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Numri i lëndës: 2020:049443 

Datë: 24.05.2021 

Numri i dokumentit:     01807192 

GJYKATA THEMELORE NË PEJE, Dega Deçan Deparatamenti i Përgjithshëm- Divizioni 

Civil, me gjyqtarin Fatmir Dobraj dhe zyrtarin ligjore Arianit Balaj, në çështjen kontestimore të 

paditëses  S. K. nga ..........K.........  të cilin e përfaqëson V. M., avokat nga Peja, ndaj të paditurës 

Komuna e Junikut  - Drejtoria Komunale e Arsimit në Junik   ( në vijim DKA) të cilën e 

përfaqëson, përfaqësuesi  F. Sh. nga Juniku, me objekt kontesti, kompensim i ushqimit në punë 

dhe pagës jubilare , vlera e objektit të kontestit 1.687.00 euro, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor 

më prezencën e të autorizuarit,jashtë seancës gjyqësore, më datën 19.05.2021, mori këtë:  

                                                             

                                                                  A K T GJ Y K I M  

 

I.APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditëses S. K.   nga .........., K-......   

II.DETYROHET e paditura Komuna e Junikut, Drejtoria Komunale e Arsimit që paditëses në 

emër të kompensimit për ushqim gjatë punës shujtave ditore për 633(gjashtë qind e tridhjet e tri) 

ditë prej dt.18.04.2017 deri me dt.17.04.2020  t’ia kompensojë shumën prej 1266 euro me 

shkronja (njëmijë e dyqind e gjashtë dhjet e gjashtë) euro dhe të shpërblimit jubilare për  35 vjet 

të përvojës së punës në vlerë të 100% të pagës bazë t’ia paguaj shumen prej  421.00 euro me 

shkronja (katërqind  e njëzet e një euro ) shumën e përgjithshme prej 1.687.00 euro,(njëmijë e 

gjashtëqind  e tetëdhjetë e   shtatë euro  ) me kamatë ligjore prej 8% duke filluar nga data e 

marrjes së aktgjykimit deri në pagesën e plotë si dhe detyrohet për shpenzimet e procedurës 

gjyqësore në shumë prej 394 euro,(treqind e nëntëdhjete e katër)euro të gjitha në afat prej 7 ditësh 

nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit.  

                                                                  

                                                                           A r s y e t i m i 

 

Paditësja  S. K.  përmes të autorizuarit të saj  av. V. M. nga Peja, dhe në shqyrtime, pranë kësaj 

gjykate, kanë ushtruar padi kundër të paditurës Komuna e Junikut Drejtoria Komunale e Arsimit, 

duke kërkuar kompensimin për ushqim në emër të ditëve të pranisë në punë (shujtën ditore). 

Padia e theksuar, nga ana e të autorizuarit të paditësit dhe e precizuar sipas parashtrese 

dt.14.12.2020 duke kërkuar që ,të obligohet e paditura që për periudhën kohore prej datës 

18.04.2017 e deri më datë 17.04.2020,për çdo ditë punë (për secilën ditë të pranisë në punë, 

shumën nga 2 euro),1.266 euro dhe pagën jubilare në shume prej 421.00 euro t’ia paguajë 

paditësit shumën totale prej 1.687.00 euro ,si dhe ka kërkuar kamatën ligjore prej 8% dhe 

shpenzimet e procedurës. 

  

Gjithashtu, edhe gjatë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare, i autorizuari i paditësit 

sipas autorizimit ka deklaruar se qëndron pranë padisë dhe kërkesëpadisë së precizuar 

dt.14.12.20 dhe deklarimeve  të dhëna gjatë seancave gjyqësore ashtu  që nga provat e 

administruar në shqyrtim kryesore në mënyrë të qartë u vërtetua baza juridike e kërkesës si dhe 

lartësia e sajë  
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Ashtu qe i propozoi gjykatës që ta aprovoj padinë në tërësi në emër të kompensimit gjatë punës 

shujta ditore për 633 ditë të prezencës në punë t’ia kompensojë shumën në vlerë prej 1266 euro 

dhe atë me si dhe në emër të shpërblimit jubilare për 35vite të përvojës së punës në vele  prej 

100% të një page bazë shume prej 1.687.00 euro kamatë ligjore 8% nga dita  e marrje se 

aktgjykimit. Gjithashtu  për shpenzimet procedurale, duke kërkuar shumën prej 394 euro për 

përpilimin e padisë,104 euro për taksën gjyqësore,20 për dy seancë të mbajtur shumën prej 135 

gjithsej 394 euro,. 

 

E paditura përmes përfaqësues ligjore të Komunës sipas autorizimit ka theksuar se thëniet në 

padi  se përgjegjëse kryesore për ketë çështje është MSHT –I sepse, lidhja e kësaj kontrate ka 

qen në mese MASHT DHE SBASHK-ut dhe atë në ketë kontratë të nënshkruar në neni 46 par 2 

angazhohen bashkërisht me Ministrinë e financave, për ti siguruar dhe ndare mjetet financiare 

për Komuna për realizimin e buxhetit të nevojshëm për pagesa qe burojnë nga kjo kontrate .Sa i 

përket asaj në nuk kemi mjete të ndara për ketë obligim. Ku në fjalën përfundimtare ka theksuar 

se nuk e kontestojmë së është punëtori i arsimit ,por e kontestojmë se është e pa bazë që Komuna 

e Junikut me jap shujtë për mësimdhënës, që këto shujtë asnjëherë nuk e kanë pasur burimin 

financiarë prej nivelit qendror në atë lokalë. Niveli qendrore është Ministria e Arsimit dhe M 

Financave  sipas nenit 46 e kane pasur obligim ti ndajnë mjetet për realizimin e kontratës 

kolektive .Pra nuk kemi mjete të ndara për mbushjen e këtyre obligimeve qe dalin nga kontrata 

kolektive  mendoje se ata duhet të jene përgjegjëse.  

 

Gjendja faktike e vërtetuar 

 

Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, gjykata në shqyrtimin kryesor-

publik, ka bërë administrimin e këtyre provave: Kontrata  e punës me nr. 07-4/39/15 në emër të 

S. K.  1 deri 2 flet katër faqe. Vërtetimi mbi përvojën e punës e cila është në dy pika nën pika dy 

është paraprakisht vërtitmi mbi  prezencës në pune të lëshuar nga shkolla fillore SH.F.M.U 

............K....... me nr. 01/216 dt 04.09.20.Listingu i pagave.për paditësen.dokumenti 

identifikuese,në emër të S. K.. 

 

Gjykata pas vlerësimit të deklarimeve të palëve ndërgjyqesve dhe provave të nxjerra, në kuptim 

të nenit 8 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar 

çdo provë veç e veç dhe të gjitha së bashku, dhe ka vërtetuar se:  kërkesëpadia e paditësit është 

e bazuar.  

 

Baza ligjore dhe vlerësimi përfundimtar i gjykatës 

Nga të gjitha faktet dhe provat e administruar për gjykatën nuk ishte kontestues se paditësja : 

është duke punuar në SH.F.M.U. “...............” në ......, si mësimdhënëse e mësimit klasor , ka 

përvojë pune 35 vite, ka qenë e pranishme në punë 633 ditë si dhe paga bazë e të njëjtës është 

421.00euro, nga të cilat edhe kërkesëpadinë e paditëses e miratoi në tërësi të bazuar në ligj. Kjo 

gjendje u vërtetua me sa vijon:  

Nga kontrata e punë për mësimdhënës e përhershëm,në emër të paditëses, gjykata vërtetoi faktin 

që paditësja është duke punuar në SH.F.M.U.” ...............” në ......, si mësimdhënëse e mësimit 

klasor. 

Nga vërtetimi me numër të prot. 7-4/39/2015 i dt 04.09.2020 SH.F.M.U. ...............”në ...... për 

ditët e pranisë në punë për vitin 2020, vërtetohet që paditësja nga data 18.04.2017 deri me 

dt.31.12.2017 ditë punë 157 ,prej dt.01.01.2018 deri me dt.31.12.2018 ditë punë 217 prej dt. 

01.01.2019 deri me dt. 31.12.2019 ditë punë 215 prej dt. 01.01.2020 deri me dt. 12.03.2020 ditë 

punë 44 gjithsej  633ditë punë. 
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Nga lista e pagave për muajin 1 maj deri më Datën 31 maj , lëshuar nga Buxheti i Republikës së 

Kosovës, vërtetohet fakti që paga bazë e paditësja është 421 euro si dhe ka 35 vite përvojë pune.  

Meqenëse u vërtetua se, paditësja është në marrëdhënie të punës të e paditura deri me tani dhe 

paga bazë e të cilës është 421.00 euro dhe duke vërtetuar faktin e pranisë së paditësja në punë 

për 633 ditë, gjykata e obligoi të paditurën që paditëses në emër të një page jubilare t’ia paguaj 

100% të një page bazë shumën prej 421.00euro, në emër të ushqimit ditor për 1.266.00 euro ditë 

punë   e që shuma e përgjithshme e të gjithave është 1,687.00 euro. 

Me rastin e vendosjes për kompensimin e ushqimit, Gjykata u bazuar në nenin 35 pika 7 të 

Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovës, i cili ka parapar kompensimin e ushqimit nga 2 euro 

në ditë,ndërsa me rastin e vendosjes për kompensimin e pagës jubilare, gjykata u bazuar në nenin 

35 pika 5 ku shprehimisht është përcaktuar që “punëtorët në vitet jubilare të punësimit përfitojnë 

shpërblimin jubilar nga punëdhënësi I fundit  për 35 vjet të përvojës së punës në vlerë të 100% 

të një page bazë.  

Gjykata në këtë çështje kontestimore sa i përket të drejtës subjektive të paditësit dhe lartësisë së 

saj, ka zbatuar dispozitat e Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë, të dt.17.04.2017 e cila ka 

hyrë në fuqi menjëherë, konkretisht duke u mbështetur në nenin 35 par. 7 dhe 8 pika 8.1 të kësaj 

Kontrate, ndërsa procedura është zhvilluar në bazë të Ligjit të Procedurës Kontestimore në fuqi. 

Gjykata vendosi si në pikën I të diapozitivit të këtij aktgjykimi që të aprovoj si të bazuar 

kërkesëpadinë e paditëses  duke u bazuar në provat e administruara si më lartë dhe për shumat e 

aprovuara, gjykata u bazua në Kontratën Kolektive të Arsimit para universitare të dt.17.04.2017, 

ku në nenin 35 par. 8 shprehimisht është përcaktuar se “ Punëtorët (anëtarët e SBASHK-ut) në 

vitet jubilare të punësimit përfitojnë shpërblim jubilar nga punëdhënësi i fundit, në vlerë ” kurse 

pika 8.1 parasheh “Për 35 vite të përvojës se punës në vlerë prej 100% të një Page bazë dhe neni 

35 pika 8.5 ku shprehimisht parashihet se “Shpërblimi jubilar paguhet nga punëdhënësi kur i 

punësuar i ka plotësuar kushtet e shpërblimit sipas kritereve përkatëse, ndërsa neni 35 par.7, të 

po kësaj kontrate ku është përcaktuar se “Të punësuarve, u sigurohen 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 (dy) euro për të punësuarit që kanë marrëdhënien e punës primare në 

institucionet arsimorë. Punëdhënësi i cili ka të rregulluar ushqimin e të punësuarve përmes 

restauranit a kuzhinës ose në një formë tjetër nuk ka obligim kompensimin për ushqim, në rastin 

konkret institucionet shkollore nuk e kanë të rregulluar ushqimin përmes restoranteve, ku në 

lidhje me këtë rast gjykata gjeti se në shkollën ku punon paditësja nuk është e rregulluar cështja 

e ushqimit , prandaj edhe e obligoj të paditurën që paditëses t’ia kompensoj edhe shumën e 

lartcekur në emër të ushqimit dhe të shpërblimit jubilar. Po ashtu, me rastin e vendosjes sikurse 

në dispozitiv të aktgjykimit, gjykata pati parasysh edhe nenin 90 par. 5 të LP-së, sipas të cilës 

dispozitë ligjore theksohet që “Marrëveshja Kolektive vlen për ata punëdhënës dhe punëmarrës 

të cilët marrin përsipër detyrimet e përcaktuara me Marrëveshjen e tillë Kolektive”. 

Rrjedhimisht, edhe sipas kësaj dispozite ligjore, detyrimi për kompensimin e ushqimit për ditët 

e pranisë në punë (shujtës ditore) i takon punëdhënësit të paditësit, respektivisht të paditurës. 

Ndërsa në nenet e përmendur më lartë, është paraparë detyrimi i punëdhënësit që në rastin 

konkret rezulton të jetë e paditura, t’ia kompensoj ushqimin në punë dhe detyrohet për 

përmbushjen e të gjitha detyrimeve ndaj paditësve, që dalin nga kjo kontratë kolektive.  

 

Gjykata Lidhur me pretendimet e përfaqësuesit të të paditurës, të paraqitura në përgjigje në padi, 

dhe gjatë shqyrtimit gjyqësor, duke aluduar se çështja në fjalë nuk bie në kompetencë për të 

përmbushur obligimi po në rastin konkret pretendon se duhet ti përmbush Ministria  e Arsimit. 

Gjykata i ka vlerësuar të pa bazuar,pasiqe përgjegjësia bie në punëdhënësin, ku këtu është 

Komuna e Junikut. Po ashtu për gjykatën është i pabazuar edhe pretendimi tjetër i të paditurës 

se Kontrata Kolektive e Arsimit Para universitar nuk prodhon efekt për të paditurën, ngase një 

pretendim i tillë është në kundërshtim me Ligjin për Arsimin në Komunat e Republikës së 
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Kosovës me nr.03L-068, ku në nenin 5 të këtij ligji janë të parapara kompetencat e komunave sa 

i përket punësimit të mësimdhënësve dhe pagesës së tyre e rrjedhimisht edhe detyrimet e 

parapara me Kontratë bien në barrë të të paditures.Mirëpo për gjykatën pretendimet e 

përfaqesusit  të paditurit ish jo relevantë për vendosje ndryshe se paditësja e beri të besueshem 

kërkesen  e padisë sa i përke  dispozitivit të ketijë aktgjykimi. 

 

Gjykata analizoi edhe prova të tjera dhe pretendimet e palëve ndërgjyqëse, por vlerësoi se të 

njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi.  

 

Lidhur me kamatën ligjore të cilën obligohet ta paguaj e paditura gjykata ka vlerësuar se e njëjta 

rrjedh për pagesë nga data e nxjerrjes së këtij aktgjykimi dhe caktoi lartësinë e saj prej 8% në 

vit, duke u bazuar në nenin 382 par.1 dhe 2 të LMD-së.  

 

Gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi në mbështetje të nenit 452.1 të 

LPK-s që ta obligojë të paditurën që paditëses t’ia kompensoj shpenzimet e procedurës edhe atë; 

për përpilimin e padisë shumën prej 104 €, për taksë gjyqësore shumën prej 20€ si dhe për dy 

seanca në një seancë shumën  prej 135,00 €, e shumën e përgjithshme prej 394 € sipas TA-së .  

 

Andaj, nga arsyet e cekura më lartë, e në mbështetje nenit 143 të LPK, u vendos si në diapozitiv 

të këtij aktgjykimi  

 

                            GJYKATA THEMELORE NË PEJË DEGA DEÇAN 

                                  Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil  

                                           C.nr.305/20,më datë 19.05.2021  

                                                                                                                               Gjyqtari 

                                                                                                                           Fatmir Dobraj. 

 

 

KESHILLA JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi, është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit të 

Kosovës në Prishtinë, në afat prej 7 ditë, pas ditës së pranimit të vendimit. Ankesa dorëzohet në 

kopje të mjaftueshme përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


