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Numri i lëndës: 2019:117717 

Datë: 10.07.2020 

Numri i dokumentit:     01018118 

                      C.nr.833/2019  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm- gjyqtari 

Gëzim Shehu, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Shyqri Hoxha në çështjen 

juridike kontestimore të paditëses S.V nga fshati ..., Komuna e Prizrenit të cilën me autorizim e 

përfaqëson av. P.P nga Prizreni kundër të paditurës Komuna e Prizrenit – Qendra Kryesore e 

Mjekësisë Familjare në Prizren, të cilën me autorizim e përfaqëson i autorizuari- avokat B.M 

nga Prizreni, me objekt të padisë kompensim i pagave përcjellëse dhe pagave jubilare, pas 

mbajtjes së shqyrtimit kryesor publik, më datë 29.06.2020, mori këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET në pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditëses S.V nga fshati ..., 

Komuna e Prizrenit.  

 

II. DETYROHET e paditura Komuna e Prizrenit - Qendra Kryesore e Mjekësisë 

Familjare, që paditëses në emër të pagave përcjellëse me rastin e pensionimit t’ia 

kompensojë 3(tre) paga mujore në shumën prej 1,188.54 (një mijë e njëqind e 

tetëdhjetë e tetë euro e pesëdhjetë e katër cent)  dhe në emër të shpërblimeve 

jubilare t’ia kompensojë (2) dy paga sipas listës së pagave, dhe atë në shumën prej 

711.74 (shtatëqind e njëmbëdhjetë euro e shtatëdhjetë e katër cent) , apo shumën e 

përgjithshme prej 1,900.28 ( një mijë e nëntëqind euro e njëzet e tetë cent) euro me 

kamatë ligjore prej 8 % në vit, duke e llogaritur atë nga dita e marrjes së këtij 

aktgjykimi e deri te pagesa definitive, në afat prej 7 ditësh, pas pranimit të këtij 

aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

III. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë mbi shumën e aprovuar si në pikën nën II, të këtij 

aktgjykimi refuzohet si e pabazuar. 

 

 

IV. OBLIGOHET e paditura që paditëses të ia paguaj shpenzimet procedurale në 

shumën prej 270 euro në emër të përfaqësimit, në afat prej 7 ditësh pas pranimit të 

këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm.  
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A r s y e t i m 

 

Paditësja S.V nga fshati ..., Komuna e Prizrenit, në këtë gjykatë ka parashtruar padi 

kundër të paditurës Komuna e Prizrenit-Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në Prizren, të 

cilën me autorizim e përfaqëson i autorizuari- avokat B.M nga Prizreni, për shkak të mos 

pagesës së tri pagave përcjellëse dhe tri pagave jubilare. Paditësja përmes të autorizuarit të saj 

av. P.P nga Prizreni, përmes parashtresës së datës 25.02.2020, e ka bërë plotësuar-precizuar 

padinë sa i përket legjitimacionot pasiv të palës së paditur, ku si palë paditëse ka precizuar 

Komunën e Prizrenit- Qendrën Kryesore të Mjekësisë familjare. Edhe gjatë shqyrtim gjyqësor 

dhe në fjalën përfundimtare i autorizuari i paditëses ka deklaruar se mbetet në tërësi si në padi 

dhe në kërkesëpadi të dorëzuar në këtë gjykatë, duke i propozuar gjykatës që pas administrimit 

të provave dhe shqyrtimit të tyre kërkesëpadinë e paditëses ta aprovojë në tërësi si të bazuar, 

duke e obliguar të paditurën që shumën e përgjithshme si në padi të ia paditëses të ia paguaj me 

kamatë ligjore duke llogaritur nga data e parashtrimit të padisë. Shpenzimet procedurale i ka 

kërkuar dhe atë në shumën e përgjithshme prej 270 euro për përfaqësim në seancat gjyqësore. 

 

I autorizuari i të paditurës B.B (sipas autorizimit zëvendësues) gjatë shqyrtimit 

përgatitor e ka kundërshtuar kërkesëpadinë e paditëses, duke theksuar se Komuna e Prizrenit 

nuk ka mundësi ligjore e as kod buxhetor që në mënyrë vullnetare të bëjë pagesën e pagave 

përcjellëse dhe shpërblimeve jubilare, pasi që me Marrëveshjen e Përgjithshme Kolektive 

përgjegjëse për implementim të kësaj marrëveshje është Ministria e Financave, e cila është 

zotuar që do ti ndihmoj komunat që dalin nga kontratat e përgjithshme kolektive. Edhe gjatë 

shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare i autorizuari i të paditurës ka qëndruar pranë 

deklarimeve të cekura me lartë, duke i propozuar gjykatës që padinë dhe kërkesëpadinë e palës 

paditëse ta refuzon si të pabazuar. 

 

Për vërtetimin e plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike gjykata me propozimin e palëve 

ka zhvilluar procedurën dhe ka administruar këto prova: Vendimi i ndërprerjes së 

Marrëdhënies së Punës me nr.... të datës ..., Kërkesën e palës paditëse të datës 27.05.2019, me 

nr. ..., Vërtetimi i lëshuar nga Qendra e Mjekësisë Familjare në Prizren me nr. ... të datës 

27.05.2019, Përgjigjen e dhënë nga Qendra e Mjekësisë Familjare në Prizren me nr. 17/105 të 

datës 27.05.2019., Përgjigjes së Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare të datës 15.03.2019, 

Pasqyra bankare për tri pagat e fundit për paditësen të datës 01.01.2015-01.05.2015, Vendimit 

të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale të datës 19.03.2019, Vërtetimit mbi përvojën e 

punës të datës 11.03.2019.  

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palës paditëse dhe provave të nxjerra 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 së bashku, dhe ka gjetur se: Kërkesëpadia e paditësit është e 

bazuar.  

 

Nga leximi i Vendimit për ndërprerjen e Marrëdhënies së Punës me nr. ... të datës 

13.04.2018 të lëshuar nga Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në Prizren, S.V e sistemuar 

në vendin e punës – Punëtor Higjienik pranë Qendrës së Mjekësisë Familjare në ..., gjykata ka 
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konstatuar se sipas këtij vendimi paditëses i përfundon marrëdhënia e punës për shkak të 

arritjes së moshës së pensionimit më dt.14.04.2018. 

 

Nga leximi i kërkesës së palës paditëse S.V, të datës 27.05.2019, gjykata konstatoi se e 

njëjta i është drejtuar palës paditëse me kërkesë për realizimin e 3 pagave jubilare me rastin e 

pensionimit të saj me datë 14.04.2018. 

 

Nga leximi i Përgjigjes së Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare të datës 

27.05.2019, me numër protokolli ...,  të lëshuar nga drejtori i QKMF Dr. Xh.E, gjykata ka 

konstatuar se këtu e paditura nuk mund ti realizojë kërkesën e paditëses për shpërblim jubilar 

dhe pagesën e tri pagave përcjellëse në lartësi të tri pagave mujore me rastin e pensionimit 

sepse për ta realizuar kërkesën e të paditëses duhet të ekzistojnë disa arsye sikurse në 

përgjigjen e QKMF si dhe e njëjta për shkake të mungesës së vijës buxhetore nuk mund të 

realizohet.  

 

Nga leximi i Vërtetimit mbi përvojën e punës të datës 27.05.2019, me numër 

protokollues ..., gjykata ka konstatuar se paditësja S.V ka qenë në marrëdhënie pune pranë 

Qendrës së Mjekësisë Familjare në Prizren prej datës 16.09.1992 deri më datë 09.05.2015 në 

pozitën e infermieres, me gjithsej 25 vite e 6 (gjashtë) muaj e 28 (njëzet e tetë) ditë përvojë 

pune, dhe për tre muajt e fundit ka marrë pagë bazë prej 355.87 euro.  

 

Në nenin 4 par.2 të Ligjit të Punës (Nr.03/L-212) i cili ka qenë në fuqi në kohën e 

pensionimit të paditësit parashihet se “Kontrata Kolektive nuk mund të përmbajë të drejta më 

pak të favorshme për të punësuarin dhe punëdhënësin se sa të drejtat e përcaktuara me këtë 

ligj”. Ndërsa në nenin 67 të këtij ligji parashihet se “1.Kontrata e punës sipas fuqisë ligjore 

ndërpritet: 1.4. kur i punësuari e mbush moshën e pensionimit, prej gjashtëdhjetë e pesë (65) 

vjet”. Po ashtu në nenin 90 të këtij ligji parashihet se “1.Marrëveshja Kolektive mund të lidhet 

ndërmjet:1.1. organizatës së punëdhënësve ose përfaqësuesit të tij, dhe 1.2. organizatës së të 

punësuarve ose kur nuk ekzistojnë organizata, marrëveshjen mund ta lidhin edhe përfaqësuesit 

e të punësuarve; 2. Marrëveshja Kolektive mund të lidhet në:2.1. nivel të vendit,2.2. nivel të 

degës,2.3. nivel të ndërmarrjes.3. Marrëveshja Kolektive duhet të jetë në formë të shkruar, në 

gjuhët zyrtare të Republikës së Kosovës. 4. Marrëveshja Kolektive mund të lidhet për një 

periudhë të caktuar me kohëzgjatje jo më shumë se tri (3) vjet. 5. Marrëveshja Kolektive vlen 

për ata punëdhënës dhe punëmarrës të cilët marrin përsipër detyrimet e përcaktuara me 

Marrëveshjen e tillë Kolektive. 6. Marrëveshja Kolektive nuk mund të përfshijë dispozita të 

tilla që kufizojnë të drejtat e të punësuarve që kanë si pasojë kushte më pak të favorshme të 

punës sesa ato të përcaktuar në këtë ligj”.  

 

Po ashtu në nenin 52 të Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive të Kosovës, e cila ka 

hyrë në fuqi nga data 01.01.2015, parashihet se: “I punësuari, ka të drejtë në shpërblimin 

jubilar dhe atë: për 10 vjet të përvojës në punë pandërprerë, te punëdhënësi i fundit, në vlerë të 

një page mujore të tij; për 20 vjet të përvojës në punë pandërprerë, te punëdhënësi i fundit, në 

vlerë të dy paga mujore të tij; për 30 vjet të përvojës në punë pandërprerë, te punëdhënësi i 

fundit, në vlerë të tri paga mujore të tij. Ndërsa paragrafi 2 i këtij neni parasheh se 
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“Punëdhënësi i fundit është ai që paguan shpërblime jubilare” dhe se paragrafi 3 i këtij neni 

parasheh se “Shpërblimi jubilar, paguhet në afat prej një muaji, pas plotësimit të kushteve nga 

ky paragrafi”. Ndërsa me nenin 53 të Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive të Kosovës 

parashihet se:"I punësuari, me rastin e pensionimit, gëzon të drejtën në pagesën përcjellëse në 

lartësi prej tri (3) paga mujore, qe i ka marr për tre (3) muajt te fundit.  

 

Në mes palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese se paditësja ishte në marrëdhënie 

pune tek e paditura dhe atë e caktuar në vendin e punës në Komuna e Prizrenit-Qendra 

Kryesore e Mjekësisë Familjare në Prizren  në pozitën e punëtorës higjienike pranë Qendrës e 

Mjekësisë Famlijare në .... Me vendimin e Drejtorit të QKMF në Prizren, të njëjtës i është 

ndërprerë marrëdhënia e punës, për shkak të arritjes së moshës 65 vjeçare (pensionimit).  

 

Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar dhe provave të administruara në këtë çështje 

kontestimore, gjykata ka ardhur në përfundim se, kërkesëpadia e paditësit duhet të aprovohet 

pjesërisht. Kjo ngase në bazë të provave të administruara është vërtetuar se paditësi ishte në 

marrëdhënie pune tek e paditura dhe atë deri më 14.04.2018, kur të njëjtës me vendim të të 

paditurës i është ndërprerë kontrata e punës për shkak të arritjes së moshës së pensionit, ku pë 

 

Paditësja në procedurën administrative i është drejtuar të paditurës me kërkesë që e 

njëjta ti paguaj tri paga jubilare, prej së cilës ka marr përgjigjen me të cilën i është refuzuar 

kërkesa e tij, andaj paditësi i është drejtuar me padi gjykatës për realizimin e të drejtave të tij. 

Kjo është vërtetuar në bazë të provave të administruara e sidomos (vendimit për pensionimin e 

këtu paditësit dhe përgjigjes së të paditurës në kërkesën e paditësit).  

 

Në rastin konkret gjykata gjatë vendosjes lidhur me këtë çështje juridike vlerësoi 

dispozitat ligjore të cekura në Kontratën e Përgjithshme Kolektive të Kosovës të nënshkruar 

nga Qeveria e Kosovës, Oda Ekonomike e Kosovës dhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të 

Kosovës, ku në neni 3 është paraparë se “dispozitat e së cilës aplikohen në tërë territorin e 

Kosovës”, ndërsa në nenin 4 është paraparë se “dispozitat e kësaj kontrate janë të zbatueshme 

për të gjithë punëdhënësit të cilët në çfarëdo mënyre kryejnë veprimtari ekonomike, jo 

ekonomike dhe shërbime civile. Po ashtu në nenin 52 të kësaj kontrate është paraparë se “I 

punësuari, ka të drejtë në shpërblimin jubilar dhe atë: për 10 vjet të përvojës në punë 

pandërprerë, te punëdhënësi i fundit, në vlerë të një page mujore të tij; për 20 vjet të përvojës 

në punë pandërprerë, te punëdhënësi i fundit, në vlerë të dy paga mujore të tij; për 30 vjet të 

përvojës në punë pandërprerë, te punëdhënësi i fundit, në vlerë të tri paga mujore të tij, dhe 

neni 53 i kësaj kontrate parasheh“I punësuari, me rastin e pensionimit, gëzon të drejtën në 

pagesën përcjellëse në lartësi prej tri (3) paga mujore, qe i ka marr për tre (3) muajt te fundit”. 

 

Andaj, provave të lartcekura gjykata ua fali besimin e plotë, ngase gjeti se të njëjtat janë 

të besueshme dhe përputhen në tërësi me gjendjen faktike të vërtetuar, dhe vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Gjykata pretendimet e palës së paditur të cekura në shqyrtimin gjyqësor se në rastin 

konkret paditëses nuk i takon e drejta në shpërblim për pagesat pas pensionimit dhe pagesave 
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jubilare për shkak se Komuna nuk është nënshkruese e Kontratës Kolektive dhe se në këtë rast 

nuk ka detyrim për zbatim të Kontratës Kolektive, i vlerësoi si të pa bazuara, për faktin se 

MPKK-së ka paraparë se palë në marrëveshje janë : përfaqësuesit e punëdhënësve, 

përfaqësuesit e të punësuarve dhe Qeveria e Republikës së Kosovës, dhe nga kjo rezulton se e 

paditura ka detyrim ndaj paditësit.  

 

Si përfundim gjykata vlerësoi se kjo e drejtë i takon paditëses në kuptim të dispozitave 

të lartcekura, për çka dhe vendosi që kërkesëpadinë e paditëses ta aprovojë pjesërisht si të 

bazuar dhe e detyroi të paditurën që paditëses t'ia paguajë tre paga me rastin e pensionimit dhe 

dy paga jubilare pasi që e njëjta në bazë vërtetimit të lëshuar nga QKMF (të cilën gjykata e ka 

administruar si provë, në të cilën e paditura nuk ka pasur vërejtje), dhe e cila ka përvojë të 

punës 25 vite e 6 muaj e 28 ditë, ku edhe nga Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive ceket se 

për 20 vite punë të pandërprerë, i punësuari ka të drejtë në shpërblimin jubilar në lartësi të dy 

pagave mujore, e që në rastin konkret pala paditëse ka arritur kufirin e cekur në këtë disopozitë 

të kësaj kontrate.  

 

Dispozitat MPKK-së, decidivisht parashohin se këto paga i paguan “punëdhënësi i 

fundit”, e cila në rastin konkret është këtu e paditura. Gjykata me rastin e vendosjes lidhur me 

lartësinë e pagave të cilën paditësja e ka realizuar në tre muajt e fundit para pensionimit, mori 

parasysh Vërtetimin e lëshuar nga punëdhënësi tani e paditura me nr.... të datës 27.05.2019 (të 

cilën gjykata e ka administruar si provë, në të cilën paditësi nuk ka pasur vërejtje), në bazë të 

vetë deklarimeve të paditësit dhe kundërshtimit nga ana e të paditurës gjykata vërtetoj faktin se 

tani paditësja ka realizuar pagë 355.7 € për muaj, andaj pjesën tjetër te kërkesëpadisë përtej 

shumës se aprovuar gjykata e refuzoja si te pa bazuar sepse paditësja pagën baze (neto) e ka 

realizuar në shume prej 355.87 euro.  

 

Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse, por ka gjetur se të 

njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi.  

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 452.1 të LPK-së, dhe 

tarifës së Odës së Avokatëve të Kosovës, dhe atë për shpenzimet si në vijim: për dy seanca 

gjyqësore shumën prej 270 euro.  

 

Nga të lartcekurat gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 

143 dhe 477 të LPK-së.  
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GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr. 833/2019, datë 29.06.2020 

 

 

 

B.Profesional                                                                                                Gjyqtari 

Shyqri Hoxha                          Gëzim Shehu  

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 7 ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet 

të kësaj gjykate. 


