
 

 

 

REPUBLIKA E KOSOVES REPUBLIKA KOSOVA 

REPUBLIC OF KOSOVO 
C.nr. 225/20 

GJYKATA THEMELORE NE MITROVICE-DEGA NE VUSHTRRI-Departamenti i 

Pergjithshem-Divizioni Civil, si kontestimore e perbere nga Gjykatesi Individual 

Besnik Feka, ne çeshtjen juridike te paditesit F. A. nga Vushtrria, te cilin me autorizim 

e perfaqeson av. Fatmire Braha, kunder te paditures Komuna e Vushtrrise, te cilen e 

perfaqeson perfaqesuesi ligjor Ismet Gashi, per shkak te kompensimit te shperblimit 

jubilar ne shume totale prej 391.07 euro, gjykata pas mbajtjes se seances kryesore 

publike ne prezence te te autorizuarit te paditesit  dhe perfaqesuesit te te paditures, 

me dt: 03.08.2020, jashte seances nxjerr kete: 

A K T GJ Y K I M 

I.APROVOHET PJESERISHT kerkesepadia e paditesit F. A. nga Vushtrria, ashtu qe: 

II.OBLIGOHET e paditura Komuna e Vushtrrise-Drejtoria Komunale per Arsim qe ne 

emer te kompensimit per  shperblim jubilar ne emer te 20 viteve te pervojes se punes, 

paditesit F. A. nga Vushtrria t’ia paguaje ne lartesi te 75% te pages baze, shumen prej 

336.75 euro, me kamate ligjore prej 8% vjetore, duke filluar nga data e nxjerrjes se 

aktgjykimi dt: 03.08.2020 e gjer ne permbushjen perfundimtare te detyrimit. 

III.OBLIGOHET e paditura qe ne emer te pageses per shpenzimet e procedures, 

paditesit t’ia paguaje shumen totale prej 202 euro dhe ate: ne emer te takses 

gjyqesore per padi shumen prej 20 euro, ne emer te perfaqesimit per nje séance 

gjyqesore nga I autorizuari I saj shumen prej 104 euro, ne emer te perpilimit te padise 

nga I autorizuari I paditesve shumen prej 78 euro, te gjitha keto ne afat prej 15 

ditesh, nga dita e plotefuqishmerise se ketij aktgjykimi, nen paralajmerimin e 

permbarimit te detyrueshem. 

IV.Pjesa tjeter e kerkesepadise se paditesit ne shume prej 54.32 euro, REFUZOHET E 

PABAZUAR. 

A r s y e t i m 

Paditesi F. A. nga Vushtrria, permes te autorizuarit te saj av. Fatmire Braha ka 

ushtruar padi kunder te paditures Komuna e Vushtrrise-Drejtoria Komunale per 



Arsim, duke kerkuar kompensimin ne emer te shperblimit jubilar per 20 vite te 

pervojes se punes ne lartesi te 75% te pages neto prej 391.07 euro,  me kamate ligjore 

dhe shpenzimet e procedures. 

E paditura nuk ka parashtruar pergjigjje ne padi, mirepo, ne séance pergatitore te 

mbajtur me dt: 07.07.2020, e po ashtu edhe ne shqyrtim kryesor te çeshtjes te 

mbajtur me daten e njejte, perfaqesuesi me autorizim Ismet Gashi ka deklaruar se e 

kundershtojme ne teresi padine dhe kerkesepadine e paditeses per faktin se kontrata 

kolektive e arsimit per te gjete zbatim te plote duhet te implementohet nga akteret 

nenshkrues te saj, po ashtu sipas nenit 46 akteret e saj nenshkrues MASHT dhe 

SBASHK-u angazhohen bashkarisht me Ministrine e Financave per sigurimin e 

buxhetit me qellim te realizimit te drejtave dhe detyrimeve qe dalin nga kjo kontrate 

dhe se me asnje prove nuk vertetohet se pergjate viteve kur kjo kontrate eshte ne fuqi 

nuk eshte bere sigurimi I uxhetit, andaj konsideroj se ne rastin konkret te paditures I 

mungon legjitimiteti pasiv per te qene pale ne kete procedure, ka propozuar qe padia 

dhe kerkesepadia te refuzohet si e pabazuar.Gjithashtu theksoj se paditesi nuk eshte 

antare I SBASHK-ut. 

 Gjykata ka caktuar séance gjyqesore ne te cilen kane prezentuar e autorizuara 

paditesit av. Fatmire Braha dhe perfaqesuesi I te paditures Ismet Gashi. 

Ne fjalen perfundimtare e autorizuara e paditesit av. Fatmire Braha deklaroi: Mbesim 

ne teresi prane padise dhe kerkesepadise dhe deklarimeve te gjertanishme, gjykates i 

propozoj qe te njejten ta aprovoj ne teresi duke e obliguar te padituren qe ne emer te 

kompensimit per shperblim jubilar, paditesit t’ua paguaj shumen nga 391.07 euro, te 

gjitha keto me kamate ligjore si dhe shpenzimet e procedures. 

Ne fjalen perfundimtare perfaqesuesi i paditures  Ismet Gashi deklaroi se mbetem ne 

teresi prane deklarimeve dhe kundershtimeve te cekura ne séance pergatitore, duke 

shtuar se nenshkruesit e kesaj kontrate nuk I kane permbushe obligimet qe dalin nga 

kjo kontrate andaj, I propozoj gjykates qe padine dhe kerkesepadine e paditesve ta 

refuzoj te pabazuar. Shpenzimet e procedures nuk I kerkojme. 

Gjykata, bazuar ne nenin 7 dhe 8 te LPK-se, ne proceduren e leximit te provave lexoi: 

kontratat e punes se paditesit me te padituren, , vertetimin e paditeses per ditet e 

pranise se tyre ne pune gjate periudhes kur kerkohet pagesa ne emer te ushqimit per 

pune, listen e pagave te paditesit, dhe pas shqyrtimit bashkarisht te te gjitha ketyre 

provave, gjykata konstatoi kete gjendje: 

Nuk eshte kontestues fakti qe paditesi eshte i punesuar si mesmidhenese te e 

paditura dhe ate ne SHMT “L. M. ne Vushtrri. 

Nuk eshte kontestues fakti qe e paditura ne shkollat ku paditesi eshte i punesuar nuk 

ka kushte te ofrimit te ushqimit ne pune permes restaurantit, kuzhines apo ndonje 

forme tjeter. 



Gjykata, nga provat ne shkresat e lendes, konkretisht lista e pagave, konstatohet se 

paditesi ka 20 vite te pervojes se punes prane te paditures. 

Gjykata sa i përket të drejtes për shpërblimin jubilar të paditësve, vendosi në bazë të 

nenit 35 par. 8 pika 8.1 ,8.2 dhe 8.3 të Kontratës Kolektive të Arsimit Kosovës, ku 

përcaktohet se: Punëtorët ( antar të SBASHK-ut), në vitet jubilare të punësimit 

përfitojnë shpërblimin jubilar nga punëdhënësi i fundit në vlerë: Për 10 vjet të përvojës 

së punës në vlerë të 50% të një page bazë, ndërsa pika 8.2 përcakton se për 20 vjet të 

përvojës së punës në vlerë të 75% të një page bazë dhe  pika 8.3 përcakton se për 30 

vjet të përvojës së punës në vlerë të 100% të një page bazë. 

Gjykata, fillimisht sa I perket legjitimitetit pasiv te te paditures, iu referua kontrates 

kolektive te arsimit bazuar ne nenin 35, par.7 te kesaj kontrate ne te cilen parashihet 

obligimi I punedhenesit te tyre per kompensim te ushqimit per pranine e tyre ne pune, 

Prandaj, mbi kete baze, gjykata konstatoi se punedhenesi i paditesve eshte pikerisht e 

paditura me çka vertetohet edhe nga kontratat e punes qe gjenden ne shkresat e 

lendes, andaj raporti juridik I paditesve me te padituren te njejten e ben legjitime dhe 

me detyrim per pagesen e detyrimeve sipas dispozitivit te ketij aktgjykimi. 

Gjykata, po ashtu me rastin e vendosjes pati parasysh edhe nenin 90, par.5 te Ligjit te 

Punes nr. 03/L-212, ne te cilen parashihet “Marrëveshja Kolektive vlen për ata 

punëdhënës dhe punëmarrës të cilët marrin përsipër detyrimet e përcaktuara 

me Marrëveshjen e tillë Kolektive”, ndersa ne nenet e percaktuara te lartecituara 

eshte parapare detyrimi I punedhenesit ne rastin konkret te paditures per 

kompensimin e ushqimit ne pune edhe pse te njejtit nuk jane nenshkrues te kontrates 

kolektive te arsimit, e njejta e nenshkruar nga Ministria e Arsimit dhe Sindikata e 

Bashkuar e Arsimit, Shkences dhe Teknologjise, prodhon efekt juridik ndaj 

punedhenesve te cilet kane te punesuar punetor qe te drejtat e tyre burojne nga kjo 

kontrate, ne rastin konkret e paditura eshte punedhenese e paditesve dhe detyrohet 

per permbushjen e detyrimeve qe dalin nga kjo kontrate per paditesit. 

Gjykata, me rastin e aplikimit te kamates ligjore, iu referua nenit 382, par.1 dhe 2 te 

Ligjit per Marredheniet e Detyrimeve nr. 04/L-077, ne te cilen parashihet “   Debitori 

që vonon në përmbushjen e detyrimit në të holla debiton, përpos borxhit 

kryesor, edhe kamatën, ndersa ne par.2 te te njejtit nen parashihet “Lartësia e 

kamatëvonesës është tetë përqind (8%) në vit, përveç nëse parashihet ndryshe 

me ligj të veçantë, poashtu sa i përket afatit te rrjedhjes se kamatëvonesës, gjykata 

iu referua aktgjykimit te Gjykates Supreme te Kosoves Rev.nr. 284/2019, dt: 

07.10.2019, ku përcaktohet se rrjedhja e kamatëvonesës per detyrimet ne te holla, 

përcaktohet nga data e nxjerrjes se vendimit te shkalles se pare. 

Gjykata lidhur me shpenzimet e procedures, iu referua nenit 452, par.1 te LPK-se, dhe 

paditesve ua njohu te drejten e pageses se shpenzimeve procedurale sipas pikes III te 

dispozitivit te ketij aktgjykimi, ku perllogaritja e shpenzimeve iu referua Tarifes se 

Odes se Avokateve perkatesisht grupit tarifor 6 dhe 7 te tabeles se bashkangjitur.  



 Gjykata, lidhur me vendosjen sipas pikes IV te dispozitivit, gjeti se pjesa e 

kërkesëpadisë se paditesit ne kete pjese duhet refuzuar si e pabazuar, per faktin se 

perqindja ne aprovimin e lartesise se pages pages baze nuk mund ti njihet paditesit 

edhe per pjesen prej 54.32 euro  sipas pretendimeve te te autorizuarit te paditesit, per 

faktin se kjo e drejte I njihet paditesit vetem ne lartesise e pagës baze dhe jo lartësinë e 

pagës neto te paditesit, edhe per pjesen tjeter prej 54.32 euro, pasiqe, ne 

interpretimin e kesaj dispozites se nenit 35 par.8 te Kontrates Sektoriale te Arsimit, 

kompensimi per vitet jubilare I njihet paditesit per vitet e konfirmuara jubilare dhe te 

pakompensuara nga e paditura e qe ne rastin konkret te njejtit I takon lartesia e pages 

baze si ne dispozitiv te aktgjykimit dhe jo pjesa tjeter prej 54.32 euro e lartesise se 

pagës neto ne emer te shperblimit jubilar, prandaj edhe mbi kete baze kete pjese te 

kerkesepadise e refuzoi te pabazuar. 

Gjykata, me rastin e vendosjes pati parasysh edhe kundershtimet e perfaqesuesit 

ligjor te te paditures, mirepo, te njejtat I refuzoi te pabazuar, per faktin se nga provat e 

administruara u vërtetuan pamedyshje pretendimet e përfaqësuesit te paditesit lidhur 

me vendosjen si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi, andaj, bazuar edhe ne arsyet e 

cekura me larte, mirëpo, sa i përket parashkrimit, gjykata vlerësoi se nuk mund te 

kete parashkrim, per faktin se paditësja ne kohen kur i ka plotësuar kushtet nuk ka 

mund ta ushtroj kete te drejte sepse nuk ka pas kontrate kolektive te arsimit e cila 

zbatohej ne rastin konkret, andaj, e njejta ne momentin e krijimit te bazës ligjore, 

brenda afatit 3 vjeçar e ka shfrytëzuar kete te drejte, andaj, te njëjtës edhe i takon. 

Prandaj, gjykata, bazuar ne arsyet e cekura me larte, bazuar ne nenin 143 par.1 te 

LPK-se, vendosi si ne dispozitiv te ketij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NE MITROVICE-DEGA NE VUSHTRRI 

Departamenti I Pergjithshem-Divizioni Civil 

C.nr. 225/20, dt: 03.08.2020 
 

                                                                                       GJ Y K ATESI 

                                                                                         Besnik Feka 

 

UDHEZIM MBI MJETIN JURIDIK: Kunder ketij aktvendimi, lejohet e drejta ne 

ankese, ne afat prej 7 ditesh, nga dita vijuese pas dites se pranimit te ketij aktgjykimi, 

Gjykates se Apelit ne Prishtine. Ankesa ushtrohet permes kesaj gjykate. 

 

 
 


