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Numri i lëndës: 2020:049031 

Datë: 24.06.2021 

Numri i dokumentit:     01921793 

 

C.nr. 298/20 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË –DEGA DEÇAN- Departamenti i Përgjithshëm-

Divizioni Civil , me gjyqtarin Bekim Avdimetaj, dhe zyrtare ligjore Edita Gashi, në çështjen 

juridike-kontestimore të paditësit F. H.  nga fshati ........K-.........  te cilin me autorizim 

zëvendësues e përfaqëson Avokate M. B.  nga Deçani kundër të paditurës Komuna e Deçanit –

Drejtoria Komunale e Arsimit në Deçan, te cilën e ka përfaqësuar me autorizim Avokati Publik 

Komunal D. P. jurist i diplomuar nga fshati Strellc  Komuna –Deçan , Baza juridike: 

Kompensimin e i ushqimeve ditore  (Shujta) , vlera e kontestit: 1.244 (njëmijë e dyqind e 

dyzetë e katër euro) , gjykata pas mbajtës te seancës te shqyrtimit kryesor me datën 15.06.2020 

ne prani te autorizuarve te ndërgjyqësve, te përpiluar  me datën 18.06.2021 mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET NË TERSI SI E BAZUAR, kërkesë padia e paditësit F. H.  nga fshati 

........Komuna-........  te cilën me autorizim zëvendësues e përfaqëson Avokate M. B.  nga Deçani. 

 

II. DETYROHET e paditura  Drejtoria Komunale e Arsimit në Deçan që paditësit F. H.  nga 

fshati ........ Komuna-......  në emër të kompensimit për ushqimin për praninë në punë për 

periudhën kohore 18.04.2017 e gjer me datën 05.02.2020 për ditët totale të pranisë në punë prej 

622 ditë dhe atë (për secilën ditë të pranisë në pune shumen nga 2 euro) t’ia paguajë shumen 

totale prej  1.244 (njëmijë e dyqind e dyzetë e katër euro) , me kamat ne lartësi prej 08 %,  e 

të gjitha këto në afat prej 7 ditësh nga dita e përpilimit të aktgjykimit me datën 18.06.2021 e deri 

në pagesën definitive në kërcenim përmbarim.  
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III DETYROHET   e paditura qe paditësit  për shpenzimet procedurës kontestimore te ja paguan 

shumen prej 395.00 euro te gjitha këto ne afate prej 7 ditëve nga dita e përpilimit të aktgjykimit 

më datën si ne piken II te dispozitivit të aktgjykimit  . 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi përmes të autorizuarit të tij  ka  ushtruar padi në këtë gjykatë me datën: 17.04.2020 

kundër të paditurës për kompenzim dëmi shujtave ditore. 

 

Paditësi  në padi ka parashtruar pretendimet e tij  si vijon: është mësimdhënës në Shkollën Fillore 

e Mesme e Ulët “ .............”-  në fshatin .............K-........ në cilësinë mësimdhënësit. Andaj duke 

u bazuar në nenin 35 . par. 7  të Kontratës Kolektive të nënshkruar me dt. 18.04.2017 në mes 

Ministrisë së Arsimit dhe SBASHK-ut  ka kërkuar nga Gjykata aprovimin e kërkesës për 

realizimin e shujtave ditore . 

 

E autorizuara zëvendësuese e paditësit Av. M. B.   gjate seancës te shqyrtimit përgatitorë 

dhe kryesor ka deklaruar  mbetem ne tërësi pranë padisë dhe kërkesës se saje për te kërkuar 

kompensimin e shpenzimeve ushqimore, shujtave sepse një e drejtë e tille është e parapare sipas 

nenit 35 par.7 te Kontratës Kolektive te Arsimit ne Kosove e datës.18.04.2017 e nënshkruar nga 

Ministria e Arsimit ne Kosovë dhe Sindikatës se Bashkuar te Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ku 

shprehimisht thuhet se: te punësuarve u sigurohet kompensim ne ushqim gjate punës për ditët e 

pranisë ne pune ,vlera e kompensimit te ushqimit ne pune është 2 euro ne dite për te punësuarit 

qe kane marrëdhënien e punës primare ne institucionin e arsimit.  

 

E autorizuara zëvendësuese e paditësit të lartshënuar ne fjalën e tij përfundimtare ka 

deklaruar se : mbetem ne tërësi pranë padisë dhe kërkesës se saje  precizimi sa i përket ditëve 

ka 622 dite, ku për çdo dit pune llogaritet 2 euro  dhe ne fakt  i bijën shuma prej 1.244 euro. 

Si dhe kërkoje shpenzime e procedurës dhe atë si vijon: përpilimin e padisë shumen prej 104 

euro, dy seanca gjyqësore ne vlere prej 270 euro, 21 euro për takse gjyqësore ne shume te 

përgjithshme prej 395 euro dhe te gjitha këto me kamate ligjorë prej 8% prej paraqitjes se padisë.  

 

Përfaqësuesi i te paditurës D. P. gjatë seancës te shqyrtimit përgatitorë dhe kryesor dhe ne 

fjalën e tij përfundimtare e kontestoj padinë e paditëses ne tërësi sepse paditësja nuk e ka 

shterur procedurën administrative për realizimin e borgjit te pretenduar. 
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Përveç kësaj te drejtë ne beneficione sipas kontratës kolektive te vitit 2017 gëzojnë punëtoret e 

arsimit anëtaret e SBASHK kurse paditësja nuk e ka bashkangjitur asnjë prove qe ka qene anëtare 

e SBASHK-ut. 

Kontrata Kolektive e vitit 2017 kurse padia është bere ne vitin 2020 pra 3 vite pas kalimit te 

afatit te parapare te ligjit te punës te nenit 87 ngase u tha me larte i propozojmë gjykatës qe 

padinë e paditëses ta konsiderojë si te pa bazuar. 

 

Vazhdon me administrimin e provave qe gjinden ne shkresat e lendes: 

 

 Lexohet padia e paditësit dorëzuar ne ketë gjykate përmes te autorizuarit të tij me date 

17.04.2020. 

 

 Lexohet vërtetimi i lëshuar nga Shkolla  Fillore e Mesme e Ulët ‘.............’’ në ........    me 

numër protokolli 4781-03  me dt.19.11.2020 me te cilin vërtetohet se F. H.   i lindur me 

05.09.1977 në  K-Deçanit është punëtorë i kësaj shkolle  dhe ka përvoja pune 07 vite si 

mësimdhënës. 

 

 Lexohet përgjigja në padi e dhënë nga e paditura e dhënë gjykatë me dt.26.04.2021 

 

 Lexohet kontrata  e punës e lidhur në mes punëdhënësit e lidhur në me të Drejtorisë se 

Arsimit në Deçan dhe F. H.  me numër të protokollit 31739-07 dt. 13.10.2016. 

 

 Lexohet vërtetimi i lëshuar nga Shkolla  Fillore e Mesme e Ulët ‘.............’’ me numër 

protokolli 03-5043/21  me dt.05.02.2021 me të cilin vërtetohet se F. H.  është punëtor i 

kësaj shkolle që nga data 18.04.2017 deri me datën 05.02.2020 ka gjithsejtë 622 ditë pune 

 

 Lexohet lista e pagave të Buxhetit të Republikës se Kosovës në emër të F. H.  e cili merr 

pagë mujore 440.78 euro dhe është anëtarë i SBASHK-ut. 

 

Te cilave provave qe gjenden në shkresat e lendes gjykata ja ka falure besimin   
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Gjykata me qellim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë te gjendjes faktike në ketë qeshje juridike 

ka bërë administrimin e provave ka lexuar: Kontratën e punës së paditësit me nr. protokollit 

31739-07 me dt.13.10.2016, vërtetimi që paditësi  është në marrëdhënie pune në SH.F.MU- 

‘’.............’’ në K-......... me numër te protokollit 03-5043/21 me dt.05.02.2021 me te cilën 

vërtetohet se F. H.  i lindur me dt. 05.09.1977 është punëtorë i shkollës sonë nga dt.18.04.2017 

deri me datën 05.02.2020  gjithsejtë 622 ditë pune. 

 

Pasi administrimit të provave dhe vlerësimit nga ana e Gjykatës, të secilës provë veç e veç, e në 

lidhshmëri me njëra- tjetrën, çmuarjes me kujdes dhe ndërgjegje, si dhe duke mbështetur 

dispozitën e nenit 8 të LPK-së, erdhi në përfundim se në rastin konkret duhet vendosur si në 

dispozitiv të këtij Aktgjykimi.   

 

Gjykata  pas administrimit të provave në shkresat e lëndës vendosi si në pikën I , sa i përket 

bazës juridike nga provat e administruara se paditësi është mësimdhënës  në Shkollën e Mesme 

të Ulët ‘’.............’’ në K-....... nga data; 18.04.2017 sipas Kontratës së Punës me nr. 31739-07 

me dt.13.10.2016. 

 

Nuk është kontestues fakti qe e paditura ne shkollën ku paditësi  është e punësuar nuk ka kushte 

te ofrimit te ushqimit ne pune përmes restorantit, kuzhinës apo ndonjë forme tjetër. Gjykata, nga 

provat ne shkresat e lendes, konkretisht nga vërtetimi i lëshuar nga e paditura, gjegjësisht Drejtori 

i shkollës SHFMU “.............” ne ........ dhe atë vërtetimi  me numër 03-5043/21 me dt.05.02.2021  

me te cilën vërtetohet se F. H.  i lindur me datën 05.09.1977 është punëtor i shkollës sonë nga 

dt.18.04.2017 deri me datën 05.02.2020  gjithsejtë 622 ditë pune, është vërtetuar se paditësi  te 

e paditura ka pas dite te pranisë ne pune sipas pikës II te dispozitivit te këtij aktgjykimi, për te 

cilat iu është aprovuar shuma nga 2 euro për çdo dite te pranisë ne pune. 

 

Gjykata, lidhur me vendosjen sipas pikës II te dispozitivit, iu referua, nenit 35, par.7 te Kontratës 

Kolektive te Arsimit ne te cilin parashihet “ Te punësuarve iu njihet e drejta për ushqim gjate 

punës për ditët e pranisë ne pune. Vlera e kompensimit te ushqimit për një dite te pranisë ne pune 

është 2 euro, për te punësuarit qe kane marrëdhënie primare te punës ne institucione arsimore. 

Punëdhënësi i cili e ka te rregulluar ushqimin e te punësuarve përmes restorantit apo kuzhinës 

apo ndonjë forme tjetër nuk e ka obligim për te bere kompensimin”. Prandaj, mbi këtë baze, 

gjykata konstatoi se punëdhënësi i paditëses është pikërisht e paditura me çka vërtetohet edhe 

nga kontratat e punës qe gjenden ne shkresat me numër të lëndës: 31739-07 me dt.13.10.2016, 
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andaj raporti juridik i paditësit me te paditurën te njëjtën e bën legjitime dhe me detyrim për 

pagesën e detyrimeve sipas dispozitivit te këtij aktgjykimi. Qe detyrohet e paditura  Drejtoria 

Komunale e Arsimit në Deçan që paditësit F. H.  nga fshati ........ Komuna-......... në emër të 

kompensimit për ushqimin për praninë në punë për periudhën kohore 18.04.2017 e gjer me datën 

05.02.2020 për ditët totale të pranisë në punë prej 622 ditë dhe atë (për secilën ditë të pranisë në 

pune shumen nga 2 euro) t’ia paguaje shumen totale prej  1.244 (njëmijë e dyqind e dyzetë e 

katër euro). 

 

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

03/L-212, ne te cilën parashihet “Marrëveshja Kolektive vlen për ata punëdhënës dhe punëmarrës 

të cilët marrin përsipër detyrimet e përcaktuara me Marrëveshjen e tillë Kolektive”, ndërsa ne 

nenet e përcaktuara te larte cituara është parapare detyrimi i punëdhënësit ne rastin konkret te 

paditurës për kompensimin e ushqimit ne pune edhe pse te njëjtit nuk janë nënshkrues te Kontratës 

Kolektive te Arsimit, e njëjta e nënshkruar nga Ministria e Arsimit dhe Sindikata e Bashkuar e 

Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, prodhon efekt juridik ndaj punëdhënësve te cilët kane te 

punësuar punëtor qe te drejtat e tyre burojnë nga kjo kontrate, ne rastin konkret e paditura është 

punëdhënëse e paditësit dhe detyrohet për përmbushjen e detyrimeve qe dalin nga kjo kontrate 

për paditësin. 

 

Gjykata në rastin konkret vlerësoi dhe i administroi si provë edhe deklarimet e të paditurës mirëpo 

nuk ishin të qëndrueshme sa i përket kësaj çështje kontestimore për vetë faktin se në asnjë mënyrë 

e njëjta nuk arriti ta provojë faktin se nuk i  bie në barrë përgjegjësia për kompensim e shujtave, 

prandaj gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

Me Ligjin e punës Nr. 03/L-212 parashihet se sa i përket çështjeve të punëdhënësit me 

punëmarrësin ato te drejtat dhe  detyrimet e tyre mund ti rregullojnë edhe me Kontratën Kolektive 

dhe Kontrata Kolektive nuk mund të përmbajnë të drejta më pak te favorshme për te punësuarin 

dhe punëdhënësin se sa të drejtat e përcaktuara me Ligj të punës , pra të drejtat e punëmarrësit me 

Kontratën Kolektive mund të avancohen më lartë se të drejtat e parapara me Ligjin e punës .  

 

Sa i përket kamatës gjykata ka vendosur që kompensimi i paditësit nga e paditura të bëhet me 

kamatë në lartësi prej 8%, meqenëse e njëjta ka rënë në vonesë ndaj paditësve, e duke u 

mbështetur ne dispozitën e nenit 382 të LMD-së . 
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Vendimin që pala e paditur  te ja paguan paditësit  shpenzimet e procedurës kontestimore, gjykata 

e ka mbështetur në dispozitat ligjore konform nenit 449 dhe 452 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore. Lartësia e shpenzimeve të aprovuara, i referohet shpenzimeve të përfaqësueses të 

autorizuar zëvendësuese të paditësit Av. M. B.  e cila e ka bere specifikimin e tyre dhe atë për 

përpilim e padisë shumën prej 104.00 euro , 21 euro për taksë gjyqësore si dhe për dy seancë 

shumen prej 2x135.00 euro gjithsej shumen prej 395.00 euro. 

 

Gjykata Themelore Pejë Dega në Deçan-Departamenti i përgjithshëm 

me numër C.nr 298/2020 ,datën 17/06/2021 

                                                                                                     G j y q t a r i   

                                                                                                    Bekim Avdimetaj 

 

UDHEZIM JURIDIK: 

Kundër këtij Aktgjykimi, pala e pakënaqur ka të drejtë ankese, në afat prej 7 ditësh, nga dita e 

marrjes në dorëzim, të këtij Aktgjykimi, e përmes kësaj Gjykatë për Gjykatën e Apelit në  

Prishtinë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


