
                                                                                                                                                C.nr. 650/17 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË,  Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni Civil 

me gjyqtaren Afijete Sada-Gllogjani, duke vendosur në çështjen juridike të paditëses I. R. nga Gjakova 

rruga  . . , kundër të paditurës Komuna e Gjakovës-Drejtoria për Arsim, për kontest pune-kompensim të 

pagave dhe shpërblim jubilar, vlera kontestit 2.312.25 €, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor të 

mbajtur me datë 04 Qershor 2018, në prezencë të paditëses dhe në mungesë të paditurës, murr këtë: 

                                                              A K T GJ Y K I M 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

REFUZOHET kërkesëpadia e paditëses I. R. nga Gjakova me të cilën ka kërkuar që të: 

 Detyrohet e paditura Komuna e Gjakovës, Drejtoria për Arsim në Gjakovë që paditëses të ia 

paguajë borxhin në emër të 3 pagave me rastin e pensionimit dhe shpërblimin jubilar në shumën të 

përgjithshme 2.312.25 € ( dymijetreqindedymbëdhjetë euro e njëzetepesë centë), me kamatë ligjore duke 

llogaritur në lartësi prej 3.5% prej ditës së paraqitjes së padisë 22 Nëntor 2017 e deri në përmbushjen 

përfundimtarë si dhe të i ja paguajë shpenzimet procedurale, të gjitha këto në afatin prej 15 ditësh nga 

dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën kërcimin të përmbarimit të dhunshëm SI E PABAZUAR.  

A r s y e t i m 

Paditësja me padi dhe gjatë shqyrtimit ka parashtruar se ka qenë në marrëdhënie të rregullt të 

punës tek e paditura  Komuna e Gjakovës – Drejtoria e Arsimit dhe ka punuar në cilësinë e 

mësimdhënëses dhe atë deri në kohën e pensionimit. Pas pensionit paditëses i ka takuar e drejta në 3        

( tri) paga jubilare dhe e drejta në shpërblimin jubilar sipas neni 36.10 lidhur me nenin 39.9 të Kontratës 

Kolektive të Arsimit Parauniversitar me numër 018 të datës 11 Prill 2014.  

Bazën ligjore të paditëses e përben Kontrata Kolektive e lartë cekur  e datës 18 Prill 2017, sipas 

së cilës me dispozitat e nenit 35.8 ku thuhet: punëtorët që dalin në pension përfitojnë shpërblim jubilar: 

8.1 Për 10 vite të përvojës së punës ne vlerës prej 50% të një page baze,  

8.2 Për 20 vite të përvojës së punës në vlerë prej 75% të një page baze,  

8.3 Për 30 vite të përvojës së punës në vlere të një page baze,  

8.4 Për 40 vite të përvojës së punës në vlere të 150% të një page baze, 

8.5 Shpërblimet jubilare paguhen nga punëdhënësi kur i punësuari ka plotësuar kushtet e 

shpërblimit sipas kritereve përkatëse. Ndërkaq sipas dispozitës së nenin 35.9 (punëtoret që dalin në 

pension përfitojnë pagë përcjellëse në lartësie të 3 pagave sipas mesatares së 3 pagave të fundit të 

punëtorit).  

Paditësja me datën 13 Gusht 2014 është pensionuar dhe në atë bazë ka realizuar pension të 

pleqërisë sepse ka mbushur moshën 65 vjeçare për çka edhe në shkresat e lëndës ekziston vërtetimi i 

MPMS - Departamenti i Administratës Pensionale të Kosovës.  

Paditësja ka prezantuar vërtetimin me të cilin vërehen të ardhurat e saj për muajt Qershor, 

Korrik, Gusht 2014 gjithsejte në shumë 1.457 €. Propozoj që padia dhe kërkesa e saj bazuar në 

dispozitat ligjore të aprovohet si e bazuar. Shpenzimet procedurale i kërkoj për taksë gjyqësore.  

E paditura me përgjigjen në padi ka kundërshtuar padinë dhe kërkesëpadinë. Sipas dispozitave 

ligjore të cilat kanë qenë në fuqi të drejtat dhe detyrat e personelit të punësuar në Ministrinë e Arsimit 

janë të rregulluara me Ligjin e Punës i cili ka hyrë në fuqi me 01 Nëntor 2010 dhe nuk ka paraparë asnjë 



benfecion apo privilegj për personat të cilëve ju është ndërpre marrëdhënia e punës sipas fuqisë ligjore, 

me mbushjen e moshës së pensionimit ndërsa ende është në fuqi Rregullorja e UNMIK-ut 2011/35 datë 

22 Dhjetor 2001 dhe Rregullorja 2005/20 e dt. 29 Prill 2005 për ndryshimin e  Rregullores 2001/35 mbi 

pensionet në Kosovë e cila me nenin 4 paragrafi 1 parashikon që administrata udhëheqë dhe 

administronin pagesën e pensioneve bazë për të gjithë qytetaret me banim në Kosovë, të cilët e arrijnë 

moshën e pensionimit dhe paragrafi 2 i nenit të cekur parasheh shumën e pensionit bazë  e cila 

përcaktohet sipas metodologjisë të cilën e miraton Kuvendi i Kosovës. 

Kontrata Kolektive është e lidhur me Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës dhe 

Ministrinë për Punë dhe Mirëqenie Sociale dhe Odën Ekonomike të Kosovës e cila ka hyrë në fuqi me 

datën 01 Janar 2015. Andaj,  për të aplikuar dispozitat e nenit 43 dhe 44 të Kontratës së Përgjithshme 

Kolektive ka qenë deshtë që Federata Sindikale e Organeve të Ministrisë për Arsim, Shkence dhe 

Teknologji të ketë lidhur kontrate të posaçme me punëdhënësin e vet. Ajo Ministri nuk ka lidhur 

kurrfarë Kontrate Kolektive me Federatën e Punëtoreve të Arsimit dhe në ketë kontest nuk ka  kurrfarë 

obligimi për të zbatuar dispozitën e Kontratën Kolektive e cila ka hyrën ne fuqi me 01 Janar 2015. 

Ish Ministri i MASHT-it Ramë Buja me kryetarin SBASHK- ut Rrahman Jasharaj me datën 11 

Prill 2014 kanë nënshkruar Kontratën Kolektive të Arsimit Parauniversitar, ku sipas nenin 2 zbatimi i 

kontratës në të gjitha institucionet publike dhe private të arsimit para universitare ( parashkollor, fillor, 

të mesme të ultë, të mesëm të lartë ) në mbarë territorin e Kosovës të cilët janë anëtar të SBASH-ut. Në 

neni 36 rregulloret garantimi i pagave dhe sipas pikës 9 anëtarët – punëtoret ( anëtaret e SBASHK ) që 

dalin në pension përfitojnë shpërblim jubilar siç ka kërkuar paditësja por kontrata nuk është e 

zbatueshme dhe nuk mund të ketë efekt retroaktiv ( kontrata kolektive 11 Prill 2014 është shfuqizuar 

sipas nenit 48 të Kontratës Kolektive të Arsimimit në Kosovë të datës 18 Prill 2017). 

Bazuar në Kontratën Kolektive të Arsimit në Kosovë të nënshkruar me datën 18 Prill 2017 në 

mes të Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe  Kryetarit të Sindikatës së Bashkuar të 

Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, për kundër nenin 46 të asaj Kontrate, nga ana e MASHT-

it  dhe SBASHK-ut nuk janë angazhuar për ë i informuar dhe ndihmuar komunat që të bëjnë 

planifikimin me kohë të buxhetit dhe kostos buxhetore për zbatimin e asaj Kontrate në Ministrinë e 

Financave e me qellim të realizimit të buxhetit.  

Bazuar në të lartë shënuarat u propozua që kërkesëpadia e paditëses të refuzohet si e pabazuar. 

Gjykata shqyrtimin kryesor të treguar  me datën 04 Qershor 2018 e ka mbajtur në mungesë të 

paditurës të ftuar në mënyre të rregullt, me propozimin e paditëses dhe bazuar në nenin 423.4  të LPK-

së.  

Për të vendosur në këtë çështje juridike gjykata bëri nxjerrjen e provave si: kërkesës së datës 13 

Nëntor 2017 në fotokopje, vërtetimit të datës 13 Nëntor 2017, Vërtetimit me numër 5380/17 të datës 10 

Nëntor 2017, vërtetimit numër 2362 të datës 31 Maj 2017, llogarisë së  ProCredit Bank  të datës 10 

Nëntor 2017, ku pas vlerësimit veç e veç të këtyre provave dhe në lidhshmërinë e tyre reciproke gjeti se 

kërkesëpadia e paditëses është e pabazuar dhe u refuzua.   

Paditësja  ka parashtruar kërkesë Drejtorisë Rajonale të Arsimit që të veprojë në bazë të 

Kontratës Kolektive të nënshkruar me datën 18 Prill 2017 në mes të MASHT-it dhe SBASHK-ut dhe të i 

paguhen 3 paga në përcjellje në pension në shumën prej 1.200 € dhe pagat si shpërblim jubilar për vitet e 



shërbimit në shumën prej 1.200€,  gjithsejtë 2.400€. Paditësja është pensionuar me 13 Gusht 2014 me 

përvojë në arsim 40 vite dhe së fundi ka qenë mësimdhënëse në SHML “ N. N.” në Gjakovë.  

Sipas vërtetimit të SHMT “N. N.” në Gjakovë të datës 13 Nëntor 2017 vërtetohet se paditësja ka 

qenë e punësuar nga data 01 Shtator 1974 e gjeri me 31 Gusht 1987 në Gjimnazin “H. D.” në Gjakovë, 

nga data 01 Shtator 1987 e gjeri me 30 Gusht 2014 në Shkollën Teknike “N N” dhe ka gjithsej 40 vite 

përvojë pune.  

Paditësja është përfituese e pensionit bazik bazuar në vërtetimin e MPMS- se të Departamentin të 

Administratës Pensionale të Kosovës – Qendra Rajonale në Gjakovë, bazuar në dispozitat e Rregullores 

2001/35 mbi pensionin në Kosove si dhe pensionit kontributet pagues sipas Udhëzimit Administrativ 

numër 15/2009 duke filluar prej datës 13 Gusht 2014 në shumën mujore 140,00€ ndërsa duke filluar prej 

datën 01 Janar 2016 në shumën mujore prej 230,00€.  

Lidhur me të ardhurat personale të realizuara paditësja ka prezantuar vërtetimin nga            

SHMT “N N” se si ish mësimdhënëse e asaj shkolle ka dal në pension me datën 13 Gusht 2014 gjatë 3 

muajve të fundit ka pasur të ardhura personale në këto vlera, për muajin Qershor, Korrik, Gusht nga 

470.05 €, gjithsejtë 1.411,57€.  

Sipas dispozitave ligjore të cilat kanë qenë në fuqi të drejtat dhe detyrat e personelit të punësuar 

në Ministrinë e Arsimit janë të rregulluara me Ligjin e Punës numër 03/L -212 i cili ka hyrë në  fuqi me 

datë 01 nëntor 2010, i cili Ligj nuk ka paraparë asnjë beneficion apo privilegj për personat të cilëve ju 

është ndërprerë marrëdhënia e punës sipas fuqisë ligjore, me mbushjen e moshës së pensionimit, ndërsa 

ende është në fuqi Rregullorja e UNMIK-ut numër 2001/35 datë 22 dhjetor 2001 dhe Rregullorja 

2005/20 datë 29 prill 2005, për ndryshimin e Rregullores numër 2001/35 mbi pensionet në Kosovë e cila 

me nenin 4 paragrafin 1 parashikon se administrata udhëheq dhe administron pagesën e pensioneve 

bazë, për të gjithë qytetarët me banim të përhershëm në Kosovë, të cilët arrijnë moshën e pensionimit 

dhe paragrafi 2 i nenit të cekur parasheh shumën e pensionit bazë e cila përcaktohet sipas metodologjisë 

të cilën e miraton Kuvendi i Kosovës.  

Paditësja ka fituar të drejtën e pensionimit të pleqërisë në kohën kur ka qenë në fuqi Ligji i Punës 

numër 03/2-212 dhe Rregullorja e cekur më lartë për pensionet në Kosovë, me të cilat në asnjë nen nuk 

parashihet pagesa e pagave përcjellëse për shkuarjen në pension, ndërsa me nenin 35 të  njëjtës 

Rregullore parashikohet se kjo Rregullore shfuqizon çdo dispozitë të Ligjit në fuqi që është në 

kundërshtim me te. 

Kontrata Kolektive është e lidhur  me Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës dhe 

Ministrisë për Punë dhe Mirëqenie Sociale dhe Odës Ekonomike të Kosovës  e cila kontratë ka hyrë në 

fuqi me datë 01 janar 2005 andaj për të aplikuar dispozitën e nenit 43 dhe 44 të Kontratës së 

Përgjithshme Kolektive  ka qenë deshtë që Federata Sindikale e Organeve të Ministrisë për Arsim, 

Shkencë dhe Teknologji të ketë lidhur kontratë të posaçme me punëdhënësit e vet. Ministria e Arsimit, 

Shkencës dhe Teknologjisë nuk ka lidhur kurrfarë kontrate kolektive me Federatën e Punëtorëve të 

Arsimit dhe në këtë kontekst nuk ka kurrfarë obligimi për të zbatuar dispozitën e Kontratës Kolektive. 

Ministri i MASHT-it  Ramë Buja me Kryetarin e SBASHK-ut Rrahman Jasharaj  me datë 11 

prill 2014 kanë nënshkruar Kontratën Kolektive të Arsimit Parauniversitar,  ku sipas nenit  2  zbatimi i 

Kontratës është për të gjithë të punësuarit në të gjitha institucionet publike dhe private të arsimit         

parauniversitar ( parashkollor, fillor, të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë) në mbarë territorin e 



Republikës së Kosovës të cilët janë anëtar të SBASHK-ut.  Neni 36 rregullon garantimin e pagave  dhe 

sipas  pikës  9 punëtorët (anëtar e SBASHK-ut) që dalin në pension përfitojnë shpërblimin jubilar siç ka 

kërkuar paditësja por Kontrata nuk është e zbatueshme dhe nuk mund të ketë efekt retroaktiv. Neni 51 i 

Kontratës Kolektive të Arsimit Parauniversitar me dispozitat kalimtare përcakton se dispozitat e kësaj 

kontrate kolektive të cilat kanë implikime financiare fillojnë të zbatohen nga data 01 Janar 2015, ndërsa 

dispozitat tjera fillojnë të zbatohen menjëherë. Pasi që paditësja është pensionuar me datën 13 Gusht 

2014 të njëjtës nuk mund ti pranohet kërkesëpadia për shumat e kërkuara sipas nenit 36 të Kontratës 

Kolektive për përfitim të shpërblimit jubilar sipas përvojës së punës si dhe pagat përcjellëse në lartësi të 

3 pagave sipas  mesatares së 3 pagave të fundit të punëtorit. 

Është fakte se është lidhur Kontratë  Kolektive e Arsimit në Kosovë me datën 18 Prill 2017 në 

mes të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Sindikatës së Bashkuar së Arsimimit, 

Shkencës dhe Kulturës dhe kontrata ka hyrë në fuqi të njëjtën ditë, ajo kontratë nuk mund të ketë efekt 

retroaktiv në këtë çështje, pra rregullat e përgjithshme të pagave të përcaktuara me nenin 35 të saj nuk 

kanë zbatim në këtë çështje kontestuese.  

U vendos që secila palë të i bartë shpenzimet e veta procedurale, bazuar në mos kërkesën e 

shpenzimeve nga pala e paditur sipas nenit 450 të LPK.  

Nga sa u cek më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

               

           GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 

           C.nr. 650/2017, Datë  04 Qershor 2018 

 

 

                                                                                                                                       Gj y q t a r j a, 

                                                                                                                                 Afijete Sada-Gllogjani 

 

UDHËZIM JURIDIK; Kundër këtij Aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat prej 7 

ditësh, nga dita e marrjes së tij Gjykatë së Apelit në Prishtinë e nëpërmjet kësaj Gjykate.   


