
 

                                                                                                                     C.nr.453/19 

              GJYKATA THEMELORE GJAKOVË, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil me 

gjyqtaren Afijete Sada Gllogjani dhe sekretaren juridike Vjollca Gaxha, në çështjen juridike të 

paditëses N.J.  nga Gjakova, përfaqësuar nga N.M. avokate nga Prizreni, kundër të paditurës K. e 

Gjakovës - DA, për kontest pune - kompensim të shpërblimit jubilar, vlera kontestit 301,00 €, në 

shqyrtimin përgatitor të mbajtur me 30 shtator 2019 në prezencën e  të autorizuarës së  paditëses 

dhe në mungesë të paditurës, murr këtë; 

A K T GJ Y K I M 

I.  PJESËRISHT aprovohet kërkesëpadia e paditëses N.J.  nga Gjakova dhe DETYROHET  e 

paditura K. e Gjakovës - DA që paditëses të ia paguaj borxhin në emër të  shpërblimin jubilar në 

shumë prej 216.48€ (dyqind e gjashtëmbëdhjetë euro e katër dhjetë e tetë cent)  me kamatë ligjore 

8%  duke filluar nga data e daljes në pension 07 mars 2019  deri në pagesën definitive si dhe të i 

paguaj shpenzimet procedurale në shumë 121,40€, krejt këto në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit. 

II. PËRTEJ shumës së aprovuar  kërkesa e paditëses në shumë prej 84.52€( tetëdhjetekatër 

euro e pesëdhjetë e dy centë) U REFUZUA SI E PABAZUAR. 

A r s y e t i m 

Paditësja me padi dhe gjatë shqyrtimit nëpërmjet të autorizuarës së saj ka parashtruar se ka 

qenë në marrëdhënie të rregullt pune te e  paditura në punë dhe detyra të punës si bibliotekiste  deri 

në pensionim pranë Shkollës “H.H.” komuna e Gjakovës dhe ka 27 vite, 9 muaj e 7 ditë përvojë pune. 

Pasi që të njëjtës  me daljen në pension me datë 07 mars 2019 nuk i është paguar shpërblimi jubilar, 

e drejtë e cila njihet me Kontratën Kolektive ka kërkuar që e paditura të ia paguaj shpërblimin jubilar 

duke e llogaritur në bazë të përvojës së punës në shumën e një page në lartësinë prej 301.00€ me 

kamatë prej ditës së daljes në pension e deri në pagesën definitive. Punëdhënësi i fundit është ai që 

paguan shpërblimin jubilar. 

 U propozua që kërkesë padia  e saktësuar të aprovohet  si  bazuar. 

 Shpenzimet procedurale u kërkuan për përfaqësim në seancë  në shumë prej 135.00€ dhe 

taksë gjyqësore në shumë prej 20€. 

 Shqyrtimin përgatitor të treguar me datë 30 shtator 2019 Gjykata e ka mbajt në mungesë të 

paditurës të ftuar në mënyrë të rregullt, me propozimin e të autorizuarës së  paditëses bazuar në 

nenin 409.2  të LPK-së. 

 E paditura nuk ka paraqit përgjigje në padi, edhe pse është kërkuar nga Gjykata.  

 Për të vendosur në këtë çështje juridike Gjykata bëri nxjerrjen e provave si ; Vendimit  04  nr. 

56 të datës 22 shkurt 2019, Kërkesës  04 -120/01    të datës 10 maj 2019, Njoftimit  të datës 13 maj 

2019 të Drejtorisë së Arsimit referenca Zyrtare 04-120/01-18293,Vërtetimit nr.212/2019 të datës 

26 shkurt 2019, Vërtetimit  pa datë të Drejtorisë së Arsimit, Vërtetimit të SBASHK-ut datë 13 mars 

2019 (Fotokopje), Transaksionit të R.Bank  të datës 11 mars 2019, Kontratës së punës numër të  



protokollit nr.152/18 të datës 01 shtator 2018, ku pas vlerësimit veç  e veç të këtyre provave dhe në 

lidhshmërinë e tyre reciproke  gjeti se kërkesëpadia e  saktësuar është e pjesërisht e bazuar dhe si e 

tillë u aprovua.   

Paditësja ka parashtruar kërkesë tek e paditura me datë 10 maj 2019 për kompensimin e 

pagesës së shpërblimit jubilar, duke u bazuar në Kontratën kolektive të arsimit të datës 18 prill 2017 

ku me dispozitën e  nenit 35.8 parashihet  se:” Punëtorët  ( anëtar të SBASHK-ut)  në vitet jubilare të 

punësimit përfitojnë shpërblimin jubilar nga punëdhënësi i fundit, kur i punësuar ka plotësuar 

kushtet e punësimit sipas kritereve përkatëse. Shpërblimi jubilar paguhet me rastin e  07 marsit të 

çdo viti”. Paditësja ka kërkuar që ti paguhet 150% e pagës bazë si shpërblim jubilar për 40 vite të 

shpërblimit në shumë prej 321.75€. 

E paditura me Referencën e datës 13 maj 2019 ka njoftuar  paditësen se  ajo Drejtori  ka 

pranuar kërkesën zyrtare të  pensionistes dhe  bazuar në Qarkoren buxhetore 2019/1  për garantin 

specifik të arsimit nuk është  planifikuar buxheti për pagesën në fjalë. MASHT-i dhe SBASHK-u 

angazhohen bashkërisht për të ndihmuar  komunat që të bëjnë planifikimin me kohë të buxhetit dhe 

kostos financiare, si dhe të njëjtat  angazhohen bashkërisht në Ministrinë e Financave për sigurimin 

dhe ndarjen e mjeteve financiare për komunat  e Republikës së Kosovës, me qëllim të realizimit të 

buxhetit të nevojshëm brenda mundësive institucionale, ligjore dhe financiare. 

Me Kontratën e punës  të paditëses me të paditurën është përcaktuar se  paditësja ka punuar 

në vendin  e punës si bibliotekiste prej datës 01 shtator 2018 deri me 31 mars 2019 dhe paga mujore 

bruto ka qenë në shumë prej 314.24€. 

Komuna e Gjakovës-DA,  paditëses e lindur me 07 mars 1954 e  punësuar në punët dhe 

detyrat e punës si bibliotekiste pranë Shkollës “H.H.” me datën 07 mars 2019  i ndërprenë kontratën 

e punës  sipas fuqisë ligjore, pasi që e punësuara ka mbush moshën e pensionimit 65 vjet. Me atë 

vendim është paraparë se punëtorët ( anëtarë të SBASK-ut) që dalin në pension përfitojnë pagesë 

përcjellëse në lartësi të tri pagave të fundit të punëtorit dhe të njëjtat paguhen nga punëdhënësi jo 

më larg se 30 ditë nga dita e pensionimit. 

Sipas  vërtetimit të  SHFMU “ H.H.” të  datës 26 shkurt 2019 vërtetohet se paditëses i është 

pranuar përvoja e punës  prej 08 maj 1991 e deri me 07 mars 2019 dhe gjithsejtë ka 27 vite, 9 muaj e 

7 ditë përvojë pune. 

Paditësja ka qenë anëtare e SBASHK-ut, deri në ditën e pensionimit. 

Nga Monitorimi i Transaksioneve të llogarisë R.Bank  të datës 11 mars 2019   pagat që ka 

realizuar paditësja për tre muajt e fundit para pensionimit  dhjetor 2018, janar  2019 kanë qenë  në 

shumë prej 286.41€ ndërsa  paga për muajin shkurt 2019 në shumë prej 288.64€.  

 Sipas  Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë që ka hyrë në fuqi me 18 prill 2017  me rastin 

e  pensionimit; Punëtorët ( anëtar të SBASHK-ut) në vitet jubilare të punësimit përfitojnë 

shpërblimin jubilar nga punëdhënësi i fundit, në vlerë; 

8.1. për 10 vjet të përvojës së punës në vlerë të 50% të një page bazë, 

8.2. për 20 vjet  të përvojës së punës në vlerë të 75 % të një page bazë, 

8.3. për 30 vjet  të përvojës së punës në vlerë të një page bazë,  

8.4. për 40 vjet  të përvojës së punës në vlerë të 150 % të një page bazë, 



8.5.  Shpërblimi jubilar paguhet nga punëdhënësi, kur i punësuari ka plotësuar kushtet e 

shpërblimit sipas kritereve përkatëse.  

8.6. Shpërblimi jubilar paguhet në rastin e 07 marsit të çdo viti.  

Bazuar në rrethanat e vërtetuar se paditësja ka gjithsejtë 27 vite, 9 muaj e 7 ditë pune i takon 

shpërblimi jubilar në vlerë të 75% të një page bazë. Paga bazë ka realizuar paditësja në muajin 

shkurt 2019 ka qenë 288.64€ ashtu që paditëses i takon shuma 216.48€, shumë e cila u aprovua si e 

bazuar.    

Përtej shumës së aprovuar kërkesa e paditëses në shumë prej  84.52€ u refuzua si e pa 

bazuar.   

Bazuar në nenin 382 të Ligjit për marrëdhëniet e detyrimeve paditëses i takon kamata e 

kërkuar nga  data 07  mars 2019 kur është pensionuar paditësja,  sepse e paditura ka rënë në vonesë 

të përmbushjes së detyrimit të saj edhe pse paditësja ka paraqitur kërkesë në procedurë jashtë 

gjyqësore tek e paditura.  

Vendimi mbi shpenzimet procedurale u murr bazuar në nenin 452.1 të LPK- së dhe TA-së dhe 

pala e paditur ka detyrim në pagesën e shpenzimeve gjyqësore për përfaqësim të paditëses në një 

seanca në shumë 101,40€ dhe në emër të taksës gjyqësore për padi në shumë 20,00€, gjithsejtë 

shumën 121,40€. 

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

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 

C.nr. 453/19 , datë 30 shtator 2019 

                                                                                                                             Gj y q t a r j a,  

                                                                                                                     Afijete Sada Gllogjani  

 

 

UDHËZIM JURIDIK  Kundër këtij Aktgjykimi pala e pa kënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 7 ditësh, pas marrjes së tij Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë  nëpërmjet kësaj Gjykate.  

 


