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Numri i lëndës: 2019:153813 

Datë: 04.03.2020 

Numri i dokumentit:     00872825 

 

                                                                                                                           C.nr.538/19 
 

              GJYKATA THEMELORE GJAKOVË, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil me 
gjyqtaren Afijete Sada Gllogjani dhe sekretaren juridike Vjollca Gaxha, në çështjen juridike të 
paditësve A.S., F.H., M.D., që të gjithë nga Gjakova, të përfaqësuar nga  F.G. avokat nga Prishtina,  
kundër të paditurës Komuna e Gjakovës - DA, për kontest pune - kompensim të shpërblimit 
jubilar, vlera kontestit  919.36 €, në shqyrtimin përgatitor të mbajtur me 26 shkurt 2020 në 
prezencën e  të autorizuarit të paditësve  dhe në mungesë të paditurës, murr këtë; 

 
A K T GJ Y K I M 

 
I. a) PJESËRISHT aprovohet kërkesëpadia e paditësve A.S. dhe F.H.  nga Gjakova dhe 

DETYROHET  e paditura Komuna e Gjakovës - DA që paditësve të ia paguaj borxhin në emër të  
shpërblimin jubilar  dhe atë secilit paditësi veç e veç si vijon: 

A.S. për 20 vite shërbim 75% të pagës bazë në shumë prej 280.93€ (dyqind e tetëdhjetë 
euro e nëntëdhjetë e tre cent), 

F.H. për 10 vite shërbim 50% të pagës bazë në shumë prej 223.07€(dyqind e njëzet e tri 
euro e shtatë cent) me kamatën ligjore  duke llogaritur në lartësi prej 8%  prej ditës së marrjes 
së këtij aktgjykimi deri në përmbushjen përfundimtare, në afat prej 15 ditësh nga dita e 
plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit. 

 
I.b) Përtej shumës së aprovuar kërkesa e  paditësit A.S.  në shumë 63.83€ 

(gjashtëdhjetë e tri euro e tetëdhjetë e tre cent)  dhe kërkesa e paditëses F.H. në shumë 6.77€ 
(gjashtë euro e shtatëdhjetë e  shtatë cent)  u REFUZUA SI E PA BAZUAR.  

 
  II. DETYROHET  e paditura Komuna e Gjakovës - DA që paditësit M.D. nga Gjakova të 

ia paguaj borxhin në emër të  shpërblimin jubilar për 20 vite shërbim 75% të pagës bazë në 
shumë prej 344.76€( treqind e katër dhjetë e katër euro  e shtatëdhjetë e gjashtë), së bashku 
me kamatën ligjore  duke llogaritur në lartësi prej 8%  prej ditës së marrjes s w aktgjykimit  
deri në përmbushjen  përfundimtare, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së 
aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit. 

 
III. DETYROHET e paditura që paditësve të ju  paguaj shpenzimet procedurale në 

shumë 330.40€, krejt këto në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, 
nën kërcënim të përmbarimit. 

A r s y e t i m  
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Paditësit  me padi dhe gjatë shqyrtimit nëpërmjet të autorizuarit të tyre kanë 
parashtruar se janë  në marrëdhënie të rregullt pune te e  paditura dhe punojnë në cilësinë e  
mësimdhënësve dhe atë deri në kohë e parashtrimit të padisë. Paditësit janë anëtarë të 
SBASHK-ut dhe për vitet jubilare të punësimit  përfitojnë  shpërblim jubilar  nga punëdhënësi i 
fundit  sipas nenit 35.8 të Kontratës Kolektive të Arsimit Para universitar të datës 18 prill 
2017. 

 
E paditura ka refuzuar që paditësve  të ju paguaj shumën në të holla në emër të 

shpërblimit jubilar. I autorizuari i paditësve ka deklaruar se në bazë të provave të 
bashkangjitura vërtetohet përvoja e punës së paditësve duke konsideruar se janë plotësuar 
kushtet që paditësit të përfitojnë shpërblimin jubilar në shumat e kërkuara. 

 
U propozua që  padia dhe kërkesë e saj të aprovohet si e  bazuar. 
Shpenzimet procedurale u kërkuan për secilin paditësit për taksë gjyqësore nga 20.00€, 

përfaqësim në shqyrtim shumën prej 270.40€. 
  

Shqyrtimin përgatitor të treguar me datë 26 shkurt 2020 Gjykata e ka mbajt në 
mungesë të paditurës të ftuar në mënyrë të rregullt, me propozimin e të autorizuarit të  
paditësve bazuar në nenin 409.2  të LPK-së. 
  

E paditura nuk ka paraqit përgjigje në padi, edhe pse është kërkuar nga Gjykata.  
               

Për të vendosur në këtë çështje juridike Gjykata bëri nxjerrjen e provave si ; Kontratës 
së punës  e datës 01 shtator 2017, Vërtetimit nr.164 të datës 25 shkurt 2020, listës së pagës 
për muajin tetor 2019, të gjitha këto për paditësin A.,  për paditësen F.: Kontrata e punës e 
datës 07 tetor 2015, Vërtetimit  nr.169 datë 25  shkurt 2020, Vërtetimit nr.151 datë 1 mars 
2019, Kërkesës drejtuar të paditurës me datë 12 prill 2019, për paditësin M.:  Njoftimi i të 
paditurës  datë 13 maj 2019, Vërtetimi  nr.190 datë 13 qershor 2019, Kontrata e punës datë 07 
tetor 2015, Vërtetimi nr.174 datë 25 shkurt 2020, listës së pagës  së muajit tetor 2019,ku pas 
vlerësimit veç  e veç të këtyre provave dhe në lidhshmërinë e tyre reciproke  gjeti se 
kërkesëpadia e  paditësve A.S. dhe F.H.  është pjesërisht e bazuar, ndërsa kërkesëpadia e 
paditësit M.D. është e në tërësi e bazuar dhe si e tillë u aprovua.  

 
Nga Kontrata e punës e paditësit A. vërtetohet se i njëjti  është mësimdhënësi i lëndës 

së biologjisë dhe kimisë në shkollën “D.D.” në B., dhe ka  kontratë pune në kohëzgjatje prej 
datës 01 shtator 2017 me afat të përhershëm.  

 
Sipas Vërtetimit  të shkollës së lartcekur nr.prot.164 të datës 25 shkurt 2020 

dëshmohet se paditësi  ka hyrë në marrëdhënie pune si mësimdhënës nga viti 1998 ku i njëjti 
ende vazhdon të punoi dhe ka gjithsejtë 22 vite përvojë pune. 

 
Paga  neto e paditësit Ahmet  për muajin tetor 2019 ka qenë 374.58€, rrethanë e 

vërtetuar  nga lista e pagave e Buxhetit të Republikës së Kosovës, ku  vërtetohet se i njëjti ka 
20 vite përvojë pune, është anëtar i SBASHK-ut  dhe paguan anëtarësinë. 

 
Paditësja F.  ka paraqitur kërkesë  tek e paditura me datë 12 prill 2019  me të cilën ka 

kërkuar që  si mësimdhënëse e SHFMU ”D.D.” në B.  me përvojë punë në arsim 10 vite të i 
paguhet 50% e pagës bazë si shpërblim jubilar për 10 vite të shërbimit sipas Kontratës 
Kolektive të Arsimit të datës 18 prill 2017. 
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Nga Kontrata e punës e paditëses F.  vërtetohet se e njëjta  është mësimdhënëse e 

gjuhës angleze  në shkollën “D.D.” në B. dhe ka  kontratë pune në kohëzgjatje prej datës 01 
shtator 2015 me afat të përhershëm. 

 
Paga  neto e paditëses F. për muajin tetor 2019 ka qenë 446.15€, rrethanë e vërtetuar  

nga lista e pagave  e Buxhetit te Republikës së Kosovës, ku  vërtetohet se e njëjta ka 10 vite 
përvojë pune, është anëtare  e SBASHK-ut  dhe paguan anëtarësinë. 

 
Sipas Vërtetimit  të shkollës së lartcekur nr.prot.169 të datës 25 shkurt 2020 

dëshmohet se paditësja  ka hyrë në marrëdhënie pune si mësimdhënëse nga viti 2008 dhe e 
njëjta  vazhdon të punoi dhe ka gjithsejtë 12 vite përvojë pune. 

 
E paditura  ka njoftuar  paditësin  M.D.  me datë 13 maj 2019  sipas referencës zyrtare 

04-400/04-14 se ka pranuar kërkesës zyrtare të paditësit M. të datës 14 prill 2019  dhe ka 
njoftuar paditësin se  bazuar në Qarkoren buxhetore 2019/1 për Grantin specifik  të arsimit  
nuk është planifikuar  buxheti për pagesën në fjalë. MASHT-i dhe SBASHK-u angazhohen 
bashkarisht për të i ndihmuar komunat  që të bëjnë planifikimin me kohë të buxhetit dhe 
kostos financiare për zbatimin e dispozitave të  nenit 35  paragrafi 5,7 dhe 9 si dhe të njëjtit 
angazhohen bashkarisht 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  sipas neneve të lartcekura brenda mundësive institucionale, ligjore 
dhe financiare. 

 
Nga Kontrata e punës e paditësit M.  vërtetohet se i njëjti  është mësimdhënësi i lëndës  

gjeografi, histori, edukatë qytetare  në Shkollën “D.D.” në B. dhe ka  kontratë pune në 
kohëzgjatje prej datës 01 shtator 2015 me afat të përhershëm. 

 
Me vërtetimet  të shkollës së lartshënuar nr.prot.190 të datës 13 qershor 2019  dhe 

nr.prot.174  datë 25 shkurt 2020 vërtetohet se paditësi hyrë në marrëdhënie pune si 
mësimdhënës nga vitit1998 ku ende vazhdon të punoi  dhe  gjithsejtë ka 22  vite përvojë pune. 
Paga neto e paditësit në muajin maj 2019  është në shumë 541.82, rrethanë e vërtetuar edhe 
nga lista e pagës e muajit tetor 2019, se i njëjti është anëtarë i SBASHK-ut dhe paguan 
anëtarësinë. 

  
Sipas nenit 35  paragrafi 8 të  Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë që ka hyrë në 

fuqi me 18 prill 2017  me rastin e  pensionimit; 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 të 50% të një page bazë, 
8.2. për 20 vjet  të përvojës së punës në vlerë të 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 të 150 % të një page bazë, 
8.5.  Shpërblimi jubilar paguhet nga punëdhënësi, kur i punësuari ka plotësuar kushtet 

e shpërblimit sipas kritereve përkatëse.  
 
Bazuar në  gjendjen faktike të vërtetuar paditësi A.  ka mbi 20 vite përvojë  pune,  paga 

neto  është në shumë prej 374.58€ dhe të njëjtit i takon  75% e një page bazë e që është në 
shumë prej 280.93€. Përtej shumës së aprovuar kërkesa në shumë 63.83 € u refuzua si e pa 
bazuar nga se nuk kishte mbështetje ligjore.  
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Paditësja F.  ka mbi 10 vite përvojë pune dhe  i takon për përvojë të punës vlera 50% e 

një page bazë,  e që paga bazë është në shumë prej 446.15€ dhe të njëjtës i takon shuma prej 
223.07€. Kërkesa e paditëses përtej shumës së aprovuar në shumë 6.77€  u refuzua si e 
pabazuar nga se nuk ka mbështetje ligjore.  

 
Paditësit M.  i cili ka 22 vite përvojë pune, ka pagën neto në shumë prej 541.82€ i takon 

vlera 75% të një page bazë në shumë prej 344.76€ (aq sa është kërkuar nga paditësi M.). 
 
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 dhe TA-

së,  pala e paditur ka detyrim në pagesën e shpenzimeve gjyqësore për përfaqësim të paditësve 
në një seanca në shumë 270.40€, në emër të taksës gjyqësore për padi për secilin paditës në 
shumë  nga 20,00€, gjithsejtë shumën 330.40€. 

 
Nga sa u cek më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 
GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 
C.nr. 538/19 , datë 26 shkurt 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.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


