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Numri i dokumentit:     00770448 

         C.nr.752/19 

 

  

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja 

Edije Sezairi, me bashkpunëtoren profesionale Njomëza Berisha, në çështjen juridike 

kontestimore të paditësit R.R, nga fshati ..., Komuna e Prizrenit, kundër të paditurës Komuna e 

Prizrenit, Drejtoria për Ekonomi dhe Financa, për shkak të pagesës së shpërblimit jubilar dhe 

pagave me rastin e pensionimit, vlera e kontestit 2.098,7 euro, pas mbajtjes së shqyrtimit 

kryesor në prezencën e palës paditëse dhe përfaqësuesit ligjor të palës së paditur, më datë 

10.01.2020 morri këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I. APROVOHET kërkesëpadia e paditësit R.R nga fshati ..., Komuna e Prizrenit, si e 

bazuar dhe OBLIGOHET e paditura Komuna e Prizrenit -Drejtoria për Ekonomi dhe 

Financa, që paditësit R.R, nga fshati ..., Komuna e Prizrenit në emër të pagave përcjellëse me 

rastin e pensionimit t’ia kompensojë 3 (tri) paga mujore në shumën prej 419,74 euro gjithsej 

shumën 1.259,22 euro, dhe në emër të pagave jubilare 2 (dy) paga mujore, në shumën prej 

419,74 euro gjithsej shumën 839,48 euro, pra shumën e përgjithshme prej 2.098,7 euro, me 

kamatë ligjore prej 8% nga dita e paraqitjes së padisë (datë 17.05.2019), deri në pagesën 

definitive, të gjitha këto në afat prej 7 (shtatë) ditësh, pas pranimit të këtij aktgjykimi, nën 

kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

 

                A r s y e t i m 

 

 

Paditësi R.R, nga fshati ..., Komuna e Prizrenit përmes agjencisë për ndihmë juridike 

falas pranë kësaj gjykate ka parashtruar padi kundër të paditurës Komuna e Prizrenit - Drejtoria 

për Ekonomi dhe Financa, në të cilën ka theksuar se paditësi ka qenë në marrëdhënie pune tek 

e paditura deri me datë 18.09.2018, si Zyrtar për taksa komunale në sektorin e tatimit në pronë 

në Drejtorisë për Ekonomi dhe Financa në Prizren. Në këtë vend të punës ka punuar 40 vite. 

Me rastin e arritjes së moshës 65 vjeçare, me datë 18.09.2018, i ndërpritet marrëdhënia e 

punës. Duke qenë se me dispozitat e nenit 52 dhe 53 të Marrëveshjes së Përgjithshme 

Kolektive të Kosovës parashihet që me rastin e pensionimit punëtorit i takon kompensimi për 

paga jubilare dhe tri pagave me rastin e pensionimit, paditësi ka kërkuar nga e paditura që ta 
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bëjë kompensim, ndërsa e paditura paditësin e ka kompensuar vetëm me një pagë jubilare që 

do të thotë se kanë mbetur edhe 5 të tjera pa u kompensuar. Prandaj paditësi i propozon 

gjykatës që të aprovoj në tërësi si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit dhe ta detyroj të paditurën 

për kompensimin e tri pagave jubilare dhe dy pagave me rastin e pensionimit. 

Pala paditëse gjatë shqyrtimeve gjyqësore dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar: se 

mbetet pranë padisë së parashtruar duke propozuar që pas administrimit të provave të 

aprovohet kërkesëpadia në tërësi si e bazuar ngase nga provat e administruara është vërtetuar se 

paditësi ka të drejtë në shpërblimin për dy paga jubilare ngase një pagë jubilare e ka marr, dhe 

tri paga me rastin e pensionimit duke e llogaritur nga 419,74 euro në muaj respektivisht shuma 

e përgjithshme prej 2.098,7 euro, me kamatë ligjore prej 8% nga dita e parashtrimit të padisë.  

Përfaqësuesi i palës së paditur gjatë shqyrtimeve gjyqësore dhe në fjalën përfundimtare 

ka deklaruar se e kundërshton në tërësi si të pabazuar padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit 

duke shtuar se Komuna e Prizrenit nuk ka mundësi ligjore që në mënyrë vullnetare të paguaj 

pagat përcjellëse jubilare pasi që për këtë është Qeveria e Kosovës - Ministria e Financave, të 

cilët përveç se nuk kanë ndarë mjete buxhetore për Komunën e Prizrenit, nuk kanë krijuar edhe 

kodin buxhetor që do t ia mundësonte Komunës së Prizrenit që përmes këtij kodi buxhetor, në 

mënyrë vullnetare ti kompensonte pagat jubilare dhe përcejllëse, prandaj i propozon gjykatës 

që padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses ta refuzoj në tërësi si të bazuar.  

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

ka bërë leximin e aktvendimit për përfundimin e marrëdhënies së lëshuar nga Zyra e kryetarit 

të Komunës së Prizrenit me numrin ... të dt. 17.09.2018; ka bërë leximin e vendimit lëshuar nga 

Zyra e pensioneve në Prizren të dt. 05.10.2018; ka bërë leximin e kërkesës për shpërblimin dhe 

kompensimin e të ardhurave personale me numër ... të dt. 20.12.2018, ushtruar nga paditësi tek 

e paditura; ka bërë leximin e përgjigjes në kërkesë me numrin ... të dt. 20.12.2018; ka bërë 

leximin e pasqyrës bankare lëshuar nga BRK me dt. 18.12.2017; ka bërë leximin e qarkullimit 

për llogari në emër të paditësit  nga BPB me dt. 26.11.2019; ka bërë leximin e qarkullimit për 

emër të paditësit nga BPB me dt. 20.12.2018. 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të theksuara 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 paditësit është e bazuar nga arsyet e cekura si më poshtë. 

Nga leximi i aktvendimi për përfundimin e marrëdhënies së punës  të datës 17.09.2018 

të lëshuar nga Komuna e Prizrenit, gjykata vërteton faktin se paditësit R.R nga fshati ..., 

Komuna e Prizrenit, i ndërpritet marrëdhënia e punës si zyrtar për taksa komunale në sektorin e 

tatimit në pronë në  Drejtorinë për Ekonomi dhe Financa, për shkak se më datë 18.09.2018, ka 

arritur moshën e pensionimit, pra ka mbushur 65 vjet. 

Nga leximi i vendimit i dt. 05.10.2018 lëshuar nga zyra e pensioneve në Prizren me të 

cilin vendim gjykata ka vërtetuar se i është njohur e drejta në kategorizim për pension 

kontributpagues në moshës. 

Nga leximi i kërkesës për shpërblimin dhe kompensimin e të ardhurave personale dhe 

leximit të përgjigjies në kërkesë me nr. ... të dt. 20.12.2018, gjykata ka vërtetuar faktin se 

paditësi fillimisht është drejtuar në procedurë administrative për realizimin e kësaj të drejte, në 

Komunën e Prizrenit, mirëpo pala e paditur përmes kësaj përgjigje e ka njoftuar palën paditëse 

se ata e realizojnë vetëm një pagë përcjellëse të lejuar nga ana e Ministrisë së Financave - 

Departamenti i Pagave, gjë të cilën edhe ia kanë realizuar.  

Nga leximi i pasqyrës bankare lëshuar nga ... me dt. 18.12.2017, gjykata ka vërtetuar 

faktin se paditësi R.R ka gjithsej 41 vite përvojë pune.  

Nga leximi i qarkullimit për llogari në emër të paditësit lëshuar nga BPB me dt. 

26.11.2019 për paditësit R.R për periudhën kohore 01.01.2018 deri me datën 26.11.2019, 
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gjykata vërtetoi se paga që ka realizuar paditësi për tre muaj e fundit, përkatësisht deri në 

pensionim ka qenë 419.74 euro. 

Nga leximi i qarkullimit për llogari në emër të paditësit lëshuar nga BPB me dt. 

20.12.2018 për paditësit R.R për periudhën kohore 01.01.2018 deri me datën 20.12.2018, 

gjykata vërtetoi se paditësi nuk ka pranuar pagat e garantuara me marrëveshjen kolektive. 

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

marrëdhënie pune tek e paditura - Komuna e Prizrenit - Drejtoria për Ekonomi dhe Financa si 

Zyrtar për tatime në pronë - në Drejtorinë për Ekonomi dhe Financa, në të cilën pozitë ka qenë 

në marrëdhënie pune tek e paditura deri me datë 18.09.2018. Poashtu nuk është kontestuese 

fakti se paditësi me datën 18.09.2018, ka arritur moshën e pensionimit, pra ka mbushur moshën 

65 vjet, por mbetet kontestues fakti se paditësit a i takon shpërblimi jubilar dhe 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 paditësit si të bazuar për shkak se 

kjo kërkesë e paditësit 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 po kësaj 

marrëveshje parasheh që i punësuar ka të drejtë në tri paga me rastin e pensionimit.  

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

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

vjet tek e paditura, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke aprovuar 

kërkesëpadinë e paditësit, ashtu që e obligoi të paditurën që paditësit R.R t’ia pensionimit t’ia 

kompensojë 3 (tri) paga mujore  në shumën prej 419,74 euro dhe në emër të pagave jubilare 2 

(dy) paga mujore, në shumën prej 419.74 euro, përkatësisht shumën e përgjithshme prej 

2.098,7 euro, pasiqë një pagë e ka realizuar në procedurë administrative. 

Vendimin mbi kamatën ligjore është marr duke u bazuar në nenin 382 të LMD-së. 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marr konform nenit 450 të LPK-së. 

Nga arsyet e treguara më lart 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.752/19 me datë 10.01.2020 

 

  

Bashkëpunëtore profesionale                                                 Gjyqtarja 

        Njomëza Berisha                           Edije Sezairi  

 

 

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. 

 


