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Numri i lëndës: 2020:188281 

Datë: 12.04.2021 

Numri i dokumentit:     01677199 

                                                                                                                        C.nr.1559/2020 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË, si kontestimore, në përbërje me Gjyqtarin 

individual Naim Meholli, me bashkëpunëtorin profesional Eron Prekazi, në çështjen juridike të 

paditësve: A.M, D.I, N.K dhe M.H që të gjithë nga Mitrovica, të cilët sipas autorizimit i 

përfaqëson Av. N.M nga Vushtrria, kundër të paditurës: K..., me përfaqësuesin Av. Publik 

Komunal A.M, për shkak të kompensimit të të ardhurave në emër të shpërblimit jubilar, pas 

mbajtjes së seancës kryesore publike me datë 30.03.2021, me datë 12.04.2021 nxjerr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditësve: A.M, D.I, N.K dhe M.H që të gjithë 

nga Mitrovica të cilët sipas autorizimit i përfaqëson Av. N.M nga Vushtrria, ashtu që: 

 

II. OBLIGOHET e paditura K... , t’ia paguajë në emër të pagesës për shpërblim jubilar si të 

punësuar te e paditura, paditësve: A.M, për 10 vite përvojë pune 50% e pagës bazë në shumë 

prej 227.00€, (dyqind e njëzet e shtatë euro),  D.I, për 10 vite të përvojës së punës 50% e pagës 

bazë, shumën prej 223.00 € (dyqind e njëzetë  e tre euro), N.K, për 31 vite të përvojës së punës 

100% e pagës bazë, në shumë prej 281.00 €, (dyqind e tetëdhjetë e një euro), M.H, për 41 vite 

të përvojës së punës 150% e pagës bazë, në shumë prej 735.00 € (shtatëqind e tridhjetë e pesë 

euro), të gjitha në afat prej 7 ditësh nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi e deri në pagesën 

definitive të detyrimit, nën kërcënim të përmbarimit të detyrueshëm. 

 

III. OBLIGOHET e paditura K... , t’ia paguajnë paditësve shpenzimet e procedurës në shumë  

të përgjithshme prej 628.00 €, të gjitha në afat prej 7 ditësh nga dita e marrjes së aktgjykimit, 

nën kërcënim të përmbarimit të detyrueshëm.    

                                      

 A r s y e t i m 

 

Paditësit përmes te autorizuarit me datën 30.12.2020 kanë ushtruar padi për kompensimin e të 

ardhurave në emër të shpërblimit jubilar duke u bazuar në kontratën kolektive të arsimit në 

Kosovë nr. 013, 2056 e datës 18.04.2017, konform nenit 1,2,4,35 par.4,5,8,49 të të njëjtës.   

 

Gjykata, me dt. 30.03.2021, ka caktuar seancë për shqyrtim kryesor, në të cilën ka prezantuar i 

autorizuari i paditësve, dhe përfaqësuesi i të paditurës. 

 

I autorizuari i paditësve në seancën e shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare deklaroj 

se: në parim mbetet pranë padisë dhe kërkesëpadisë, por bënë precizimin e padisë lidhur me 

lartësinë e pagave për secilin paditës, ashtu që tani precizimi i kërkesëpadisë është: për 

paditësen A.M për përvojën e punës mbi 10 vite përkatësisht 16 vite tani kërkojmë shumën prej 

227 euro, e cila pagën neto e ka 455 euro ndërsa 50% e kësaj page është 227 euro, për 

paditësen D.I e cila pasi që është martuar ka marrë mbiemrin J. mirëpo në vërtetimet e shkollës 
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ende figuron se mbiemri është I., kërkojmë shumën 223 euro, e cila pagën neto e ka 447 euro 

ndërsa 50% e kësaj page është 223 euro, për paditësin N.K për 31 vite përvojë pune një pagë 

100% në vlerë prej 281 euro si dhe M.H për 41 vite të përvojës së punës 150 % të pagës bazë 

në shumë totale prej 735 euro. Sa i përket kamatës ligjore prej 8% në emër të paditësve, hjek 

dorë. Shpenzimet e procedurës i kërkon dhe atë për përpilimin e padisë 260.00 euro, për 

përfaqësim në seancë shumën prej 338.00 euro, për pagimin e taksës për padi shumën prej 

30.00 euro. 

 

Përfaqësuesi i të paditurës në seancën shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare deklaroi 

se: e kundërshton padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit për shkak të mungesës së mjeteve 

buxhetore, për pagimin e pagave për paditësit në emër të shpërblimit jubilar. Nuk është 

kontestues fakti qe paditësit janë punëtorë tek e paditura dhe nuk është kontestues përvoja e as 

lartësia e pagës për secilin paditës.  

 

Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, lidhur me çështjen konkrete 

juridike, referuar nenit 7 dhe 8 te LPK-së, gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit 

kryesor-publik nxori dhe administroi këto prova: kërkesa e paditësve drejtuar të paditurës e 

dt.23.11.2020, vërtetimet për përvojën e punës për secilin paditës lëshuar me datë 13.11.2020 

lëshuar nga drejtori i SHFMU “...”-Mitrovicë, listat e pagave në emër të paditësve lëshuar nga 

Ministria e Financave –Buxheti i RKS-së, ku qëndrojnë emrat e paditësve dhe  pas  shqyrtimit  

bashkërisht të të gjitha gjykata konstatoi këtë gjendje: 

 

 

Faktet jo kontestuese: 

 

Paditësi i parë A.M:  

 

Fillimisht paditësi para ngritjes se padisë ju ka drejtuar të paditurës me kërkesë  të datës 

23.11.2020  për kompensimin në emër të shpërblimit jubilar, ky fakt vërtetohet nga kërkesa në 

emër të paditësit drejtuar të paditurës K... , për pagimin e pagave në emër të shpërblimit jubilar, 

të cilën kërkesë e paditura në seancën e shqyrtimit kryesor nuk e ka mohuar, e duke e pranuar 

në seancën e datës 30.03.2021, mirëpo në shkresat e lëndës nuk ka dëshmi se e njëjta të i jetë 

përgjigjur paditësit, ky fakt u vërtetua bazuar në provat e kësaj lënde si dëshmi. 

 

Nuk është kontestues fakti se paditësi është marrëdhënie pune te e paditura për 16 vite, ku ky 

fakt vërtetohet bazuar në Listën e pagave lëshuar nga Ministria e Financave- Buxheti i 

Republikës së Kosovës e datës 29.03.2021, po ashtu këtë fakt nuk e konteston as e paditura. 

 

Lartësia e pagës së paditësit, që e ka realizuar te e paditura si rezultat i punës së kryer arrin 

shumën prej 455.10 €, e në rastin konkret 50% e pagës bazë, qe i bie 227.00 € ku ky fakt 

vërtetohet nga kërkesa e paditësit në padi e të precizuar si dhe nga lista e pagave lëshuar nga 

Ministria e Financave-Buxheti i Republikës së Kosovës dt.29.03.2021. 

 

Paditësja i dytë Dafina Ibrahimi: 

 

Fillimisht paditësi para ngritjes se padisë ju ka drejtuar të paditurës me kërkesë  të datës 

23.11.2020  për kompensimin në emër të shpërblimit jubilar, ky fakt vërtetohet nga kërkesa në 

emër të paditësit drejtuar të paditurës K... , për pagimin e pagave në emër të shpërblimit jubilar, 

të cilën kërkesë e paditura në seancën e shqyrtimit kryesor nuk e ka mohuar, e duke e pranuar 
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në seancën e datës 30.03.2021, mirëpo në shkresat e lëndës nuk ka dëshmi se e njëjta të i jetë 

përgjigjur paditësit, ky fakt u vërtetua bazuar në provat e kësaj lënde si dëshmi. 

 

Nuk është kontestues fakti se paditësi është marrëdhënie pune te e paditura për 11 vite, ku ky 

fakt vërtetohet bazuar në Listën e pagave lëshuar nga Ministria e Financave- Buxheti i 

Republikës së Kosovës e dt. 29.03.2021, po ashtu këtë fakt nuk e konteston as e paditura. 

 

Lartësia e pagës së paditësit, që e ka realizuar te e paditura si rezultat i punës së kryer arrin 

shumën prej 447.00 €, e në rastin konkret 50% e pagës bazë, qe i bie 223.00 € ku ky fakt 

vërtetohet nga kërkesa e paditësit në padi e të precizuar si dhe nga lista e pagave lëshuar nga 

Ministria e Financave-Buxheti i Republikës së Kosovës dt.29.03.2021. 

 

Paditësi i tretë N.K: 

 

Fillimisht paditësi para ngritjes se padisë ju ka drejtuar të paditurës me kërkesë  të datës 

23.11.2020  për kompensimin në emër të shpërblimit jubilar, ky fakt vërtetohet nga kërkesa në 

emër të paditësit drejtuar të paditurës K... , për pagimin e pagave në emër të shpërblimit jubilar, 

të cilën kërkesë e paditura në seancën e shqyrtimit kryesor nuk e ka mohuar, e duke e pranuar 

në seancën e datës 30.03.2021, mirëpo në shkresat e lëndës nuk ka dëshmi se e njëjta të i jetë 

përgjigjur paditësit, ky fakt u vërtetua bazuar në provat e kësaj lënde si dëshmi. 

 

Nuk është kontestues fakti se paditësi është marrëdhënie pune te e paditura për 31 vite, ku ky 

fakt vërtetohet bazuar në Listën e pagave lëshuar nga Ministria e Financave- Buxheti i 

Republikës së Kosovës e dt. 29.03.2021, po ashtu këtë fakt nuk e konteston as e paditura. 

 

Lartësia e pagës së paditësit, që e ka realizuar te e paditura si rezultat i punës së kryer arrin 

shumën prej 281.00 €, e në rastin konkret 100% e pagës bazë, qe i bie 281.00 € ku ky fakt 

vërtetohet nga kërkesa e paditësit në padi e të precizuar si dhe nga lista e pagave lëshuar nga 

Ministria e Financave-Buxheti i Republikës së Kosovës dt.29.03.2021. 

 

Paditësi i katërt M.H: 

 

Fillimisht paditësi para ngritjes se padisë ju ka drejtuar të paditurës me kërkesë  të datës 

23.11.2020  për kompensimin në emër të shpërblimit jubilar, ky fakt vërtetohet nga kërkesa në 

emër të paditësit drejtuar të paditurës K... , për pagimin e pagave në emër të shpërblimit jubilar, 

të cilën kërkesë e paditura në seancën e shqyrtimit kryesor nuk e ka mohuar, e duke e pranuar 

në seancën e datës 30.03.2021, mirëpo në shkresat e lëndës nuk ka dëshmi se e njëjta të i jetë 

përgjigjur paditësit, ky fakt u vërtetua bazuar në provat e kësaj lënde si dëshmi. 

 

Nuk është kontestues fakti se paditësi është marrëdhënie pune te e paditura për 41 vite, ku ky 

fakt vërtetohet bazuar në Listën e pagave lëshuar nga Ministria e Financave- Buxheti i 

Republikës së Kosovës e dt.29.03.2021, po ashtu këtë fakt nuk e konteston as e paditura. 

 

Lartësia e pagës së paditësit, që e ka realizuar te e paditura si rezultat i punës së kryer arrin 

shumën prej 490.00 €, e në rastin konkret 150% e pagës bazë, qe i bie 735.00 € ku ky fakt 

vërtetohet nga kërkesa e paditësit në padi e të precizuar si dhe nga lista e pagave lëshuar nga 

Ministria e Financave-Buxheti i Republikës së Kosovës dt.29.03.2021. 

 

Prandaj, gjykata bazuar në nenin 35 par. 8 nën par. 8.1,2,3 dhe 4 të Kontratës Kolektive të 

Arsimit të dt.18.04.2017, vendosi për kompensimin e shumave si në dispozitiv të këtij 
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Aktgjykimi, pasi që në bazë të kontratës së lartcekur për shpërblim jubilar është përgjegjësi e 

punëdhënësit të fundit, e në rastin konkret paditësit gëzojnë të drejtën që të jenë përfitues që 

shpërblimit jubilar bazuar në përvojën e punës tek e paditura. 

 

Ndërsa sa i përket pretendimeve të përfaqësuesit të të paditurës për mungesën e mjeteve 

buxhetore dhe duke qenë arsye për mos përmbushje të obligimit në kohë, të njëjtat pretendime 

gjykata i refuzoi në tërësi si të pa bazuara për faktin se nuk mund të jetë arsye ky pretendim, që 

do të e pengonte të drejtën e paditësve në shpërblim jubilar e cila e drejtë parashihet edhe me 

ligjet në fuqi, dhe pasi që i njëjti nuk e ka kundërshtuar bazën e padisë dhe kërkesëpadisë së 

paditësve, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi.  

  

Vendimin që pala e  paditur t’i bartë shpenzimet e procedurës kontestimore, gjykata e ka 

mbështetur në dispozitat ligjore konform nenit 449 dhe 452 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore. Lartësia e  shpenzimeve të aprovuara, i referohet shpenzimeve të përfaqësuesit 

të autorizuar të  paditëses, për përfaqësim në një seancë shumën prej 338.00 euro, 260.00 euro 

në emër të përpilimit te padisë dhe 30.00 euro në emër të taksës për padi. 

 

   Gjykata aktgjykimin e saj e  bazoi  në nenin 143 par 1 të LPK-së. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

C.nr.1559/2020 data 12.04.2021 

 

                                                                                                                             GJ Y Q T A R I 

                                                                                                                           Naim Meholli  

 

 

UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi, lejohet e drejta në ankesë, në 

afat prej 7 ditësh, nga dita e pranimit të të njëjtit, për Gjykatën e Apelit në Prishtinë. Ankesa 

ushtrohet përmes kësaj Gjykate. 


