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Numri i lëndës: 2019:279927 

Datë: 02.08.2021 

Numri i dokumentit:     02054645 

 

C.nr.1003/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, Departamenti i Përgjithshëm, 

Divizioni Civil, gjyqtari Malsor Kryeziu, me sekretaren juridike Drita Haxhishabani, në çështjen 

juridike kontestimore të paditësve 1. K. Gj. nga Gjakova, 2. K. D. nga Gjakova, 3. K. B. nga 

Gjakova, 4. L. D. nga Gjakova, 5. L. D. nga Gjakova, 6. L. B. nga Gjakova, 7. L. B. nga Gjakova 

dhe 8. M. B. nga Gjakova, të cilët me autorizim i përfaqëson Ilir Rogova avokat nga Gjakova, 

kundër të paditurës Komuna e Gjakovës – Drejtoria e Arsimit, Gjakovë, me objekt të padisë për 

kompensimin e dëmit material, vlera e kontestit 9.960 Euro, pas përfundimit të shqyrtimit 

kryesor të mbajtur me datë 22.07.2021, në prezencën e te autorizuarit te paditësve dhe në 

mungesë të të paditurës, mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesë padia e paditësve 1. K. Gj. nga Gjakova, 

2. K. D. nga Gjakova, 3. K. B. nga Gjakova, 4. L. D. nga Gjakova, 5. L. D. nga Gjakova, 6. L. 

B. nga Gjakova, 7. L. B. nga Gjakova dhe 8. M. B. nga Gjakova, dhe DETYROHET e paditura 

Komuna e Gjakovës – Drejtoria e Arsimit - Gjakovë, që paditësve të i paguaj borxhin në emër 

të kompensimit të dëmit material si vijon: 

 

- Paditësit K. Gj., nga Gjakova, në emër të kompensimit për ushqimin ditor – shujtën, 

për praninë në punë për periudhën kohore prej datës 29.11.2016 e gjer më datë 

29.11.2019, për ditët totale të pranisë në punë prej 553 ditë (dhe atë për secilën ditë 

të pranisë në punë shumën nga 2 euro), t’ia paguaje shumen prej 1.106,00 euro, me 

kamatë ligjore prej 8% në vit, duke filluar nga dita e nxjerrjes së këtij aktgjykimi, me 

datë 22.07.2021, e deri në pagesën definitive, në afatin prej 7 ditëve nga dita e 

pranimit të të njëjtës, e nën kërcënim të përmbarimit.    

 

- Paditëses K. D., nga Gjakova, në emër të kompensimit për ushqimin ditor – shujtën, 

për praninë në punë për periudhën kohore prej datës 29.11.2016 e gjer më datë 

29.11.2019, për ditët totale të pranisë në punë prej 553 ditë (dhe atë për secilën ditë 

të pranisë në punë shumën nga 2 euro), t’ia paguaje shumen prej 1.106,00 euro, me 

kamatë ligjore prej 8% në vit, duke filluar nga dita e nxjerrjes së këtij aktgjykimi, me 

datë 22.07.2021, e deri në pagesën definitive, në afatin prej 7 ditëve nga dita e 

pranimit të të njëjtës, e nën kërcënim të përmbarimit.     
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- Paditësit K. B., nga Gjakova, në emër të kompensimit për ushqimin ditor – shujtën, 

për praninë në punë për periudhën kohore prej datës 29.11.2016 e gjer më datë 

29.11.2019, për ditët totale të pranisë në punë prej 553 ditë (dhe atë për secilën ditë 

të pranisë në punë shumën nga 2 euro), t’ia paguaje shumen prej 1.106,00 euro, me 

kamatë ligjore prej 8% në vit, duke filluar nga dita e nxjerrjes së këtij aktgjykimi, me 

datë 22.07.2021, e deri në pagesën definitive, në afatin prej 7 ditëve nga dita e 

pranimit të të njëjtës, e nën kërcënim të përmbarimit.     

 

- Paditëses L. D., nga Gjakova, në emër të kompensimit për ushqimin ditor – shujtën, 

për praninë në punë për periudhën kohore prej datës 29.11.2016 e gjerë më datë 

29.11.2019, për ditët totale të pranisë në punë prej 553 ditë (dhe atë për secilën ditë 

të pranisë në punë shumën nga 2 euro), t’ia paguaje shumën prej 1,106.00 euro,  me 

kamatë ligjore prej 8% në vit, duke filluar nga dita e nxjerrjes së këtij aktgjykimi, me 

datë 27.07.2021, e deri në pagesën definitive, në afatin prej 7 ditëve nga dita e 

pranimit të të njëjtës, e nën kërcënim të përmbarimit 

     

- Paditësit L.D., nga Gjakova, në emër të kompensimit për ushqimin ditor – shujtën, 

për praninë në punë për periudhën kohore prej datës 29.11.2016 e gjer më datë 

29.11.2019, për ditët totale të pranisë në punë prej 553 ditë (dhe atë për secilën ditë 

të pranisë në punë shumën nga 2 euro), t’ia paguaje shumen prej 1.106,00 euro, me 

kamatë ligjore prej 8% në vit, duke filluar nga dita e nxjerrjes së këtij aktgjykimi, me 

datë 22.07.2021, e deri në pagesën definitive, në afatin prej 7 ditëve nga dita e 

pranimit të të njëjtës, e nën kërcënim të përmbarimit.   

 

-   Paditësit L. B., nga Gjakova, në emër të kompensimit për ushqimin ditor – shujtën, 

për praninë në punë për periudhën kohore prej datës 29.11.2016 e gjer më datë 

29.11.2019, për ditët totale të pranisë në punë prej 553 ditë (dhe atë për secilën ditë 

të pranisë në punë shumën nga 2 euro), t’ia paguaje shumen prej 1.106,00 euro, me 

kamatë ligjore prej 8% në vit, duke filluar nga dita e nxjerrjes së këtij aktgjykimi, me 

datë 22.07.2021, e deri në pagesën definitive, në afatin prej 7 ditëve nga dita e 

pranimit të të njëjtës, e nën kërcënim të përmbarimit. 

 

-  Paditësit L. B., nga Gjakova, në emër të kompensimit për ushqimin ditor – shujtën, 

për praninë në punë për periudhën kohore prej datës 29.11.2016 e gjer më datë 

29.11.2019, për ditët totale të pranisë në punë prej 553 ditë (dhe atë për secilën ditë 

të pranisë në punë shumën nga 2 euro), t’ia paguaje shumen prej 1.106,00 euro, me 

kamatë ligjore prej 8% në vit, duke filluar nga dita e nxjerrjes së këtij aktgjykimi, me 

datë 22.07.2021, e deri në pagesën definitive, në afatin prej 7 ditëve nga dita e 

pranimit të të njëjtës, e nën kërcënim të përmbarimit.  

    

- Paditësit M. B., nga Gjakova, në emër të kompensimit për ushqimin ditor – shujtën, 

për praninë në punë për periudhën kohore prej datës 29.11.2016 e gjer më datë 

29.11.2019, për ditët totale të pranisë në punë prej 553 ditë (dhe atë për secilën ditë 

të pranisë në punë shumën nga 2 euro), t’ia paguaje shumen prej 1.106,00 euro, me 

kamatë ligjore prej 8% në vit, duke filluar nga dita e nxjerrjes së këtij aktgjykimi, me 

datë 22.07.2021, e deri në pagesën definitive, në afatin prej 7 ditëve nga dita e 

pranimit të të njëjtës, e nën kërcënim të përmbarimit.     

 

 



 Numri i lëndës: 2019:279927 
 Datë: 02.08.2021 
 Numri i dokumentit: 02054645 
 

3 (5)  

 2
0

1
9

:2
7

9
9

2
8

 

II. DETYROHET e paditura Komuna e Gjakovës – Drejtoria Komunale e Arsimit në 

Gjakovë, që paditësve 1. K. Gj. nga Gjakova, 2. K. D. nga Gjakova, 3. K. B. nga Gjakova, 4. L. 

D. nga Gjakova, 5. L. D. nga Gjakova, 6. L. B. nga Gjakova, 7. L. B. nga Gjakova dhe 8. M. B. 

nga Gjakova, të iu kompensojë shpenzimet procedurale në shumën e përgjithshme prej 777,60€, 

në afatin prej 7 ditëve nga dita e marrjes së aktgjykimit, e nën kërcënim të përmbarimit. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Seanca kryesore është mbajtur konform nenit 423.4 të LPK-së. 

 

Paditësit në padi, në këtë çështje juridike, nëpërmes të autorizuarit të lartpërmendur të 

tyre, kanë parashtruar se të njëjtit janë anëtar të Sindikatës së bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe 

Teknologjisë së Kosovës (SBASHK) dhe paguajnë anëtarësi prej 5%. Të njëjtit janë të punësuar 

në sektorin e arsimit dhe atë pranë SH.F.M.U “Zef Lushi”, në Brekoc, Gjakovë. Marrëveshja e 

Përgjithshme Kolektive e Kosovës, e cila ka hyrë në fuqi me datë 01.01.2015, në nenin 54 të saj, 

ka rregulluar çështjen e shujtave dhe atë për një ditë pune – shujtë ditore është paraparë vlera 2€. 

Kontrata kolektive sektoriale e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës 

(MASHT) me  SBASHK, e datës 18.04.2017, me nenin 35 e ka konfirmuar të drejtën e njëjtë 

“shujtë ditore - 2€”. Në bazë të nenit 87 të Ligjit të Punës të gjitha kërkesat në para, nga 

marrëdhënia e punës, parashkruhen brenda afatit prej 3 vitesh. Në këtë kuptim paditësit kërkojnë 

që të realizojnë kërkesat e tyre tre (3) vjeçare, d.m.th. prej 29 dhjetor 2016, e tutje.  Në bazë të 

kalendarëve zyrtar të lëshuar nga MASHT, për afatin e kërkesave të paditësve – kanë qenë 

zyrtarisht 555 ditë pune. Të gjithë paditësit kanë punuar me orar të plotë nga e hëna deri në të 

premte , dhe nuk kanë asnjë oushim të regjistruar për këto ditë pune. E paditura ka qenë e obliguar 

nga kontratat  kolektive që paditësve të iu kompensoj nga 2 euro në ditë në emër të shujtës ditore. 

Paditësit  kanë ushtruar kërkesa të paditurës për të i realizuar të drejtat, por e paditura i ka 

refuzuar ato kërkesa. Meqenëse e paditura ka dështuar në pagesat e shujtave ditore (2) € ditë, 

atëherë paditësve secilit veç e veç i takon në emër të dëmit material për këtë destinim shuma e 

kërkuar me kërkesëpadi.  

 

I autorizuari i paditësve në shqyrtimin kryesor ka deklaruar se mbetem në tërësi pranë 

padisë dhe parashtresës së datës 08.03.2021 në të cilën është bërë rregullimi i padisë dhe 

precizimi detal i kërkesë padisë në aspektin objektiv. Sa i përket përgjigjes në padi theksojmë 

faktin se e paditura nuk ka ofruar asnjë shkresë në të cilën do të mund t’i kundërshtonte 

pretendimet e paditësve dhe rrjedhimisht vlerësojmë se e njëjta është në tërësi deklarative. 

Ndërsa në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se nga provat e administruara në mënyrë të 

padyshimtë është vërtetuar baza e padisë dhe lartësia e kërkesë padisë dhe kësaj gjykate i 

propozoj që të njëjtën t’a aprovojë në tërësi si të bazuar si dhe ashtu siç është precizuar në 

parashtresën e dt. 08.03.2021. Gjithashtu kërkojmë shpenzimet procedurale dhe atë për takse për 

padi shumën prej 60.00 euro, dhe për përpilimin e padisë shumën prej 312 Euro  si dhe 

përfaqësimin në seancën e sodit në shumën prej 405.60 Euro përkatësisht shuma e përgjithshme 

777.60 Euro.  

 

E paditura në përgjigjen në padi të parashtruar pas aftit ligjor ka theksuar se e 

kundërshtojë në tërësi padinë dhe kërkesë padinë si të pa bazuar me arsyetimin se Komuna e 

Gjakovës nuk është nënshkruese e kontratës Kolektive të Arsimit si dhe nuk ka buxhet të 

mjaftueshëm për pagesën e këtyre mjeteve pasi që MASHT-i dhe SBASHK-u, nuk janë të 

angazhuar për ti informuar dhe ndihmuar Komunat që të bëjnë planifikimin me kohë të buxhetit 

dhe kostos buxhetore për zbatimin e kësaj kontrate  në Ministrinë e Financave me qëllim të 
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realizimit të buxhetit etj. dhe ka kërkuar nga gjykata që padinë dhe kërkesë padinë e paditëses ta 

refuzoj si të pa bazuar.  

 

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike gjykata ka administruar provat si në vijim: ka 

bërë leximin e kërkesës së ushtruar nga i autorizuari i paditësve për kompensimin e shujtave 

ditore dhe të udhëtimit e protokolluar tek e paditura dt.03.12.2019 , kontratën e punës e lidhur 

në mes të paditësit K. Gj. dhe të paditurës Komuna e Gjakovës DA me dt.01.09.2015, kontratën 

e punës e lidhur në mes të paditëses K. D. me të paditurën Komuna e Gjakovës DA me 

dt.01.09.2015, kontratën e punës e lidhur në mes të paditësit K. B. dhe të paditurës Komuna e 

Gjakovës DA 01.09.2017, kontratën e punës e lidhur në mes të paditëses L. D. me të paditurën 

Komuna e Gjakovës DA  e lidhur me dt.28.05.2018, kontratën e punës me dt. 06.10.2017, 

kontratën e punës e lidhur në mes të paditësit L. D. me të paditurën Komuna e Gjakovës DA me 

dt 01.09.2016, kontratën e punës e lidhur në mes të paditësit L. B. me të paditurën Komuna e 

Gjakovës DA e lidhur me dt.01.09.2019, kontratën e dt.01.09.2018, kontratën e dt.01.09.2017, 

kontratën e punës e lidhur në mes të paditësit L. L. me të paditurën Komuna e Gjakovës DA me 

dt.01.09.2017, kontratën e punës e dt.01.09.2016, vendimin e lëshuar nga Komuna e Gjakovës 

DA 04NR dt.12.11.2009 listën e pagave lëshuar nga Buxheti i Republikës së Kosovës për muajin 

Qershor 2019, muajin Tetor 2018, muajin Korrik 2017, vërtetimin e lëshuar nga SHFMU Zef 

Lush Marku Brekoc me dt.10.07.2020 nënshkruar nga Drejtori i Shkollës. 

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të lartcekura, në 

kuptim të nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje ka 

çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku dhe ka gjetur se: 

 

Kërkesëpadia e paditësve është në tërësi e bazuar. 

 

Nga provat e administruara në mënyrë të gjithmbarshme, gjykata ka vërtetuar faktin se 

nuk është kontestuese se të gjithë paditësit janë të punësuar në marrëdhënie pune të përhershme 

tek e paditura të punësuar pranë SH.F.M.U “Zef  Lush Marku” në Brekoc, Gjakovë. E paditura 

nuk e ka kontestuar në përgjigje në padi se paditësit janë në marrëdhënie pune tek e paditura si 

dhe nuk i ka kontestuar ditët e pranisë në punë të paditësve. Pavarësisht se e paditura nuk i ka 

kontestuar, gjykata ka vlerësuar veç e veç provat e prezantuara nga pala paditëse, nga të cilat 

vërtetohet se vërtet të gjithë paditësit, janë në marrëdhënie pune të përhershme tek e paditura, të 

punësuar pranë shkollës SH.F.M.U “Zef Lush Marku” në Brekoc, Komuna e Gjakovës. Të gjithë 

janë anëtarë të SBASHK-ut. 

 

Nga vërtetimi i lëshuar nga SH.F.M.U “Zef Lush Marku” në Brekoc, Komuna e 

Gjakovës, me dt.10.07.2020 të nënshkruar nga drejtori i shkollës, për paditësit K. Gj., K. D., K. 

B., L. D., L. D., L. B., L. B. dhe M. B., vërtetohet se SH.F.M.U “Zef Lush Marku” në Brekoc, 

Komuna e Gjakovës prej dt.29.11.2016 deri më 29.11.2019 ka punuar gjithsej 553 ditë pune dhe 

atë prej 29.11.2016 e deri me dt.16.06.2017, ka mbajtur mësim gjithsej 124 ditë pune, nga data 

04.09.2017 deri me 20.06.2018 janë mbajtur gjithsej 183 ditë pune, nga 03.09.2018 deri më dt. 

21.06.2019, 183 ditë pune, 02.09.2019 deri më dt. 19.12.2019, 63 ditë pune. Nga këto ditë punë 

vërtetohet se të gjithë paditësit kanë ditë të plota të punës pas asnjë ditë pushimi gjithsej 553 ditë 

pune. 

 

Andaj, gjykata në rastin konkret vërteton se në bazë të nenit 36 të Kontratës Kolektive të 

Arsimit Para universitar, e nënshkruar në mes të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë 

dhe SBASHK, me datë 11.04.2014 si dhe në bazë të nenit 35 par. 7 të Kontratës Kolektive të 
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Arsimit në Kosovë të dt.18.04.2017, sipas të cilës dispozitë ligjore në mënyrë decidive është 

paraparë se: “Të punësuarve iu njihet e drejta për ushqim gjatë punës për ditët e pranisë në punë, 

vlera e kompensimit të ushqimit për një ditë të pranisë në punë, është 2 (dy) € për të punësuarit 

që kanë marrëdhënie primare të punës në institucionet arsimore. Punëdhënësi i cili ka të 

rregulluar ushqimin e të punësuarve përmes restorantit apo kuzhinës, apo ndonjë forme tjetër 

nuk e ka obligim, për t’a bërë kompensimin”, ashtu që në rastin konkret gjatë gjithë procedurës 

provuese e paditura nuk ka argumentuar (me asnjë provë materiale dhe as në përgjigje në padi të 

ushtruar pas afatit ligjir), faktin se e ka të rregulluar çështjen e ushqimit të të punësuarve (në 

vend punimin – objektin ku ka punuar këtu pala aktive në procedurë), nga ana tjetër duke pasur 

parasysh faktin se nga vërtetimi i lart cituar, për periudhën kohore të kërkuar nga pala aktive në 

procedurë, rezulton se paditësit secila ka punuar për aq ditë sa ka kërkuar me kërkesëpadi, andaj 

rezulton se kërkesëpadia e tyre e precizuar, për secilin paditës është e bazuar dhe si të tillë gjykata 

e aprovojë në tërësi si të bazuar. 

 

Gjykata vlerëson se Kontrata Kolektive e Arsimit në Kosovë, është në fuqi dhe e 

zbatueshme në tërë territorin e Republikës së Kosovës dhe se ky dokument kontraktual, prodhon 

efekt juridik ndaj palëve në procedurë të cilat janë të legjitimuara në kuptimin e legjitimitetit real 

aktiv dhe pasiv në këtë çështje juridike.  

 

Sipas nenit 8 par. 1, të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve të Kosovës (Ligji nr. 04/L 

– 077), i publikuar në “Gazetën Zyrtare” të Republikës së Kosovës, nr. 16/2012, datë 19.06.2012 

(i cili është në implementim nga data 20.12.2012, është paraparë se: “Pjesëmarrësit në 

marrëdhënien e detyrimit kanë për detyrë ta përmbushin detyrimin e vet dhe janë përgjegjës për 

përmbushjen e  tij”. Për më tepër dispozita e nenit 245 par. 1 të LMD-së, ka paraparë se: 

“Kreditori në marrëdhënien e detyrimit ka të drejtë që prej debitorit të kërkojë përmbushjen e 

detyrimit, ndërsa debitori ka për detyrë ta përmbushë atë me ndërgjegje dhe në tërësi, në 

përputhje me përmbajtjen e tij”. prej nga rezulton se debitori, përkatësisht e paditura në rastin 

konkret është e detyruar që kreditorëve, përkatësisht këtu paditësve në rastin konkret, të ia 

paguajë vlerën e precizuar të kërkesëpadisë si dhe shpenzimet tjera akcesore, siç më detalisht 

është vendosur në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale u murr sipas nenit 452 par. 1 të LPK-së. 

 

Nga te lartë cekurat u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

C.nr.1003/19,  me datë 22.07.2021 

 

                        Gjyqtari 

                    Malsor Kryeziu 

 

 

 

 

UDHËZIME PËR ANKESË: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë 

ankese në afat prej 7 ditësh, pas marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

gjykate. 


