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   C.nr.127/2020 

 

 GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, gjyqtari Betim Behluli, në çështjen juridike të A. D. nga 

Rahoveci, I. B. nga fshati Opterushë, Komuna e Rahovecit, Z. M. nga Rahoveci dhe Sh. K. nga 

Rahoveci, të cilët i përfaqëson përfaqësuesi i tyre i autorizuar avokati A. M. nga Rahoveci, sipas 

autorizimit në shkresat e lëndës, kundër të paditurës Komuna e Rahovecit – Drejtoria Komunale 

e Arsimit, të cilën e përfaqëson përfaqësuesi ligjor B. O., sipas autorizimit në shkresat e lëndës, 

për shkak të kompensimit të shpenzimeve të ushqimit dhe udhëtimit, vlera e kontestit 6.585,40 

€, pas mbajtjes dhe përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesor, më 05.10.2021, merr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 
 

       APROVOHET padia dhe kërkesëpadia e paditësve A. D., I. B., Z. M. dhe Sh. K., si 

dhe:      

DETYROHET e paditura Komuna e Rahovecit - Drejtoria Komunale e Arsimit, që paditësve 

t’u paguaj kompensim për shpenzimet e ushqimit në vlerë prej 2,oo €, për një ditë pune, si dhe 

kompensim për shpenzimet e udhëtimit në vlerë prej 70 %, të vlerës së paguar, si vijon:  

- Paditësit të parë A. D., në emër të kompensimit të shpenzimeve për ushqim gjatë ditëve 

të punës, për gjithsejtë 709 ditë pune, në vlerë prej 2,oo € për një ditë pune, shumën prej 

1.404,oo €. 

- Paditësit të dytë I. B., në emër të kompensimit të shpenzimeve për ushqim gjatë ditëve të 

punës , për gjithsejtë 701 ditë pune, në vlerë prej 2,oo € për një ditë pune, shumën prej 

1.402,oo €, si dhe në emër të shpenzimeve të udhëtimit për 701 ditë pune, për vajtje - 

ardhje nga shtëpia në punë dhe anasjelltas, sipas çmimit të biletës për 2 relacione, në 

shumë prej 2,oo €, ti paguaj shumën prej 981,oo € (70 % i 2,oo € = 1,40 € x 701 = 981,oo 

€), përkatësisht shumën e përgjithshme prej 2.343,40 €. 

- Paditësit të tretë Z. M., në emër të kompensimit të shpenzimeve për ushqim gjatë ditëve 

të punës, për gjithsejtë 696 ditë pune, në vlerë prej 2,oo € për një ditë pune, shumën prej 

1.392,oo €. 

- Paditëses së katërt Sh. K., në emër të kompensimit të shpenzimeve për ushqim gjatë 

ditëve të punës, për gjithsejtë 703 ditë pune, në vlerë prej 2,oo € për një ditë pune, shumën 

prej 1.406,oo €, si dhe shumën e përgjithshme për të gjithë paditësit prej gjithsejtë 

6.585,40 €, të gjitha me kamatë ligjore prej 8%, duke e llogaritur nga prej ditës së 

paraqitjes së padisë (7.02.2020), 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 prej1.517,oo €, me kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

 

 

A r s y e t i m 
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 Paditësit A. D., I. B., Z. M. dhe Sh. K., nëpërmjet përfaqësuesit të tyre të autorizuar kësaj 

gjykate i kanë ushtruar padinë, kundër të paditurës Komuna e Rahovecit - Drejtoria Komunale e 

Arsimit, për shkak të kompensimit të shpërblimeve të ushqimit dhe udhëtimit. 

 E paditura me parashtresën e saj përgjigje në padi, e ka kontestuar në tërësi kërkesëpadinë 

e paditësve ndaj të paditurës. 

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

paraqitur përfaqësuesi i paditësve avokati A. M., si dhe përfaqësuesi i të paditurës B. O. jurist i 

diplomuar. 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i paditëseve avokati A. M. ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë 

padisë së ushtruar dhe kërkesëpadisë, pretendimeve në padi, meqenëse procesi mësimor nëpër 

shkolla ende nuk ka filluar, pas sigurimit të vërtetimeve mbi praninë në punë për secilin padisë 

veç e veç me një parashtresë të veçantë do ta precizon kërkesëpadinë. I propozoi gjykatës që ta 

zbaton procedurën e provave, ti administrojë të gjitha provat e propozuar me padi dhe provat që 

do të bashkëngjiten parashtresës mbi precizimin e kërkesëpadisë, në fund ta miraton në tërësi 

kërkesëpadinë e paditësve si të bazuar. Bashkimi i lëndëve sipas propozimit të përfaqësuesit të 

autorizuar të paditurës në rastin konkret nuk mund të bëhet sepse janë palë të ndryshme si paditës, 

pastaj një pjesë e madhe e paditëseve kanë kërkuar kompensim të shpenzimeve të udhëtimit si 

dhe shpenzimeve në emër të ushqimit e një pjesë tjetër e paditësve të shkollës së njëjtë, me padi 

të veçanta, kanë kërkuar kompensim vetëm në emër të ushqimit, i propozoi gjykatës që ta refuzon 

propozimin e përfaqësuesit të autorizuar të paditurës. Ndërsa në seancën e radhës ka deklaruar 

se nëpërmjet shërbimit të gjykatës ia kam dorëzuar provat së bashku me precizimin e 

kërkesëpadisë ashtu që i propozoi gjykatës që seanca të vazhdon me administrimin e provave 

dhe më pas padinë dhe kërkesëpadinë e paditësve të aprovon si të bazuar sipas precizimit të cilin 

ia ka dorëzuar gjykatës ndërsa në seancën e sotme ia dorëzoi gjykatës që si provë të veçantë ta 

procedon përgjigjen e drejtorit të DKA-së nr.04/087, prej datës 23.01.2020. Në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se edhe më tej ngeli në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë, të 

thënave të cekura në padi, pranë parashtresës mbi precizimin e kërkesëpadisë, prej datës 29.09., 

duke theksuar se gjykata e faktit, ka zbatuar procedurën e provave, ka proceduar të gjitha provat 

e propozuara me padi dhe me parashtresën mbi precizimin e kërkesëpadisë e duke administruara 

vendimin për pranimin në marrëdhënie të punës për paditësin e parë A. D. me nr. prot. 44/2015, 

prej datës 09.10.2015, për paditësin e dytë I. B., në bazë të kontratës së punës, nr. prot. 39/2015, 

prej datës 19.02.2015, për paditësin e tretë Z. M. në bazë të kontratës së punës me nr. prot. 196/1, 

prej datës 01.01.2015 dhe për paditësen e katërt Sh. K. në bazë të kontratës së punës, nr. prot. 

56/2015, prej datës 14.10.2015, ka vërtetuar faktin relevant se këtu paditësit, janë në marrëdhënie 

të punës tek e paditura përkatësisht pranë SHMLP “ Selajdin Mullabazi – Mici”, përkatësisht Z. 

M. në SHFMU “Ardhmëria”. Gjatë procedurës së provave si prova të veçanta gjykata e faktit, i 

ka proceduar vërtetimet e pranisë në punë, e nga vërtetimi nr. prot. 482/22, prej datës 20.09.2021, 

për paditësin e parë A. D., ka vërtetuar se i njëjti për periudhën kohore prej datës 18.04.2017 e 

gjer më 20.04.2021 ka qenë i pranishëm në punë 709 ditë, paditësi i dytë I. B. sipas vërtetimit 

nr. 483/21 prej datës 20.09.2021, për periudhën kohore prej datës 18.04.2017 e gjer më 

20.09.2021, ka qenë i pranishëm ne punë 701 ditë, paditëse i tretë Z. M., sipas vërtetimit me nr. 

609/01 prej datës 20.09.2021, për periudhën kohore prej datës 18.04.2017 e gjer më 20.09.2021, 

ka qenë i pranishëm në punë 696 ditë dhe paditësja e katërt Sh. K. sipas vërtetimit nr. 484 prej 

datës 20.09.2021, për periudhën kohore prej datës 18.04.2017 e gjer më 20.09.2021 ka qenë e 

pranishme në punë 703 ditë. Përndryshe edhe vet e paditura përkatësisht drejtori  i Drejtorisë për 

Arsim, nr. 04/087, prej datës 23.01.2020 në bazë të kërkesës së paditësve ua ka pohuar 

kërkesëpadinë e paditësve duke theksuar se kërkesa e paditësve është e arsyeshme dhe se DKA-

ja ka vullnet të marrë të gjitha masat e nevojshme në bashkëpunim me drejtorët e shkollave me 

qëllim të përmbushjes së detyrimeve që dalin nga kontrata kolektive e arsimit parauniversitar të 
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vitit 2017. Kontestimet e përfaqësuesit të autorizuar të të paditurës, ku thirret në Ligjin për 

Buxhet të Republikës së Kosovës për vitin 2020/2021, respektivisht se Ministria e Financave e 

Republikës së Kosovës, nuk ka paraparë edhe pagesat për shpenzimet e udhëtimit dhe 

shpenzimet në emër të ushqimit, se e paditura nuk ka mundur ti zbatojë dispozitat e kontratës 

kolektive të arsimit parauniversitar e po ashtu është thirrur se të paditurës i mungon legjitimiteti 

pasiv i palës për të qenë palë në procedurë, duke u thirrur se e paditura nuk është nënshkruese e 

kontratës kolektive të arsimit parauniversitar të vitit 2017, dhe në këtë drejtim MASHT-i dhe 

SBASH-u, duhet të angazhohen bashkërisht me Ministrin e Financave për sigurimin dhe ndarjes 

e mjeteve financiare për Komunat e Kosovës e në rastin konkret edhe Komunës së Rahovecit, 

çështja e sigurimit të mjeteve për implementimin e dispozitave të kontratës kolektive të arsimit 

parauniversitar, nuk mund të ndikojë në vet të drejtën e paraparë e sa i përket faktit të kontestimit 

të legjitimitetit pasiv të palës se e paditura nuk është nënshkruese e kontratës kolektive, nuk 

qëndron, ngase sipas dispozitave të nenit 90 par .1 të Ligjit të Punës, 03L-2012 prej datës 

01.11.2010 përcaktohet se: “Marrëveshja kolektive mund të lidhet ndërmjet a.(organizatës 

së punëdhënësve ose përfaqësuesit të tij) dhe b. (organizatës së të punësuarve ose kur nuk 

ekziston organizata, marrëveshjen mund ta lidhin edhe përfaqësuesit të të punësuarve)”, e 

me par. 2 të këtij neni është rregulluar marrëveshja kolektive mund të lidhet: a. Në nivel 

të vendit, b. Në nivel të degës dhe c. Në nivel të ndërmarrjes. Në fund sipas dispozitave të 

nenit 2 par. 1 pika 1.2 të kontratës kolektive të arsimit parauniversitar e vitit 2017, shprehimisht 

është përcaktuar se “Dispozitat e kësaj kontrate kolektive, janë të zbatueshme për të gjithë 

punëdhënësit në sektorin e arsimit (Komunat – DKA, KD, të univerisiteteve e 

institucioneve të arsimit në sektorin e arsimit, MASHT-i), në sektorin publik dhe 

institucionet edukativo – arsimore private në mbar territorin e Republikës së Kosovës”, 

andaj të gjitha kontestimet e përfaqësuesit të autorizuar të të paditurës janë të pa baza. Duke 

vërtetuar gjendjen faktike në mënyrë të plotë, me prova materiale bindëse e duke u mbështetur 

në dispozitat e nenit 35.5 të kontratës kolektive parauniversitare të vitit 2017, të punësuarve këtu 

paditësit të dytë I. B., i takon 70 % nga bileta e udhëtimit në relacion Opterushë – Rahovec dhe 

anasjelltas, e sipas dispozitave të nenit 35.7, të gjithë paditësve u takojnë shpenzimet në emër të 

ushqimit nga 2,oo € për ditët e pranisë në punë, sipas parashtresës për precizimin e kërkesëpadisë 

prej datës 22.09.2021. Në fund i propozoi gjykatës që kërkesëpadinë e paditësve A. D. nga 

Rahoveci, I. B. nga fshati Opterushë, Komuna e Rahovecit, Z. M. dhe Sh. K. që të dy nga 

Rahoveci, ta miraton në tërësi si me bazë, në harmoni me parashtresën mbi precizimin e 

kërkesëpadisë prej datës 15.03.2021, kërkoi shpenzimet procedurale sipas tarifës së Odës së 

Avokatëve e që gjykatës do të ja parashtron me parashtresë të veçantë. 

 

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

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 

tri nivele. E paditura mendon që paditësit duke marrë për atë theksimet si më lart është dashur 

që kërkesëpadinë ta drejtoj edhe ndaj Ministrisë së Arsimit si nënshkruese të kontratës në fjalë. 

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. Mbrojtja e të paditurës mbetet në qëndrimin 

ngase kontrata kolektive është nënshkruar në mes të MASHT dhe SBASHK dhe ashtu siç 

konstaton edhe Gjykata Kushtetuese në rastin numër KO139/18 se kjo kontratë reflekton 

vullnetin reciprok në mes të dy palëve nënshkruese. 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 
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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. Në bazë të nenit 4 të Ligjit për Shërbimin Civil që ka qenë në fuqi deri më 09.07.2020 

pozita e drejtorit të shkollës, e sekretarit, e sigurimit të shkollës, pozita e pastruesit dhe punëtorët 

ndihmës nuk konsiderohen punëtorë të arsimit kjo edhe në bazë të interpretimit që ka bërë Zyra 

për Personel e të paditurës. Sa i përket buxhetimit të mjeteve lidhur me kërkesëpadinë e paditësve 

e paditura në përgjigje në padi ka dhënë shpjegime të mjaftueshme për mënyrën e alokimit të 

buxhetit për nivelin lokal siç është e paditura këtu, theksojmë se në bazë të qarkoreve buxhetore 

të Ministrisë së Financave për vitin 2019, 2020 dhe 2021 në asnjë nga këto qarkore të cilat 

konsiderohen dokumente bazë për krijimin e buxhetit vjetor, nuk është paraparë respektivisht 

nuk është alokuar asnjë mjet financiar për kompensimin e ushqimit apo të udhëtimit. Për vitin 

2019 komunës së Rahovecit janë alokuar mjetet në shumën prej 22.967,00 €uro në emër të tri 

pagave përcjellëse, kjo në bazë të kalkulatorit sipas pikës 2.2 të kësaj qarkore. Në vitin 2020 

komunës së Rahovecit i janë alokuar 46.643,00 €uro në emër të tri pagave përcjellëse të 

pensionimit, ndërsa për vitin 2021 në emër të tri pagave përcjellëse të pensionimit janë ndarë 

gjithsej 42.150,00 €uro dhe për herë të parë janë ndarë 27.169,00 €uro në emër të pagave jubilare 

sipas kontratës kolektive andaj përtej kësaj që është paraparë në Ligjin për Buxhetin e RKS-së 

dhe ndarjes buxhetore, e paditura nuk ka kompetencë ligjore për të kryer pagesat tjera në emër 

të kompensimeve sipas kontratës kolektive të arsimit para universitar. Rrjedhimisht për të gjitha 

vitet sipas kërkesës për kompensimin e ushqimit dhe udhëtimit janë përtej mundësive ligjore për 

të kryer pagesa sipas kërkesëpadisë së paditësve. Në aspekt procedural gjykata nuk ka vepruar 

në përputhje me nenin 67 dhe 68 të ligjit për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë, 

i propozojmë gjykatës që kësaj lënde të ia bashkojë edhe lëndë të tjera me paditës me bazë të 

njëjtë të padisë në emër të parimit të ekonomizimit të procedurës. Ndërsa në fjalën përfundimtare 

ka deklaruar se në bazë të bazës juridike në të cilën thirret padia dhe kërkesëpadia  e paditësve e 

që është kontrata kolektive e arsimit padyshim se mund të konkludohet se të paditurës i mungon 

legjitimiteti pasiv për shkak se nuk është nënshkruese e kontratës kolektive të arsimit në nivel të 

komunës siç parasheh ligji i punës për nënshkrimin e kontratave në tri nivele, në nivel vendi, në 

nivel dege dhe në nivel të ndërmarrjes. Për të zbatuar dispozitat që kanë implikime financiare të 

kontratës kolektive, në të njëjtën janë paraparë dispozitat e nenit 46 të kontratës kolektive për 

mënyrën  e sigurimit të mjeteve financiare dhe alokimin  e të njëjtave të nivelit lokal në vijë të 

veçantë buxhetore për të kryer obligimet sipas  nenit 35 paragrafi 5,7 dhe 9 të kontratës kolektive. 

Këtyre dispozitave nuk i janë përmbajtur nënshkruesit e kontratës kolektive që janë MASHT-i 

dhe SBASHK-u. Propozimi i palës së paditur për bashkimin e lëndëve me bazë të njëjtë juridike 

e që është kontrata kolektive e arsimit ka të bëjë me të gjitha paditë që gjykata i ka pranuar nga 

paditësit të një shkolle të caktuar. Andaj aprovimi i kërkesëpadisë së paditësve cenon rëndë 

sigurinë juridike të Komunës së Rahovecit si palë e vetme  e paditur. Mbi këtë bazë i propozojmë 

gjykatës që kërkesëpadinë e paditësve ta refuzojë si të pa bazë. 

 

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

zbatuar provat duke bërë shikimin e tyre, te paditësi A. D. ka bërë shikimin e kontratës së punës 

për mësimdhënësin me nr. 44/15 të datës 09.10.2015 dhe ka bërë shikimin e vërtetimit për 

praninë në punë me nr. 482 i datës 20.09.2021, te paditësi I. B. ka bërë shikimin e kontratës së 

punës për mësimdhënësin me nr. 39/15 të datës 09.10.2015, ka bërë shikimin e vërtetimit për 

praninë në punë me nr. 483 i datës 20.09.2021 dhe ka bërë shikimin e kuponit fiskal të lëshuar 

nga “L.”, te paditësi Z. M. ka bërë shikimin e kontratës së punës për mësimdhënësin me nr. 

196/01 të datës 09.09.2015 dhe ka bërë shikimin e vërtetimit për praninë në punë me nr. 609/01 

i datës 20.09.2021, si dhe te paditësja Sh. K. ka bërë shikimin e kontratës së punës për 

mësimdhënësen me nr. 56/15 të datës 14.10.2015 dhe ka bërë shikimin e vërtetimit për praninë 

në punë me nr. 484 i datës 20.09.2021, si dhe bëhet shikimi i përgjigjes në kërkesë me nr. 04/087 

të datës 23.01.2020 të lëshuar nga DKA(Drejtori). 
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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. 

 

 Gjatë procedurës së provave, kjo gjykatë si provë të veçantë, ka proceduar kontratën e 

punës për mësimdhënësin A. D. me nr. të protokollit 44/2015 të datës 09.10.2015, dhe se nga ky 

vërtetim, gjykata pa kusht ka vërtetuar faktin relevant se këtu paditësi A. D. ka qenë i sistemuar 

në punët dhe detyrat e punës si mësimdhënës në SHMLP “Selajdin Mullabazi - Mici” në 

Rahovec. 

 

Me shikimin në vërtetimin për kompensimin e shujtave për mësimdhënës me nr. prot. 

482 të datës 20.09.2021 vërtetohet se paditësi A. D. ka përvojë të përgjithshme pune në 

kohëzgjatje prej gjithsejtë 709 ditë pune. 

 

Me shikimin në kontratën e punës për mësimdhënësin I. B. me nr. të protokollit 39/2015  

të datës 09.10.2015, gjykata pa kusht ka vërtetuar faktin relevant se këtu paditësi I. B. ka qenë i 

sistemuar në punët dhe detyrat e punës si mësimdhënës SHMLP “Selajdin Mullabazi - Mici” në 

Rahovec. 

 

Me shikimin në vërtetimin për kompensimin e shujtave për mësimdhënës me nr. prot. 

483 të datës 20.09.2021 vërtetohet se paditësi I. B. ka përvojë të përgjithshme pune në 

kohëzgjatje prej gjithsejtë 701 ditë pune. 

 

Me shikimin e vërtetimit të lëshuar nga “L”, vërtetohet se çmimi i biletës në relacionin 

Opterushë – Rahovec kushton 2,oo € në dy drejtime. 

 

 

Me shikimin në kontratën e punës për mësimdhënësin Z. M. me nr. të protokollit 196/01  

të datës 01.09.2015, gjykata pa kusht ka vërtetuar faktin relevant se këtu paditësi Z. M. ka qenë 

i sistemuar në punët dhe detyrat e punës si mësimdhënës lëndor në SHMFU “Ardhmëria” në 

Rahovec. 

 

Me shikimin në vërtetimin për kompensimin e shujtave për mësimdhënës me nr. prot. 

609/01 të datës 20.09.2021 vërtetohet se paditësi Z. M. ka përvojë të përgjithshme pune në 

kohëzgjatje prej gjithsejtë 696 ditë pune. 

 

Me shikimin në kontratën e punës për mësimdhënësen Sh. K. me nr. të protokollit 

56/2015  të datës 14.10.2015, gjykata pa kusht ka vërtetuar faktin relevant se këtu paditësja Sh. 

K. ka qenë e sistemuar në punët dhe detyrat e punës si mësimdhënëse SHMLP “Selajdin 

Mullabazi - Mici” në Rahovec. 

 

Me shikimin në vërtetimin për kompensimin e shujtave për mësimdhënës me nr. prot. 

484 të datës 20.09.2021 vërtetohet se paditësja Sh. K. ka përvojë të përgjithshme pune në 

kohëzgjatje prej gjithsejtë 703 ditë pune. 

 

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 
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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 

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 si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

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 si të bazuar dhe e 

detyroi të paditurën që paditësve t'ia paguajë kompensim për shpenzimet e ushqimit dhe të 

udhëtimit 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 35.7 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 paditësve shumën prej 1.517,oo 

€, e që kanë të bëjnë: për përpilimin e padisë shumën prej 260,oo €, për taksën gjyqësore shumën 

prej 62,oo €, për përfaqësim në dy seanca shumën prej 676,oo €. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA RAHOVEC 

C.nr.127/2020, më 05.10.2021 

 

Gjyqtari 

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. 


