi L.S, ka punuar tek e paditura si edukator, me përvojë pune prej 11 vite, 1 muaj e 3 ditë, 

po ashtu nuk është kontestuar fakti se tek Konvikti “ Gjon Sereqi” në Kamenicë, paditësi ka 

dalur në pension, po ashtu nuk është kontestuar as lartësia e kërkesëpadisë, pra këto fakte nuk i 

ka kontestuar e paditura Komuna e Kamenicës, por kontestues ka qenë fakti se a i takojnë 

paditësit 50 %  e një pagë bazë për shpërblimin jubilar apo jo, ngase e paditura e ka kontestuar 

faktin se mungon baza ligjore për realizimin e këtij shpërblimi jubilar nga paditësi. 

 

Gjykata marrë parasysh faktet jokontestuese e ka marrë si të vërtetuar faktin se paditësi 

ka punuar prej 11 vite, 1 muaj e 3 ditë tek e paditura dhe ka dalur në pension në te e paditura 

Konvikti “ Gjon Sereqi” në Kamenicë, ka punuar si edukator, e po ashtu lartësia e 

kërkesëpadisë nuk ka qenë kontestuese dhe gjykata e ka marrë si të vërtetuar faktin e lartësisë 

së kërkesëpadisë siç e ka kërkuar paditësi (këtë nuk e ka kontestuar i autorizuari i të paditurës). 

 

Faktin kontestues të ngritur nga e paditura se i takojnë apo jo shpërblimi jubilar 

paditësit pas daljes në pension, gjykata vlerëson se ky pretendim a kundërshtim i të paditurës 

është i pabazuar, nga shkaku se Kontrata Kolektive nr. 24 prej dt. 18.04.2017, e nënshkruar në 

mes të Qeverisë së Kosovës, përfaqësuar nga MASHT-i gjegjësisht ministrit të arsimit dhe 

Sindikatës së SBASHK-ut, përfaqësuar nga kryetari i saj, parasheh se mësimdhënësve 

gjegjësisht anëtarëve së SBASHK-ut, përveç pagave përcjellëse për pension i takon 

edhe paga si shpërblim jubilar, kjo është paraparë me Kontratën Kolektive përkatësisht 

me dispozitën e nenit 35 parg. 8 të kësaj kontrate, e që paguhet me rastin e daljes në 

pension. 
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Punëtorët (anëtarë të SBASHK-ut) që dalin në pension përfitojnë shpërblimin 

jubilar në vlerë për 10 vjet të përvojës së punës te punëdhënësi i fundit në vlerë të 50 % 

të një page bazë, 20 vjet të përvojës së punës te punëdhënësi i fundit në vlerë të 75 % të 

një page bazë, për 30 vjet të përvojës së punës te punëdhënësi i fundit në vlerë të një 

page bazë, për 40 vjet të përvojës së punës te punëdhënësi i fundit në vlerë të 150 % të 

një page bazë, punëdhënësi i fundit është ai që paguan shpërblimin jubilar, këtë e 

parasheh dispozita e nenit 35 paragrafi 8 pikat 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, po ashtu edhe paragrafi 

9 i këtij nenit 35 i Kontratës Kolektive e Arsimit Parauniversitar e parasheh edhe 

pagesën e tri pagave mesatare të fundit që përfitojnë punëtorët anëtar të SBASHK-ut, që 

dalin në pension. 

 

Me Ligjin e punës nr. 03/L-212 parashihet se sa i përket çështjeve të 

punëdhënësit me punëmarrësin ata të drejtat dhe detyrimet e tyre mund ti rregullojnë 

edhe me Kontratë Kolektive dhe Kontrata Kolektive nuk mund të përmbajë të drejta më 

pak të favorshme për të punësuarin dhe punëdhënësin se sa të drejtat e përcaktuara me 

Ligj të punës, pra të drejtat e punëmarrësit me Kontratën Kolektive mund të avancohen 

më lartë se të drejtat e parapara me Ligjin e punës. 

 

Për shpenzimet e procedurës gjykata ka vendosur duke u mbështetur në nenin 

452 parg. 1 të LPK-së, dhe ate ka përfshirë punën për shpërblimin e përfaqësuesit të 

autorizuar të paditësit, për përfaqësim në 1 seancë gjyqësore të mbajtur, shumën prej 

135 € dhe për përpilimin e padisë, shumën prej 104 €, sipas TA të OAK-së nr. tarifor 6 

dhe 7. 

 

Nga të cekurat më lartë gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 
Gjykata Themelore Gjilan-Dega në Kamenicë, Departamenti i Përgjithshëm  

C.nr.57/2019, me datë 16.08.2019 

 

                    Gjyqtari, 

             Blerim Beshtica,d.v. 

 

 

 

 

KËSHILLË  JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat 

prej 15 ditësh nga dita e pranimit të tij, Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, 

përmes kësaj gjykate.  
 

 

 

 


