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Numri i lëndës: 2020:037944 

Datë: 07.06.2022 

Numri i dokumentit:     03104636 

 

C.nr.210/2020 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, DEGA NË GLLOGOC - Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni civil me gjyqtarin Jeton Krasniqi, në çështjen juridike kontestimore të 

paditësve J.G, mësimdhënëse në SHFMU “R...” në Gllogoc , D.B mësimdhënëse ne SHFMU 
“R...” në Gllogoc dhe SHFMU “G...” në Gllogoc, Sh.B, mësimdhënëse e ...  ne SHFMU  “R...” 
në Gllogoc dhe “G...” në Gllogoc, M.A punëtor ... në gjimnazin ”Gj...” në Gllogoc dhe F.K, 

arsimtare e ... në SHFMU “H...” në Gllogoc të cilët /at i përfaqëson i autorizuari i tyre Halim 
Kuliqi, Avokat në Prishtinë, kundër të paditurës Komuna e Gllogocit-Drejtoria Komunale e 

Arsimit në Gllogoc, të cilën e përfaqëson sipas autorizimit përfaqësuesi i saj Flamur Curri, me 
objekt kontesti  kompensim i ushqimit dhe udhëtimit gjatë punës, vlera e kontestit prej 10,716.74 
€, pas seancës së shqyrtimit kryesor publik të mbajtur me datë 16.05.2022, në të cilën ishte i 

pranishëm i autorizuari i paditësve e në mungesë të përfaqësuesit të të paditurës, mori këtë: 
 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET NË TËRSI SI E BAZUAR kërkesëpadia e paditësve J.G, mësimdhënëse në 

SHFMU “R...” në Gllogoc, D.B mësimdhënëse ne SHFMU “R...” në Gllogoc dhe SHFMU “G...” 
në Gllogoc, Sh.B, mësimdhënëse ne SHFMU  “R...” në Gllogoc dhe “G... në Gllogoc, M.A 

punëtor gjimnazin ”Gj...” në Gllogoc dhe F.K, arsimtare në SHFMU “H...” në Gllogoc dhe 
DETYROHET e paditura Komuna e Gllogocit-Drejtoria  Komunale e Arsimit në Gllogoc, që 
paditësve t’ia paguaj shujtat ditore dhe shpenzimet e udhëtimit për periudhën nga data 

18.04.2017 e deri me datën 16.05.2022 si vijon :  
 

-Paditëses J.G për 1030 ditë pune të mbajtura ti kompensoj shpenzimet e ushqimit (shujtës 
ditore) nga 2 € në ditë shumën prej 2060 € , me kamat ligjore në shkallen prej 8% nga data 
09.03.2020 (data e paraqitjes së padisë) e deri në pagesën e plotë. 

 
-Paditëse D.B në emër të shpenzimeve të ushqimit (shujtës ditore) për 658 ditë pune të mbajtura 

ti kompensoj shumën prej 1316€, si dhe në emër të shpenzimeve të udhëtimit për 658 ditë pune 
për vajtje-ardhje në punë nga 1.40€ ti kompensohet 70% e pagesës në shumën prej 644.84€ , me 
kamat ligjore në shkallen prej 8% nga data 09.03.2020 (data e paraqitjes së padisë) e deri në 

pagesën e plotë. 
 
-Paditëses Sh.B në emër të shpenzimeve të ushqimit (shujtës ditore) për 874 ditë pune të 

mbajtura ti kompensoj shumën prej 1748 €, si dhe në emër të shpenzimeve të udhëtimit për 874 
ditë pune për vajtje-ardhje në punë nga 1.00€ ti kompensohet 70% e pagesës në shumën prej 
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611.80 € me kamat ligjore në shkallen prej 8% nga data 09.03.2020(data e paraqitjes së padisë) 
e deri në pagesën e plotë. 

-Paditësit M.A në emër të shpenzimeve të ushqimit (shujtës ditore) për 895 ditë pune të mbajtura 
ti kompensoj shumën prej 1790 € , me kamat ligjore në shkallen prej 8% nga data 09.03.2020 

(data e paraqitjes së padisë) e deri në pagesën e plotë. 
 
- Paditëses F.K në emër të shpenzimeve të ushqimit (shujtës ditore) për 943 ditë pune të 

mbajtura ti kompensoj shumën prej 1886 €, si dhe në emër të shpenzimeve të udhëtimit për 943 
ditë pune për vajtje-ardhje në punë nga 1.00€ ti kompensohet 70% e pagesës në shumën prej 

660.10€ , me kamat ligjore në shkallen prej 8% nga data 09.03.2020 (data e paraqitjes së padisë) 
e deri në pagesën e plotë. 
 

II. DETYROHET e paditura që paditësve t’ia kompensoj shpenzimet e procedurës në shumë të 
përgjithshme prej 1,163.20 €, në afat prej 7 ditësh nga pranimi i këtij aktgjykimi, nën kërcënimin 

e përmbarimit të detyruar.  
 
III DETYROHEN paditësit që të paguajnë në mënyrë solidare taksën gjyqësore për zmadhimin 

e lartësisë së kërkesëpadisë në shumën prej 65 € në afatin prej 15 dite nga dita e pranimit të këtij 
aktgjykimi nënë kërcënimin  e përmbarimit të detyruar. 

 
 

A r s y e t i m 

 
Paditësit përmes të autorizuarit të tyre kanë parashtruar padi ndaj të paditurës për kompensimin 

e ushqimit ditor dhe të shpenzimeve të udhëtimit duke theksuar se paditësit në këtë instituc ion 
arsimor kanë mbi tri vite përvojë pune dhe në bazë të nenin 35 par 5 dhe 7 te Kontratës Kolektive 
të Arsimit ne Kosovë është dashur ti realizojnë edhe shujtat ditore dhe shpenzimet e udhëtimit 

për çdo dite pune të realizuar në vlerë prej 2 € në ditë për shujtën ditore dhe 70% të çmimit të 
biletës të udhëtimit në ditë pune që nga hyrja në fuqi e Kontratës Kolektive të Arsimit. Deri më 

tani nga institucion ku punojnë paditësit , të njëjtit ende nuk e kanë realizuar këtë të drejtë ligjore 
edhe pse me kërkesë ju kanë drejtuar organit kompetent të Drejtorisë Komuna në Gllogoc për 
pagesën e shpenzimeve të shujtës ditore dhe të shpenzimeve të udhëtimit por nuk kanë marr 

përgjigje në afatin ligjor. I autorizuari i paditësve me parashtresën e datës 16.05.2022 ka bërë 
precizimin e kërkesëpadisë si në dispozitiv të aktgjykimit duke kërkuar që kërkesëpadia e 

paditësve të aprovohet në tërësi si e bazuar. 
 
Në seancën kryesore i autorizuari i paditësve ka deklaruar mbetet edhe më tutje pranë 

parashtresës për precizimin e kërkesëpadisë  të dorëzuar kësaj gjykate sot në seancë si dhe pranë 
deklarimeve në këtë seancë , ndërsa në fjalën përfundimtare ka deklaruar nga ky proces gjyqësor 

rezultojë se e paditura nuk i ka kompensuar paditësve të lartcekur kompensimin që rrjedh nga 
Kontrata Kolektive për shpenzimet e shujtave ditore dhe shpenzimeve të udhëtimit për paditësit 
për të cilët është kërkuar si në padi dhe precizimin e kërkesëpadisë, duke i propozuar gjykatës 

që kërkesëpadinë e tyre ta aprovoj në tersi si të bazuar si në parashtresën për precizimin e  
kërkesëpadisë.  

 
Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar. 
 

I autorizuari i të paditurës ka dhënë përgjigje në padi me anë të cilës e ka kundërshtua r 
kërkesëpadinë e paditësve nga të gjitha bazat duke theksuar se paditësit nuk janë anëtare të 

SBASHK-ut dhe përveç këtij MASHT dhe SBASHK-u angazhohen bashkërisht në Ministrinë e 
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Financave për sigurimin dhe ndarjen e mjeteve financiare për komunat e Kosovës me qëllim të 
realizimit të buxhetit të nevojshëm të përcaktuar në nenin 35 par,5,7 dhe 9 brenda mundës ive 

institucionale, ligjore e financiare dhe se deri në një zgjidhje konkrete nga ana e Ministrisë së 
Financave nuk ka kompetenca ligjore për të vepruar tutje në përputhje me ligjin për buxhetin si 

dhe qarkoren buxhetore komunale dhe çdo veprim i ndërmarra në këtë drejtim nënkupton shkelje 
përmes të cilave shkakton pasoja juridike ndëshkuese. I autorizuari i të paditurës përmes 
përgjegjës në padi tutje ka theksuar se kërkesëpadia e paditësve është e pasafatshme bazuar në 

nenin 90 të Ligjit punës duke shtuar se gjykata nuk ka bazë të mjaftueshme ligjore për aprovimin 
e  kërkesëpadisë sepse edhe me kontratën e re kolektive të vitit 2021 në nenin 45 par.1 të tij është 

përcaktuar se punëdhënësi ka afat për sigurimin e mjeteve financiare që do të thotë se palët  
paditëse ende nuk i kanë shterrur mjetet e brendshme juridike brenda institucionit për realizimin 
e të drejtave të tyre konform nenit 79 të Ligjit të Punës. Po ashtu ka kundërshtuar edhe kamatën 

sipas të cilit kërkesa e paditësve për udhëtim nuk është borxh kryesor dhe në fund ka theksuar se 
paditësi gjatë kohës së pandemisë me covid 19 nuk ka punuar me orar të plotë andaj ka propozuar 

që kërkesëpadia e paditësve të refuzohet si e pa bazuar. 
 
Përfaqësuesi i të paditurës me parashtresën e datës 13.05.2022, e ka kundërshtuar edhe njëherë 

kërkesëpadinë e paditësve  ndërsa sa i përket kompensimit të udhëtimit të paditëses Sh.B e ka 
kundërshtuar  duke theksuar se është në kundërshtim me nenin 35 pika 5 e të Kontratës Kolektive 

të Arsimit në Kosovë  e duke u bazuar edhe në Ligjin nr. 04/L -179 për Transportin Rrugor me 
dispozitat e të cilit është përcaktuar se “linjë urbane nënkupton linjën e cila i lidh dy e  më tepër 
stacione, gjegjësisht  vend ndalje brenda kufijve urban të një Komune – qyteti, e në rastin konkret 

paditësja e lartcekur sipas vërtetimit të kompanisë “G..T...” del se e njëjta udhëton në relacionin 
Drenas – Prishtinë dhe anasjelltas ku në bazë të saj konsideron se paditëses nuk i takon 

kompensimi i udhëtimit. 
 
Përfaqësuesi i të paditurës nuk ka marrë pjesë në seancën përgatitore por me parashtresën e 

lartcekur ka propozuar që seanca kryesore të mbahet në mungesë të tij, pastaj gjykata me 
propozimin e të autorizuarit të paditësve e duke u bazuar në nenin 409 par. 2 të LPK-së ka marrë 

aktvendim dhe seancën e shqyrtimin përgatitor e ka mbajtur në mungesë të përfaqësuesit të të 
paditurës dhe meqenëse i autorizuari i paditësve nuk ka pasur propozime për prova të tjera por 
ka propozuar që nga seanca përgatitore të kalohet në seancën kryesore, gjykata ka gjetur se 

ekzistojnë kushtet ligjore dhe duke u bazuar në nenin 420 par 3 të LPK-së, ka marr aktvendim 
që nga seanca përgatitore të kalohet në seancën kryesore të cilën e ka mbajtur në mungesë të 

paditurës, pasi që edhe përfaqësuesi i të paditurës me anë të parashtresës ka propozuar që seanca 
kryesore të mbahet në mungesë të tij. 
 

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 
  

Gjykata për vërtetimin e plotë dhe të saktë të gjendjes faktike lidhur me këtë çështje juridike 
kontestimore ka administruar provat si në vijim: Kontratën e punës me nr.305 të datës  
01.05.2015, vërtetimin e SHFMU “R...” me nr. 265/21 të datës 25.10.2021, vërtetimin e  

SHFMU “R...” me nr.102/19, të datës 12.04.2019, kontratën e punës me numër 09-112-11584 të 
datës 28.02.2019, vërtetimin e SHFMU “G...” në Gllogoc me numër 2273 /19 të datës 

19.02.2019, certifikatën e vendbanimit për paditësen F.K të datës 12.10.2021, vërtetimin e 
udhëtimit të lëshuar nga NSH “V...”, për paditësen F.K, vërtetimin e SHFMU “G...” në Gllogoc 
me numër 2712/21 të datës 22.10.2021, vërtetimin e SHFMU “G...” në Gllogoc me numër 

110/21 të datës 22.10.2021, vërtetimin e SHFMU “R...” në Drenas me nr. 562/21, të datës  
25.10.2021, vërtetimin e udhëtimit lëshuar nga kompania NTU “G... ” me nr. 22/21, kuponët 

fiskal të NTU “G...” me nr. 23 të datës 13.10.2021 dhe me nr. tjetër fiskal 22 të datës 13.10.2021, 
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certifikatën e vendbanimit për paditësen Sh.B të datës  11.10.2021, kantatën e punës me nr. 398 
të datës 01.09.2016, vërtetimin e Gjimnazit “Gj...” me nr. 732/18 të datës 18.10.2018, vërtetimin 

e Gjimnazit “Gj...” me nr. 248/01-21 të datës 28.10.2021, vërtetimin e SHFMU “R...” në Drenas 
me numër 563/21 të datës 25.10.2021, vërtetimin e SHFMU “G...” në Gllogoc, me nr. 111/21 të  

datës 22.10.2021, vërtetimin e SHFMU “R...” me nr. 125/18 të datës 25.04.2019, vërtetimin e 
NTSH “V...Th...” në Gllogoc për paditësen D.B, mujoren e paditëses D.B të datës 10.01.2022, 
lëshuar nga NTSH “V...Th...”, certifikatën e vendbanimit të datës 13.10.2021, për paditësen D.B, 

vërtetimin e SHFMU “G.S” me nr. 194/21 të datës 13.05.2022, vërtetimin e gjimnazit “Gj...” me 
nr. 469/01-21 të datës 16.05.2022, vërtetimin e transportit me kombi taksi me nr. biznesi 7... në 

drejtimin Vasilevë-Drenas, vërtetimin e SHFMU “G...” në Gllogoc me nr. 3816/22 të datës 
16.05.2022, vërtetimin e SHFMU “G...” në Gllogoc me nr. 3817/22 të datës 16.05.2022, 
vërtetimin e SHFMU “R...” me nr. 880/22 të datës  16.05.2022, vërtetimin e SHFMU “G...” në 

Gllogoc me nr. 193/22 të datës 13.05.2022 dhe marrëveshjen  për transport me NTSH “V...Th...”  
me I.B të datës 03.01.2009. 

 
Gjykata pasi bëri vlerësimin e provave mbështetur në dispozitat e nenit 8 të Ligjit për Procedurën 
Kontestimore (LPK-së), gjeti se kërkesëpadia e paditësve është e bazuar, andaj dhe vendosi si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  
 

Me leximin e kontratës së punës me nr. 305 të datës 01.05.2015, Gjykata vërtetoi faktin se  
paditësja J.G është e punësuar tek e paditura përkatësisht në SHFMU “R...” në Drenas si 
mësimdhënëse e mësimit klasor.  

 
Me leximin e vërtetimit të SHFMU “R...” nr.565/21 të datës 25.10.2021, vërtetohet fakti se 

paditësja J.G nga data 18.04.2017 e deri më 25.10.2021 ka pasur në atë shkollë 901 ditë pune, 
ndërsa me leximin e vërtetimit të SHFMU “R....” nr.880/22 të datës 16.05.2022, vërtetohet fakti 
se paditësja J.G nga data 25.10.2021 e deri më 16.05.2022, ka pasur në atë shkollë 129 ditë pune, 

ashtu që e njëjta ka pasur gjithsejtë 1030 ditë pune. 
 

Me leximin e kontratës së punës me nr. 09-112-11584 të datës 28.02.2019, Gjykata vërtetoi 
faktin se  paditësja F.K  është e punësuar tek e paditura përkatësisht në SHFMU “G...”, SHFMU 
“H...”, SHFMU “R...” dhe SHFMU “Xh....” si mësimdhënëse, arsimtare e lëndës së kimisë. 

 
Me leximin e ekstraktit të lindjes të lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile në Gllogoc me datë 

12.10.2021, vërtetohet fakti se paditësja F.K është me vendbanim në Gllogoc. 
 
Me leximin e vërtetimit të NTSH “V...Th...” vërtetohet se paditësja F.K udhëton në relacionin 

Drenas –Krajkovë dhe anasjelltas dhe se bileta e udhëtimit për një drejtim është 0.50 € kurse për 
dy drejtimet është 1 €.  

 
Me leximin e vërtetimit të ShFMU “G...” nr.3816/22 të datës 16.05.2022, vërtetohet fakti se 
paditësja F.K nga data 18.04.2017 e deri më 16.05.2022, ka pasur në atë shkollë 1,023, ndërsa 

ditë për shujta të mbajtura i ka 943 ditë pune. 
 

Me leximin e vërtetimit të SHFMU “R...” me nr.562/21 të datës 25.10.2021, vërtetohet se 
paditësja Sh.B nga data 18.09.2017, e deri më 27.11.2020, ka pasur 592 ditë pune.  
 

Me leximin e  vërtetimit të SHFMU ‘G...” në Gllogoc me numër 110/21 të datës 22.10.2021, 
vërtetohet se paditësja Sh.B është mësimdhënëse e ciklit klasor dhe nga data 30.11.2020 e deri 

më 22.10.2021 ka gjithsejtë 146 ditë pune.  
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Me leximin e SHFMU “G...” në Gllogoc me nr.193/22 të datës 13.05.2022, vërtetohet fakti se 

paditësja Sh.B nga data 22.10.2021 e deri më 13.05.2022 ka gjithsejtë 136 ditë punë. 
 

Me leximin e vërtetimit të NTU “G...” me nr. 22/2021 vërtetohet se paditësja Sh.B është udhëtare 
e rregullt në atë kompani në relacionin Drenas –Prishtinë dhe anasjelltas dhe se bileta e udhëtimit 
për një drejtim kushton 1  ndërsa në të dy drejtimet kushton 2 €. 

 
Me leximin e kuponit fiskal të NTU “G...” nr.23 të datës 13.10.2021 vërtetohet se bileta e 

autobusit kushtion 1 €. 
 
Me leximin e ekstraktit të lindjes të lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile në Gllogoc me datë 

11.10.2021, vërtetohet fakti se paditësja Sh.B është me vendbanim në ... 
 

Me leximin e marrëveshjes të datës 03.01.2009, vërtetohet fakti se NTSH “V...” ka lidhur 
marrëveshje  të bashkëpunimit me Kombi taksi –I.B nga ... në fushën e transportit publik ashtu 
që NTSH “V...” i mundëson Kombi Taxi I.B  operimin në linjën shtesë Drenas –... 

 
Me leximin e kontratës së punës me nr. 398 të datës 01.09.2016, Gjykata vërtetoi faktin se  

paditësi M.A është i punësuar tek e paditura përkatësisht në gjimnazin “ Gj...” në Drenas si ... 
 
Me leximin e vërtetimit të gjimnazit “ Gj...” me nr.248/01-21 të datës 28.10.2021, vërtetohet se 

paditësi M.A  nga viti shkollor 2016 deri më 28.10.2021 ka gjithsejtë 767 ditë pune. 
 

Me leximin e vërtetimit të gjimnazit “ Gj...” me nr.469/01-21 të datës 16.05.2022, vërtetohet se 
paditësi M.A  nga data 26.10.2021 deri më 16.05.2022 ka gjithsejtë 128 ditë pune. 
 

Me leximin e SHFMU “R...” në Drenas me nr.563/21 të datës 25.10.2021, vërtetohet fakti se 
paditësja D.B nga data 07.09.2018 e deri më 27.11.2020 ka gjithsejtë 381 ditë punë. 

 
Me leximin e SHFMU “G...” në Gllogoc me nr.111/21 të datës 22.102021, vërtetohet fakti se 
paditësja D.B nga data 30.11.2020 e deri më 22.10.2021 ka gjithsejtë 146 ditë punë. 

 
Me leximin e SHFMU “G...” në Gllogoc me nr.194/21 të datës 13.05.2022, vërtetohet fakti se 

paditësja D.B nga data 25.11.2021 e deri më 13.05.2022 ka gjithsejtë 131ditë punë. 
 
Me leximin e vërtetimit të NTSH “V...Th...” i cili nuk ka datë vërtetohet se paditësja D.B është 

udhëtare e rregullt e kompanisë në fjalë dhe e njëjta udhëton në relacionin ... –Drenas dhe bileta 
e autobusit për një drejtim kushton 0.70 € ndërsa për dy drejtimet kushton 1.40 €. 

 
Me mujoren e datës 10.01.2022, vërtetohet se paditësja D.B është udhëtare e kompanisë 
“V...Th...”. 

 
Me leximin e ekstraktit të lindjes të datës 13.10.2021 lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile në Klinë 

vërtetohet se paditësja është me vendbanim në ... 
 
Kontratat Kolektive të Arsimit në Kosovë (KKAK) të miratuara dhe të nënshkruara 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 dhe me datë 

22.01.2021, janë të zbatueshme prej datës së nënshkrimit të tyre.  
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Me nenit 90 par. 5 të Ligjit të Punës nr. 03/L/112 është përcaktuar se “Marrëveshja Kolektive 

vlen për ata punëdhënës dhe punëmarrës të cilët marrin për sipër detyrimet e përcaktuara më 
marrëveshjen e tille kolektive“. Me nenin 2 par. 1 të Kontratave Kolektive të Arsimit në Kosovë 

është përcaktuar 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.” Më tej 

me nenin 6 par.i 4 pika 3 të kontratave të njëjta veç tjerash parashihet se vend i punës në arsimin 
e mesëm të lartë është edhe pozita e mësimdhënësit - profesorit. Po ashtu me nenin 35 para 5 të 

Kontratave Kolektive të Arsimit në Kosovë, parashihet se “Punonjësit arsimor që udhëtojnë në 
vendbanimet e komunës përkatëse i paguhen shpenzimet e rrugës të 70% të trafikut urban .”, 
ndërsa paragrafi 7 i të njëjtit nen parasheh 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”. 
 

Në rastin konkret Gjykata gjeti se e paditura në cilësinë e punëdhënësit ka pasur për obligim t’ia 
paguaj paditësve në cilësinë e të punësuarve kompensimin për shpenzimet e udhëtimit si dhe për 

ushqimin gjatë punës sepse një detyrim i tillë është përcaktuar në dispozitat e Kontratave 
Kolektive të Asimit në Kosovë, përkatësisht në nenin 35 pari 5 dhe 7 të tyre.  
 

Paditësja J.G dhe M.A kanë kërkuar kompensimin e ushqimit në punë për periudhën kohore prej 
datës 18.04.2017 e deri me 16.05.2022. 

 
Gjykata me rastin e vendosjes lidhur me lartësinë e kompensimit për paditësen J.G ka marrë për 
bazë vërtetimet e SHFMU “R...” në Gllogoc nr.565/21 të datës 25.10.2021, sipas të cilit paditësja 

ka pasur 901 ditë pune nga data 18.04.2017 e deri më 25.10.2021, ndërsa sipas vërtetimit të 
ShFMU “R...” nr.880/22 të datës 16.05.2022, paditësja nga data 25.10.2021 e deri më 

16.05.2022, ka pasur në atë shkollë 129 ditë pune, ashtu që e njëjta ka pasur gjithsejtë 1030 ditë 
pune të cilat kur shumëzohen me 2 € për një shujtë ditore sipas Kontratës Kolektive del që shuma 
e tyre është 2,060.00 €  

 
Lartësinë e kërkesëpadisë për paditësin M.A gjykata e ka vërtetuar me vërtetimet e gjimnazit “ 

Gj...” me nr.248/01-21 të datës 28.10.2021, i cili nga viti shkollor 2016 deri më 28.10.2021 ka 
pasur 767 ditë pune, ndërsa me vërtetimin e gjimnazit  “Gj...” me nr.469/01-21 të datës 
16.05.2022, është vërtetuar se paditësi M.A nga data 26.10.2021 deri më 16.05.2022 ka gjithsej të 

128 ditë pune apo numrin e përgjithshëm të ditëve të punës prej 895 të cilat kur shumëzohen me 
2 € për një shujtë ditore sipas Kontratës Kolektive del që shuma e tyre është 1,790.00 €. 

 
Paditësit SH.B, D.B dhe F.K kanë kërkuar kompensimin e ushqimit si dhe kompensimin për 
udhëtimin për ditët e pranisë në punë. 

 
Gjykata me rastin e vendosjes për paditësen Sh.B lidhur me kompensimin e ushqimit është 

bazuar në vërtetimet e SHFMU “R...” me nr.562/21 të datës 25.10.2021, sipas të cilit paditësja 
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Sh.B nga data 18.09.2017, e deri më 27.11.2020, ka pasur 592 ditë pune. E njëjta sipas vërtetimit  
të SHFMU ‘G...” në Gllogoc me numër 110/21 të datës 22.10.2021, nga data 30.11.2020 e deri 

më 22.10.2021 ka gjithsejtë 146 ditë pune, ndërsa sipas vërtetimit të SHFMU “G...” në Gllogoc 
me nr.193/22 të datës 13.05.2022, është vërtetuar se paditësja Sh.B nga data 22.10.2021 e deri 

më 13.05.2022 ka pasur 136 ditë punë apo gjithsejtë 874 ditë punë të cilat kur shumëzohen me 
2 € për një shujtë ditore sipas Kontratës Kolektive të Arsimit del që shuma  për kompensimin e 
shujtës për paditësen Sh.B duhet të jetë 1,748 €. Lartësia e kompensimit të shpenzimeve të 

udhëtimit të paditëses SH.B është vërtetuar me vërtetimin e NTU “G...” me nr.22/2021 sipas të 
cilit e njëjta është udhëtare e rregullt në relacionin Drenas –Prishtinë dhe anasjelltas dhe se bileta 

e udhëtimit për një drejtim kushton 1 euro ndërsa në të dy drejtimet kushton 2 €, fakt që është 
vërtetuar edhe me kuponin fiskal të NTU “G...” nr.23 të datës 13.10.2021 sipas të cilit bileta e 
autobusit kushton 1 € për vajtje ardhje e duke marrë parasysh se paditësja ka pasur gjithsejtë 874 

ditë punë të cilat kur të llogariten me 1 € për dy drejtimet jep shumën prej 874 € dhe meqenëse 
sipas kontratës paditëses i takon vetëm 70 % e biletës kushtuese atëherë shuma që e paditura 

dihet të ia kompensoj paditëses për udhëtim është 611.80 €. 
 
Gjykata ka vendosur për lartësinë  e shujtës ditore për paditësen D.B duke u bazuar në vërtetime t 

e SHFMU “R...” në Drenas me nr.563/21 të datës 25.10.2021, sipas të cilit paditësja nga data 
07.09.2018 e deri më 27.11.2020 ka pasur gjithë sejtë 381 ditë punë, ndërsa sipas vërtetimit të 

SHFMU “G...” në Gllogoc me nr.111/21 të datës 22.102021, e njëjta nga data 30.11.2020 e deri 
më 22.10.2021 ka pasur 146 ditë punë dhe me vërtetimin e SHFMU “G...” në Gllogoc me 
nr.194/21 të datës 13.05.2022, është vërtetuar se paditësja D.B nga data 25.11.2021 e deri më 

13.05.2022 ka gjithë sejtë 131ditë pune apo gjithsejtë 658 ditë pune të cilat kur shumëzohen me 
2 € të parapara me Marrëveshjen Kolektive të Arsimit del të jetë shuma për kompensim në 

shumën prej 1,316.00 €. Lartësia e udhëtimit për paditësen D.B është vërtetuar me vërtetimin e 
NTSH “V...Th...” sipas të cilit  paditësja është udhëtare e rregullt e kompanisë në fjalë dhe e 
njëjta udhëton në relacionin ... –Drenas kurse bileta e autobusit për një drejtim kushton 0.70 € 

ndërsa për dy drejtimet kushton 1.40 €, fakt që vërtetohet edhe me mujoren e kompanisë 
“V...Th...”. Duke marrë parasysh se paditësja ka 658 ditë pune të cilat kur shumëzohen me 1.40 

€ të biletës kthyese del të jetë shuma prej 921.20 € por duke marrë parasysh se Kontrata Kolektive 
e Arsimit i njeh kompensimin për udhëtim vetëm deri në 70 % të biletës kushtuese gjykata gjeti 
se shuma e tërësishme për kompensimin e udhëtimit për 658 është 644.84 €. 

 
Gjykata ka vendosur për lartësinë e kompensimit të shujtave ditore për paditësen F.K duke u 

bazuar në vërtetimin e ShFMU “G...” nr.3816/22 të datës 16.05.2022, sipas të cilit paditësja nga 
data 18.04.2017 e deri më 16.05.2022, ka pasur në atë shkollë 943 ditë pune të cilat kur shumëzon 
me 2 € për një shujtë ditore të përcaktuar me Kontratën Kolektive të Arsimit në Kosovë, del të 

jetë shuma për kompensim prej 1,886.00 €. Lartësia e kompensimit të udhëtimit për paditësen 
F.K është vërtetuar me vërtetimin e NTSH “V...Th...” sipas të cilit paditësja F.K udhëton në 

relacionin Drenas –... dhe anasjelltas dhe se bileta e udhëtimit për një drejtim është 0.50 € kurse 
për dy drejtimet është 1 €, e dukë marrë parasysh se paditësja ka pasur 943 ditë të cilat kur 
shumëzohen me 1€ për vajtje –ardhje të paditëses në punë del të jetë shuma prej 943 € por duke 

marrë parasysh se me Kontratën Kolektive paditëses i është garantuar 70 % e biletës kushtues 
atëherë shuma për 943 udhëtim është në shumën prej 660.10 €.  

 
Nga të cekurat si më lartë gjykata ka vendosur si në dispozizitiv të aktgjykimit duke e detyruar 
të paditurën që paditësve ti paguaj kompensimin e vendosur si në pikën I të dispozitivit. 

 
Gjykata me rastin e vendosjes në këtë çështje ka pasur parasysh kundërshtimet e të  paditurës ku 

ka theksuar se në bazë të nenit 46 par.2 të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë MASHT-i 
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dhe SBAShK-u angazhohen bashkërisht në Ministrinë  e Financave për sigurimin dhe ndarjen e 
mjeteve financiare për Komunat e Republikës së Kosovës me qëllim të realizimit të buxhetit të 

nevojshëm brenda mundësive institucionale, ligjore dhe financiare por nuk kanë arritur të ndajnë 
buxhetin por këto pretendime nuk i aprovoi sepse paditësve një e drejtë e tillë i është garantuar 

me nenin 35 par.7 të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë të datës 18.04.2017 dhe të 
Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë nr.01/13 me numër protokolli 105 të datës 22.01.2021 
të lidhur në mes të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, 

Shkencës dhe Kulturës (SBAShK). Gjykata po ashtu ka pasur parasysh kundërshtimet e të 
paditurës kur ka theksuar se kërkesëpadia e paditësve është e pas afatshme por nuk i aprovoi 

sepse në këtë çështje kemi të bëjmë me kërkesat nga marrëdhënia e punës në para, siç janë 
kërkesa për shpenzimet e ushqimit dhe të udhëtimit si në rastin konkret e të cilat bazuar në nenin 
87 të Ligjit nr.03/L-212  të Punës parashkruhen brenda afatit prej tri (3)  vitesh, nga dita e 

paraqitjes së kërkesës dhe gjykata vlerësoi se kërkesëpadia e paditësit është e afatshme dhe nuk 
është e parashkruar. 

 
Gjykata ka pasur parasysh edhe pretendimin tjetër të paditurës kur ka theksuar se paditësit nuk 
kanë punuar me orar të plotë gjatë vitit 2020 për shkak të pandemisë me covid 19 por gjykata   

me rastin e vendosjes për atë periudhë është bazuar në vërtetimin e vet të paditurës duke vlerësuar 
se  vërtetimet e tilla janë lëshuar në kuadër të kompetencës së tij sipas nenit  329 par.1 të LPK-

së ku është përcaktuar se “Shkresa të cilën e ka hartuar në formën e caktuar organi shtetëror 
brenda kufijve të kompetencës së vet, si dhe shkresa të cilën në formë të tillë e ka hartuar 
ndërmarrja apo organizata tjetër në ushtrimin e autorizimeve publike që i janë besuar me ligj 

(dokumenti publik), provon saktësinë e atij që konfirmohet apo caktohet në të”. Kundërshtimet 
e të paditurës rreth pagesës së ushqimit për paditësit se nuk ka qenë anëtar i sindikatës, gjykata i 

konsideron si të pa bazuara dhe në kundërshtim me dispozitat ligjore në fuqi që garantojnë status 
të barabartë të të punësuarve si në sektorin publik po ashtu edhe në atë privat në Kosovë, si dhe 
në kundërshtim me nenin 4 të Statutit të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës 

(BSPK), ku është përcaktuar se “BSPK ushtron veprimtarinë e saj për një shoqëri në të cilën të 
gjithë të punësuarit dhe qytetarët do të gëzojnë të drejtë në punë, realizimin dhe mbrojtjen e 

interesave ekonomike, sociale, edukative dhe kulturore e në veçanti respektimin e të drejtave 
themelore të të punësuarve”. SBASHK-u, nuk ndan mjete nga fondi i saj për kompensimin e 
shpenzimeve të udhëtimit as për anëtarët e vet të sindikatës, e as për punonjësit e tjerë si në rastin 

e paditëses por këto mjete ndahen nga buxheti i Komunave. 
 

Lidhur me kamatën prej 8 %, gjykata ka vendosur duke u bazuar në nenin 382 të Ligjit mbi 
Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD-së) e cila do të llogaritet prej ditës së parashtrimit të padisë e 
deri në pagesën definitive.  

 
Gjykata ka vendosur si në pikën III të dispozitivit të aktgjykimit duke i detyruar paditësit që të 

paguajnë taksën gjyqësore për precizimin e lartësisë së kërkesëpadisë në shumën prej 65 € duke 
u bazuar në nenin 12.10 të Udhëzimit Administrativ nr.01/2017 për Unifikimin e Taksave 
Gjyqësore. 

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

dispozitën nga neni 452 të LPK - së. Lartësia e shpenzimeve të procedurës të aprovuara në 
shumën prej 1,163.20 € i referohet shpenzimeve për përpilimin e padisë në shumë prej 312 €, 
për përfaqësim në seancë për pese paditës shumën prej 811.20 dhe për taksën gjyqësore për padi 

shumën prej 40 €. Gjykata nuk e ka aprovuar kërkesën e të autorizuarit të paditësve për 
parashtresën për precizim të kërkesëpadisë në shumën prej 624 € sepse në bazë të praktikës 

gjyqësore dhe Tarifës së Odës së Avokatëve llogariten shpenzimet vetëm për padi iniciuese e jo 
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për precizimin e  saj dhe përveç kësaj rasti për të cilin është bërë precizimi i kërkesëpadisë nuk 
ka qenë i komplikuar sepse nuk është bazuar në ekspertiza por në vërtetimet e shkollave ku 

punojnë paditësit të cilat kanë ndryshuar vetëm sa i përket numrit të ditëve të punës. 
 

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

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, DEGA NË GLLOGOC-  

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni civil 

C.nr.210/2020 datë 16.05.2022 

 
Gjyqtari 

Jeton Krasniqi 

______________ 

 

 
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. 
 

 
 
 

 


