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Numri i dokumentit:     01741636 

 

 

C.nr.529/2020 

 

 

 GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, gjyqtari Jonuz Bugari, me bashkëpunëtorin profesional 

Armond Qmega, në çështjen juridike të paditësve Sh. Sh. nga Prizreni, H. K. nga fshati Zatriq, 

Komuna e Rahovecit, H. K. nga fshati Zatriq, Komuna e Rahovecit dhe K. S. nga fshati Drenoc, 

Komuna e Rahovecit, të cilët i përfaqëson përfaqësuesi i tyre i autorizuar avokati A. M. nga 

Rahoveci, sipas autorizimit në shkresat e lëndës, kundër të paditurës Komuna e Rahovecit – 

Drejtoria Komunale e Arsimit, të cilën e përfaqëson përfaqësuesi ligjor B. O., sipas autorizimit 

në shkresat e lëndës, për shkak të kompensimin e shpenzimeve të udhëtimit dhe ushqimit, vlera 

e kontestit 7,247.oo €, pas mbajtje përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesor, më 18.02.2021, 

merr këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

 APROVOHET padia dhe kërkesëpadia e paditësve Sh. Sh., H. K., H. K., K. S. dhe 

DETYROHET e paditura Komuna e Rahovecit - Drejtoria Komunale e Arsimit, që paditësve e 

duke filluar prej datës 18.04.2017 e deri me datën 31.12.2020, t’u paguaj kompensim në emër të 

udhëtimit prej 70 % nga biletat kushtuese dhe kompensim në emër të ushqimit gjatë punës për 

në lartësi prej 2,oo €, për një ditë pune për secilin paditës si vijon:  

- Paditëses së parë Sh. Sh., në emër të shpenzimeve të udhëtimit, për 469 ditë, në relacion 

Krushë e Madhe – Rahovec dhe anasjelltas dhe atë 70 % nga bileta kthyese prej 2.60,oo 

€ dhe 70 % nga shuma e biletës kthyese prej 2,oo €, në relacion Rahovec – Zatriq dhe 

anasjelltas, t’ia kompensoj shumën prej 1,412,oo €, si dhe në emër të shpenzimeve për 

ushqim gjatë punës për 469 ditë, në vlerë prej 2,oo €, për një ditë pune, shumën prej 

938,oo €, përkatësisht shumën e përgjithshme prej 2,350.oo €. 

- Paditësit së dytë H. K., në emër shpenzimeve për ushqim gjatë punës për 592 ditë, në 

lartësi prej 2,oo €, për një ditë pune, shumën prej 1,184.oo €. 

- Paditëses së tretë H. K., në emër të shpenzimeve për ushqim gjatë punës për 592 ditë, në 

vlerë prej 2,oo €, për një ditë pune, shumën prej 1,204.oo €. 

- Paditëses së katërt K. S., në emër të shpenzimeve të udhëtimit, për 592 ditë, në relacion 

Drenoc – Rahovec dhe anasjelltas dhe atë 70 % nga bileta kthyese prej 1,oo € si dhe 70 

% nga shuma e biletës kthyese prej 2,oo €, në relacion Rahovec – Zatriq dhe anasjelltas, 

t’ia kompensoj shumën prej 1,245,oo €, si dhe në emër të shpenzimeve për ushqim gjatë 

punës për 592 ditë, në vlerë prej 2,oo €, për një ditë pune, shumën prej 1,184.oo €, 
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përkatësisht shumën e përgjithshme prej 2,529.oo €, apo gjithsej shumën prej 7,247.oo 

€uro, të gjitha me kamatë ligjore prej 8%, duke e llogaritur nga prej ditës së marrjes së 

këtij aktgjykimi (18.02.2021), e deri në pagesën definitive, të gjitha këto  në afat prej 15 

ditësh, pas pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm, SI 

ME BAZË. 

 

 DETYROHET e paditura që në po të njëjtin afat, paditësit t’i paguaj edhe shpenzimet 

procedurale në shumë prej 1,089.oo €uro me kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

 

A r s y e t i m 

 Paditësit Sh. Sh., H. K., H. K. dhe K. S., nëpërmjet përfaqësuesit të tyre të autorizuar 

kësaj gjykate i kanë ushtruar padinë, kundër të paditurës Komuna e Rahovecit - Drejtoria 

Komunale e Arsimit, për shkak të kompensimit të shpenzimeve të udhëtimit dhe ushqimit. 

 E paditura me parashtresën e saj përgjigje në padi, e ka kontestuar në tërësi kërkesëpadinë 

e paditësve ndaj të paditurës. 

Sipas kësaj çështje juridike është caktuar seanca e shqyrtimin kryesor, në të cilën janë 

paraqitur përfaqësuesi i paditësve avokati A. M., si dhe përfaqësuesi i të paditurës B. O. jurist i 

diplomuar. 

 

 Përfaqësuesi i autorizuar i paditësit avokati A. M., deklaroi se mbetet në tërësi pranë 

padisë së ushtruar, kërkesëpadisë, pretendimeve në padi, ritheksoi se këtu paditësit me kontratë 

pune të përhershme, janë në marrëdhënie pune, pranë këtu të paditurës, respektivisht pranë 

SHFMU “Dëshmorët e Zatriqit’’ në fshatin Zatriq, Komuna e Rahovecit, pranë parashtresës mbi 

precizimin e kërkesëpadisë të datës 08.02.2021, theksoj se këtu paditësve e sipas dispozitave të 

Ligjit të punës, pos të drejtave të tjera, sipas dispozitave të nenit 35.5 të kontratës kolektive para 

universitare të vitit 2017, “punonjësit arsimore që udhëtojnë ne vendbanimet e komunës 

përkatëse ku punojnë, i paguajnë shpenzimet e rrugës dhe atë 70% të biletave të udhëtimit 

urbane” bashkangjitur shkresave të lëndës i janë dorëzuar biletat për të gjithë paditësit, e sipas 

dispozitave të nenit 35 al 7, të njëjtës kontratë në mënyrë taksative është rregulluar se “të 

punësuarve u sigurohet kompensimi për ushqim gjatë punës për ditët e pranisë në punë për një 

ditë punë në shumë prej 2 euro, për të punësuarit që kanë marrëdhënie të punës primare në 

institucionet ushqimore” e në këtë drejtim paditësit me kërkesë të veçantë, nr. i protokollit 3766, 

prej datës 03.12.2019, i janë drejtuar drejtorit të arsimit që e paditura t’i përmbushë detyrimet 

sipas kontratës së përmendur, ku as sot e kësaj dite nga e paditura nuk kanë marrë kurrfarë 

përgjigje. I propozoi gjykatës që të zbatojë procedurën e provave, t’i administroj të gjitha provat 

e administruara, e në seancën e sotme i propozoj gjykatës që si prova të veçanta ta procedojë 

vërtetimin mbi ditët e pranisë në punë nr. 214/18, prej datës 29.01.2021, si dhe certifikatat e 

banimit për të gjithë paditësit, i kërkoi shpenzimet procedurale sipas tarifës sipas Odës së 

Avokatëve, në shumë prej 1,713.oo €, andaj në fund i propozoi gjykatës që kërkesëpadinë e 

paditësve ta miratojë në tërësi si me bazë. 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës B. O. deklaroi se e konteston në tërësi 

kërkesëpadinë e paditësve, pranë gjykatës dorëzoi përgjigjen në padi në të cilën e paditura 

thekson se i mungon legjitimiteti real pasiv duke qenë se nuk është nënshkruese e kontratës 

kolektive të arsimit e cila kontratë është nënshkruar në kuptim të nenit 90. parg. 2 të Ligjit të 

Punës me të cilin është përcaktuar se marrëveshja kolektive mund të lidhet në nivel vendi, në 
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nivel të degës dhe në nivel të ndërmarrjes. Duke qenë se e paditura është organizatë buxhetore e 

nivelit lokal dhe i nënshtrohet dispozitave të Ligjit për menaxhimin e financave publike dhe 

përgjegjësit, nuk ka mundësi institucionalë, ligjore dhe administrative për të përmbushur 

detyrimet që rrjedhin nga kjo kontratë, ashtu si që është paraparë ne nenin 35 para. 7,7,9 të 

kontratës kolektive të arsimit, provat e paraqitura në padi janë në kundërshtim me LMFPP dhe 

rregullores financiare për shpenzimin e parave publike të përshkruar me gjerësisht në përgjigje 

ne padi. Për te gjitha këto i propozojmë gjykatës qe kërkesëpadinë e paditësve ta refuzoj në tërësi 

si të pa themeltë dhe të pa bazuar. 

 

Për të vërtetuar faktet vendimtare në lidhje me këtë çështje kontestimore, gjykata i ka 

zbatuar provat duke bërë shikimin në kërkesën e paditësve respektivisht te mësimdhënësve për 

pagimin e kompensimit për ushqim dhe shpenzimet e udhëtimit, ka bërë shikimin në kontratat e 

punës për mësimdhënës, ka bërë shikimin në fotokopjet e letërnjoftimeve për paditësit si dhe në 

kopjet e biletave të udhëtimit për paditësit, ka bërë shikimin në certifikatën e vendbanimit të 

paditësve, ka bërë shikimin për ditët e pranisë në punë për paditësit me numër të protokolli 0197 

të datës 04.02.2021, si dhe ka bërë shikimin në përgjigjen e DKA-së, në kërkesat e paditësve nr. 

04/098 të datës 23.01.2020. 

 

Pas analizimit dhe vlerësimit të secilës provë veç e veç dhe të gjitha së bashku, bazuar në 

dispozitat të neneve 7 dhe 8 të LPK-së, duke i vlerësuar deklarimet e ndërgjyqësve dhe në bazë 

të bindjes së vetë të lirë, është konstatuar se kërkesëpadia e paditësve është e bazuar dhe e njëjta 

është aprovuar. 

 

 Gjatë procedurës së provave, kjo gjykatë si provë të veçantë, ka proceduar kontratën e 

punës për mësimdhënësin të datës 01.06.2016, për paditësen Sh. Sh., dhe se nga ky vërtetim, 

gjykata pa kusht ka vërtetuar faktin relevant se këtu paditësja Sh. Sh. ka qenë e sistemuar në 

punët dhe detyrat e punës si Drejtoreshë e SHFMU “Dëshmorët e Zatriqit” në Zatriq. 

 

Me shikimin në kontratën e punës për mësimdhënës e datës 01.09.2015, për paditësin H. 

K., vërtetohet se paditësi H. K. ka qenë e sistemuar në punët dhe detyrat e punës në SHFMU 

“Dëshmorët e Zatriqit” në Zatriq. 

 

Me shikimin në kontratën e punës për mësimdhënës e datës 01.09.2015, për paditësen H. 

K., vërtetohet se paditësja H. K. ka qenë i sistemuar në punët dhe detyrat e punës në SHFMU 

“Dëshmorët e Zatriqit” në Zatriq. 

 

Me shikimin në kontratën e punës për mësimdhënës e datës 01.10.2016, për paditësen K. 

S., vërtetohet se paditësja K. S. ka qenë i sistemuar në punët dhe detyrat e punës në SHFMU 

“Dëshmorët e Zatriqit” në Zatriq. 

 

Me shikimin në kërkesën e mësimdhënësve nr. 3766 të datës 03.12.2019, vërtetohet se 

kanë kërkuar pagimin e kompensimit për ushqim.  

 

 Sipas dispozitës së nenit 35.7 të Kontratës Kolektive e Arsimit të Kosovës, e datës 

18.04.2017, është paraparë se: “ Të punësuarve, u sigurohet kompensimi 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 marrëdhënie e punës primare në 

institucionet arsimore”.  
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Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar dhe provave të administruara në këtë çështje 

kontestimore, gjykata ka ardhur në përfundim se, kërkesëpadia e paditësve duhet të aprovohet 

pjesërisht si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

Si përfundim gjykata vlerësoi se kjo e drejtë i takon paditësve në kuptim të dispozitave 

të lartcekura, për çka dhe vendosi që kërkesëpadinë e paditësve ta aprovojë si të bazuar dhe e 

detyroi të paditurën që paditësve t'ia paguajë pagat në emër të udhëtimit dhe ushqimit si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Duke vërtetuar në këtë mënyrë gjendjes faktike me prova materiale bindëse, e duke u 

mbështetur në dispozitat e nenit 35.7 të Kontratës Kolektive e Arsimit të Kosovës, kjo gjykatë, 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Vendimin mbi kamatën, gjykata e mori në kuptim të nenit 382, të LMD-së. 

 

Vendimin mbi shpenzimet procedurale, gjykata e mbështeti në harmoni me dispozitat e 

nenit 452.1 të LPK-së, dhe vendosi që e paditura t’ia kompensoj paditësve shumën prej 1,089.oo 

€uro e që kanë të bëjnë: për përpilimin e padisë shumën prej 312,oo €, në emër të parashtresës 

shumën prej 312,oo €, për taksën gjyqësore shumën prej 60,oo €, për përfaqësim në një seancë 

shumën prej 405,oo €uro. 

 

GJYKATA THEMELROE GJAKOVË – DEGA RAHOVEC 

C.nr.529/2020,  më  18.02.2021 

 

 

  B. Profesional                                                                               Gjyqtari  

Armond Qmega                                                                          Jonuz Bugari    

 

 

 

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 7 ditëve nga 

                 dita e pranimit. Ankesa dërgohet përmes kësaj gjykate, për gjykatën  

                 e Apelit në Prishtinë – divizionit civil. 


