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Numri i dokumentit:     02531186 

 

 C..nr.307/2021 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË, Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni Civil, 

gjyqtarja Afijete Sada - Gllogjani me zyrtaren ligjore Albana Curri, duke vendosur në çështjen 

juridike të paditëses B. Gj. nga Gjakova, të cilën e përfaqëson i autorizuari Ylli Bokshi, avokat 

në Gjakovë, kundër të paditurës Komuna e Gjakovës - Drejtoria Komunale e Arsimit, për  kontest 

pune- kompensimin e shujtës ditore dhe shpenzimeve të transportit, vlera kontestit 1,674.80 euro, 

pas përfundimit të shqyrtimit kryesor – publik të mbajtur me 23 nëntor 2021, në prezencën e të 

autorizuarit të paditëses dhe në mungesë të të paditurës, me 20 dhjetor 2021, murr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

APROVOHET kërkesëpadia e paditëses B. Gj. nga Gjakova dhe  DETYROHET e paditura 

Komuna e Gjakovës - Drejtoria Komunale e Arsimit, që paditëses në emër të ushqimit për 681 

ditë pune, brenda periudhës kohore 19 janar 2017 – 28 shkurt 2021, të ia kompensojë shumën në 

lartësi prej 1,362.00 euro (një mijë e treqind e gjashtëdhjetë e dy euro) nga 2 euro për ditë pune, 

si dhe në emër të kompensimit të shpenzimeve të transportit për 182 ditë pune, në lartësi prej 

70% të biletës së udhëtimit, brenda periudhës kohore 19 janar 2017 – 28 shkurt 2021, të ia 

kompensojë shumën në lartësi prej 312,80 euro (treqind e dymbëdhjetë euro e tetëdhjetë cent) 

përkatësisht t’ia paguajë shumën e përgjithshme në lartësi prej 1,674.80 euro (një mijë e 

gjashtëqind e shtatëdhjetë e katër euro e tetëdhjetë cent) duke e llogaritur edhe kamatën ligjore 

8% në vit, e cila rrjedhë nga data 23 nëntor 2021, e deri në pagesën definitive, si dhe shpenzimet 

procedurale, në lartësi prej 494.40 euro (katërqind e nëntëdhjetë e katër euro e dyzetë cent) të 

gjitha këto në afat prej 7 ditësh nga dita e marrjes së këtij aktgjykimit, e nën kërcënim të 

përmbarimit. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësja në padinë e parashtruar në këtë gjykatë me datë 17 mars 2021 përmes të autorizuarit 

të saj, ka parashtruar se është e punësuar tek e paditura, përkatësisht si mësimdhënëse e mësimit 

klasor. E paditura, në bazë të nenit 36, par. 8 të Kontratës Kolektive të Arsimit Parauniversitar, 

e nënshkruar mes Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë si dhe SBASHK, datë 11 

prill 2014 dhe në bazë të nenit 35, paragrafi 7 dhe 8 të Kontratës Kolektive të Arsimit 

Parauniversitar, e nënshkruar mes Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë si dhe 

SBASHK, datë 18 prill 2017, është e obliguar që punëtorëve të arsimit, të i kompensojë ushqimin 

gjatë orarit të punës dhe atë dy euro për çdo ditë të paraqitur në punë dhe 70% të shpenzimeve 

të udhëtimit. E paditura edhe përkundër detyrimeve të cilat rrjedhin nga Kontratat e 

lartpërmendura, nuk ka përmbushur obligimet e caktuara që rrjedhin nga të njëjtat, kështu që për 



 Numri i lëndës: 2021:052622 
 Datë: 20.12.2021 
 Numri i dokumentit: 02531186 
 

2 (6)  

 2
0

2
1

:0
5

2
6

2
3

 

këtë arsye paditësja ka qenë e detyruar që të parashtrojë padi – kërkesëpadi dhe të kërkojë 

realizimin e të drejtës së saj subjektive. 

 

I autorizuari i paditëses gjatë shqyrtimit kryesor ka deklaruar se mbetet pranë padisë dhe 

kërkesëpadisë së precizuar me parashtresën e datës 27 tetor 2021 si dhe deklarimeve në seancën 

e datës 11 tetor 2021, duke i propozuar gjykatës që të vazhdohet me administrimin e provave, 

gjegjësisht ekspertizën financiare. Në bazë të provave është vërtetuar se e paditura në bazë të 

kontratave kolektive ka pasur për obligim që paditëses t’i kompensoj ushqimin për ditët e pranisë 

në punë dhe 70% të shpenzimeve të udhëtimit. Në bazë të ekspertizës financiare e cila është 

bazuar në vërtetimet e lëshuara  nga shkollat dhe shoqata e transportit, janë  vërtetuar ditët e 

pranisë në punë, ditët e udhëtimit të paditëses për në vend punim në ato shkolla ku ka punuar, 

ku nga kjo është vërtetuar edhe  lartësia e kërkesës. E paditura me përgjigje në padi nuk ka 

kontestuar bazën apo lartësinë e kërkesëpadisë. Të njëjtit në atë përgjigje janë thirrur vetëm në 

planifikimet buxhetore të tyre, të cilat për paditësen dhe këtë çështje në përgjithësi, nuk janë 

relevante. E paditura, po ashtu dhe pas pranimit të ekspertizës, të njëjtën nuk e ka kundërshtuar, 

ashtu që gjykatës i ka propozuar që padia dhe kërkesëpadia e precizuar të aprovohen në tërësi si 

të bazuara. 

 

Shpenzimet procedurale i ka kërkuar sipas TA  dhe atë 20.00 euro për taksë gjyqësore, 104,00 

euro për  përpilimin e padisë, 135,20 euro për seancën e datës 12 tetor 2021, 135,20 euro për 

seancën kryesore të datës 23 nëntor 2021, si dhe 100,00 euro për ekspertizë financiare, gjithsejtë  

494.40 euro. 

 

E paditura në përgjigje në padi të parashtruar me 12 korrik 2021 (pas afatit të paparë ligjor) ka 

theksuar se e kundërshton padinë dhe kërkesëpadinë si të pa bazuar dhe  ka propozuar që 

kërkesëpadia e paditëses të refuzohet. Bazuar në Kontratën Kolektive të Arsimit në Kosovë të 

nënshkruar me datë 18 prill 2017 në mes të Arsim Bajrami - ish Ministër i Arsimit, Shkencës 

dhe Teknologjisë dhe Rrahman Jashari, Kryetar i SBASHK-ut,  njoftojnë se përkundër nenit 46 

të asaj Kontrate, nga ana e MASHT-it dhe SBASHK-ut nuk janë angazhuar dhe ndihmuar 

Komunat që të bëjnë planifikimin me kohë të buxhetit dhe kostos buxhetore për zbatimin e asaj 

Kontrate në Ministrinë e Financave me qëllim të realizimit të buxhetit. Po ashtu në bazë të 

Qarkores Buxhetore 2020/01, numër 777 datë 15 maj 2019 të lëshuar nga Bedri Hamza - ish 

Ministër i Financave në Grantin Specifik për Arsim Parauniversitar, ku vetëm është paraparë në 

pikën q) kalkulimi i tri pagave pas pensionimit me kosto 1.4 milion euro dhe nuk është paraparë 

kurrfarë obligimi për shpenzimet e shujtës ditore për punonjësit arsimor, gjë që i bie e pa 

implementueshme në aspektin financiar për realizimin e kërkesës së paditëses  në rastin konkret 

si dhe me dispozitën kalimtare të   nenit  46 paragrafi 1 të Kontratës Kolektive të saj citim 

“MASHT dhe SBASHK, angazhohen bashkërisht për të informuar dhe ndihmuar komunat që të 

bëjnë planifikimin  me kohë të buxhetit  dhe kostos financiare për zbatimin e dispozitave të nenit 

35 paragrafët 5, 7 dhe 9  dhe nenin 46 paragrafi 2  të saj” citim “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 nenet 35 paragrafi 5,7 dhe 9 brenda mundësive institucionale, ligjore dhe 

financiare”. Kërkesa e paditëses në rastin konkret  nuk ka qenë e paraparë edhe me Qarkoren 

2017/01 datë 13 maj 2016, numër 966 e ish Ministrit të Financave  Avdullah Hoti ku ndër të tjera  

në Grantin Specifik për Arsimin Parauniversitar për vitin 2017 nuk është paraparë kurrë farë 

obligimi për shpenzimet e shujtës ditore për punonjësit arsimor. Po ashtu edhe në Qarkoren 

buxhetore 2019/01 datë 15 maj 2018 numër 950 lëshuar nga Bedri Hamza ish Ministër i 

Financave ka qenë e paraparë pika q) kalkulimi i  tri pagave pas pensionimit me kosto 1 milion 

euro. Bazuar në Qarkoret e lartë shënuara nuk është paraparë implementimi i nenit 35 paragrafi 
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5 dhe 7 i Kontratës Kolektive. Me propozim për gjykatën që t’a refuzoj në tërësi kërkesëpadinë 

e paditëses.  

 

Gjykata me propozimin e të autorizuarit të paditëses dhe në kuptim të nenit 423 paragrafi 4 të 

LPK-së, shqyrtimin  kryesor  e mbajti në mungesë të të paditurës së ftuar në mënyrë të rregullt. 

 

Gjatë shqyrtimit Gjykata ka bërë administrimin e provave si në vijim: Kontratën e punës datë 

01 shtator 2017 leg.br.166/2021 datë 22 janar 2021 të lëshuar nga SHFMU “Mustafa Bakija” në 

Gjakovë, Kontratën e punës të lëshuar nga SHFMU “Mustafa Bakija” në Gjakovë me 06 tetor 

2020 leg.nr.158/2021 datë 21 janar 2021, Kontratën e punës të lëshuar me 24 prill 2019 nga 

SHFMU “Zekeria Rexha” në Gjakovë, leg.nr.157/2021 datë 21 janar 2021,  Vendimin e datës 

06 tetor 2020 - referencën me nr. zyrt.04-133, Vendimin e lëshuar me 6 mars 2018 - referencën 

zyrtare 04-59, vërtetimin e lëshuar nga SHFMU “Zekeria Rexha” nr.1317/20  datë 18 janar 2021, 

vërtetimin me nr. të prot. 20/021  të lëshuar me 19 janar 2021, si dhe ekspertizën e përpiluar me 

15 tetor 2021 nga eksperti financiar Nd. N., ku pas vlerësimit veç e veç dhe lidhshmërinë e tyre 

reciproke, e në kuptim të nenit 8 të LPK-së, vërtetojë se kërkesëpadia e paditëses, është në tërësi 

e themeltë dhe si e tillë u aprovua.  

 

Nga provat e administruara në këtë çështje kontestimore u vërtetua gjendja faktike si në vijim: 

 

Nga Kontrata e punës datë 01 shtator 2017 e lëshuar nga SHFMU “Mustafa Bakija” në 

Gjakovë, provohet fakti se këtu paditësja ka lidhur kontratë me të paditurën – shkollën “Mustafa 

Bakija” në Gjakovë, vendi i punës: mësimdhënëse – lënda: mësim klasor me kohëzgjatje të 

kontratës 19 janar 2017 – me kohë të caktuar.  

 

Me Kontratën e punës të lëshuar nga SHFMU “Mustafa Bakija” në Gjakovë me 06 tetor 2020, 

provohet fakti se këtu paditësja ka lidhur kontratë me të paditurën – shkollën “Mustafa Bakija” 

në Gjakovë, vendi i punës: mësimdhënëse – lënda: mësim klasor me kohëzgjatje të kontratës 16 

tetor 2020 – deri në kthimin nga pushimi i lehonisë të mësimdhënëses së mësimit klasor – Sh. 

A.  

 

Kontrata e punës e lëshuar me 24 prill 2019 nga SHFMU “Zekeria Rexha” në Gjakovë, provon 

rrethanën se këtu paditësja ka lidhur kontratë me të paditurën – shkollën “Zekeria Rexha” në 

Gjakovë, vendi i punës: mësimdhënëse – lënda: mësim klasor me kohëzgjatje të kontratës 24 

prill 2019 me kohë të caktuar.  

 

Me referencën nr. zyrt.04-133, provohet fakti se këtu paditësja e punësuar si mësimdhënëse e 

mësimit klasor në shkollën “Fan Noli” në Dujakë, sistemohet në kohë të caktuar në shkollën 

“Mustafa Bakija” në Gjakovë, pasi mësimdhënësja Sh. A. gjendet në pushim të lehonisë si dhe 

pasi e njëjta i plotëson kriteret e udhëzimit administrativ MASHT, nr. 10/2018. Fillimi i punës 

duhet të jetë 06 tetor 2020.  

 

Referenca tjetër me nr. zyrt. 04-59, provon faktin se këtu paditësja sistemohet përkohësisht 

deri me 30 qershor 2018 në shkollën “Durak Ahmeti” në Demjan 1, pasi mësimdhënësja Z. Sh., 

ka dalë në pushim të lehonisë për periudhën 3 mujore. Fillimi i punës duhet të jetë nga 22 shkurt 

2018.  

 

Me vërtetimin e lëshuar nga SHFMU “Zekeria Rexha” me 18 janar 2021,vërtetohet se këtu 

paditësja nga data 25 shkurt 2019 deri me 23 mars 2019, ka zëvendësua mësuesen A. H. nga data 

19 prill 2019, deri me 18 tetor 2019, ka zëvendësuar mësuesen B. Sh. T., nga data 01 nëntor 
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2018, deri me 29 dhjetor 2018, ka zëvendësuar mësuesen F. C., nga data 30 nëntor 2018 deri me 

03 janar 2019, ka zëvendësuar mësuesen B.B..  

 

 Nga vërtetimi me nr. të prot. 20/21  i lëshuar me 19 janar 2021, provohet fakti se këtu paditësja 

ka punuar në SHFMU “Fan Noli” në Dujakë (me kontratë) nga data 13 nëntor 2019 deri me 11 

mars 2020 në cilësinë e mësimdhënëses së mësimit klasor. Paditësja gjatë kësaj periudhe ka 

punuar 81 ditë pune.  

 

Me ekspertizën financiare të përpiluar me 15 tetor 2021 nga eksperti N. N., , i cili duke u bazuar 

në të gjitha provat materiale të cilat gjenden në shkresat e lëndës ka ardhur deri tek përfundimi 

se paditësja ka punuar 681 ditë në shkollat si në vijim: shkollën “Mustafa Bakija” në Gjakovë 

nga data 19 janar 2017 deri me 05 shkurt 2018 ka punuar 242 ditë, nga data 16 tetor 2020 deri 

me 28 shkurt 2021  ka punuar 92 ditë  gjithsejtë në atë shkollë ka punuar 334 ditë pune. Në 

shkollën “Zekeria Rexha” në Gjakovë  nga data 01 nëntor 2018 deri 29 tetor 2018 ka punuar 22 

ditë pune, nga data 30 nëntor 2018 deri 3 janar 2018 ka punuar 21 ditë pune, nga data 25 shkurt 

2019 deri me 23 mars 2019 ka punuar 20 ditë pune dhe nga data 19 prill 2019 deri me 18 tetor 

2019 ka punuar 102 ditë pune  gjithsejtë 165 ditë pune,  në shkollën “Durak Ahmeti” në Demjan  

ka punuar nga data 05 shkurt 2018 deri me 30 qershor 2019 gjithsejtë 101 ditë pune dhe në 

shkollën “Fan Noli” në Dujakë na data 13 nëntor 2019 deri 11 mars 2020 ka punuar 81 ditë pune 

gjithsejtë paditësja ka 681 ditë pune, për përudhën 

19 janar 2017 deri me 21 shkurt 2021, duke e bërë përllogaritjen si në vijim: për 

681x2,00=1,362.00 euro. Ndërsa as i përket shpenzimeve të udhëtimit paditësja ka 81 ditë pune 

në fshatin Dujakë (81x1,60euro=129,60-30%=90,70) dhe 101 ditë pune në fshatin Damjan 

(101x3euro=303-30%=212,10euro). Eksperti në fjalë ka ardhur në përfundim se paditëses për 

kompensimin e shujtës ditore për 681 ditë  të pranisë në punë  nga dy euro i takon shuma në 

lartësi prej 1,362.00 euro, ndërsa për kompensimin e shpenzimeve të udhëtimit në relacionet e 

sipër cekura në fshatin Dujakë dhe fshatin Damjan  për 182 ditë pune  i takon shuma në lartësi 

prej 312.80 euro. Eksperti, ekspertizën e tij e ka përpiluar  në mënyrë profesionale, ashtu që 

gjykata të njëjtës ia fali besimin e plotë.  Për më tepër të paditurës i është proceduar kjo ekspertizë 

me kohë (siç vërtetohet nga fletëkthesa e cila gjendet në shkresat e lëndës) dhe e njëjta nuk ka 

dhënë vërejtje me shkrim, çka rezulton se është pajtuar me përmbajtjen e kësaj ekspertizë. 

 

Gjykata duke u bazuar në dispozitën ligjore të nenit  36 paragrafi 6  mësimdhënësve që 

udhëtojnë në vendbanimet e komunë spërkatëse ku punojnë u paguhen shpenzimet e rrugës 70% 

të biletave të trafikut urban, ndërsa paragrafi  8 i të njëjtit nen i Kontratës Kolektive etë Arsimit 

Parauniversiatar i cili ka filluar të zbatohet  për periudhën kohore siç është kërkuar nga data 19 

janar 2017 deri me datën 18 prill 2017. Ndërsa sipas nenit  35 paragrafi 7 të Kontratës Kolektive 

të Arsimit  datë 18 prill 2017 dhe Kontrata e datës 22 janar 2021, në të cilat në mënyrë të njëjtë 

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) euro për të 

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

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

nuk e ka obligim, për t’a bërë kompensimin”,  në kontratat e punës të sipër elaboruara si dhe 

ekspertizën financiare të përpiluar me 15 tetor 2021 nga eksperti N. N., e cila ekspertizë i ka 

specifikuar ditët e prezencës në punë të paditëses në shkollat përkatëse erdhi në përfundim se 

kërkesa e paditëses për një kompensim të këtillë është e themeltë, ashtu që të njëjtës për këtë 

kompensim i takon shuma në lartësi prej 1,362.00 euro, siç është vendosur në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  
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Gjykata në raport me kërkesën e paditëses për kompensimin e shpenzimeve të udhëtimit duke 

u bazuar në dispozitën ligjore të nenit 35 par. 5 të Kontratës Kolektive të Arsimit  datë 18 prill 

2017me të cilën është paraparë se: “Punonjësit arsimor që udhëtojnë në vendbanimet e komunës 

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

bazuar në dispozitën e lartcekur, e duke u bazuar në provat e lartcekura dhe atë Kontratat e punës, 

ekspertizën e lartcekur, nga janë specifikuar ditët e prezencës në punë, në shkollat ku ka udhëtuar 

këtu paditësja dhe atë 81 ditë pune në fshatin Dujakë   nga 1.60 euro në të dy drejtimet  Gjakovë 

– Dujakë dhe anasjelltas dhe  për  101 ditë pune në fshatin Damjan  nga 1.50 euro  në një drejtim  

gjegjësisht 3 euro në të dy drejtimet duke ju pranuar 70% të çmimit të biletës së udhëtimit në 

këto relacione  për në fshatin Dujakë shumën 90.70€ ndërsa në fshatin Damjan shumën 212.10 

euro në shumë të tërësishme 312.80 euro,  erdhi në përfundim se kërkesa e saj në raport me këtë 

kompensim  është e bazuar  dhe u aprovua. 

 

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 qershor 2012 (i 

cili është në implementim nga data 20 dhjetor 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 paragrafi 1 i 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 kreditorit, përkatësisht këtu paditëses në rastin konkret, të ia paguajë 

vlerën e kërkesëpadisë si dhe shpenzimet tjera akcesore, siç më detajisht është vendosur në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Lidhur me kamatëvonesën gjykata vendosi duke u bazuar në nenin 382  paragrafi 1 të Ligjit 

për Marrëdhëniet e Detyrimeve, ku parashihet se “Debitori që vonon në përmbushjen e detyrimit 

në të holla debiton, përpos borxhit kryesor, edhe kamatën”, tutje paragrafi 2 i këtij neni parasheh 

se “Lartësia e kamatëvonesës është 8% në vit, për veç nëse parashihet ndryshe me ligj të 

veçantë”, andaj meqenëse e paditura ka rënë në vonesë në kompensimin e obligimit sa i përket 

kompensimit lidhur me shpenzimet e shujtës ditore dhe shpenzimeve të udhëtimit në punë, që ka 

pasur ndaj këtu paditëses, gjykata vlerëson së përpos kërkesës kryesore, të njëjtës i takon edhe 

kamata e gjykuar sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Me rastin e vendosjes gjykata murr parasysh pretendimet e palës së paditur të paraqitura në 

përgjigje në padi (pas afatit të paraparë ligjor), por u konsideruan pa ndikim në vendosjen 

ndryshe të kësaj çështje. Lidhur me mos koordinimin institucional, siç janë Qarkoret e 

përmendura  të Ministrive  përkatëse  pala paditëse nuk mund të pësoj nga fakti se Kontratat 

Kolektive kanë qenë në fuqi dhe të zbatueshme.  

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale u mor sipas nenit 452 paragrafi 1 të LPK-së, me ç’rast 

paditëses iu pranuan shpenzimet siç në poshtë vijojnë: për pagesën e taksës gjyqësore për padi, 

shuma 20.00 euro, për përpilimin e padisë shuma  104.00 euro, për pjesëmarrje në shqyrtimin 

përgatitor shuma  135.20 euro, për pjesëmarrje në shqyrtimin kryesor shuma  135.20 euro, si dhe 

përpilimin e ekspertizës shuma prej 100.00 euro, përkatësisht shuma e përgjithshme prej 494.40 

euro. 

 

Nga të lartë cekurat u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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C.nr.307/2021, me 20 dhjetor 2021 

 

                                                                                                            Gj y q t a r j a,  

                                                                                                                Afijete Sada - Gllogjani  

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi, pala e pa kënaqur ka të drejtë ankese në 

afat prej 7 ditësh, pas marrjes së tij, Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, përmes kësaj 

Gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


