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Numri i lëndës: 2020:040753 

Datë: 29.04.2021 

Numri i dokumentit:     01747576 

 

   C.nr.49/2020 

 

 GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, gjyqtari Betim Behluli, me bashkëpunëtorin profesional 

Afrim Gashi, në çështjen juridike të paditësve A. H., Z. P., M. S., L. H. dhe T. P., që të gjithë 

me vendbanim në Komunën e Rahovecit, të cilët i përfaqëson përfaqësuesi i tyre i autorizuar 

avokati L. B. nga Prishtina, me adresë në Hajvali Rr. M., sipas autorizimit në shkresat e lëndës, 

kundër të paditurës Komuna e Rahovecit – Drejtoria e Arsimit, të cilën e përfaqëson 

përfaqësuesi ligjor B. O., sipas autorizimit në shkresat e lëndës, për shkak të kompensimit të 

pagave jubilare dhe ushqim ditor,  vlera e kontestit 6,699.75 €uro, pas mbajtjes përfundimit të 

seancës së shqyrtimit kryesor, më 07.04.2021, morri këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

 APROVOHET padia dhe kërkesëpadia e paditësve A. H., Z. P., M. S., L. H. dhe T. P. 

dhe DETYROHET e paditura Komuna e Rahovecit - Drejtoria e Arsimit,  që paditësve në 

emër të kompensimit të pagave jubilare, paditësve tu paguaj si vijon:  

 

- Paditëses së parë A. H., në emër të shpërblimit jubilar për dhjetë (10) vjet, përvojë në 

punë, në vlerë prej 50 % të një page bazë, përkatësisht shumën prej 210,50 €, 

(421x50%=210,50), si dhe në emër të shpenzimeve për ushqim gjatë punës për 481 ditë 

(nga data 18.04.2017 deri me 31.12.2020), në vlerë prej 2,oo €, për një ditë pune, 

shumën prej 964,oo €, në shumë të përgjithshme prej 1,172.50 €. 

- Paditëses së dytë Z. P., në emër të shpërblimit jubilar për dhjetë (10) vjet, përvojë në 

punë, në vlerë prej 50 % të një page bazë, përkatësisht shumën prej 210,50 €, 

(421x50%=210,50), si dhe në emër të shpenzimeve për ushqim gjatë punës për 561 ditë 

(nga data 18.04.2017 deri me 31.12.2020), në vlerë prej 2,oo €, për një ditë pune, 

shumën prej 1,122.oo €, në shumë të përgjithshme prej 1,332.50 €. 

- Paditëses së tretë M. S., në emër të shpërblimit jubilar për njëzet (20) vjet përvojë në 

punë, në vlerë prej 75 % të një page bazë, përkatësisht shumën prej 315,75 €, 

(421x75%=315,75), si dhe në emër të shpenzimeve për ushqim gjatë punës për 594 ditë 

(nga data 18.04.2017 deri me 31.12.2020), në vlerë prej 2,oo €, për një ditë pune, 

shumën prej 1,188.oo €, në shumë të përgjithshme prej 1,503.75 €. 

- Paditëses të katërt L. H., në emër të shpërblimit jubilar për dhjetë (10) vjet, përvojë në 

punë, në vlerë prej 50 % të një page bazë, përkatësisht shumën prej 210,50 €, 

(421x50%=210,50), si dhe në emër të shpenzimeve për ushqim gjatë punës për 594 ditë 

(nga data 18.04.2017 deri me 31.12.2020), në vlerë prej 2,oo €, për një ditë pune, 

shumën prej 1,188.oo €, në shumë të përgjithshme prej 1,398.50 €. 

- Paditëses së pestë T. P., në emër të shpërblimit jubilar për dhjetë (10) vjet, përvojë në 

punë, në vlerë prej 50 % të një page bazë, përkatësisht shumën prej 196,50 €, 

(393x50%=210,50), si dhe në emër të shpenzimeve për ushqim gjatë punës për 548 ditë 

(nga data 18.04.2017 deri me 31.12.2020), në vlerë prej 2,oo €, për një ditë pune, 

shumën prej 1,096.oo €, në shumë të përgjithshme prej 1,296.50 €, apo gjithsej në 
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shumë të përgjithshme prej 6,699.75 €, të gjitha me kamatë ligjore prej 8%, duke e 

llogaritur nga prej ditës së marrjes së këtij aktgjykimi (06.04.2021), e deri në pagesën 

definitive, të gjitha këto  në afat prej 15 ditësh, pas pranimit të këtij aktgjykimi, nën 

kërcënim të përmbarimit të dhunshëm, SI ME BAZË. 

 

DETYROHET e paditura që në po të njëjtin afat, paditësit t’i paguaj edhe shpenzimet 

procedurale në shumë prej 1,090.60 €uro me kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 Paditësit A. H., Z. P., M. S., L. H. dhe T. P., kësaj gjykate i kanë ushtruar padinë, 

kundër të paditurës Komuna e Rahovecit - Drejtoria e Arsimit, për shkak të kompensimit të 

pagave jubilare dhe ushqim ditor. 

Sipas kësaj çështje juridike është caktuar seanca e shqyrtimin kryesor, në të cilën janë 

paraqitur përfaqësuesi autorizuar i paditësve avokati L. B., si dhe përfaqësuesi i autorizuar i të 

paditurës  B. O. jurist i diplomuar. 

 

 Përfaqësuesi i autorizuar i paditësve avokati L. B., deklaroi se ngel në tërësi pranë 

padisë të ushtruar, kërkesëpadisë, pretendimeve në padi, pranë parashtresës mbi precizimin e 

kërkesëpadisë, prej datës 25.03.2021, i propozoi gjykatës që të zbatojë procedurën e provave, ti 

procedoj të gjitha provat e propozuara me padi, i propozoi gjykatës që si prova të veçanta ti 

procedojë provat e bashkangjitura parashtresës mbi precizimin e kërkesëpadisë se datës 

25.03.2021. Bazën juridike e kanë arsyetuar në petitumin e padisë si dhe parashtresën e ditës 

25.03.2021, ndërsa lartësinë lidhur me shpërblimin jubilar e bazojnë në listat e pagave ku është 

përcaktuar paga bazë për secilin paditës veç e veç, ndërsa shumën për shujtë ditore e bazojmë 

në vërtetimet për ditët e pranisë në punë. Konsiderojmë që me provat që gjenden në shkresat e 

lëndës të vërtetohet lartësia e saj pasi që kemi të bëjmë me një llogaritje të thjeshtë 

matematikore andaj edhe tërhiqemi nga propozimi i bërë në padi për nxjerrjen e provës me 

ekspertizë financiare. Lidhur me përgjigjen në padi për paditësit është i relevante se e paditura 

posedon apo jo linjë të veçantë buxhetore, e njëjta ka për obligim ligjor që paditësve t’iu bëj 

kompensimin e shpërblimit jubilar si dhe shujtën ditore kjo duke u bazuar në nenin 2 të 

kontratës kolektive të arsimit pika 1.2, ku e paditura ka pasur për obligim që të bëjë 

planifikimin buxhetore, paditësit hyjnë në kategorinë e nenit 6 pika 4.2 si staf arsimor të 

përcaktuar në kontratën kolektive të arsimit andaj edhe nuk qëndron pretendimi i të paditurës 

se të njëjtës i mungon legjitimiteti real pasiv. Meqenëse kontesti ka të bëjë me mjete monetare 

paditësit nuk kanë për obligim që ti shtjerrin mundësitë ligjore në procedurë administrative. 

Meqenëse kontestin në fjalë nuk është i komplikuar dhe të gjitha provat materiale janë 

dokumente të lëshuara nga organet kompetente të të paditurës i propozoi gjykatës që konform 

dispozitave ligjore të kalohet edhe në shqyrtim kryesor duke u bazuar në parimin e 

ekonomizimit të procedurës dhe në fund i propozoi gjykatës që kërkesëpadinë e paditësve ta 

miratoi në tërësi si me bazë. 

  

Përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës B. O. ka deklaruar se: në tërësi e kontestojmë 

kërkesëpadinë dhe precizimin si të pabazuar dhe të pathemeltë ndaj të paditurës komuna e 

Rahovecit me arsyetimin se të paditurës i mungon legjitimiteti real pasiv duke marrë për bazë 

se kontrata kolektive është nënshkruar nga organi i nivelit qendror nga MASHT dhe SBASHK 

ndërsa e paditura nuk ka qenë nënshkruese e kësaj kontrate si nivel lokal kjo në kuptim të nenit 

90 paragrafi 2 i ligjit të punës me të cilin është paraparë që kontrata kolektive mund të lidhet në 
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tri nivele. Mbrojtja e të paditurës është në përputhje me përgjigjen nga DKA - ja, me të cilën në 

parim nuk është kundër të drejtave të mësimdhënësve në bazë të dispozitave të kësaj kontrate 

që kanë implikime financiare por që në mungesë të mjeteve të alokuara në kuptim të 

dispozitave të nenit 46 të kësaj kontrate e njëjta ka mbetur e pazbatuar. Në bazë të dispozitave 

të ligjit të punës respektivisht me asnjë dispozitë të këtij ligji nuk është paraparë e drejta e 

punëtorit të pensionuar apo në marrëdhënie pune në realizimin e të drejtës për pagesën e pagës 

përcjellëse, shpërblimit jubilar apo shpenzimeve të rrugës, të ushqimit si në kërkesëpadinë e 

paditësve,  konsiderojmë se paditësit nuk kanë shfrytëzuar të gjitha mjetet ligjore në procedurë 

administrative për të realizuar interesin e tyre juridik në kuptim të nenit 24 paragrafi 4 të ligjit 

numër 06/L-114 për zyrtarët publik.  

  

Për të vërtetuar faktet vendimtare në lidhje me këtë çështje kontestimore, gjykata i ka 

zbatuar provat duke bërë shikimin në dokumentet identifikuese të letërnjoftimeve për pesë 

paditësit, ka bërë shikimin në vërtetimin nr. 491/01 i datës 28.12.2019 për T. P., ka bërë 

shikimin në vërtetimin nr. 493/01 i datës 28.12.2019 për L. H., ka bërë shikimin në vërtetimin 

nr. 498/01 i datës 28.12.2019 për M. S., ka bërë shikimin në vërtetimin nr. 492/01 i datës 

28.12.2019 për Z. P., ka bërë shikimin në vërtetimin nr.490/01 i datës 27.12.2019 për A. H., ka 

bërë shikimin në kontratën e punës për mësimdhënësen nr. 269/01 e datës 16.02.2017 për A. 

H., ka bërë shikimin në kontratën e punës për mësimdhënësen nr. 208/01 e datës 01.09.2015 

për Z. P., ka bërë shikimin në kontratën e punës për mësimdhënësen nr. 209/01 e datës 

01.09.2015 për M. S., ka bërë shikimin në kontratën e punës për mësimdhënësen nr.207/01 e 

datës 01.09.2015 për L. H., ka bërë shikimin në kontratën e punës për mësimdhënësen nr. 

188/01 e datës 01.09.2015 për T. P., ka bërë shikimin në listën e pagave për pesë paditësit, ka 

bërë shikimin në vërtetimit mbi ditët e pranisë në punë me nr. 564/01 i datës 16.03.2021 për A. 

H., ka bërë shikimin në vërtetimin mbi ditët e pranisë në punë me nr. 567/01 i datës 16.03.2021 

për Z. P., ka bërë shikimin në vërtetimin mbi ditët e pranisë në punë me nr. 565/01 i datës 

16.03.2021 për M. S., ka bërë shikimin në vërtetimin mbi ditët e pranisë në punë me nr. 571/01 

i datës 16.03.2021 për L. H., ka bërë shikimin në vërtetimin mbi ditët e pranisë në punë me nr. 

568/01 i datës 16.03.2021 për T. P.. 

 

Pas analizimit dhe vlerësimit të secilës provë veç e veç dhe të gjitha së bashku, bazuar 

në dispozitat të neneve 7 dhe 8 të LPK-së, duke i vlerësuar deklarimet e ndërgjyqësve dhe në 

bazë të bindjes së vetë të lirë, është konstatuar se kërkesëpadia e paditësve është e bazuar dhe e 

njëjta është aprovuar. 

 

Me shikimin në vërtetimin e përvojës së punës për paditësen A. H., vërtetimi i lëshuar 

nga drejtori i SHFMU’’GËZIM HAMZA-PIKTORI’’ në Rahovec, Nr.490 me Nr. protokollit 

490/01 të datës 27.12.2019 dhe Kontratës së Punës për Mësimdhënës Nr.i protokollit 269/01 të 

datës 16.02.2017 ka vërtetuar se e njëjta ka qenë në marrëdhënie pune në  kohë të pacaktuar, si 

mësimdhënëse-Mësuese në SHFMU ‘’Ardhmëria’’ në Rahovec dhe ka  katërmbëdhjetë (14) 

vite e katër (4) muaj përvojë. 

 

Me shikimin në vërtetimin e përvojës së punës për paditësen Z. P. vërtetimi i lëshuar 

nga drejtori i SHFMU’’GËZIM HAMZA-PIKTORI’’ në Rahovec, Nr. 492 me Nr. protokolli 

492/01 të datës 28.12.2019 dhe Kontratës së Punës për Mësimdhënës Nr. protokolli 208/01 të 

datës 01.09.2015, ka vërtetuar se e njëjta ka qenë në marrëdhënie pune në  kohë të pacaktuar si 

mësimdhënëse-Mësuese në SHFMU‘’Ardhmëria’’ në Rahovec, në dhe ka dhjetë (10) vite e 

katër (4) muaj, përvojë pune. 

 

Me shikimin në vërtetimin e punës për paditësen M. S. vërtetimi i lëshuar nga drejtori i 

SHFMU’’GËZIM HAMZA-PIKTORI’’ në Rahovec, Nr. 498 me Nr. protokolli 498/01 të datës 

28.12.2019 dhe Kontratës së Punës për Mësimdhënës Nr. protokolli 209/01 të datës 01.09.2015 
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ka vërtetuar se e njëjta ka qenë në marrëdhënie pune në  kohë të pacaktuar, si mësimdhënëse-

Mësuese në SHFMU ‘’Ardhmëria’’ në Rahovec dhe ka dymbëdhjetë (12) vite e gjashtë (6) 

muaj përvojë pune. 

 

Me shikimin në vërtetimin e punës për paditësen L. H., vërtetimi i lëshuar nga drejtori i 

SHFMU’’GËZIM HAMZA-PIKTORI’’ në Rahovec, Nr. 493 me Nr. protokolli 493/01 të datës 

28.12.2019 dhe Kontratës së Punës për Mësimdhënës Nr. protokolli 207/01 të datës 

01.09.2015, ka vërtetuar se e njëjta ka qenë në marrëdhënie pune në  kohë të pacaktuar, si 

mësimdhënëse-Mësuese në SHFMU ‘’Ardhmëria’’ në Rahovec dhe ka  shtatëmbëdhjetë (17) 

vite e katër (4) muaj përvojë pune.  

 

Me shikimin në vërtetimin e punës për paditësen T. P. vërtetimi i lëshuar nga drejtori i 

SHFMU’’GËZIM HAMZA-PIKTORI’’ në Rahovec, Nr.491 me Nr. protokolli 491/01 të datës 

28.12.2019 dhe Kontratës së Punës për Mësimdhënës Nr. protokolli 188/01 të datës 

01.09.2015, ka vërtetuar se e njëjta ka qenë në marrëdhënie pune në  kohë të pacaktuar, si 

mësimdhënëse-Mësuese në SHFMU ‘’Ardhmëria’’ në Rahovec dhe ka tetëmbëdhjetë (18) vite, 

përvojë pune.  

 

Me shikimin në listës e pagave për pesë paditëset vërtetohet se të njëjtit kanë marrë 

pagë nga Buxheti i shtetit.  

 

Me shikimin në vërtetimin mbi ditët e pranisë në punë me nr.564/01 i datës 16.03.2021 

për A. H., vërtetohet se janë mbajtur 481 ditë mësimore nga data 18.04.2017 deri me 

31.12.2020. 

 

Me shikimin në vërtetimin mbi ditët e pranisë në punë me nr. 567/01 e datës 16.03.2021 

për Z. P. vërtetohet se janë mbajtur 561 ditë mësimore nga data 18.04.2017 deri me 

31.12.2020. 

 

Me shikimin në vërtetimin mbi ditët e pranisë në punë me nr.565/01 i datës 16.03.2021 

për M. S. vërtetohet se janë mbajtur 594 ditë mësimore nga data 18.04.2017 deri me 

31.12.2020. 

 

Me shikimin në vërtetimin mbi ditët e pranisë në punë me nr.571/01 i datës 16.03.2021 

për L. H., vërtetohet se janë mbajtur 594 ditë mësimore nga data 18.04.2017 deri me 

31.12.2020. 

 

Me shikimin në vërtetimin mbi ditët e pranisë në punë me nr. 568/01 i datës 16.03.2021 

për T. P., vërtetohet se janë mbajtur 548 ditë mësimore nga data 18.04.2017 deri me 

31.12.2020 

 

       Sipas dispozitës së nenit 35.8 të Kontratës Kolektive e Arsimit të Kosovës, e datës 

18.04.2017, është paraparë se: 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 

prej 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 prej 150 % të një page bazë. 8.5 Shpërblimet jubilare 

paguhen nga punëdhënësit ku i punësuari ka plotësuar kushtet e shpërblimit sipas kritereve 

përkatëse. 8.6 Shpërblimi jubilar paguhet në rastin e 7 Marsit të çdo viti”.  

 

Sipas dispozitës së nenit 35.7 të Kontratës Kolektive e Arsimit të Kosovës, e datës 

18.04.2017, është paraparë se: “ Të punësuarve, u sigurohet kompensimi për ushqim gjatë 
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punës për ditët e pranisë në punë, vlera e kompensimit të shpenzimit të ushqimit në punë për 

një ditë pune është 2 (dy) euro për të punësuarit që kanë marrëdhënie e punës primare në 

institucionet arsimore”.  

 

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

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

në tërësi.  

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

të lartcekura, për çka dhe vendosi që kërkesëpadinë e paditësve ta aprovojë në tërësi si të 

bazuar dhe e detyroi të paditurën që paditësve t'ia paguajë pagat në emër të shpërblimit si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Duke vërtetuar në këtë mënyrë gjendjes faktike me prova materiale bindëse, e duke u 

mbështetur në dispozitat e nenit 35.8 të Kontratës Kolektive e Arsimit të Kosovës, kjo gjykatë, 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Vendimin mbi kamatën, gjykata e mori në kuptim të nenit 382, të LMD-së. 

 

Vendimin mbi shpenzimet procedurale, gjykata e mbështeti në harmoni me dispozitat e 

nenit 452.1 të LPK-së, dhe vendosi që e paditura t’ia kompensoj paditësit shumën prej 1,090.60 

€uro e që kanë të bëjnë: për përpilimin e padisë shumën prej 312,oo €, parashtresën për 

precizim 312.00 €uro, për një seancë gjyqësore 405.60 €uro dhe për taksë gjyqësore 61,oo 

€uro. 

 

GJYKATA THEMELROE GJAKOVË – DEGA RAHOVEC, 

C.nr.49/2020,  më  07.04.2021 

 

 

  B. Profesional                                                                                  Gjyqtari  

  Afrim Gashi                                                                                  Betim Behluli  

 

   

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 7 ditëve 

               nga dita e pranimit. Ankesa dërgohet përmes kësaj gjykate,  

    për gjykatën e Apelit në Prishtinë – divizionit civil. 


