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C.nr. 75/20 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË —- DEGA NË GLLOGOC, Departamenti I 

Përgjithshëm — Divizioni Civil, si gjykatë civile e shkallës së parë me gjyqtarin Daut Qela 

dhe sekretaren juridike Teuta Berisha, në çështjen juridike të paditësit A. T. nga fsh. B.- 

Komuna e G. të cilin e përfaqëson sipas autorizimit S. Z., avokat në G., kundër të paditurës 

Komuna e Gllogocit-Drejtoria Komunale e Arsimit në Gllogoc të cilën e përfaqëson Avokatura 

Shtetërore, me objekt të kontestit kompensim i ushqimit (shujtës) për ditët e pranisë në punë, 

vlera e kontestit 664,00 €, pas shqyrtimit kryesor publik të mbajtur me datë 13.01.2021, në 

praninë e të autorizuarit të paditësit, e pa pranin e të autorizuarit te të paditurës, merr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

-I-. APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditësit A. T. nga fsh. B.-Komuna e G.,  

DETYROHET e paditura Komuna e Gllogocit- Drejtoria Komunale e Arsimit në Gllogoc që 

paditësit t'i paguaj, në emër të kompensimit të ushqimit për ditët e pranisë në punë si punë 

primare në arsim me nga 2 € në ditë dhe atë:  

-Për vitin shkollorë 2016/2017 (18.04.2017 për 45 ditë punë, ti paguaj shumën prej 90 €; 

-Për vitin shkollor 2017/18 për 185 ditë pune t’i paguaj shumën prej 370 €; 

-Për vitin shkollor 2018/19 respektivisht deri  25.02.2018 për 102 ditë pune t’'i paguaj 

shumën prej 204 €, kur edhe paditësi ka dalur në pension, apo shumën e përgjithshme për 

shujta prej 664,00 € me kamatë ligjore prej 8%, duke filluar nga data e nxjerrjes së këtij 

aktgjykimi 13.01.2021, e deri në pagesën përfundimtare e të gjitha këto t’i përmbush në afat 

prej 7 dite nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi nën kanosjen e përmbarimit ligjor. 

-II-.  DETYROHET e paditura Komuna e Gllogocit- Drejtoria Komunale e Arsimit në Gllogoc 

që t’ia paguaj paditësit shpenzimet e procedurës në shumën e përgjithshme prej 259,00  € dhe 

atë 104 € për padi, 135 € për një seancë gjyqësore, si dhe 20 € për taksë gjyqësore, në afatin 

prej 7 dite pas marrjes së aktgjykimit nën kanosjen e përmbarimit ligjor. 

 

A r s y e t i m   
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Paditësi në padinë e parashtruar në gjykatë  me dt. 24.02.2020 dhe gjatë shqyrtimit kryesor, 

përmes të autorizuarit të tij, ndaj të paditurës Komuna e Gllogocit - Drejtoria Komunale e 

Arsimit në Gllogoc, ka kërkuar kompensimin e ushqimit në shumën prej 664 € dhe atë për 

332 ditë pune, të gjitha këto me kamatë ligjore prej 8%, llogaritur nga data e parashtrimit të 

padisë në gjykatë e deri te pagesa përfundimtare të tyre, të precizuar në seancën përgatitore 

duke theksuar se paditësi ka punuar  mësimdhënës  në SHFMU “M.” në B., me orar të rregullt, 

andaj e paditura është e obliguar që paditësit t’ia paguaj shujtën-ushqimin ditor sipas nenit 

35 par.7 të Kontratës Kolektive të Arsimit e cila ka hyrë në fuqi me datë 18.04.2017. Paditësi 

kishte bërë një kërkesë tek e paditura me datë 20.02.2020, mirëpo edhe pas kalimit të afatit 

e njëjta nuk i kishte kthyer përgjigj, andaj duke pasur parasysh se mosdhënia e shujtës ditore 

është në kundërshtim me dispozitat e nenit 55, nenit 90 të Ligjit të Punës, me dispozitat e 

nenit 35 par.5 dhe 7 të Kontratës Kolektive të Arsimit dhe është shkelje e Konventave 

Ndërkombëtare të Punës, ka kërkuar nga gjykata që kërkesëpadinë e paditësit ta aprovoj si të 

bazuar. 

Në seancën kryesore i autorizuari i paditësit ka deklaruar se : mbetem në tërësi pran padisë 

dhe kërkesës në padi duke i propozuar Gjykatës që të njëjtën ta aprovoj të bazuar këtë 

mbështetur në kontratën kolektive të Arsimit në Kosovë, neni 35.7 ku thuhet se citojmë të 
punësuarve në lëmin e arsimit 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 2 € për të punësuarit që kanë  mardhënjen e punës primare në institucionet arsimore. 
Punëdhënësi i cili ka të rregulluar ushqimin e të punësuarve përmes restauronit a kuzhinës 
ose në një forme tjetër nuk ka obligim kompensimin e ushqimit për ushqim.  

Paditësi  nuk ka kërkuar shpenzimet e udhëtimit për faktin se është i fshatit ku ndodhet edhe 

shkolla në të cilën ka punuar.  

Po ashtu e kundërshtoj  në tërësi parashtresën e përfaqësuesit të paditurës si të pa bazuar e jo 

në konformitet me rregulloren e cituar më sipër. Si dhe përgjigjen në padi të përfaqësuesit të 

paditurës. 

E paditura ka ushtruar përgjigje në padi përmes së cilës e ka kundërshtuar kërkesëpadinë e 

paditësit duke theksuar se : e kundërshton padinë e paditësit në tërësi si të pa bazuar. Kërkesë 

padia e paditësit është mbështetur në Kontratën Kolektive për Arsim e dt. 18.04.2017. 

Sa i përket kërkesëpadisë për kompensim të shujtës respektivisht mbulimit (shujtën) e 

paditura e vlerëson se për zbatimin e nenit 35 paragrafi 7 të ndërlidhur me nenin 46 par. 2 

të Kontratës Kolektive për Arsim, Organet Kompetente ende nuk janë arritur ë të ndajnë 

mjete buxhetore, (angazhimi i përbashkët për zbatimin e dispozitave që kanë implikime 

financiare) citoj nenin 46 par. 2, ,,MASHT dhe SBASHK angazhohen bashkarishtë 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 të përcaktuar ne 

nenin 35 pr. 5,7,9 brenda mundësive institucionale ligjore dhe financiare”. 
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Duke u mbështetur në kontratën e punës të lidhur në mes paditësit dhe të paditurës 

konstatohet se mardhënia e punës rregullohet me Lignin Nr. 03/L-212 i punës, i cili ligj nuk 

e ka paraparë këtë të drejtë si në kërkesë padi. 

Mbështetur në dispozitën e nenit 78 paragrafi 1 të Ligjit Nr. n03/L-212 i Punës (mbrojtja e të 

drejtave për të punësuarit) përcaktohet se: i punësuari i cili vlerëson se punëdhënësi ka 

shkelur të drejtën e mardhënjes së punës, mund të paraqes kërkesë të punëdhënësi apo organi 

përkatës i punëdhënësit nëse ekziston , për realizimin e të drejtave të shkelura”. 

E autorizuara e të paditurës nga Avokatura Shtetërore  nuk ka qenë në seancën gjyqësore për 

tu deklaruar por me parashtresë pas seancës me dt. 13.01.2021 ju ka drejtuar Gjykatës duke 

u deklaruar për seancë dhe duke theksuar se: Ligji Nr. 03/L-212 i Punës neni 20 (përcaktimi 

i Orarit të punës) përcaktohet ,,Orari i  plotë i punës zgjat dyzet (40) orë në janë, nëse me 

këtë ligj nuk është përcaktuar ndryshe”. Nga kjo rrjedhë se paditësit nuk kanë kryer punë të 

paraparë nga dispozitat e cekura më lartë. 

Po ashtu është pakontestueshme se mësimdhënësit kryejnë punë maksimum prej pesë orë 

mësimore, ndërsa mesatarisht tri orë mësimore (punë)në javë e që nuk gëzon të drejtën e 

shujtës për kompensim për ushqim gjatë punës. 

Dispozita e nenit 46 paragrafi 2 i Kontratës Kolektive e Arsimit në Kosovë, përcaktohet se 

,,MASHT dhe SBASHK angazhohen bashkarisht 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 të përcaktuar në nenin 35 par. 5,7 dhe 9 brenda mundësive 
institucionale, ligjore dhe financiare” 

Paditësi si anëtar të sindikatës apo vetë SBASHK-u nuk ka asnjë angazhim të vetëm apo 

shkresë drejtuar Ministrisë së Financave për sigurimin e mjeteve brenda mundësive 

financiare. Nga dispozitat e cekura më lartë konstatohet se për realizimin e kësaj të drejtë 

lidhur me ushqimin nuk ekzistojnë mundësitë institucionale –financiare. 

Vendimet e nxjerra nga Inspektorati i punës si institucion që mbikëqyr Ligjin e Punës dhe 

Kontratat Kolektive ku rregullohet mardhënia e punës në mes të paditësit dhe të paditurës 

në dispozitat e nenit 46 paragrafi 2 i Kontratës Kolektive e Arsimit në Kosovë, përcaktohet 

se ,,MASHT dhe SBASHK, 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 të përcaktuar në nenin 35 par. 5,7 dhe 9 brenda 

mundësive institucionale ligjore dhe financiare”  

Nuk është kontestuese se kontrata e punës të prezantuara e të bashkangjitura në padi, 

vlerësohet se mardhënja e punës në mes të paditësve dhe të paditurës janë të skaduara.  Nga 

kjo rrjedh se paditësit nuk janë në mardhënje pune tek e paditura ku nuk mund të realizojnë 

një kërkesë  të tillë. 
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Inspektorati i punës si organ kompetentë për mbikëqyrjen e mardhënjes së punës në mes të 

paditësve-/ankuesve dhe të paditurës, ku ka shqyrtuar ankesa të ngjashme të kësaj çështje 

juridike me të cilat janë të refuzua si të pa bazuara. 

Po ashtu konform Ligjit të procedurës kontestimore neni 423.4, po qese në seancën për 

shqyrtim kryesor nuk vjen i padituri që është thirr rregullisht atëherë shqyrtimi kryesor i 

çështjes bëhet pa pranin e tij. 

Njoftoj gjykatën që mund të mbaj seancën në mungesë të Avokaturës Shtetërorë pasi që 

Avokati shtetërore i ngarkuar me këtë lëndë është në seancën Gjyqësore në Pejë, në të njëjtën 

ditë dhe ora 10 dhe 11 duke  e përfaqësuar Qeverinë e Republikës së Kosovës.  

 Andaj mbetem në tërësi pran përgjigjes në padi dhe deklarimeve në këtë parashtresë të 

dorëzuar në Gjykatën para mbajtjes së seancës gjyqësorë. 

Andaj e paditura Komuna e Gllogocit-DKA e përfaqësuar nga Avokatura Shtetërore në 

Prishtinë e duke u bazuar në thëniet e lartcekura posaçërisht faktin se e paditura veç ka 

përmbushur detyrimet e saja ndaj paditësit, lidhur me shqyrtimin e ankesës i propozon 

gjykatës që pas administrimit të provave të marr aktgjykim dhe të Refuzohet në tërësi si e pa 

bazuar padia dhe kërkesë padia e paditësit A. T. nga fsh. B.-Komuna e G..  

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

Gjykata në këtë çështje juridike - kontestimore me qëllim të vërtetimit të plotë dhe të drejtë 

të  gjendjes faktike, sipas propozimit të të autorizuarit të paditësit ka zhvilluar procedurën 

dhe ka administruar këto prova si: Kërkesa për kompensimin e shpenzimeve të ushqimit për 

ditët e pranisë në punë, me nr. 20/02 të dt. 09.-070-9477  lëshuar nga DKA-Gllogoc, 

Vërtetimi lëshuar nga SHFMU ,,M.” B., me nr. prot. 100/19.i dt. 20.02.2019,  Aktvendimi i 

Gjykatës Themelore në Prishtinë-Dega në Gllogoc, C.nr. 75/20 i dt. 25.11.2020 ku detyrohet 

e paditura komuna e Gllogocit që të përgjigjet në padi, Përgjigja në padi e dt. 21.12.2020 me 

C.nr. 75/20 nga e paditura, Parashtresë nga e autorizuara e të paditurës e dt. 13.01.2021 m 

C.nr. 75/20, Vërtetimi i lëshuar nga SHFMU ,,M.” në B. me nr. prot. 549/20 e dt. 11.01.2021 

për mungesat nga puna dhe Kontrata punës për mësimdhënie me nr. prot. 717 të dt. 

12.11.2015. 

Gjykata pasi që analizoi dhe vlerësoi provat e administruara veç e veç dhe në tërësi në pajtim 

me nenin 8 të LPK-së, ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar, ka marrë aktgjykim 

dhe ka vendosur si në dispozitiv. 

Nga kontrata e punës me numër 717 e datës 12.11.2015, vërtetohet fakti se paditësi ka qenë  

marrëdhënie pune si mësimdhënës tek e paditura, përkatësisht në SHFMU “ M.” në B., ndërsa 

orë punë në javë i ka gjithsejtë 40 orë, ku sipas kontratës paditësi ka qenë në marrëdhënie 

pune nga data 01.09.2015. 

Nga vërtetimi me nr.p.549/20 i datës 11.01.2021, vërtetohet se paditësi gjatë periudhës 

2016/2019 sa ka punuar në SHFMU “M.” në B. ka pasur një mungesë  në procesin e mësimit 

në 3 vitet e fundit që i bile nga dt. 18.04.2017 e këndej dhe vërtetohet se për vitin shkollor 
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2016/2017 përkatësisht nga dt. 18.04.2017 kur kontrata kolektive ka hyrë në fuqi paditësi në 

këtë vit shkollor kanë qenë në punë 45 ditë si punë primare në arsim, për vitin shkollor 

2017/2018 kanë qenë 185 ditë pune, për vitin 2018/2019 respektivisht deri me dt. 25.02.2018  

kur edhe paditësi ka dalë në pension ka qenë në mardhënje pune 102 ditë punë. 

Nga kërkesa me numër 09-070/9477 e datës 20.02.2020, vërtetohet fakti se paditësi ka 

kërkuar nga e paditura kompensimin e shujtës-ushqimit nga data 18.04.2017, kur ka hyrë në 

fuqi Kontrata Kolektive e Arsimit e deri në përmbushjen e tyre në tersi. 

Gjykata për aprovimin e kërkesëpadisë për shujta si në pikën I të dispozitivit është bazuar në 

dispozitat e nenit 35 par.7 të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë të datës 18.04.2017 

në të cilën shprehimisht është përcaktuar “Të punësuarve u sigurohet kompensimi për 
ushqim gjatë punës për ditët e pranishme në punë. Vlera e kompensimit të ushqimit për një 
ditë të pranisë në punë është 2 (dy) euro, për të punësuarit që kanë marrëdhënie të punës 
primare në institucione arsimore. Punëdhënësi i cili e ka të rregulluar ushqimin e të 
punësuarve përmes restorantit a kuzhinës, ose në një formë tjetër nuk ka obligim për të bërë 
kompensimin”. Në rastin konkret nuk ka qenë kontestuese në mes të palëve se e paditura 

nuk iu ofron ushqim të punësuarve në asnjë formë siç përcaktohet me Kontratën Kolektive 

të Arsimit. Gjykata me rastin e vendosje të çështje konkrete juridike është bazuar edhe në 

dispozitat e nenit 90 par.5 të Ligjit të Punës Nr.03/L-212 ku është përcaktuar “Marrëveshja 
Kolektive vlen për ata punëdhënës dhe punëmarrës të cilët marrin përsipër detyrimet e 
përcaktuar në marrëveshje të tillë kolektive”. Nga kjo gjendje faktike e vërtetuar si rezultat i 

provave të administruara pa mëdyshje u vërtetua se kërkesëpadia e paditësit lidhur me shujtat 

është e bazuar.  

Gjykata me rastin e vendosjes i vlerësoi pretendimet e palës së paditur ku ka theksuar se 

paditësi nuk i ka shterrur mjetet juridike brenda institucionit ku ka punuar duke mos 

ushtruar kërkesë për realizimin e të drejtave të shkelura si dhe pretendimin se paditësi nuk 

ka punuar me orar të plotë duke mos arritur normën prej 40 orë në javë sipas së cilës edhe 

nuk i takon e drejta për kompensim të ushqimit gjatë punës Gjykata i mori parasysh, por këto 

pretendime nuk i aprovoi duke i konsideruar si të pa bazuara sepse paditësi me datë 

20.02.2020, ka parashtruar kërkesë tek e paditura për realizimin e kompensimit për shujta si 

në padi por e njëjta nuk i ka kthyer përgjigje ndërsa orari javor i punës vërtetohet me 

kontratën nr.717 të datës 12.11.2015, ku janë caktuar gjithsejtë 40 orë pune në javë për 

paditësin, ndërsa me nenin 3 të Udhëzimit Administrativ nr.17/2015 të datës 06.11.2015 për 

orët e punës së personelit në Institucionet që zbatojnë programet për arsim dhe aftësim 

profesional është përcaktuar se “Orët e punës së personelit mësimor në IAAP, janë 40 orë në 
javë të cilat përfshijnë: punët profesionale të drejtpërdrejta në procesin edukativo-arsimor 
dhe punë të tjera të cilat burojnë drejtpërdrejtë nga procesi edukativo-arsimor dhe aftësimi”. 

Lidhur me ditët e punës gjykata është bazuar në vërtetimin  nr. 549/20 i lëshuar  nga SHFMU 

,,M.” në B. i dt. 11.01.2021 gjatë të cilës periudhë vërtetohet se paditësi nuk  ka munguar në 

punë një ditë pune.  

Po ashtu gjykata ka pasur parasysh edhe pretendimet tjera të paditurës ku ka theksuar se në 

bazë të nenit 46 par.2 të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë MASHTI dhe SBASHKU 
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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 këto pretendime nuk 

i aprovoi sepse paditësit 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. 

Gjykata konsideron se padia e paditësit është e afatshme, ndërsa fakti se paditësi ka punuar 

brenda kësaj periudhe tek e paditura gjykata e ka vërtetuar me vërtetimin nr. prot. 549/20 të 

datës 11.01.2021 me të cilin vërtetohet se paditësi ka qenë i punësuar tek e paditura nga data 

01.09.1994 e deri më datë 25.02.2018 ku edhe është pensionuar. 

 Gjykata ka vendosur që e paditura t’i paguaj paditësit kamatën prej 8 % në vit nga dita e  

marrjes së aktgjykimit duke u bazuar në nenin 382 të LMD-së. 

Vendimin me të cilin e paditura është detyruar që paditësit t’i paguaj shpenzimet e 

procedurës në shumën prej 259 €uro (për përpilimin e padisë në shumën prej 104 €, për 

taksën gjyqësore për padi shumën prej 20 € dhe për përfaqësim për një seancë gjyqësore 

shumën prej 135 €), është bazuar në nenin 449 dhe 452 të LPK-së. 

Nga e larte theksuara u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi në pajtim me nenin 143.1 

të LPK-së.                   

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINE  - DEGA GLLOGOC 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

C.nr.75/20, i dt. 13.01.2021 

 

Sek. Juridike                                 Gj y q t a r i 

Teuta Berisha                         Daut Qela 

 

KËSHILA JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa  

në afatin prej 7 dite nga dita e marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit  

të Kosovës në Prishtinë e nëpërmes kësaj gjykate, në dy kopje. 

 

 
 


