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Numri i lëndës: 2019:298304 

Datë: 27.05.2021 

Numri i dokumentit:     01823312 

 

C.nr.1233/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, Departamenti i Përgjithshëm, 

Divizioni Civil, gjyqtari Malsor Kryeziu, me praktikanten e kësaj gjykate Brikena Pruthi, në 

çështjen juridike kontestimore të paditësve 1. K.K., nga Gjakova, 2. L. B. V., nga Gjakova, 3. F. 

P., nga Vushtrria, 4. A. GJ., nga Prizreni, 5. F. H., nga Prishtina, 6. I. R., nga Prizreni, 7. T. Rr., 

nga Prishtina, 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 kompensimin 

e shpenzimeve të ushqimit në punë (shujtave), dhe shpenzimeve të udhëtimit vlera e kontestit 

9.367.00 €, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor, me datë 26.04.2021, në prezencë të autorizuarit 

të paditësve dhe në mungesë të palës së paditur, me dt.27.05.2021, morri këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

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

2. L. B. V., nga Gjakova, 3. F. P., nga Vushtria, 4. A. GJ., nga Prizreni, 5. F. H., nga Prishtina, 

6. I. R., nga Prizreni, 7. T. Rr., nga Prishtina dhe DETYROHET e paditura Komuna e Gjakovës 

– Drejtoria e Arsimit - Gjakovë, që paditësve të i paguaj borxhin në emër të pagesës së ushqimit 

– shujtave dhe shpenzimeve të udhëtimit dhe atë për secilin veç e veç si vijon: 

 

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

për praninë në punë për periudhën kohore prej datës 27.12.2016 e gjerë më datë 

27.12.2019, për ditët totale të pranisë në punë prej 471 ditë (dhe atë për secilën ditë 

të pranisë në punë shumën nga 2 euro), t’ia paguaje shumen prej 942,00 euro, me 

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

datë 26.04.2021, e deri në pagesën definitive, në afatin prej 7 ditëve nga dita e 

pranimit të të njëjtës, e nën kërcënim të përmbarimit.    

 

- Paditëses L. B.-V., nga Gjakova, në emër të kompensimit për ushqimin ditor – 

shujtën, për praninë në punë për periudhën kohore prej datës 27.12.2016 e gjerë më 

datë 27.12.2019, për ditët totale të pranisë në punë prej 487 ditë (dhe atë për secilën 

ditë të pranisë në punë shumën nga 2 euro), t’ia paguaje shumen totale prej 974,00 

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

aktgjykimi, me datë 26.04.2021, e deri në pagesën definitive, në afatin prej 7 ditëve 

nga dita e pranimit të të njëjtës, e nën kërcënim të përmbarimit.     

 

- Paditësit F. F., nga Vushtria, në emër të kompensimit për ushqimin ditor – shujtën, 

për praninë në punë për periudhën kohore prej datës 27.12.2016 e gjerë më datë 
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27.12.2019, për ditët totale të pranisë në punë prej 203 ditë (dhe atë për secilën ditë 

të pranisë në punë shumën nga 2 euro) t’ia paguaje shumen totale prej 406,00 euro, 

si dhe në emër të shpenzimeve të udhëtimit në punë, shumën prej 1.278,90 euro, 

përkatësisht shumën e përgjithshme prej 1.684,90 euro, me kamatë ligjore prej 8% 

në vit, duke filluar nga dita e nxjerrjes së këtij aktgjykimi, me datë 26.04.2021, e deri 

në pagesën definitive, në afatin prej 7 ditëve nga dita e pranimit të të njëjtës, e nën 

kërcënim të përmbarimit.    

 

- Paditësit A. GJ., nga Prizreni, në emër të kompensimit për ushqimin ditor – shujtën, 

për praninë në punë për periudhën kohore prej datës 27.12.2016 e gjer më datë 

27.12.2019, për ditët totale të pranisë në punë prej 561 ditë (dhe atë për secilën ditë 

të pranisë në punë shumën nga 2 euro) t’ia paguaje shumen totale prej 1.122.00 euro 

si dhe në emër të shpenzimeve të udhëtimit në punë, shumën prej 1.963,50 Euro për 

të dyja kërkesat t’ia paguaje shumen totale prej 3,085,00 euro, me kamatë ligjore prej 

8% në vit, duke filluar nga dita e nxjerrjes së këtij aktgjykimi, me datë 26.04.2021, e 

deri në pagesën definitive, në afatin prej 7 ditëve nga dita e pranimit të të njëjtës, e 

nën kërcënim të përmbarimit.     

 

- Paditësit F. H., nga Prishtina të ia paguajë borxhin, në emër të kompensimit për 

ushqimin ditor – shujtën, për praninë në punë për periudhën kohore prej datës 

27.12.2016 e gjer më datë 27.12.2019, për ditët totale të pranisë në punë prej 561 ditë 

(dhe atë për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 euro) t’ia paguaje shumen 

prej 734.00 euro si dhe në emër të shpenzimeve të udhëtimit në punë, shumen prej 

2.055.20 euro, përkatësisht shumen totale prej 2,789,20 euro me kamatë ligjore prej 

8% në vit, duke filluar nga dita e nxjerrjes së këtij aktgjykimi, me datë 26.04.2021, e 

deri në pagesën definitive, në afatin prej 7 ditëve nga dita e pranimit të të njëjtës, e 

nën kërcënim të përmbarimit.    

 

- Paditëses I. R., nga Prizreni, në emër të kompensimit për ushqimin ditor – shujtën, 

për praninë në punë për periudhën kohore prej datës 27.12.2016 e gjer më datë 

27.12.2019, për ditët totale të pranisë në punë prej 367 ditë (dhe atë për secilën ditë 

të pranisë në punë shumën nga 2 euro) t’ia paguaje shumen prej 734.00 euro si dhe 

në emër të shpenzimeve të udhëtimit në punë, shumen prej 1.284.50 euro, 

përkatësisht shumen totale prej 2,018,50 euro me kamatë ligjore prej 8% në vit, duke 

filluar nga dita e nxjerrjes së këtij aktgjykimi, me datë 26.04.2021, e deri në pagesën 

definitive, në afatin prej 7 ditëve nga dita e pranimit të të njëjtës, e nën kërcënim të 

përmbarimit.    

 

- Paditësit T. Rr., nga Prishtina, në emër të kompensimit për ushqimin ditor – shujtën, 

për praninë në punë për periudhën kohore prej datës 27.12.2016 e gjer më datë 

27.12.2019, për ditët totale të pranisë në punë prej 225 ditë (dhe atë për secilën ditë 

të pranisë në punë shumën nga 2 euro) t’ia paguaje shumen prej 450,00 euro me 

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

datë 26.04.2021, e deri në pagesën definitive, në afatin prej 7 ditëve nga dita e 

pranimit të të njëjtës, e nën kërcënim të përmbarimit.    

 

 

II. Konstatohet e tërhequr padia e paditësit T. Rr., nga Gjakova, për kompensimin e 

shpenzimeve të udhëtimit në këtë çështje kontestimore. 
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III. DETYROHET e paditura Komuna e Gjakovës – Drejtoria Komunale e Arsimit në 

Gjakovë, që paditësve 1. K.K., nga Gjakova, 2. L. B. V., nga Gjakova, 3. F. P., nga Vushtria, 4. 

A. GJ., nga Prizreni, 5. F. H., nga Prishtina, 6. I. R., nga Prizreni, 7. T. Rr., nga Prishtina, 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 

 

 

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 në SH.M.E “Kadri Kusari” në 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 gjithat 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 24 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. 

Paditësit nga 1 e deri në shtatë nuk i kanë ditët e plota, por do të precizohen në padi. Paditësit 8 

deri në 10 i kanë ditët e plota të punës 555 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.  

 

Përmes parashtresës së dt.15.04.2021 i autorizuari i paditësve ka bërë precizimin e 

kërkesëpadisë përmes së cilës ka kërkuar që të e paditura Komuna e Gjakovës – Drejtoria e 

Arsimit - Gjakovë, që paditësve të i paguaj borxhin në emër të pagesës së ushqimit – shujtave 

dhe shpenzimeve të udhëtimit dhe atë për secilin veç e veç si vijon: Paditëses K.K., nga Gjakova, 

në emër të kompensimit për ushqimin ditor – shujtën, për praninë në punë për periudhën kohore 

prej datës 27.12.2016 e gjerë më datë 27.12.2019, për ditët totale të pranisë në punë prej 471 ditë 

(dhe atë për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 euro), t’ia paguaje shumen prej 942,00 

euro, me kamatë prej 8% në vit, nga dita e paraqitjes së padisë e deri në pagesën definitive, të 

gjitha në afatin prej 7 ditëve nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit. 

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

praninë në punë për periudhën kohore prej datës 27.12.2016 e gjerë më datë 27.12.2019, për ditët 

totale të pranisë në punë prej 487 ditë (dhe atë për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 

euro), t’ia paguaje shumen totale prej 974,00 euro, me kamatë prej 8% në vit, nga dita e paraqitjes 

së padisë e deri në pagesën definitive, të gjitha në afatin prej 7 ditëve nga dita e marrjes së këtij 

aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit. Paditësit F. F., nga Vushtria, në emër të kompensimit 

për ushqimin ditor – shujtën, për praninë në punë për periudhën kohore prej datës 27.12.2016 e 

gjerë më datë 27.12.2019, për ditët totale të pranisë në punë prej 203 ditë (dhe atë për secilën 

ditë të pranisë në punë shumën nga 2 euro) t’ia paguaje shumen totale prej 406,00 euro, si dhe 

në emër të shpenzimeve të udhëtimit në punë, shumën prej 1.278,90 euro, përkatësisht shumën 

e përgjithshme prej 1.684,90 euro, me kamatë prej 8% në vit, nga dita e paraqitjes së padisë e 

deri në pagesën definitive, të gjitha në afatin prej 7 ditëve nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi 
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nën kërcënim të përmbarimit. Paditësit A. GJ., nga Prizreni, në emër të kompensimit për 

ushqimin ditor – shujtën, për praninë në punë për periudhën kohore prej datës 27.12.2016 e gjer 

më datë 27.12.2019, për ditët totale të pranisë në punë prej 561 ditë (dhe atë për secilën ditë të 

pranisë në punë shumën nga 2 euro) t’ia paguaje shumen totale prej 1.122.00 euro si dhe në emër 

të shpenzimeve të udhëtimit në punë, shumën prej 1.963,50 Euro për të dyja kërkesat t’ia paguaje 

shumen totale prej 3,085,00 euro, me kamatë prej 8% në vit, nga dita e paraqitjes së padisë e deri 

në pagesën definitive, të gjitha në afatin prej 7 ditëve nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi nën 

kërcënim të përmbarimit. Paditësit F. H., nga Prishtina të ia paguajë borxhin, në emër të 

kompensimit për ushqimin ditor – shujtën, për praninë në punë për periudhën kohore prej datës 

27.12.2016 e gjer më datë 27.12.2019, për ditët totale të pranisë në punë prej 561 ditë (dhe atë 

për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 euro) t’ia paguaje shumen prej 734.00 euro si 

dhe në emër të shpenzimeve të udhëtimit në punë, shumen prej 2.055.20 euro, përkatësisht 

shumen totale prej 2,789,20 euro me kamatë prej 8% në vit, nga dita e paraqitjes së padisë e deri 

në pagesën definitive, të gjitha në afatin prej 7 ditëve nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi nën 

kërcënim të përmbarimit. Paditëses I. R., nga Prizreni, në emër të kompensimit për ushqimin 

ditor – shujtën, për praninë në punë për periudhën kohore prej datës 27.12.2016 e gjer më datë 

27.12.2019, për ditët totale të pranisë në punë prej 367 ditë (dhe atë për secilën ditë të pranisë në 

punë shumën nga 2 euro) t’ia paguaje shumen prej 734.00 euro si dhe në emër të shpenzimeve 

të udhëtimit në punë, shumen prej 1.284.50 euro, përkatësisht shumen totale prej 2,018,50 euro 

me kamatë prej 8% në vit, nga dita e paraqitjes së padisë e deri në pagesën definitive, të gjitha 

në afatin prej 7 ditëve nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit.  

Paditësit T. Rr., nga Prishtina, në emër të kompensimit për ushqimin ditor – shujtën, për praninë 

në punë për periudhën kohore prej datës 27.12.2016 e gjer më datë 27.12.2019, për ditët totale 

të pranisë në punë prej 225 ditë (dhe atë për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 euro) 

t’ia paguaje shumen prej 450,00 euro, me kamatë prej 8% në vit, nga dita e paraqitjes së padisë 

e deri në pagesën definitive, të gjitha në afatin prej 7 ditëve nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi 

nën kërcënim të përmbarimit. 

 

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

padisë, si dhe parashtresës së dt.15.04.2021, me të cilën parashtresë është bërë zgjerimi dhe 

pecizimi detal i kërkesëpadisë në aspektin objektiv, si dhe është ofruar një vërtetim për ditët e 

pranisë në punë, përpos të gjitha shkrove materiale që gjenden në shkresat e lëndës gjykatës i 

dorëzoj drejtpërsëdrejti 5 certifikata të vendbanimit si dhe një vërtetim për lartësinë e çmimit të 

biletës për paditësin F. F.. Këtu shtojmë fatin se të gjitha këto thënie që konstatohen nga këto 

shkresa materiale në një mënyrë apo tjetrën i janë bashkangjitur padisë siç është rasti me 

letërnjoftimet ku konstatohet vendbanimi i njëjti sikurse në certifikatën e vendbanimit.  Për 

paditësin T. Rr. bëjmë tërheqjen e padisë për shpenzimet e transportit kurse i njëjti vazhdon të 

kërkon kompensimin e shpenzimeve të shujtës. I propozoj gjykatës që të administrohen provat e 

propozuara dhe i propozoj gjykatës që të aprovohet kërkesëpadia e precizuar. Ndërsa në fjalën e 

tij përfundimtare ka deklaruar se  nga provat e administruara nga kjo gjykatë në mënyrë të 

padyshimtë u vërtetua baza e padisë dhe lartësia e kërkesëpadisë ashtu që kësaj gjykatës i 

propozoj që të njëjtën ta aprovojë në tërësi si të themeltë, sipas parashtresë së dt.15.04.2021, si 

dhe përshtatshmërish me deklarimin e sotëm për tërheqjen e padisë së pjesërisht për paditësin T. 

Rr.. Sa i përket pretendimet se kërkesëpadia është parashkruar është pretendimi i pabazuar për 

faktin se padia është ushtruar me dt.27.12.2019, dhe me këtë padi paditësi ka kërkuar 

kompensimin për shujtë duke filluar nga dt.27.12.2016, pra saktësisht 3 vite,  prandaj nga faktet 

e theksuara në padi dhe nga provat mund të kuptohet lehtë se kërkesa nuk i ka kaluar 3 vite ashtu 

siç parashihet me nenin 87 të Ligjit të Punës dhe me nenin 353 të LMD-ës. Prandaj kërkesa e 

paditësve është e afatshme. Shpenzimet procedurale i kërkojmë dhe atë për taksë gjyqësore në 
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shumën prej 60,00 euro, përpilimi i padisë  për disa paditës  në  shumën prej 312.00 euro si dhe 

përfaqësimi në seancë 405,60 euro në shumën totale prej 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 

realizimit të buxhetit etj. dhe ka kërkuar nga gjykata që padinë dhe kërkesë padinë e paditëses ta 

refuzoj si të pa bazuar. 

 

 I autorizuari i të paditurës në shqyrtimin kryesor ka deklaruar se mbetem në tërësi si në 

përgjigje në padi, propozoj gjykatës që të refuzohet padia dhe  deklaroj se kërkesëpadia e 

paditësve është parashkruar. Ndërsa në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se mbetem në 

tërësi pranë përgjigjen në padi dhe i propozoj gjykatës që të refuzohet padia po ashtu deklaroj se 

kërkesëpadia e paditësit në fjalë është e parashkruar. 

 

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 të paditurën Komuna e 

Gjakovës, Drejtoria e Arsimit me dt.05.12.2019, shkohet lisa e pagave nga Buxheti i Republikës 

së Kosovës, për paditësit A. GJ., F. F., F. H., I. R., K.K., T. Rr., lexohet kontratës së punës e 

lidhur në mes të paditëses K. K., me të paditurën Komuna e Gjakovës- Drejtoria Komuna e 

Arsimit me dt.01.09.2015, kontrata e punës e lidhur në mes të paditëses L. B., me të paditurën 

Komuna e Gjakovës- Drejtoria Komuna e Arsimit me dt.01.09.2015, kontratën e punës e lidhur 

në mes të paditësit F. F., me të paditurën Komuna e Gjakovës- Drejtoria Komuna e Arsimit me 

dt.01.09.2019, kontrata e punës e lidhur në mes të paditësit A. GJ., me të paditurën Komuna e 

Gjakovës- Drejtoria Komuna e Arsimit me dt.01.09.2015, kontrata e punës e lidhur në mes të 

paditësit F. H. me të paditurën Komuna e Gjakovës- Drejtoria Komuna e Arsimit me 

dt.01.09.2015, kontrata e punës e lidhur në mes të paditëses I. R., me të paditurën Komuna e 

Gjakovës- Drejtoria Komuna e Arsimit me dt.01.09.2015, kopja e letërnjoftimit për T. Rr., 

kontrata e punës e lidhur në mes të paditëses T. Rr., me të paditurën Komuna e Gjakovës- 

Drejtoria Komuna e Arsimit me dt.01.11.2018, vërtetimi i lëshuar nga shkolla e muzikës “Prenk 

Jakova” me numër të protokollit 5/645, lëshuar me dt.25.02.2021, shikohen certifikatat e 

vendbanimit për paditësit F. F., A. GJ., F. H., I. R., T. Rr., lexohet vërtetimi i lëshuar nga stacioni 

i autobusëve Sh.A Mitrovicë, me dt.10.02.2021, dhe i nënshkruar nga krye shefi ekzekutiv Xh. 

H.,  vërtetimi i Shoqatës së transportit të udhëtareve në Gjakovë, leshur me dt.07.10.2020. 

 

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 zbatuara, u vërtetua gjendja faktike si në vijim: 

 

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 
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tek e paditura të punësuar në Shkollën e Muzikës “Prenk Jakova”, në Gjakovë. E paditura nuk i 

ka kontestuar në përgjigje në padi 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 paditësit 1. K.K., nga Gjakova, 2. L. B. V., nga Gjakova, 3. F. P., nga 

Vushtrria, 4. A. GJ., nga Prizreni, 5. F. H., nga Prishtina, 6. I. R., nga Prizreni, 7. T. Rr. nga 

Gjakova, janë në marrëdhënie pune të përhershme tek e paditura, të punësuar në Shkolla e 

muzikës “Prenk Jakova”, në Gjakovë, në cilësinë e mësimdhënësve. Të gjithë janë anëtarë të 

SBASHK-ut. Nga certidfikatat e vendbanimit vërtetohet se paditësi F. F., është me venbanim në 

Vushtrri, rr.”. . .”, paditësi F. H. është me venbanim në Prishtinë rr.”. . .” Pn, paditësi A. GJ. 

është me vendbanim në Prizren rr’. . .” nr.7, paditësja I. R. është me vendbanim në Prizren në “. 

. .” Nr.7 , të njejtit janë mësimdhënës në Shkollën e Muzikës “Prenk Jakova” dhe udhëtojnë prej 

vendbanimit të tyre deri në Gjakovë ku është edhe vend punimi i tyre në Shkollën e Muzikës 

“Prenk Jakova”.  

 

Nga vërtetimi i lëshuar nga Shkolla e muzikës “Prenk Jakova” në Gjakovë, numër të 

protokollit 5/645 dt.25.02.2021, për paditësit 1. K.K., nga Gjakova, 2. L. B. V., nga Gjakova, 3. 

F. P., nga Vushtrria, 4. A. GJ., nga Prizreni, 5. F. H., nga Prishtina, 6. I. R., nga Prizreni, 7. T. 

Rr. nga Gjakova, vërtetohet se shkolla “Prenk Jakova”, që prej datës 27.12.2016 e deri me 

dt.27.12.2019, ka mbajtur mësim gjithsej 561 ditë pune dhe atë që nga dt.27.12.2016 deri me 

16.06.2017, janë mbajtur 108 ditë pune, prej datës 04.09.2017 deri më 20.06.2018 janë mbajtur 

185 ditë pune, nga 03.09.2018-21.06.2019, 185 ditë pune, 02.09.2019-27.12.2019, 83 ditë pune. 

Nga këto ditë punë vërtetohet se paditësja K.K., ka gjithsej 471 ditë pune, paditësja L. B.-V., ka 

gjithsej 487 ditë pune, paditësi F. F., ka gjithsej 203 ditë pune, paditësi A. GJ., ka gjithsej 561 

ditë pune, paditësi F. H., ka gjithsej 367 ditë pune, paditësja I. R., ka gjithsej 367 ditë pune, 

paditësi T. Rr., ka gjithsej 225 ditë pune. 

 

Nga vërtetimi i lëshuar nga ndërmarrja shërbyese e transportit tokësor stacioni i 

autobusëve SHA Mitrovicë vërtetohet se çmimi i biletës së udhëtimit në relacionin Vushtri-

Prishtinë për punëtorët e arsimit është 0.70 Euro. 

 

Nga vërtetimi i lëshuar shoqata e transportit të udhëtarëve në Gjakovë të dt.07.10.2020 

dhe i nënshkruar nga kryetari i shoqatës vërtetohet se për Prishtinë(Qytet) – Gjakovë(Qytet) 

bileta për vajtje-ardhje kushton 8 euro, për Vushtri(Qytet)-Gjakovë(Qytet) për vajtje-ardhje 

bileta kushton 10 Euro dhe për relacionin Prizren(Qytet)-Gjakovë(Qytet) vajtje-ardhje kushton 

5 Euro. 

  

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 

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 ligjor), 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 
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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.. 

 

Sa i përket kërkesës së paditësve F. F., nga Vushtria, A. GJ., nga Prizreni, F. H. nga 

Prishtina dhe I. R. nga Prizreni, në raport me shpenzimet e udhëtimit nga vendbanimet e tyre, 

vërtetohet se paditësi F. F., nga vendbanimi i tij qyteti i Vushtrrisë deri në Prishtinë dhe nga 

Prishtina e deri në vend punim – Shkolla e muzikës “Prenk Jakova”, Gjakovë dhe duke u bazuar 

në vërtetimin e lëshuar nga stacioni i autobusëve SHA Mitrovicë si dhe vërtetimin e lëshuar nga 

Shoqata e Transportit të Udhëtarëve në Gjakovë, vërtetohet se bileta kthyese në relacionin e 

lartcituar, kushton 10.70 Euro vajtje-ardhje, ashtu që gjykata në rastin konkret paditësit, i ka 

llogaritur ditët e pranisë në punë 203 ditë pune dhe bileta kthyese në lartësi prej 10.70 euro,  në 

ditë, atëherë rezulton se paditësit në kuptim të dispozitës ligjore nenin 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. 5 të Kontratës Kolektive të 

Arsimit në Kosovë të dt.18.04.2017, sipas të cilës është paraparë në mënyrë decidive se: 

“Punonjësit arsimor që udhëtojnë në vendbanimet e komunës përkatëse – ku punojnë, i paguhet 

shpenzimet e rrugës 70% të biletave të trafikut urban”, për këtë kriter i takon 70% e shumës, 

respektivisht shuma e përgjithshme prej (203 x 7.49 €) = 1.520.47 euro, mirëpo meqenëse pala 

paditëse ka kërkuar shumën prej 1.278.90 gjykata ja ka aprovuar këtë shumë. Paditësi A. GJ., në 

raport me shpenzimet e udhëtimit nga vendbanimi i tij qyteti i Prizrenit e deri në në vend punim 

– Shkolla e muzikës “Prenk Jakova”, Gjakovë dhe duke u bazuar në vërtetimin e lëshuar nga 

Shoqata e Transportit të Udhëtarëve në Gjakovë, vërtetohet se bileta kthyese në relacionin e 

lartcituar, kushton 5 Euro vajtje-ardhje, ashtu që gjykata në rastin konkret paditësit, i ka llogaritur 

ditët e pranisë në punë 561 ditë pune dhe bileta kthyese në lartësi prej 5 euro,  në ditë, atëherë 

rezulton se paditësit, për këtë kriter i takon 70% e shumës, respektivisht shuma e përgjithshme 

prej (561 x 3.5 €) = 1.963.50 euro. Paditësi F. H., në raport me shpenzimet e udhëtimit nga 

vendbanimi i tij qyteti i Prishtinës e deri në vend punim – Shkolla e muzikës “Prenk Jakova”, 

Gjakovë, duke u bazuar në vërtetimin e lëshuar nga Shoqata e Transportit të Udhëtarëve në 

Gjakovë, vërtetohet se bileta kthyese në relacionin e lartcituar, kushton 8 euro vajtje-ardhje, 

ashtu që gjykata në rastin konkret paditësit, i ka llogaritur ditët e pranisë në punë 367 ditë pune 

dhe bileta kthyese në lartësi prej 8 euro, në ditë, atëherë rezulton se paditësit, për këtë kriter i 

takon 70% e shumës, respektivisht shuma e përgjithshme prej (367 x 5.60 €) = 2.055.20 euro. 

Paditëses I. R., në raport me shpenzimet e udhëtimit nga vendbanimi i saj qyteti i Prizrenit e deri 

në vend punim – Shkolla e muzikës “Prenk Jakova”, Gjakovë dhe duke u bazuar në vërtetimin e 

lëshuar nga Shoqata e Transportit të Udhëtarëve në Gjakovë, vërtetohet se bileta kthyese në 

relacionin e lartcituar, kushton 5 Euro vajtje-ardhje, ashtu që gjykata në rastin konkret paditësit, 

i ka llogaritur ditët e pranisë në punë 367 ditë pune dhe bileta kthyese në lartësi prej 5 euro,  në 

ditë, atëherë rezulton se paditësit, për këtë kriter i takon 70% e shumës, respektivisht shuma e 

përgjithshme prej (367 x 3.5 €) = 1.284.50 euro, ashtu që duke pasur parasysh dispozitën ligjore 

nenin 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. 5 të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë të dt.18.04.2017, sipas të cilës është 

paraparë në mënyrë decidive se: “Punonjësit arsimor që udhëtojnë në vendbanimet e komunës 

përkatëse – ku punojnë, i paguhet shpenzimet e rrugës 70% të biletave të trafikut urban”, gjykata 

i ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësve për këtë kriter bazuar në këtë dispozitë ligjore. 

 

E paditura e cila në rastin konkret e posedon legjitimitetin e plotë pasiv është e detyruar 

që të ia kompensojë së bashku me shpenzimet subsidiare.  

 

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 
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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. 

 

Sa i përket deklarimit të autorizuari të paditurës se kërkesa është parashkruar, një 

deklarim i tillë është i pa qëndrueshëm pasi që me nenin 87 të Ligjit të Punës LIGJI Nr. 03/L-

212, është e përcaktuar në mënyrë decidive se {Të gjitha kërkesat nga marrëdhënia e punës në 

para, parashkruhen brenda afatit prej tri (3) vitesh, nga dita e paraqitjes së kërkesës{. Në rastin 

konkret padia është parashtruar me 27.12.2019 dhe kërkohet kompensimi nga dt.27.12.2016, në 

rastin konkret për periudhën tre vjeçare. 

 

Meqenëse në seancë i autorizuari i paditësve e tërheq kërkesën për shpenzimin e 

udhëtimeve për paditësin T. Rr., nga Gjakova, gjykata në kuptim të nenit 261 par.3 lidhur me 

par. 2 të LPK-së, Nr. 03/L-006. Dt. 30 qershor 2008, vendosi si në dispozitiv II të këtij 

aktvendimi 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale u muar 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.1233/19,  me datë 27.05.2021 

 

                        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. 


