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Numri i lëndës: 2021:170226 

Datë: 12.09.2022 

Numri i dokumentit:     03411203 

 

C.nr.751/2021 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, Departamenti i 

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

Armond Qmega, në çështjen juridike të paditëses H. D. nga Rahoveci, të cilin e përfaqëson 

përfaqësuesi i saj i autorizuar Z. H. avokat nga Prishtina, sipas autorizimit në shkresat e lëndës, 

kundër të paditurës Komuna e Rahovecit – Drejtoria Komunale e Arsimit, për shkak të 

kompensimit për shpërblim jubilar dhe të pagave përcjellëse, vlera e kontestit 2,844.24 €, pas 

dhënies së përgjigjes në padi, më datë 12.09.2022, mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I. PJESËRISHT APROVOHET kërkesëpadia e paditëses H. D. nga Rahoveci dhe 

 II. DETYROHET e paditura Komuna e Rahovecit, Drejtoria Komunale e Arsimit, që 

paditëses në emër të tri pagave me rastin e pensionimit në shumën prej 1,422.12 €uro, dhe në 

emër të shpërblimit jubilar për katërdhjetë (40) vite, (150 % të pagës bazë 474,04 €), përkatësisht 

shumën prej 711,24 €, respektivisht shumën prej 710,88 €uro, e refuzoj si të pa bazë apo 

gjithsej shumën prej 2,133.36 €, me kamatën ligjore 8 % në nivel vjetor e cila është duke rrjedhur 

që nga data 27.07.2021 (pra nga dita e ushtrimit të padisë e deri më sot), të gjitha këto në afat 

prej 15 ditësh, pas pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm, SI 

ME BAZË. 

 

 III. DETYROHET e paditura që në po të njëjtin afat, paditëses t’i paguaj edhe 

shpenzimet procedurale në shumë prej 156,oo €, me kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 Paditësja nëpërmjet përfaqësuesit të saj të autorizuar me padi kësaj gjykate i kanë 

ushtruar padinë, kundër të paditurës Komuna e Rahovecit - Drejtoria Komunale e Arsimit, për 

shkak të kompensimit për shpërblim jubilar dhe të pagave përcjellëse, në shumën e përgjithshme 

prej 2,844.24 €. 

 

  E paditura duke vepruar sipas aktvendimit të gjykatës më dt.05.11.2022, ka dorëzuar në 

gjykatë përgjigjen në padi me anë të së cilës e ka kundërshtuar në tërësi si të pabazuar 

kërkesëpadinë e  paditëses me arsyetim se të paditurës i mungon legjitimiteti real pasiv në këtë 

çështje kontestimore. Padia është e pathemeltë dhe e pabazuar ndaj të paditurës Komuna e 

Rahovecit — DKA. Në kuptim të nenit 46 paragrafi 2 i Kontratës Kolektive të Arsimit në 
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Kosovë, është paraparë që "MASHT dhe SBASHK të angazhohen bashkërisht në Ministrinë e 

Financave për sigurimin dhe ndarjen e mjeteve financiare për Komuna të Republikës së 

Kosovës, me qëllim të realizimit të buxhetit të nevojshëm të përcaktuar në nenin 35 paragrafët 

5, 7 dhe 9, brenda mundësive institucionale, ligjore dhe administrative”  Komuna e Rahovecit, 

këtu e paditura, ka bërë përpjekje të vazhdueshme për të siguruar fondet e nevojshme për 

zbatimin e dispozitave që kanë implikime financiare të Kontratës Kolektive të Arsimit, duke 

kërkuar mbështetje institucionale nga Ministria e Arsimit, Ministria e Financave drejtpërdrejtë, 

por edhe përmes Asociacionit të Komunave të Kosovës dhe deri më tani nuk ka pasur sukses në 

këtë drejtim. Sa i përket buxhetimit të mjeteve lidhur me kërkesëpadinë e paditësit, e paditura 

thekson se, në bazë të qarkoreve buxhetore të Ministrisë së Financave për vitin 2019, 2020 dhe 

2021 në asnjë nga këto qarkore të cilat konsiderohen dokumentet bazë për krijimin e buxhetit 

vjetor, nuk janë paraparë, respektivisht nuk janë alokuar mjetet e mjaftueshme financiare në 

buxhetin komunał për kompensimin e pagave përcjellëse, pagave jubilare, ushqimit apo të 

udhëtimit sipas Kontratës Kolektive të Arsimit. 

 

Në bazë të nenit 87 të Ligjit të Punës, të gjitha kërkesat në para nga marrëdhënia e punës 

parashkruhen brenda afatit prej tre (3) vitesh. Njësoj, afati trevjeçar i parashkrimit vlen edhe për 

kërkesat periodike, konform nenit 353 të LMD-së. Kërkesa për kompensimin e pagave jubilare 

përtej tre vjetëshit të fundit është e parashkruar në kuptim të dispozitave të cituara. Paditësja në 

padi ka kërkuar kompensim në emër të shpërblimit jubilar në shumën prej 1,422.12 €, dhe në 

emër të tri (3) paga përcjellëse shumën prej 1,422.12 €, përkatësisht shumën e përgjithshme prej 

2,844.24 €. Në bazë të listës së pagave të punëdhënësit, vërtetohet se paditësja ka punuar si 

mësuese e mësimit klasor dhe është kategorizuar në grupin e pagave A-405/1, që nënkupton se 

ka pasur pagën bazë në shumën prej 434.48 EUR. Kjo e dhënë është bazë për të llogaritur pagën 

bazë, ngase paga neto dhe paga bruto nuk janë paga bazë. Paga mujore vërtetohen në bazë të 

kontratës së punës, të cilën paditësi nuk e ka paraqitur si provë për të vërtetuar faktet të 

rëndësishme. 

 

  Paditësja padisë ia ka bashkangjitur provat materiale si në vijim: vendimi i 

Departamentit të Pensioneve prej datës 08.07.2021, vërtetimi nr.268/2019 prej datës 27.09.2019 

i lëshuar nga SHFMU “Isa Boletini”, - Rahovec, vërtetimi nr. 90/2019 prej datës 02.10.2019, i 

lëshuar nga SHF “Bekim Sylka”, - Rahovec,  kërkesa me nr. prot. 3557, prej datës 13.11.2019 

drejtuar Komunës së Rahovecit, Drejtoria e Arsimit Rahovec, lista e pagave e datës 01 gusht 

2019.  

 

 Duke u bazuar në këto dispozita materiale të cilat përcaktojnë këto të drejta dhe detyrime 

për palët ndërgjygjëse dhe gjendjen faktike të vërtetuar, se paditësja ka qenë në marrëdhënie 

pune tek e paditura, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke aprovuar 

kërkesëpadinë e paditëses, ashtu që e detyroi të paditurën që paditëses t’ia shpërblejë tri pagat 

me rastin e pensionimit në shumën prej 1,422.12 €uro, dhe në emër të shpërblimit jubilar për 

tridhjetë (40) vite, (150 % të pagës bazë 474,04 €), përkatësisht shumën prej 711,24 €, 

respektivisht shumën prej 710,88 €uro, e refuzoj si të pa bazë apo gjithsej shumën prej 2,133.36 

€. 

 

Gjykata vendosi sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke aprovuar shumën 

përkatëse të kompensimit duke llogaritur me kamatë ligjore prej 8 %  bazuar në nenin 382 par.1 

dhe 2 të LMD-së, nga dita e parashtrimit të padisë (27.07.2021), bazuar në Mendimin Juridik 

për Kamatën të Gjykatës Supreme të Kosovës nr. 265/2020 të datës 02.12.2020, pasi që në rastin 

konkret pala e paditur është vonuar në përmbushjen e obligimit ndaj palës paditëse dhe se në 

këtë rast kemi të bëjmë me dëm material.  
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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”. 9. “Punëtorët që dalin në pension 

përfitojnë pagesë përcjellëse në lartësi të tri (3) pagave sipas mesatares së tri pagave të fundit 

të punëtorit”. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale bazohet në nenit 449,  452 dhe 453.1 të LPK-së, 

ku është obliguar pala e paditur që paditësit t’ia kompensojë edhe shpenzimet e procedurës në 

shumën prej 125,oo €,  dhe atë në emër të përpilimit të padisë 104,oo € dhe në emër të taksës 

për padi 21,oo € bazuar në tarifën e OAK-së.   

  

  Nga të dhënat e paraqitura më lartë dhe duke u bazuar në nenin 143 dhe 398 të LPK-së, 

gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC 

C.nr.751/2021, më 12.09.2022 

 

  B. Profesional                                                                                                     Gjyqtari  

Armond Qmega                                                                                     Betim Behluli  

   

 

 

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

                                        nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, ankesa paraqitet nëpërmjet 

                                       të kësaj gjykate, për Gjykatën e Apelit  – Divizioni Civil në Prishtinë. 

 

 

 

 

 

 

 


