
C.nr.151/2019 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-DEGA NË MALISHEVË, Departamenti i 

Përgjithshëm Divizioni Civil, me gjyqtarin Haki Kryeziu si dhe me Zyrtarin e Lartë për 

Bashkëpunim Profesional Liman Javori, në çështjen juridike të paditësit I. Sh. nga fshati B. 

Komuna Malishevë, të cilin e ka përfaqësuar Avokat N. K. nga M., ndaj të paditurës Komuna e 

Malishevës, Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare, “Dr.Sh. R.”në M., të cilen e përfaqëson 

Avokati Publik Komunal M. S., për shkak të kompensimit të Pagave Përcjellëse pas pensionimit 

dhe Pagave Juibilare, pas mbajtjës së seancës kryesore të dt.26.07.2019 me pjesëmarrjen e 

paditësit të autorizuarit të paditësit dhe të autorizuarit të të paditurës ndërsa me datë, 30.07.2019 

muar këtë:  

A K T G J Y K  I M 

 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit I. Sh. nga fshati B. 

Komuna Malishevë. 

II. DETYROHET e paditura Komunës së Malishevës, Qendra Kryesore e Mjekësisë 

Familjare,“Dr.Sh. R.”në M., që paditësit I. Sh. nga fshati B. Komuna Malishevë, që 

në emër të tri pagave të shkuarjës në pension dhe tri pagave jubilare t’ia paguajë 

shumën e përgjithshme prej … euro me kamat prej 8% nga data e parashtrimit të 

padisë, përkatësishtë me datë 06.05.2019 e deri në pagesën definitive.   

III. DETYROHET e paditura që paditësit t’ia paguajë  shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumën prej … euro në emër të parashtrimit të padisë, shumën prej 

...00 euro në emër të taksës gjyqësore dhe shumën prej ...00 euro në emër të 

përfaqësimit nga avokati.  

A r s y e t i m 

            

          Paditësi I. Sh. nga fshati B. Komuna Malishevë, përmes të autorizuarit të tij Avokat N. K. 

nga M., pranë kësaj gjykatës me dt. 06.05.2019 ka parashtruar padi ndaj të paditurës Komunës së 

Malishevës,Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare,“ Dr.Sh. R.”në M.,lidhur me kompenzimin e 

tri pagave të shkuarjës në pension dhe tri pagave jubilare, pasi që sipas padisë paditësi ka dalë në 

pension me datë, 17.10.2018, e në të cilin rast punëdhënës i tij ka qenë Komunës së Malishevës, 

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare,“Dr.Sh. R.”në M., dhe me rastin e daljës në pension e 

paditura nuk ka përmbushur obligimin ligjor që paditësit t’ia paguajë tri pagat jubilare. 
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           Gjykata pas shyqrtimit paraprak të padisë së paditësit e ka njoftuar të paditurën me 

aktvendim mbi dhënien e përgjigjës në padi.                                                                                 

           E paditura përmes përgjigjës së sajë në padi të parashtruar në procesverbalin e seancës 

kryesore të datës 26.07.2019, ndër të tjera ka deklaruar se kërkesa e parashtruar nga paditësi 

lidhur me rastin e daljës në pension sipas kontratës kolektive, pasi që në bazë të kontratës 

kolektive nr.01B2056 e datës 18.04.2017 e nënshkruar nga SBASHK dhe MASHT neni 35 i saj 

pika 9 caktohet që punëtorët me rastin e daljës në pension përfitojnë tri paga bazë sipas 

mesatares së tri pagave të fundit sipas listës së pagave. Sipas të paditurës Komuna e  Malishevës 

nuk e ka kontestuar faktin  që tri paga do ju paguhën pensionistëve me rastin e daljës në pension, 

por këtë kerkesë e ka future në rend dite dhe ka ndarë mjete financiare nga Komuna e 

Malishevës. 

             I autorizuari i paditësit sikurse në padi ashtu edhe në seancën e shqyrtimit kryesorë ka 

mbetur pranë kërkesëpadisë, duke kërkuar aprovimin e të njëjtës, poashtu edhe në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar duke mbetur në tërësi pranë kërkespadisë, për tri paga përcjellëse dhe 

tri paga jubilare me kamat prej 8% nga data e parashtrimit të padisë e deri në pagesën definitive. 

            Shpenzimet e procedurës kontestimore i ka kërkuar dhe atë në emër të parashtrimit të 

padisë shumën prej …..00 euro në emër të taksës shumën prej ….00 euro dhe në emër të 

parfaqësimit për një seancë nga avokati shumën prej ….00 euro. 

            I autorizuari i të paditurës  Avokati Publik Komunal gjatë gjithë seancave gjyqësore e ka 

kontestuar kërkesëpadinë e paditësve si të pa bazuar, poashtu edhe në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar duke mbetur pranë përgjigjës në padi, ndersa ka pranuar faktin se paditësit duhet t’i 

paguhën pagat përcjellëse duke mos e kontestuar kërkespadinë për këtë pjesë, ndërsa sa i përket 

pagave jubilare e ka kontestuar kërkespadinë e paditësit si të pa bazuar si dhe kërkon nmga 

gjykata që këtë pjesë ta refuzon si të pa bazuar.  

           Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

           Për vërtetimin e gjendjes faktike, gjykata bëri shqyrtimin e këtyre provave: Vendimin me 

nr.508 të.dt.16.10.2018,me te cilin i është ndërprer madhenja e punës sipas fuqise ligjore, 

Vendimin e lëshuar nga M.P.M.S me nr.317631 të dt.13.11.2018, të departamentit te pensioneve 

vertetimi I leshuar nga QKFM Dr.Sh. R. M. me nr. 508 te dt.10.10.2018 me te cilin vendim iu ka 

nderprer madhenja e punes dhe ka dalur ne pension, vertetimin e leshuar ng drejtoria e QKMF ne 

Malishevë me nr.514 te dt.19.10.2018 me te cilin vertetohet se paditesi ka punuar në QMF B. si 

teknik medicinal si dhe krejt ne fund listën e Pagave të leshuar nga bugjeti i Republikës së 

Kosovës, kerkesa me nr. BRK BL…, të dt.31.10.2018. 

          Pas vlerësimit të të gjitha provave veç dhe veç dhe në lidhmëri me njëra tjetrën, në kuptim 

të nenit  8 të LPK-së,  gjykata vlerëson se kërkespadia e paditësit është e  bazuar dhe si të tillë e 

aprovoj. 



         Për gjykatën nuk ishte kontestuese  fakti se paditësi kishte punuar tek e paditura. 

       Nga vendimi i Drejtoris për  Arsim dhe Edukim në Malishevë  me nr.508 të dt. 16.10.2018 

konstatohet se paditësit i është ndërprer mardhënja e punës për shkak të pensionimit prej datës 

17.10.2018,dhe paditësi kishte punuar tek e paditura si mësimdhënës në QKMF në B.. 

          Nga vëndimi nr.317631, dt.13.11.2018 të lëshuar nga MPMS konstatohet se paditësi ka ka 

dalur ne pension dhe pag mujore i merr … Euro.. 

          Nga  lista e pagave BRK BL.… të Republikës së Kosovës u konstatua fakti se paga neto e 

paditësit ka qenë … euro. 

          Në bazë të provave të sipërpermendura gjykata vlerëson se paditësi ka punuar tek e 

paditura, por të njejtit nuk  janë kompenzuar mjetet në emër të tri pagave përcjellëse pas daljës 

në penzion dhe tri paga jubilare, dhe nga provat e administruara, si dhe konformë  dispozitave të 

të kontratës kolektive të arsimit parauniversitar të lidhur me datë  11.04.2014 në mes Ministrisë 

së Arsimit Shkencë dhe Teknologjisë së republlikës së kosovës dhe SBASHK neni 36 par.10 në 

të cilin përcaktohet se, Punëtorët (anëtarët e SBASHK-ut) që dalin në penzion përfitojnë pagë 

përcjellëse  në lartësi prej 3 pagave sipas pagave mesatare të tri pagave të fundit të punëtorit. 

Sipas kësaj kontrate parashihet se e njëjta fillon të aplikohet nga data 01.01.2015 në dispozitën e  

nenit 53 të marrëveshjës  së përgjithshme Kolektive të Kosovës e nënshkruar nga Qeveria e 

Kosovës, Oda Ekonomik e e Kosovës dhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës e cila 

ka hyrë në fuqi me datë 01.01.2015 përcaktohet se I punësuari me rastin e penzionimit gëzon të 

drejtën në pagën përcjellëse në lartësi prej 3 pagave mujore që i kanë marrë në muajt e fundit. 

          Sipas Kontratës Kolektive të Arsimit të Kosovës  nr.0113/2056 dt.18.04.2017 dhe atë neni 

35 par.1 pika 8 përcaktohet se Punëtorët (anëtarët e SBASHK-ut) për vitet jubilare të punësimit 

përfitojnë çmimin jubilar nga punëdhënësi i fundit në vlerë dhe atë për 10 vite përvojë të 

punës në vlerën prej 50% të një page bazë, për 20 vite përvojë të punës në vlerë prej 75% të një 

page bazë, për  30 vite përvojë pune në vlerë të një page bazë dhe 40 vite të përvojës së punës 

në vlerën prej 150% të një page bazë, ndërsa shpërblimi jubilar paguhët nga punëdhënësi kur 

i punësuari ka plotësuar kushtet e shpërblimit sipas kritereve përkatëse. Gjithashtu në 

Kontratën Kolektive përcaktohet se Punëtorët e SBASHK-ut që dalin në pension përfitojnë 

pagën përcjellëse në lartësi të tri pagave mesatarës së tri pagave të fundit të punëtorit, ndërsa 

meqenëse sipas listës së pagave të bugjetit të Republikës së Kosovës, pagen e fundit paditësi e ka 

marre nga ai bugjet, gjykata vlerëson se e paditura detyrohet  në  kompenzimin e pagave 

përcjellëse dhe pagave jubilare paditësit, për çka edhe vendosi si në dispozitiv duke aprovuar 

kërkespadinë paditësit. 
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          Gjykata shqyrtoi edhe pretendimet e të autorizuarit të të paditurës, për siç pretendon për 

shkak të mungesë së mjeteve finaciare por gjykata pretendimet e e tilla i konsideroi të pa bazuara 

ngase e paditura lidhur me kompenzimin e tri pagave përcjellëse dhe tri pagave jubilare 

obligohet në bazë të Marrëveshjës Kolektive. 

         Vendimin mbi shpenzimet procedurale  gjykata e mori konform nenit 452.1 të LPK-së, dhe 

Rregullorës për tarifat e Avokatëve, duke detyruar të padituren që paditësit t’ia paguajë  shumën 

prej … euro në emër të parashtrimit të padisë, shumën prej ….00 euro në emër të taksës 

gjyqësore dhe shumën prej ….00 euro në emër të përfaqësimit nga avokati.   

         Nga të lartëcekurat u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi konformë nenit 38 dhe 143 

të LPK-së. 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-DEGA NË MALISHEVË 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Civil 

C nr.151/2019, datë 30.07.2019 

 

Zyrtari i Lartë për Bashkëpunim Profesional                                                       Gj y q t a r i 

                  Liman Javori                                       Haki Kryeziu 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 dite pas marrjes së të njëjtit, gjykatës së Apelit në Prishtinë  nëpërmjet të kësaj gjykate.  
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