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Numri i lëndës: 2019:294982 

Datë: 12.01.2021 

Numri i dokumentit:     01402282 

 

C.nr.4767/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË - Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin Bujar 

Dobërdolani, në çështjen juridike kontestimore të paditëses V. A.A. nga Prishtina, të cilën sipas 

autorizimit e përfaqëson N. I., avokat në Prishtinë, rr. “A. R.”, hyrja ..., kundër të paditurës 

Komuna e Prishtinës, Drejtoria Komunale për Arsim, të cilën e përfaqëson e autorizuara F.B. – 

zyrtare e lartë ligjore, për pagimin e ushqimit gjatë punës-shujtave dhe pagave jubilare, vlera e 

kontestit 1,282.50€, pas shqyrtimit kryesor publik të mbajtur me datë 16.12.2020 në të cilën 

ishin të pranishëm të autorizuarit e palëve ndërgjyqëse, mori këtë: 

 

 

A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

 

I. APROVOHET E BAZUAR kërkesëpadia e paditëses V. A. A. nga Prishtina. 

 

II. DETYROHET e paditura Komuna e Prishtinës, Drejtoria Komunale për Arsim, që paditëses 

t’ia paguaj shumën e përgjithshme prej 1,282.50€ dhe atë: në emër të shpërblim jubilar për 10 

vite të përvojës së punës në vlerë prej 50 % të pagës bazë shumën prej 210.50€ si dhe për 

ushqim gjatë punës (shujtave ditore) për 536 ditë pune (nga data 18.04.2017 deri me datë 

11.03.2020) shumën prej 1,072.00€ , me kamatë ligjore prej 8%, e cila do të llogaritet nga data 

16.12.2020 kur është marrë aktgjykimi e deri në pagesën definitive, e të gjitha në afat prej 7 

ditësh nga pranimi i këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të detyrueshëm. 

 

IV. DETYROHET e paditura që paditëses t’ia kompensoj shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumë të përgjithshme prej 259.00€, në afat prej 7 ditësh nga pranimi i këtij 

aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të detyrueshëm. 

 

 

Arsyetim 

 

Paditësja, përmes të autorizuarit të saj, në padinë e parashtruar në këtë gjykatë me datë 

23.12.2019, ka parashtruar se paditësja është punësuar tek institucioni arsimor SHFMU “E. 

Gj.”, në Prishtinë, në punët dhe detyrat si mësimdhënëse. Duke marrë parasysh kohën e 

nënshkrimit të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë dhe të drejtave dhe detyrimeve të 

cilat i njihen me këtë kontratë, e drejtë kjo e cila u njihet me nenin 35 paragrafi 7, ndër të tjera 

shprehimisht përcaktohet “të punësuarve, u sigurohet kompensim për ushqim gjatë punës, për 

ditët e pranisë në punë. Vlera e kompensimit të shpenzimeve të ushqimit në punë, për një ditë 

pune është 2 (dy) euro për të punësuarit të cilët kanë marrëdhënie pune primare në institucionet 

arsimore...”, e që këtë të drejtë punëtorët e arsimit nuk kanë arritur ta realizojnë prej ditës së 
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nënshkrimit-hyrjes në fuqi me datë 18.04.2017, e gjer në momentin e parashtrimit të kësaj 

padie. Po ashtu ka parashtruar se sipas kontratës së lartcekur konkretisht nenit 35 paragrafit 8, 

punëtorëve të arsimit ju takon shpërblimi jubilar nga punëdhënësi i fundit, e cila sipas pikës 

8.6, duhet të paguhet me rastin e 7 marsit të çdo viti.  

 

Paditësja, përmes të autorizuarit të saj edhe përgjatë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë, kërkesëpadisë dhe precizimit të saj 

të datës 16.12.2020, duke i propozuar gjykatës që ta aprovoj të njëjtën në tërësi të bazuar, ashtu 

që ta detyroj të paditurën, t’ia kompensoj paditëses V. A. A. shumën prej 1,282.50€ dhe atë për 

10 vite të përvojës së punës në vlerë prej 50% të pagës bazë shumën prej 210.50€ si dhe për 

ushqim gjatë punës (shujtave ditore) për 536 ditë pune (nga data 18.04.2017 deri me datë 

11.03.2020) shumën prej 1,072.00€,€, dhe atë me kamatë prej 8%, nga dita e parashtrimit të 

padisë e deri në pagesën definitive, sipas parashtresës për precizim të kërkesëpadisë. 

 

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar dhe atë për përpilimin e padisë në shumën prej 104.00€, 

për përfaqësim në një seancë gjyqësore shumën prej 135.00€, si dhe për taksë për padi shumën 

prej 20.00€. 

 

E paditura në përgjigjen në padi të dorëzuar në këtë gjykatë me datë 02.09.2020, ka parashtruar 

së e kundërshton në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses, duke theksuar se me kontratën 

kolektive të arsimit të datës 18.04.2017, përgjegjëse për implementimin e saj është pala 

nënshkruese, e që më nënshkrimin e saj nuk janë paraparë dhe nuk janë ndarë mjete buxhetore 

për realizimin e këtyre obligimeve të cilat janë cekur në nenin 46, paragrafin 2 të kontratës 

kolektive, ku parashihet se “MASHT dhe SBASHK, angazhohen bashkërisht në Ministrinë e 

Financave për sigurimin dhe ndarjen e mjeteve financiare për Komunat e Republikës së 

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

5, 7 dhe 9, brenda mundësive institucionale, ligjore dhe financiare”. Andaj, në mungesë të 

alokimit të mjeteve nga ana e institucioneve përgjegjëse, për realizimin e pagës jubilare dhe për 

përcjellje në pension, Komuna e Prishtinës rrezikon planifikimin buxhetor, andaj edhe nuk 

mund të veproj në kundërshtim me Ligjin për Buxhetin.  

 

E paditura, përmes të autorizuarës së saj në shqyrtimin kryesor dhe në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar së mbetemi në tërësi pranë përgjigjes në padi të datës 02.09.2020, duke ritheksuar se 

meqenëse kompensime të tilla nuk janë paraparë me Ligjin e Punës, dhe se e paditura nuk ka 

paraparë linjë të saj buxhetore për kompensime të këtij lloji. Me propozim për gjykatën që ta 

refuzoj në tërësi kërkesëpadinë e paditëses si të pabazuar.  

 

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

Gjykata për vërtetimin e gjendjes faktike lidhur me këtë çështje juridike kontestimore ka 

administruar provat si në vijim: kontratën e punës për stafin mësimor me numër 86/179, datë 

11.03.2017; vërtetimin mbi përvojën e punës dhe ditët e prezencës në punë, numër 161, datë 

03.07.2020, si dhe listën e pagave.  

 

Në mes palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestues fakti se paditësja e punësuar tek e paditura, në 

pozitën si arsimtare e gjuhës shqipe në SH.F.M.U. “E. Gj.”, në Prishtinë, e që kjo u vërtetua 

edhe nga kontrata e punës për stafin mësimor me numër 86/179, datë 11.03.2017, si dhe nga 

vërtetimi mbi përvojën e punës dhe ditët e prezencës në punë, numër 161, datë 03.07.2020.  
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Po ashtu, në mes palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese se paditësja deri me tani ka arritur 

14 vite përvojë pune, fakt ky i provuar edhe me vërtetimin mbi përvojën e punës dhe ditët e 

prezencës në punë, numër 161, datë 03.07.2020. 

 

Më tej nuk ishte kontestuese se paga bazë të cilën paditësja e ka realizuar është në shumen prej 

405.00€, e cila u vërtetua nga kontrata e punës për stafin mësimor me numër 86/179, datë 

11.03.2017. 

 

Kontestuese në këtë procedurë nuk ishte po ashtu fakti se e paditura nuk ia ka paguar paditëses 

shpërblimin jubilar për 10 vite përvoje pune në lartësi prej 50 % të një page bazë, e po ashtu 

nuk kishte bërë kompensimin për ushqim gjatë ditëve të punës-shujtave nga data 18.04.2017 e 

deri me datë 11.03.2020.  

 

Kontestuese në mes palëve ndërgjyqëse ishte nëse e paditura ishte përgjegjëse për 

kompensimin e tyre, për faktin se e njëjta nuk ka qenë direkt pjesëmarrëse në nënshkrimin e 

Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë.  

 

Gjykata pasi bëri vlerësimin e provave mbështetur në dispozitat e nenit 8 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK-së), gjeti se në këtë çështje juridike kontestimore kërkesëpadia 

e paditëses është e bazuar andaj dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Kontrata Kolektive e Arsimit në Kosovë (KKAK) e miratuar dhe e nënshkruar nga Qeveria e 

Republikës së Kosovës (Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë) dhe Sindikata e 

Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës (SBASHK) me datën 18.04.2017, është e 

zbatueshme prej datës së nënshkrimit të saj respektivisht prej datës 01.01.2018 kur ka skaduar 

Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive e Kosovës.  

 

Neni 2 paragrafi 1 i KKAK-ë përcakton se: “Dispozitat e Kontratës Kolektive janë të 

zbatueshme për të gjithë të punësuarit në të gjitha institucionet publike dhe private të Arsimit 

para universitare (parashkollor, fillore, të mesme të ultë, të mesme të lartë, shkolla speciale 

dhe qendra të kompetencës) dhe institucionet e arsimit të lartë në mbarë territorin e Republikës 

së Kosovës, [...].”   Ndërsa, paragrafi 2 i të njëjtit nen përcakton se: “Dispozitat e kësaj 

Kontrate Kolektive janë të zbatueshme për të gjithë punëdhënësit në sektorin e Arsimit, 

(Komunat – DKA, KD të Universiteteve e institucioneve të arsimit të lartë, MASHT-in etj.) në 

sektorin publik dhe institucionet edukativo-arsimore private në mbarë territorin e Republikës 

së Kosovës”. 

 

Me nenin 35 paragrafi 7 të KKAK-ë, parashihet se “Të punësuarve, u sigurohet kompensim për 

ushqim gjatë punës, për ditës e pranisë në punë. Vlera e kompensimit të shpenzimeve të 

ushqimit në punë, për një ditë pune, është 2 (dy) euro për të punësuarit të cilët kanë 

marrëdhënie pune primare në institucionet arsimore. Punëdhënësi i cili e ka të rregulluar 

ushqimin e të punësuarve, përmes restaurantit a kuzhinës, ose në një formë tjetër, nuk ka 

obligim kompensimin për ushqim.” 

 

Po ashtu me nenin 35 paragrafi 8 pika 1 parashihet se: “Punëtorët 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 pagës bazë”. Ndërsa, sipas pika 5 të te njëjtit paragraf: “Shpërblimi 

jubilar paguhet nga punëdhënësi kur i punësuar ka plotësuar kushtet e shpërblimit sipas 

kritereve përkatëse”. 
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Në rastin konkret Gjykata gjeti se e paditura ka pasur për obligim t’ia paguaj paditëses 

kompensimin për shpërblimin jubilar për 10 vite të përvojës së punës në lartësi prej 50% të 

pagës bazë, dhe atë në lartësi prej 210.50€, si dhe kompensimin për ushqim gjatë ditëve të 

punës-shujtave ditore, në lartësi prej 1,072.00€.  

 

Kjo për faktin se detyrimi për kompensimin pagës jubilare është paraparë me nenin 35 

paragrafi 8, pika 8.1 të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë, ngase e njëjta i ka arritur 14 

vite përvojë pune të pandërprerë, që do të thotë se i ka vitet e nevojshme të përvojës së punës 

për kompensimin e shpërblimit jubilar siç është paraparë me dispozitën e lartcekur ligjore. Po 

ashtu, detyrimi për kompensimin e ushqimit gjatë ditëve të punës-shujtave ditore për të 

paditurën në raport me paditësen, rrjedh nga neni 35 paragrafi 7 të KKAK-së. 

 

Gjykata me rastin e vendosjes lidhur me lartësinë e kompensimit për ushqimin gjatë punës 

(shujtave)  mori për bazë  vërtetimin mbi përvojën e punës dhe vërtetimin mbi ditët e prezencës 

në punë, nga e cila rezulton së paditësja V. A. A., nga hyrja në fuqi e KKAK-ë me datë 

18.04.2017 e deri më datën 11.03.2020 ka qenë në punë rreth 536 ditë. Prandaj për 536 ditë 

pune asaj i takon shuma në lartësi prej 1,072.00€,  (sipas përllogaritjes 536 ditë x 2€ = 

1,072.00€). 

 

Gjykata me rastin e vendosjes lidhur me lartësinë e kompensimit për shpërblimit jubilar për 10 

vite përvojë pune në vlerë të një page bazë mori për bazë pagën bazë në lartësi prej 421.00€, të 

cilën paditësja e realizon si punëmarrëse tek e paditura. Lartësinë e pagës bazë, gjykata e 

vërtetoj në bazë të listës se pagave, nga e cila vërtetohet se paditësja ka realizuar pagën bazë në 

lartësi prej 421.00€. 

 

Kështu, Gjykata nga të gjeturat e cekuar më lartë e ka detyruar të paditurën që paditësit në 

emër të kompensimit për shpërblimin jubilar t’ia kompensoj shumën prej 210.50€, ndërsa në 

emër të kompensimit për ushqim gjatë ditëve të punës-shujtave ditore, shumën prej 1,072.00€. 

 

Gjykata aprovoi kërkesën e paditëses sikurse në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi duke 

i aprovuar paditëses kërkesën në shumën e përgjithshme prej 1,282.50€ dhe atë: në emër të 

shpërblim jubilar për 10 vite të përvojës së punës në vlerë prej 50% të pagës bazë shumën prej 

210.50€ si dhe në emër të ushqim gjatë punës (shujtave ditore) për 536 ditë pune (nga data 

18.04.2017 deri me datë 11.03.2020) shumën prej 1,072.00€ , me kamatë ligjore prej 8%, e cila 

do të llogaritet nga data 16.12.2020, kur është marrë aktgjykimi e deri në pagesën definitive, e 

të gjitha në afat prej 7 ditësh nga pranimi i këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të 

detyrueshëm, për shkak se me nenin 35 paragrafi 8, pika 8.1 e Kontratës Kolektive të Arsimit 

në Kosovë, parashihet se për 20 vjet të përvojës së punës, kompensimi të bëhet në vlerë të 75% 

të një page bazë, e po ashtu me nenin 35 paragrafi 7 të kësaj kontrate, parashihet se “Vlera e 

kompensimit të shpenzimeve të ushqimit në punë, për një ditë pune është 2 (dy) euro për të 

punësuarit të cilët kanë marrëdhënie pune primare në institucionet arsimore”, e që përgjatë 

kësaj procedure gjyqësore, në bazë të vërtetimit nr.161/20 datë 02.07.2020, lëshuar nga shkolla 

fillore “E. Gj.” në Prishtinë, vërtetohet se paga të cilën paditësja nga data 18.04.2017 e deri më 

datën 11.03.2020 ka qenë në punë rreth 536 ditë. Prandaj për 536 ditë pune asaj i takon shuma 

në lartësi prej 1,072.00€,  (sipas përllogaritjes 536 ditë x 2€ = 1,072.00€).   

 

Sa i përket pretendimit të përfaqësueses të paditurës se kërkesëpadia e paditëses duhet të 

refuzohet për faktin se e paditura nuk ka paraparë linjë buxhetore për ti përmbushur këto 

detyrime ndaj paditëses, këto pretendime për gjykatën ishin të pa bazuara për faktin se 

përgjegjësitë lidhur me pagimin e këtyre obligimeve, për të paditurën rrjedhin nga neni 2 i 
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KKAK-së, ku parashihet se të gjitha Drejtoritë Komunale të Arsimit dhe po ashtu institucionet 

e arsimit të lartë, e që në rastin konkret këtu e paditura Komuna e Prishtinës – Drejtoria 

Komunale për Arsim është e obliguar që ta zbatojë këtë kontratë kolektive dhe me kohë të 

planifikoj buxhetin me kohë për raste të tilla, e assesi të thirret në papërgjegjësinë e saj dhe 

mungesën e vijës buxhetore për kërkesat e punëmarrësve të saj. 

 

Lartësia e kamatës prej 8 %, është përcaktuar në bazë të nenit 382 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e 

Detyrimeve (LMD-së) dhe e njëjta do të llogaritet prej ditës së marrjes së këtij aktgjykim e deri 

në pagesën definitive.  

 

Vendimin që pala e paditur t’i bartë shpenzimet e procedurës, gjykata e ka mbështetur në 

dispozitën nga neni 452 të Ligjit të Procedurës Kontestimore. Lartësia e shpenzimeve të 

procedurës të aprovuara në shumën prej 259.00€ i referohet shpenzimeve për përpilimin e 

padisë në shumë prej 104.00€, për përfaqësim në 1 (një) seancë gjyqësore në shumë prej 

135.00€, si dhe për taksë gjyqësore për padi në shumë prej 20.00€.  

 

Nga se u tha më lartë, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti i Përgjithshëm 

                        C.nr.4767/19 datë 16.12.2020     

                                                                                       

                                                                                                Gjyqtari 

                                                                                                 Bujar Dobërdolani 

 

KËSHILLË JURIDIKE:  

Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka 

të drejtë ankese në afat prej 7 ditësh, nga dita 

e marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit të 

Kosovës në Prishtinë, përmes kësaj Gjykate. 

 


