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Numri i dokumentit:     00368854 

 

 

         C.nr.177/19 

  

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm si gjykatë e 

shkallës së parë, gjyqtari Shaban Shala, me praktikanten A. Hnë kontestin e paditëses V.K- K 

nga Prizreni, rr. “...”, nr...., kundër të paditurës Komuna e Prizrenit-Drejtoria për Punë dhe 

Mirëqenie Sociale, me seli në Prizren, të cilën me autorizim e përfaqëson Sh.K për shkak të 

pagesës së shpërblimit jubilar dhe pagave me rastin e pensionimit, vlera e kontestit 2,183.25 €, 

pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor në prezencën e të autorizuarve të palëve, më datë 

17.06.2019 morri këtë :  

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditëses V.K-K nga Prizreni, 

ashtu që DETYROHET e paditura Komuna e Prizrenit- Drejtoria për Punë dhe Mirëqenie 

Sociale, me seli në Prizren, që paditëses në emër të pagave përcjellëse me rastin e pensionimit 

t’ia kompensojë 2 (dy) paga mujore nga 436.65 € në muaj  në shumën prej 873.30 € dhe në 

emër të pagave jubilare 3 (tri) paga mujore nga 436.65 € në muaj në shumën prej 1,309.95 € 

respektivisht shumën e përgjithshme prej 2,183.25 €  me kamatë ligjore prej 8% nga dita e 

nxjerrjes së këtij aktgjykimi (dt.17.06.2019) deri në pagesën definitive  të gjitha këto në afat 

prej 7 (shtatë) ditësh pas plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit të 

dhunshëm. 

 

II. Me shpenzimet procedurale obligohet e paditura. 

 

 

                A r s y e t i m 

 

  

Paditësja V.K-K nga Prizreni pranë kësaj gjykate ka parashtruar padi kundër të 

paditurës Komuna e Prizrenit – Drejtoria për Punë dhe Mirëqenie Sociale, në Prizren, në të 

cilën ka theksuar se paditësja ka qenë në marrëdhënie punë tek e paditura, e përcaktuar në 

vendin e punës zyrtare e shërbimeve sociale pranë Qendrës për Punë Sociale në Prizren, deri 

me datën 02.03.2016, ku sipas fuqisë ligjore i është ndërprerë marrëdhënia e punës për shkak të 

pensionimit, andaj  i ka propozuar gjykatës që pas administrimit të provave të aprovon kërkesë 

padinë si të bazuar dhe atë për dy paga me rastin e shkuarjes në pension dhe tri paga jubilare, 

për shkak se një e ka realizuar. 

 



 Numri i lëndës: 2019:090632 
 Datë: 20.06.2019 
 Numri i dokumentit: 00368854 
 

2 (5)  

 2
0

1
9

:0
9

0
6

3
3

 

Paditësja gjatë shqyrtimeve gjyqësore të mbajtura dhe në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar: në tërësi si në padi dhe duke i propozuar gjykatës që pas administrimit të provave të 

aprovohet kërkesë padia dhe atë për 2 paga për pension dhe 3 paga përcjellëse ngase nga provat 

e administruara janë vërtetuar faktet se kërkesat ligjore nga kjo padi plotësohen sepse përvoja e 

punës është mbi 40 vite, ndërsa pagesa e  pagës e realizuar në tre muajt e fundit vërtetohet nga 

vërtetimet e lëshuara dhe nga qarkullimi bankar. Ka propozuar aprovimin e kërkesë padisë me 

kamatë ligjore dhe i ka kërkuar shpenzimet procedurale. 

 

Përfaqësuesi i të paditurës gjatë shqyrtimeve gjyqësore të mbajtura dhe në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar: se mbetet në tërësi nga deklarimet e shqyrtimeve të mbajtura si 

dhe përgjigjes në padi duke shtuar se gjatë procedurës së provave dhe administrimit të tyre 

vërehet qartazi se padia dhe thëniet e cekura në të nuk janë të argumentuara dhe të provuara me 

anë të provave me çka edhe e bënë të pabazuar padinë dhe kërkesë padinë e paditësit. Po ashtu 

edhe në bazë të marrëveshjes së përgjithshme kolektive të Kosovës vërehet qartazi se 

nënshkruese dhe garantuese për implementimin e saj nuk qëndron Komuna e Prizrenit dhe me 

çka është e pamundur realizimi i pagave jubilare dhe atyre përcjellëse për arsye se 

implementuesi i saj janë përfaqësuesit e punëdhënësve, përfaqësuesit e të punësuarave dhe 

Qeveria e Republikës së Kosovës. Andaj në bazë të lartë cekurave i propozon gjykatës që 

padinë e paditëses ta refuzoj si të pabazuar. 

 

Për vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike gjykata ka administruar provat: 

ka bërë leximin e vendimeve për pensionin bazë dhe pensionin kontribut dhënës për paditësen 

të dt.02.03.2016, 15.03.2016 dhe 17.03.2016, ka bërë leximin e vërtetimit të Komunës së 

Prizrenit Zyres së Personelit e dt.06.02.2019, ka bërë leximin e vendimit të KPMSHCK A.nr 

...të dt.09.01.2019, vendimit nr....të dt.11.12.2018 i Inspekcionit të Punës, ka bërë leximin e 

përgjigjes në kërkesë të Komunës së Prizrenit të dt.10.10.2018 në bazë të cilës vërtetohet paga 

e muajit mars 2016 realizuar nga paditësja, ka bërë shikimin e dokumentit identifikues dhe 

kartelës bankare të paditëses, ka bërë leximin e pasqyrës bankare të ...për paditësen për 

periudhën kohore 01.12.2015 deri me 01.06.2016, ka bërë leximin e vërtetimit të Zyrës së 

personelit të dt.06.02.2019, dhe pas vlerësimit të deklarimit të palëve ndërgjyqëse dhe provave 

të theksuara si më lartë në kuptim të nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), me 

kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha atë së bashku dhe ka 

konstatuar se kërkesëpadia e paditëses është e bazuar nga arsyet e cekura si më poshtë. 

 

Nga leximi i vendimeve për përfundimin e marrëdhënies së punës, pensionin bazë dhe 

pensionin kontribut dhënës për paditësen të dt.02.03.2016, 15.03.2016 dhe 17.03.2016, gjykata 

ka vërtetuar faktet se paditëses i ka përfunduar marrëdhënia e punës me dt.02.03.2016, ndërsa i 

është njohur e drejta për pensionin bazë dhe kontribut dhënës. 

 

Nga leximi i vërtetimit të Komunës së Prizrenit Zyres së Personelit e dt.06.02.2019, 

gjykata ka vërtetuar faktin se paditësja ka qenë në marrëdhënie pune në Komunën e Prizrenit e 

sistemuar në vendin e punës nëpunëse e shërbimeve sociale në Drejtorinë për Punë dhe 

Mirëqenie Sociale deri me dt.02.03.2016, kur e ka mbushur moshën e pensionimit. 

 

Nga leximi i vendimit të KPMSHCK A.nr...të dt.09.01.2019, gjykata vërteton faktin se 

hedhet poshtë si e palejuar ankesa me numër A.nr....e dt.10.12.2018 e parashtruar nga ana e 

paditëses. 
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Nga leximi i vendimit nr....të dt.11.12.2018 i Inspekcionit të Punës, gjykata vërteton 

faktin se Inspekcioni i Punës shpallet in-kompetent ndaj ankesës së  paditëses nr...., 

dt.10.12.2018 lidhur me kompensimin e pagave jubilare me rastin e pensionimit. 

 

Nga leximi i përgjigjes në kërkesë të Komunës së Prizrenit të dt.10.10.2018, ku 

paditësja ka parashtruar kërkesë për kompensimin e tri pagave jubilare për shkak të 

pensionimit, gjykata vërteton faktin se Ministria e Financave nuk pranon ti realizojë pagesat 

tjera përveç një page shtesë dhe atë në shumë të vlerës së pagës së fundit, ku nga lista e pagës 

së muajit Mars 2016 shihet se paditësja ka realizuar një page me rastin e pensionimit. 

 

Nga shikimi i  dokumentit identifikues gjykata ka vërtetuar faktin se paditësja është e 

lindur me dt.02.03.1951. 

 

Nga leximi i pasqyrës bankare të ...për paditësen për periudhën kohore 01.12.2015 deri 

me 01.06.2016 gjykata vërteton faktin se paga që ka realizuar paditësja për këtë periudhë 

përkatësisht deri në pensionim konkretisht tre muajt e fundit ka qenë 436.65 €. 

 

Nga leximi i vërtetimit të Zyrës së personelit të dt.06.02.2019, gjykata ka vërtetuar se 

përvoja e përgjithshme e paditëses është 40 vite, 10 muaj, 21 ditë, dhe atë: Prokuroria e Qarkut 

(01.04.1975-30.06.76) - 1 vit e 3 muaj. Qendra për Punë Sociale (01.07.1976-31.08.1977) – 1 

vit e 2 muaj. Sekretariati Krahinor për Shëndetësi dhe Politika Sociale (01.09.1977-

04.05.1982) – 4 vite e 8 muaj e 3 ditë. Komiteti Krahinor i Shëndetësisë dhe Politikës Sociale 

(05.05.1982-29.02.1992) – 9 vite e 9 muaj e 16 ditë. Ministria e Punës, Veteranëve dhe Punëve 

për çështje Sociale (01.03.1992-31.08.1994) – 2 vite e 6 muaj. Qendra për Punë Sociale në 

Prizren (01.09.1994-02.03.2016) – 21 vite e 6 muaj e 2 ditë. 

  

Nga provat e administruara më lartë nuk është kontestues fakti se paditësja ka qenë në 

marrëdhënie pune në pozitën e zyrtares së Shërbimeve Sociale tek e paditura – Komuna e 

Prizrenit – Drejtoria për Punë dhe Mirëqenie Sociale në Prizren, dhe atë duke filluar nga data 

01.07.1976, gjithashtu nuk është kontestues fakti se paditësja me datën 02.03.2016  ka arritur 

moshën e pensionimit, pra ka mbushur 65 vjet dhe ka mbi 40 vite përvojë pune, por mbetet 

kontestues fakti se paditëses a i takon shpërblimi jubilar dhe shpërblimi për pagat përcjellëse 

me rastin e shkuarjes në pension për të cilën çështje gjykata ka vendosur si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi duke aprovuar kërkesëpadinë e paditëses si të bazuar për shkak se kjo kërkesë 

e paditëses është e rregulluar me dispozita të Kontratës së Përgjithshme Kolektive të Kosovës, 

e cila është nënshkruar më datën 18.03.2014 nga palët kontraktuese në këtë rast dhe nga 

përfaqësuesit e paditësit (Bashkimit të Sindikatave), ndërsa ka hyrë në fuqi më datën 

01.01.2015 ku më nenin 52.1 pika 1.3 përcakton të drejtën e të punësuarit në tri paga jubilare 

në rastin kur i punësuari ka mbi 30 vite përvojë pune, ndërsa par. 2 i këtij neni përcakton 

obligimin e punëdhënësit të fundit në pagimin e këtij shpërblimi, ndërsa neni 53 i kësaj 

kontrate përcakton të drejtën e të punësuarit në tri paga përcjellëse më rastin e shkuarjes në 

pension.  

 

Duke u bazuar në këto dispozita materiale të cilat përcaktojnë këto të drejta dhe 

detyrime për palët ndërgjygjëse dhe gjendjen faktike të vërtetuar, se paditësja ka punuar mbi 30 

vjet tek e paditura e cila ka qenë dhe punëdhënësi i fundit i cili fakt nuk është kontestues e që 

vërtetohet nga vërtetimi i Komunës së Prizrenit Zyres së Personelit e dt.06.02.2019 dhe faktin 

tjetër se paditësja në tre muajt e fundit ka realizuar pagë nga e paditura në lartësi prej 436.65 €, 

i cili fakt vërtetohet nga qarkullimi bankar i paditëses për periudhën kohore nga data 

01.12.2015 deri me 01.06.2016, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke 
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aprovuar kërkesë padinë e paditëses, ashtu që e obligoi të paditurën që paditëses V.K-K që në 

emër të pagave përcjellëse me rastin e pensionimit t’ia kompensojë 2 (dy) paga mujore nga 

436.65 € në muaj  në shumën prej 873.30 € dhe në emër të pagave jubilare 3 (tri) paga mujore 

nga 436.65 € në muaj në shumën prej 1,309.95 € respektivisht shumën e përgjithshme prej 

2,183.25 €  me kamatë ligjore prej 8% nga dita e nxjerrjes së këtij aktgjykimi (dt.17.06.2019), 

duke u bazuar në nenin 382 të LMD-së. 

 

Gjykata refuzoi pretendimin e përfaqësuesit së të paditurës se kërkesa e paditëses për 

pagimin e pagave jubilare duhet të refuzohet si e pa bazuar më arsyetim se gjatë procedurës së 

provave dhe administrimit të tyre vërehet qartazi se padia dhe thëniet e cekura në të nuk janë të 

argumentuara dhe të provuara me anë të provave me çka edhe e bënë të pabazuar padinë dhe 

kërkesë padinë e paditësit.  

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale gjykata e bazoi në nenin 450 të LPK-së, për 

shkak se e paditura e ka humbur kontestin. 

 

Nga të dhënat e paraqitura më lartë dhe duke u bazuar në nenin 143 të LPK-së, gjykata 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

 Departamenti i përgjithshëm 

                  C.nr. 177/19, datë 17.06.2019 

  

 

        Praktikantja                                              Gjyqtari 

        Alma Halimi                                   Shaban Shala 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në 

afat prej 7 ditësh, pas marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

gjykate. 
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