
                                                                                                    C.nr.249/2018 

GJYKATA THEMELORE NE MITROVICE, si kontestimore e përberë nga 

Gjyqtari Individual Skender Shala dhe me bashkëpunëtorin profesional Blerim 

Istrefi, ne çështjen juridike te paditësit H.S Rr......., kundër te paditurës: ...... 

Ndërmarrja nën administrimin e .... me seli në ...., për shkak te kompensimit te 

ardhurave ne emër te shpërblimit jubilar dhe kompensimin ne emër te pagave 

përcjellëse për ne pension, pas mbajtjes se seancës kryesore publike, me dt. 

19.02.2019 nxjerr këtë: 

A K T GJ Y K I M 

I. APROVOHET PJESERISHT si e bazuar kërkesëpadia e paditësit H.S Rr....... 

nr.....,  dhe 

II. OBLIGOHET e paditura .... Ndërmarrja nën administrimin e .... -së me seli 

në .... ,  t’ia paguajë paditësit H.S Rr...... nr......, në emër te pagesës së 2 pagave 

për shpërblim jubilar pas pensionimit dhe 3 pagave përcjellëse për periudhën e 

punës prej 21 vite, 6 muaj dhe 29 ditë, shumën totale prej 5,025.00 €, të gjitha 

këto me kamat sikurse mjetet bankare te deponuara ne bankë pa destinim te 

caktuar, te gjitha ne afatin prej 7 ditësh nga dita e pranimit te aktgjykimit, nen 

kërcënimin e përmbarimit te dhunshëm. 

III. REFUZOHET E PA BAZUAR pjesa e kërkesëpadisë së paditësit H.S Rr....... 
nr......, për kompensimin e 1 page për shpërblim jubilar ne shumën prej 

1,005.00 €. 
 

VI. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale.  

A r s y e t i m 

Paditësi me datën 16.04.2018 ka ushtruar padi për kompensimin e te 

ardhurave personale pas pensionimit dhe atë ne emër te shpërblimit jubilar 3 

paga dhe ne emër te 3 pagave përcjellëse për ne pension. 

Gjykata, me dt. 12.02.2019, ka caktuar seancë për shqyrtim kryesor, ne te 

cilën ka prezantuar paditësi, dhe përfaqësuesi i të paditurës. 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

 



Paditësi në seancë dhe në fjalën përfundimtare deklaroi: se mbetet në tërësi 

pranë padisë dhe kërkesëpadisë së paraqitur me shkrimi propozoi gjykatës që 

të njëjtën ta aprovoj në tërësi si të bazuar, ku unë kam punuar nga data 

13.09.1983 e deri me 13.10.1990 ne Industrinë Kimike, kurse nga kjo datë e 

deri më 03.04.2003 kam pasur ndërprerje te punës  për shkak te dëbimit me 

dhunë nga puna, ndërsa nga data 03.04.2003 e deri me datë 02.09.2009 kam 

rifilluar punën si menaxher ne terminalin doganor  i cili është ne kuadër te 

Ndërmarrjes ....  nen menaxhimin e ...., ndërsa nga viti 2009 e deri me 2017 

pra me rastin e daljes ne pension  kam punuar ne cilësinë e  Drejtorit ne 

Departamentin e Financave  ne Industrinë Kimike e cila është nen menaxhimin 

e AKP-së. Me tutje paditësi shton se paga mujore  për 3 muajt e fundit është 

shuma prej 1,005.00 €, andaj nga te lartcekurat propozoj qe të më aprovoj 

padinë për 3 paga jubilare dhe 3 përcjellës konfom nenit 52 dhe 53 te 

Kontratës së Përgjithshme Kolektive   

Përfaqësuesi i të paditurës në seancë dhe në fjalën përfundimtare deklaroi: se 

sa i përket çështjes se pagave përcjellëse fare nuk e kundërshtojmë, mirëpo për 

neve është diskut bile çështja e pagave jubilar, ngase te pensionuarve tek e 

paditura nuk ju ka njohur stazhi i punës, ngase për ne kjo ka qenë çështje 

faktike  se punëtorët e punësuar te ne nuk e kanë paguar përqindjen ne emër 

te pensionimit  por vetëm obligimin ndaj trustit pensional, kurse përqindjen 

prej 0.5% ne emër te përvojës se punës e kanë marr dhe e marrin, po ashtu 

dua te shtoj se paditësi ka punuar ne vende te punës ashtu si qeshte 

deklaruar, mirëpo çështja është për shkak te mjeteve financiare.  

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: Aktvendimi mbi ndërprerjen e kontratës se punës i dt. 29.08.2017, 

lëshuar nga e paditura, Kërkesa e te paditurës drejtuar MZHE-së e 

dt.31.10.2017, Kërkesa  drejtuar te paditurës për pagesën e 3 pagave jubilare 

dhe 3 pagave përcjellëse  me rastin e pensionimit e dt. 18.10.2017, 

Marrëveshja e mirëkuptimit e dt. 26.01.2017, pasqyra e te ardhurave personale 

ne emër te paditësit e dt. 10.04.2017, lëshuar nga e paditura, dhe  pas  

shqyrtimit  bashkërisht gjitha këtyre  provave gjykata konstatoi  këtë gjendje: 

Fillimisht paditësi para ngritjes se padis ju ka drejtuar te paditurës me kërkesë  

te dt. 18.10.2017 për kompensimin e pagave jubilare dhe atyre përcjellëse pas 

pensionimit, ndërsa  ne shkresat e lëndës nuk ka dëshmi qe e paditura ka 

kthyer përgjigje. 



Nuk është kontestues  fakti qe  paditësi ka qene në marrëdhënie pune te e 

paditura nga datat: 13.09.1983 e deri me 13.10.1990  si dhe  nga data 

03.04.2003  e deri me 01.09.2017, ky fakt vërtetohet në bazë të deklarimit te 

paditësit  ne seancë, ku këtë fakt e pohon edhe përfaqësuesi i te paditura ne 

seancën e dt. 12.02.2019. 

Nuk  është  kontestues  fakti se  lartësia  e pagës neto qe  paditësi e  ka  

realizuar nga e paditura para  pensionimit është shuma mujore prej 1,005.00 

€, ku kjo vërtetohet nga gjendja e listës se pagave e dt. 10.04.2018 lëshuar nga 

e paditura,  ku shihet qarte se paga ka qene ajo qe përmendet me larte, po 

ashtu ky fakt vërtetohet edhe  nga thinjet e paditësit ne seancë. 

Lidhur me pretendimet e të autorizuarit të paditurës  duke e kontestuar padinë 
pjesërisht, pretendim e lartcekur gjykata e refuzoj si te bazuar, duke u bazuar 
ne Marrëveshjen e Përgjithshme Kolektive, andaj për  vendosje  sipas  pikës  I 

te  dispozitivit sa  i  përket  pagesës  se  dy  pagave ne  emër  te  shpërblimit  
jubilar iu  referua  nenit 52 par 1 nën par. 1.2 te  Marrëveshjes së Përgjithshme 
Kolektive me te  cilën  parashihet  se “punëmarrësi i cili  për  20 vjet  radhazi  

dhe  pandërprerë  te përvojës se  punës te  punëdhënësi  i fundit  t’i  njihet e  
drejta  ne  shpërblim jubilar ne  vlere-lartësia  te  dy  pagave  mujore  te  tij”, e 

ne rastin konkret paditësi ka qen e punësuar te e paditura për më shumë se 21 
vite, ndërsa  gjykata me  rastin e vendosjes  ne  emër  te  kompensimit për  
pagesën e tri  pagave  përcjellëse  për  pension u  bazua  ne nenin  53 te  

Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive  me  te  cilën  parashihet “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. 
 
Bazuar  ne  nenin  52 dhe 53  te  Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive  

është  detyrim i  punëdhënësit  te  fundit  këtu  te  paditurës qe  ti  paguaj 

kompensimin për  dy  kategori  te  lartcekura. 

Sa  i përket pjesës refuzuese  të kërkesëpadisë për një pagë për shpërblim 
jubilarë, gjykata nuk e aprovoi në lartësinë e cekur si ne kërkesëpadi nga ana e  
paditësit, pasi qe Gjykata lidhur me vendosjen u bazua në Marrëveshjes së 

Përgjithshme Kolektive  te datës 18.03.2014, me te  cilën parashihet  se 
“Punëmarrësi i  cili  për  20 vjet  radhazi  dhe  pandërprerë  te përvojës se  

punës te  punëdhënësi i fundit  ti  njihet e  drejta  ne  shpërblim jubilar ne 
lartësia  te  dy pagave  mujore  te  tij”.  
 

 

 

 



 

 

Gjykata, lidhur me përllogaritjen e kamatës, u bazua në dispozitat e  LMD-së. 

Vendimin që secila palë t’i bartë shpenzimet e veta procedurale, gjykata e ka 

mbështetur në dispozitat ligjore konform nenit 450 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore, pasi që paditësi nuk i ka kërkuar shpenzimet e procedurës.  

 Gjykata aktgjykimin e saj e  bazoi  ne nenin 143 par 1 te LPK-se. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

C.nr.249/2018, datë 19.02.2019 

 

GJ Y Q T A R I 

 Skender Shala 

 

UDHEZIM MBI MJETIN JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi, lejohet e drejta ne 

ankese, ne afat prej 7 ditësh, nga dita e pranimit te të njëjtit, për Gjykatën e 

Apelit në Prishtine. Ankesa ushtrohet përmes kësaj Gjykate. 


