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                                                                                                                                     C.nr. 381/19 
 

GJYKATA TEMELORE  GJAKOVË, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil me 
gjyqtaren Afijete Sada Gllogjani dhe sekretaren juridike Vjollca Gaxha, në çështjen juridike të 
paditësve : 1. V. Sh.,  2.Y. K., përfaqësuar nga i autorizuari N. I.,  3.V. Nd., 4. A. L dhe 5.L. C. që të 
gjithë nga Gjakova, kundër të paditurës Komuna e Gjakovës - Drejtoria Komunale e Arsimit, 
kontest pune- kompensim i shpërblimit jubilar, vlera kontestit 1493.96€, pas përfundimit të 
shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë 15 shtator 2020, në prezencën e  paditësve 1, 3, 4, 5  
dhe të autorizuarit të paditëses së dytë, në mungesë të paditurës, me datë 15 shtator 2020, 
marr me 28 shtator 2020: 

A K T GJ Y K I M 
 

APROVOHET kërkesëpadia e paditësve V. Sh., Y. K., V. Nd., A. Ldhe L. C. që të gjithë nga 
Gjakova dhe DETYROHET e paditura Komuna e Gjakovës Drejtoria e Arsimit që paditësve  të 
ju paguajë borxhin në emër të shpërblimit jubilar edhe atë secilit paditësës veç e veç siç vijon: 

 
V. Sh. për 30 vite shërbim 100% të pagës bazë në shumë prej 459.68€ (katërqind e 

pesëdhjetë e nëntë euro e gjashtëdhjetë e tetë centë), 
 

Y. K. për 10  vite shërbim 50% të pagës bazë në shumë prej 229.84€ (dyqind e njëzet e 
nëntë euro e tetëdhjetë e katër centë),  
 

V. Nd. për 20 vite shërbim 75% të pagës bazë në shumë 344.76€ (treqind e katër 
dhjetë e katër euro e shtatëdhjetë  e gjashtë centë),  
 

A. L për 10  vite shërbim 50% të pagës bazë në shumë prej 229.84€ (dyqind e njëzet e 
nëntë euro e tetëdhjetë e katër centë) dhe  
 

L. C.  për 10  vite shërbim 50% të pagës bazë në shumë prej 229.84€ ( dyqind e njëzet e 
nëntë euro  tetëdhjetë e katër centë)  së bashku me kamatën ligjore duke llogaritur në 
lartësinë 8% , prej ditës së paraqitjes së padisë  24 maj 2020  e deri në pagesën përfundimtare  
si dhe shpenzimet procedurale për secilin paditës nga 20.00€ (njëzet euro), të gjitha në afatin 
prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së Aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit të 
dhunshëm.  
 

A r s y e t i m 
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Paditësja e parë, tretë, katër, paditësi pesë dhe i autorizuari i paditëses së dytë  me 
padi dhe gjatë shqyrtimit kanë  parashtruar se  janë në marrëdhënie të rregullt të punës te e 
paditura Komuna e Gjakovës – Drejtoria e Arsimit dhe punojnë në cilësi e mësimdhënësve dhe 
vazhdojnë të punojnë. 

Punëtorët ( anëtar të SBASHK-ut) në vitet jubilare përfitojnë shpërblimin jubilar nga 
punëdhënësi i fundit . Bazën ligjore të padisë e përben Kontrata Kolektive e Arsimit e datës 18 
prill 2017. Më dispozitën e nenit 35.8 ku thuhet: “ Punëtorët (anëtar të SBASHK-ut ) në vitet 
jubilare të punësimit përfitojnë shpërblim jubilar nga punëdhënësi i fundit në vlerë: 

8.1 për 10 vjet të përvojës së punës në vlerë 50% të një page bazë, 

8.2 për 20 vjet të përvojës së punës në vlerë 75% të një page bazë, 

8.3 për 30 vjet të përvojës së punës në vlerë  të një page bazë, 

8.4 për 40 vjet të përvojës së punës në vlerë 150% të një page bazë. 

8.5 shpërblimet jubilare paguhen nga punëdhënësi kur i punësuari ka plotësuar 
kushtet e shpërblimit sipas kritereve përkatëse. 

Gjatë shqyrtimit paditësit dhe i autorizuari i paditëses Y. deklaruan se është obligim i 
të paditurës në shpërblimin jubilar për secilin paditës veç e veç. Sa i përket përgjigjes në padi 
të njëjtën e kundërshtuan si të pa bazuar, nga se në bazë të Kontratës Kolektive kërkohet 
kompensimi i pagave jubilare për punën e kryer. Propozuan që padia dhe kërkesa e saj të 
aprovohet si e bazuar. 

Shpenzimet procedurale u kërkuan për taksë gjyqësore. 

E paditura me përgjigje në padi dhe gjatë shqyrtimit përgatitor nëpërmjet të 
autorizuarit të saj  ka kundërshtuar padinë dhe kërkesëpadinë si të pa bazuar dhe  ka 
propozuar që kërkesëpadia e paditësve të refuzohet si e pabazuar.  Bazuar në Kontratën 
Kolektive të Arsimit në Kosovë të nënshkruar me datë 18 prill 2017 në mes të Arsim Bajrami 
ish Ministër i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Rrahman Jashari, Kryetar i SBASHK-ut 
njoftojnë se përkundër nenit 46 të asaj Kontrate, nga ana e MASHT-it dhe SBASHK-ut nuk janë 
angazhuar dhe ndihmuar Komunat që të bëjnë planifikimin me kohë të buxhetit dhe kostos 
buxhetore për zbatimin e kësaj kontrate në Ministrinë e Financave me qëllim të realizimit të 
buxhetit.   

Po ashtu në bazë të Qarkores Buxhetore 2020/01 , numër 777 datë 15 maj 2019 të 
lëshuar nga Bedri Hamza ish Ministër i Financave në Grandin Specifik për Arsim Para 
universitar ku vetëm është paraparë në pikën q) kalkulimi i tri pagave pas pensionimit dhe 
nuk është paraparë kurrfarë obligimi për shpenzimet e shujtës ditore  dhe shpërblimin jubilar 
për punonjësit arsimor  siç kanë cekur paditësit në rastin konkret duke u thirrur në dispozitat 
ligjore të Kontratës Kolektive më konkretisht në nenin  35  paragrafi 8 citim “ Punëtorët 
(anëtar të SBASHK-ut ) në vitet jubilare të punësimit përfitojnë shpërblimin jubilar nga 
punëdhënësi i fundit, në vlerë :  

8.1 për 10 vjet të përvojës së punës në vlerë 50% të një page bazë, 

8.2 për 20 vjet të përvojës së punës në vlerë 75% të një page bazë, 
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8.3 për 30 vjet të përvojës së punës në vlerë  të një page bazë, 

8.4 për 40 vjet të përvojës së punës në vlerë 150% të një page bazë. 

8.5 shpërblimet jubilare paguhen nga punëdhënësi kur i punësuari ka plotësuar 
kushtet e shpërblimit sipas kritereve përkatëse. 

8.6 shpërblimi jubilar paguhet në rastin e 7 marsit të çdo viti, gjë që i bie e  pa 
implementueshme në aspektin financiar për realizimin e kërkesës së paditësve në rastin 
konkret.  Me dispozitën kalimtare në nenit  46 paragrafi 1 të Kontratës Kolektive  të saj citim”  
MASHT dhe SBASHK, angazhohen bashkërisht për të informuar dhe ndihmuar komunat që të 
bëjnë planifikimin  me kohë të buxhetit  dhe kostos financiare për zbatimin e dispozitave të 
nenit 35 paragrafët 5, 7 dhe 9  dhe nenin 46 paragrafi 2  të saj  citim “ MASHT dhe SBASHK 
angazhohen bashkërisht në Ministrinë  e Financave për sigurimin dhe ndarjen e mjeteve 
financiare për komunat e Republikës së Kosovës, me qëllim të realizimit të buxhetit të 
nevojshëm të përcaktuar në nenet 35 paragrafi 5,7 dhe 9 brenda mundësive institucionale, 
ligjore dhe financiare”. Kërkesa e paditësve  nuk ka qenë e paraparë edhe me Qarkoren 
2017/01 datë 13 maj 2016 , numër 966 e ish Ministrit të Financave  Avdullah Hoti ku ndër të 
tjera Grandin Specifik për Arsimin Para universitar për vitin 2017 nuk është paraparë 
kurrfarë obligimi për shpenzimet e shpërblimit jubilar për punonjësit arsimor. Po ashtu edhe 
në Qarkoren buxhetore 2019/01 datë 15 maj 2018 numër 950 lëshuar nga Bedri Hamza ish 
Ministër i Financave ka qenë e paraparë pika q) kalkulimi i  tri pagave pas pensionimit. 
Bazuar në Qarkoret e lartë shënuara nuk është paraparë implementimi i nenit 35 paragrafi  5 
dhe 7 i Kontratës Kolektive. 

 
Bazuar në të gjitha të lartë cekurat,  provat e bashkangjitura padisë dhe bazuar në 

dispozitat  e aplikueshme ligjore u propozua që kërkesëpadia e paditësve të refuzohet si e pa 
bazuar.    

Shqyrtimin kryesor  të caktuar me datën 15 shtator 2020  Gjykata e ka mbajt në 
mungesë të paditurës  të ftuar në mënyrë të rregullt, sipas propozimit  të  paditësve  dhe të 
autorizuarit  të paditëses Y.sipas nenit 423.4 të LPK-së. 

 
Për të vendosur në këtë çështje juridike Gjykata bëri nxjerrjen e provave; Kontratës së 

punës datës 26 tetor 2015, Vërtetimit nr.03/17 të datës 17 prill 2019, listat e pagës për 
muajin maj 2020 për paditësen e parë, Kontrata e punës  e datës 13 tetor 2016, Vërtetimi 
inr.03/15 datë 17 prill 2019, lista e pagës  për muajin maj 2020 për paditësen e dytë, Kontrata 
e punës  e datës 26 tetor 2015, Vërtetimi nr.03/20 datë 17 prill 2019, lista të pagës për 
muajin maj 2020 për paditësen e tretë, Kontrata e punës  e datës 13 tetor 2016, Vërtetimi  
nr.03/16 datë 17 prill 2019, lista të pagës për muajin maj 2020 për paditësen e katërt, 
Kontrata e punës e datës 26 tetor 2015, Vërtetimi nr.03/22 datë 17 prill 2019 dhe lista e 
pagave për muajin maj 2020 për paditësin e pestë, ku pas vlerësimit veç e veç të këtyre 
provave dhe në lidhshmërinë e tyre reciproke gjeti se kërkesëpadia e paditësve është e 
bazuar dhe u aprovua. 

 
 Nga Kontrata e  fundit e Punës  paditësja  V. Sh.,  në  vendin e punës si mësimdhënëse  

e  lëndës kimi në SHMLM “H. Z.“ në Gjakovë  vërtetohet se   ka lidh kontratën e punës  me  të 
paditurën prej  datës 01 shtator 2015  në kohë zgjatje të përhershme.  Me  vërtetimin e asaj 
Shkolle vërtetohet se paditësja  punon si mësimdhënëse e lëndës së kimisë  prej 01 shtator 
1987  dhe vazhdon  të punoj në të njëjtin vend pune.  Duke u bazuar në librezën e punës prej 
01 shtator 1979 deri me 31 gusht 1987 ka punuar në Qendrën për Arsimin e Mesëm të 
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Orientuar. Nga Lista  e pagave e muajit maj 2020 konstatohet se paditësja ka 41 vite përvojë 
pune. Është anëtare e SBASHK-ut.  Paga neto është në shumë 545.82 €. 

 
Nga Kontrata  e fundit e Punës  paditësja  Y. K., në  vendin e punës si mësimdhënëse  e  

Lëndës farmaceutike në SHMLM “H. Z.“ në Gjakovë  vërtetohet se paditësja  ka lidh kontratë 
pune me  të paditurën prej  datë 01 shtator 2015  në kohë zgjatje të përhershme.  Me  
vërtetimin i asaj Shkolle vërtetohet  se paditësja punon si mësimdhënëse e lëndës 
farmaceutike  prej 01 tetor  2007  dhe vazhdon të punoj në të njëjtin vend pune. Nga Lista  e 
pagave e muajit maj 2020 konstatohet se paditësja ka 12 vite përvojë pune. Është anëtare e 
SBASHK-ut. Paga neto është në shumë 505.13 €. 
 

Nga Kontrata e  fundit e Punës  paditësja V. Nd.  në  vendin e punës si mësimdhënëse  e  
Lëndës  Gjuhë shqipe dhe letërsi  në SHMLM “H. Z.“ në Gjakovë  vërtetohet se paditësja   ka 
lidh kontratë pune me  të paditurën prej  datë 01 shtator 2015  në kohë zgjatje të përhershme.  
Me  vërtetimin i asaj Shkolle vërtetohet  se paditësja  punon si mësimdhënëse e gjuhës shqipe 
prej 05 janar 1998 dhe vazhdon  të punoj në të njëjtin vend pune. Është anëtare SBASHK-ut. 
Nga Lista  e pagave e muajit maj 2020 konstatohet se paditësja ka 21 vite përvojë pune, se 
paga neto është në shumë 506.68 €. 

 
Nga Kontrata e fundit e Punës paditësja A. L në  vendin e punës si mësimdhënëse  e  

Lëndës farmaceutike në SHMLM “H. Z.“ në Gjakovë  vërtetohet se paditësja   ka lidh kontratë 
pune me  të paditurën prej  datë 01 shtator 2015  në kohë zgjatje të përhershme.  Me  
vërtetimin e asaj Shkolle vërtetohet se punon si mësimdhënëse e lëndës farmaceutike  prej 15 
shtator 2008 deri me tani  dhe vazhdon  të punoj në të njëjtin vend pune. Është anëtare e 
SBASHK-ut. Nga Lista  e pagave e muajit maj 2020 konstatohet se paditësja ka 11 vite përvojë 
pune, se paga neto është në shumë 503.17 €. 

 
Nga Kontrata e fundit e  Punës  paditësi L. C.  në vendin e punës si  mësimdhënës i 

Lëndës së Edukatës fizike në SHMLM “H. Z.“ në Gjakovë  vërtetohet se paditësi  ka lidh 
kontratë pune me  të paditurën prej  datë 01 shtator 2015  në kohë zgjatje të përhershme.  Me  
vërtetimin e asaj Shkolle vërtetohet se paditësi  punon si mësimdhënës i  lëndës  së Edukatës 
fizike prej 01 shtator 2013 dhe vazhdon të punoj në të njëjtin vend të punës, Prej shtatorit 
2008 deri me 31 gusht 2013 ka punuar në SHFMUZ. L. M.“ Brekoc. Nga Lista  e pagave e 
muajit maj 2020 konstatohet se paditësi ka 11 vite përvojë pune, se paga neto është në shumë 
503.17 €. 

 
Sipas Kontratës Kolektive të Arsimit të Kosovës  e cila është  e zbatueshme  neni  35.8 

Punëtorët (anëtar të SBASHK-ut në vitet jubilare të punësimit përfitojnë shpërblimin jubilar 
nga punëdhënësi i fundit , në vlerë: 

8.1 për 10 vite të përvojës së punës në vlerë 50% të një page bazë. 
8.2 për 20 vjet të përvojës së punës në vlerë 75% të një page bazë,  
8.3 për 30 vjet të përvojës së punës në vlerë të një page bazë. 
8.4 për 40 vjet të përvojës së punës në vlerë  150% të një page bazë. 
8.5 Shpërblimi jubilar paguhet nga punëdhënësi i fundit, kur i punësuari ka plotësuat 

kushtet e shpërblimit sipas kritereve përkatës, 
8.6. Shpërblimi jubilar paguhet në rastin e 7 marsit të çdo viti.  

 Paditëses së parë  i takon shpërblimi jubilar  i kërkuar  për 30 vite shërbim  100% të 
pagës  në shumën prej 459.68€, paditëses së dytë  i takon  shpërblimi jubilar  për 10 vite 
shërbim i takon 50% të pagës së kërkuar në shumë prej 229.84€, paditëses së tretë  për 20 
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vite shërbim  i takon 75°të pagës bazë në shumën prej 344.76€, paditëses së katërt për 10 vite 
shërbim i takon 50% të pagës bazë në shumë prej 229.84€ dhe paditësit të pestë për 10 vite 
shpërblim 50% të agës bazë në shumë prej 229.84€. 
 

Gjykata vlerësoj pretendimet e palës së paditur mirëpo të njëjtat janë të pa 
qëndrueshme për faktin se  Kontrata Kolektive e Arsimit në Kosovë e lidhur në mes të 
Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë  dhe Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, 
Shkencës dhe Kulturë me datë 18 prill 2017  është e aplikueshme në  çështjen lëndore.  Sa i 
përket planifikimit të buxhetit për shpërblimet jubilare  paditësit  nuk mund të pësoj lidhur 
me planifikimin e buxhetit  dhe kostos buxhetore për zbatimin e kësaj Kontrate  nga  e 
organeve shtetërore. Andaj, pretendimet e tilla ishin pa ndikim në vendosjen ndryshe të 
çështjes, nga se nuk kishin mbështetje ligjore. 

Bazuar në nenin 382 të Ligjit për marrëdhëniet e detyrimeve paditësve ju  takon 
kamata  në lartësi 8% nga dita e marrjes së këtij  aktgjykimi, sepse e paditura ka rënë në 
vonesë të përmbushjes së detyrimeve të saja. 
 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale u murr bazuar në nenin 452.1 të LPK- së  pala e 
paditur ka detyrim në pagesën e taksës gjyqësore për  padi për secilin paditës në shumë  nga 
20.00€. 

Nga sa u cek më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 
GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 
C.nr. 381/19, datë 28 shtator 2020 
                                                                                                                           
                                                                                                                            Gj y q t a r j a,  
                                                                                                                     Afijete Sada Gllogjani  
 
 
UDHËZIM JURIDIK  Kundër këtij Aktgjykimi pala e pa kënaqur ka të drejtë ankese në 

afat prej 7 ditësh, pas marrjes së tij Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë  nëpërmjet 
kësaj Gjykate.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


