
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË 
 

 

1 (4)  

 2
0

2
0

:0
7

2
4

6
8

 

Numri i lëndës: 2020:072467 

Datë: 27.07.2022 

Numri i dokumentit:     03269631 

 

 

C.nr.214/20 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN-DEGA NË SUHAREKË, nga Gjyqtari Robert Tunaj, 

me sek. Juridike F. Kabashi, në çështjen juridike të paditësit Xh. Sh. nga D., mësimdhënës në 

SHFMU “.. N.” në fshatin D., të cilin me autorizim e përfaqëson Av. F. G. nga Prishtina, kundër 

të paditurës Komuna e Suharekës – Drejtoria Komunale e Arsimit të cilën e përfaqëson A. B. me 

autorizim, me padi për kompensimin e pagave jubilare dhe shujtën ditore, në seancën kryesore 

të mbajtur në pranin e të autorizuarit të paditësit dhe të përfaqësuesit të te paditurës, me 

dt.21.07.2022, mori ndërsa me datën 27.07.2022 bie këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 
I.APROVOHET në tërësi si e bazuar padia dhe kërkesëpadia e paditësit   Xh. Sh., 

mësimdhënës në SHFMU “.. N.” në fshatin D.. 

 

II.DETYROHET e paditura Komuna e Suharekës – Drejtoria Komunale e Arsimit në 

emër të kompensimit të pagave jubilare t’ia paguaj dhe atë për 18 vite përvojë pune shumën prej 

50% të pagës bazë në shumë prej 266,98 €. Ndërkaq në emër të pagesës së shujtave ditore për 

896 ditë pune t’ia paguaj shumën prej 1792 €, të gjitha këto me kamat ligjore me 8% nga dita e 

marrjes së aktgjykimit e deri në pagesën definitive. 

 

III.OBLIGOHET e paditura që paditësit t’ia paguaj të gjitha shpenzimet e procedurës 

në shumë të përgjithshme prej 260 € (dyqindegjashtëdhjetë euro), të gjitha këto në afat prej 7 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcenim të ekzekutimit të dhunshëm. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi Xh. Sh. mësimdhënës në SHFMU “.. N.” në fshatin D., Komuna e Suharekës 

përmes të autorizuarit të tij, pranë kësaj Gjykate me datë 19.06.2020, ka parashtruar padi kundër 

të paditurës Komuna e Suharekës – Drejtoria Komunale e Arsimit për kompensimin e pagave 

jubilare dhe shujtave ditore sipas Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë neni 35 paragrafi 7 

dhe 8 dhe Ligji i Punës nr.03/L-212. 

  

I autorizuari i paditësit Av. F. G. nga Prishtina, në seancë ka deklaruar: se  fillimisht e 

beje  zgjerimin e kërkesëpadisë   edhe  sa i për ketë kërkesës për realizimin  e pagës jubilare  pasi 
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qe  paditësja  tani  ka  18 vite provoj pune  dhe të njëjtës  i takon  50 % i pagës  bazë  që është  

533.96 €, pra  ne shumen e 50% për pagës  është  266.98 €. 

Gjithashtu  e precizojmë kërkesën  sa i përket  kompensimit te shujtës  ditore  edhe për  

periudhën nga dt.  26.02.2020  deri me  26.06.2022, pra  për gjithsejtë  periudhën   18.04.2017 

deri me dt. 26.06.2022  paditësja  ka realizuar  gjithsejtë  896 ditë pune  dhe te njëjtën duke 

shumëzuar  për  2 € ne dite  i takon shuma  ne lartësi prej  1792 €,  gjykatës i dorëzojmë  

vërtetimin e ditëve te punës  dhe listën e pagës. Me kërkesë qe gjykata te administroi provat e 

bashkangjitura  padis  dhe atë  regjistrin e pagave për paditësen  kontratën e punës  për 

mësimdhënës  vërtetimin  e  shkollës  nr. 107/22  dhe  vërtetimin për pagën ku shihet  përvoja e 

punës. 

 

  I autorizuari i te paditurës  A. B. ka deklaruar  se nuk e kundërshtoi  bazën  juridike te 

kërkesës  se padisë  pasi  te njëjtat  janë vërtetuar edhe  nga  Gjykata e Apelit  mirëpo  kundërshtoi  

zgjerimin e padisë  per  shkak se   ne kontratën  e re  kolektive te nënshkruar   ne vitin  2021  ne 

mes  sindikatës se  /Arsimit dhe  Shkencës dhe  Ministrisë te gjitha këto  te drejta qe burojnë nga 

kjo kontrate  fillimi  i implikimit te tyre  fillon nga  01. 01.2023  qka nënkupton qe këto te drejta  

nuk mund ti realizojnë per vitin  2021 dhe  2022,  e po ashtu  njoftoi gjykatën se  drejtoria  

Komunale e  Arsimit  për vitin  2022  ka ndarë  fond  bugjetore per pagesat e shpërblimit  jubilar  

me te  cilët  janë njoftuar te gjithë drejtorit e shkollave  qe te përpilojnë dhe hartojnë listat  per 

pagesën e këtij shpërblimi , andaj konsideroi se ky zgjerim i padis  është  i parakohshëm pa pas 

kërkesë  ne procedurë administrative për realizimin e kësaj te drejte. Po ashtu  kërkoi nga gjykata  

qe te mos njoh shpenzimet e procedurës  per  shkak  se te njëjtit  te drejtën e tyre nuk është  

kërkuar ne procedure administrative mirëpo   i është drejtuar  direkt  me padi gjykatës  ne ketë 

rast. 

 

Gjykata më qëllim të konstatimit dhe vërtetimit të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike 

ka administruar provat materiale të cilat gjenden në shkresat e lëndës dhe atë ka bërë shiqimin: 

në kontratën e punës për mësimdhënësin Xh. Sh. me numër protokoli 1-110-32284 e 

dt.17.07.2017, në vërtetimin 107/22,  vërtetimin  nr.29/20 të dt. 26.02.2020, kërkesa për pagën e 

shujtave  ditore   dt. 20.02.2020. 

 

Gjykata pas vlerësimit të provave materiale, deklarimeve të palëve ndërgjyqësve dhe 

administrimit të provave të lartcekura në kuptim të nenit 7 dhe 8 të Ligjit Për Procedurën 

Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar dhe vlerësuar çdo provë veç e veç 

dhe të gjithat së bashku dhe ka gjetur se:   

Kërkesëpadia e paditësit është e bazuar. 

 

Me shikimin dhe leximin në kontratën e punës për mësimdhënësin Xh. Sh. këtu paditës 

me numër protokoli1-110-32284 e dt. 17.07.2017, u vërtetua se i njëjti është i punësuar si 

mësimdhënës tek e paditura gjegjësisht SHFMU “.. N.” D.. 

 

Me shikimin dhe leximin në vërtetimin e për përvojën e punës për paditësin Xh. Sh. me 

numër protokoli 107/22 i dt.13.07.2021 u vërtetua se mësimdhënësi gjegjësisht paditësi Xh. Sh. 

ka 18 vite përvojë pune në SHFMU “.. N.” në fshatin D.. 

 

Me shikimin dhe leximin në vërtetimin mbi ditët e punës për pagesën e shujtave me nr. protokoli 

29/20 e dt.26.02.2020, u vërtetua fakti se këtu paditësi nga data 18.04.2017 e deri më datë 

26.06.2022 ka 896 ditë pune.  
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 provat e administruara më lart dhe faktet e vërtetuara gjykata ka konstatuar këtë gjendje 

faktike:  

Nuk është kontestuese se paditësi punon te e paditura gjegjësisht në SHFMU “.. N.” në fshatin 

D. dhe ka përvojën e punës siç u cek edhe më lart. Gjithashtu edhe nga e paditura u pohuan në 

tërësi pretendimet e palës paditëse.  

 

Gjykata pas administrimit të provave të cilat gjinden në shkresat e lëndës, vendosi që të 

aprovoj padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar, duke ia falur besimin vërtetimeve për 

përvojën e punës për paditësin të lëshuar nga drejtori i shkollës SHFMU “.. N.”  D.. 

 

Aprovimin e kërkesëpadisë Gjykata e bazoi në kontratën kolektive konkretisht neni 35 

parag.7 në të cilën është paraparë që “Të punësuarve (anëtarë të SBAShK-ut), u sigurohet 

kompensim për ushqim gjatë punës, për ditët e pranisë në punë. Vlera e kompensimit të 

shpenzimit të ushqimit në punë, për një ditë pune, është dy euro për të punësuarit që kanë 

marrëdhënien e punës primare në institucionet arsimore. Punëdhënësi, i cili ka të rregulluar 

ushqimin e të  punësuarve, përmes restorantit kuzhinës, ose në një formë tjetër, nuk ka obligim 

pagese, të të punësuarve për ushqim” si dhe në parag.8 e cila lidhet me paragrafin 8.5, ku thotë 

se “pagesa për kompensim jubilar duhet të bëhet çdo 7 mars të vitit vijues” gjithashtu baza 

juridike për aprovim të padisë mbështetet edhe në Ligjin e Punës nr.03/L-212 konkretisht neni 

90 par. 5, pasi që nga provat të cilat u administruan dhe atë vërtetimet për paditësin lidhur mbi 

përvojën  e punës gjykata gjeti se padia dhe kërkesëpadia e paditësit është e bazuar. 

 

Gjykata me aprovimin e kërkesëpadisë së paditësit dhe lartësinë e të njëjtës pati parasysh 

faktin se paditësit nuk i janë paguar pagat jubilare për vitet e përvojës së punës e cila çështje 

është e rregulluar me Kontratën Kolektive të Arsimit Para universitar të përshkruar si më lart. 

 

Në bazë të lartcekurave Gjykata ka vërtetuar se e paditura është e obliguar ndaj paditësit 

konform nenit 35 pika 8 të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë të dt.18.04.2017 që t’ia 

paguaj kompensimin për pagat jubilare në të cilën thuhet: “Punëtorët (anëtarë 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. 

8.6. Shpërblimi jubilar paguhet në rastin e 7 Marsit të çdo viti.”, andaj duke pas parasysh të 

lartcekurat gjykata vendosi që paditësit t’iu kompensohen pagat jubilare të përshkruara si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Në bazë të lartcekurave Gjykata ka vërtetuar se e paditura është e obliguar ndaj paditësit 

konform nenit 35 pika 7 të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë të dt.18.04.2017 që t’ia 

paguaj shujtat ditore për ditët e përvojës së punës të përshkruara si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Në lidhje me kërkesat e aprovuar në shumat si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi, Gjykata 

përfundimisht është e mendimit se shumat janë adekuate duke marr parasysh përvojën e punës 

për paditësin i cili është i punësuar tek e paditura përgjatë viteve shkollore siç janë përshkruar 

edhe në vërtetimin e lëshuara nga drejtori i shkollës SHFMU “.. N.” nga fsh. D. si dhe duke pasur 

parasysh se e paditura ka pohuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit. 
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Gjykata ka vlerësuar edhe theksime të tjera të palëve ndërgjyqëse, por ka ardhur në 

përfundim se të njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi.  

 

Pretendimet  e të autorizuarit të paditurës  se  kërkesëpadia për shujta  për vitin  2021 dhe 

2022  te refuzohet pasi që  është në kundërshtim me nenin  45 te  Kontratës  kolektive  nr. 105  

të dt. 22.01.2021  gjykata  e refuzoi si te pa bazë, pasi që dispozita e nenit  45 të kësaj kontrate  

ka karakter këshillues , ndihmues për mënyrën  e planifikimit  me kohë të bugjetit  dhe kostos  

financiare per detyrimet qe lindin nga neni  35 i kontratës  Kolektive dhe as se si  nuk   është 

detyrues  dhe pengues  që kërkesat e arritura të paguhen nga e paditura. 

 

Vendimi mbi aprovimin e kërkesëpadisë së padisë, është mbështetur në nenin 35 para.7 

dhe 8 të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë të dt.18.04.2017. 

 

Vendimin mbi shpenzimet procedurale, gjykata e mbështeti në nenin 452.1 të LPK-së 

duke ia njohur paditësit shpenzimet e procedurës si në vijim: për përpilimin e padisë shumën 

prej 104 euro, për përfaqësim në seancë shumën nga 135 euro dhe shumën prej 21 euro në emër 

të taksës gjyqësore apo në shumë të përgjithshme prej 260 euro (dyqindegjashtëdhjetë euro).  

 

Gjykata Aktgjykimin e mori në kuptim të nenit 143 të LPK-së. 
 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN-DEGA NË SUHAREKË, 

C.nr.214/20 dt. 27.07.2022 

 

 

Sek. Juridike                                                                                      GJ Y Q T A R I   

F. Kabashi               Robert Tunaj 

 

 

   

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 7 ditëve pas marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj gjykate. 


