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Numri i lëndës: 2021:282753 

Datë: 27.04.2022 

Numri i dokumentit:     02956138 

 

C.nr.2021:282754 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Mirlinda 

Bytyqi Rexhepi, në çështjen juridike kontestimore sipas padisë së paditësve A.G., A.A., 

I.G.dhe S.S., që të gjithë nga fsh. ....K. Shtime, të cilët i përfaqëson me autorizim av. Qëndrim 

Reçica nga Lipjan, kundër të paditurës Komuna e Shtimes - Drejtoria e Arsimit me seli në 

Shtime, të cilën e përfaqëson me autorizim Lulzim Muharremi nga Shtimja, për çështjen 

juridike kompenzimin e shpenzimeve të  ushqimit, në seancën e mbajtur me datë 08 prill 2022 

mori këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET kërkesëpadia e paditësve A.G. nga fsh. .... K. Shtime, A.A. nga fsh. .... K. 

Shtime, I.G.nga fsh. .... K. Shtime, S.S. nga fsh. .... K. Shtime, në tërësi e bazuar, dhe 

DETYROHET e paditura Komuna e Shtimës - Drejtoria e Arsimit, që paditësve secilit veç e 

veç në emër të shpenzimeve të ushqimit t'ua kompensoj shumat si në vijim: 

 

-Paditësit A.G. nga fshati ... Komuna Shtime, në emër të kompensimit për shpenzimet e 

ushqimit nga 2 € për çdo ditë pune për 74 ditë të pranisë në punë t'ia kompensoj shumën prej 

148 € për periudhën nga data 20.04.2020 deri 31.07.2020, si dhe nga 2 € për çdo ditë pune për 

100 ditë të pranisë në punë t'ia kompensoj shumën prej 200 € për periudhën nga data 

01.09.2020 deri 21.01.2021, apo shumën e përgjithshme prej 348 €. 

 

-Paditësit A.A. nga fshati ... Komuna Shtime, në emër të kompensimit për shpenzimet e 

ushqimit nga 2 € për çdo ditë pune për 74 ditë të pranisë në punë t'ia kompensoj shumën prej 
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148 € për periudhën nga data 20.04.2020 deri 31.07.2020, si dhe nga 2 € për çdo ditë pune për 

100 ditë të pranisë në punë t'ia kompensoj shumën prej 200 € për periudhën nga data 

01.09.2020 deri 21.01.2021, apo shumën e përgjithshme prej 348 €. 

 

-Paditësit I.G.nga fshati ... Komuna Shtime, në emër të kompensimit për shpenzimet e ushqimit 

nga 2 € për çdo ditë pune për 74 ditë të pranisë në punë t'ia kompensoj shumën prej 148 € për 

periudhën nga data 20.04.2020 deri 31.07.2020, si dhe nga 2 € për çdo ditë pune për 100 ditë të 

pranisë në punë t'ia kompensoj shumën prej 200 € për periudhën nga data 01.09.2020 deri 

21.01.2021, apo shumën e përgjithshme prej 348 €. 

 

-Paditësit S.S. nga fshati ... Komuna Shtime, në emër të kompensimit për shpenzimet e 

ushqimit nga 2 € për çdo ditë pune për 74 ditë të pranisë në punë t'ia kompensoj shumën prej 

148 € për periudhën nga data 20.04.2020 deri 31.07.2020, si dhe nga 2 € për çdo ditë pune për 

100 ditë të pranisë në punë t'ia kompensoj shumën prej 200 € për periudhën nga data 

01.09.2020 deri 21.01.2021, apo shumën e përgjithshme prej 348 €. 

 

II. DETYROHET e paditura që shumat e përcaktuara sikurse në pikën I të dispozitivit t'ua 

paguaj paditësve secilit veç e veç me kamat ligjore prej 8% nga dita e paraqitjes së padisë më 

16.12.2021 deri në pagesën definitive, si dhe në emër të shpenzimeve të procedurës t’u paguaj 

shumën prej 878 € (tetë qind e shtatëdhjetë e tetë euro), në afat prej 15 ditësh pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m  

 

Paditësit përmes të autorizuarit të tyre kanë paraqitur padi në gjykatë me datë 16.12.2021 dhe në 

seancën e datës 08.04.2022 në të cilën seancë ka prezantuar me autorizim zëvendësues 

av.Medina Mehmeti, e cila ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë, parashtresës për 

precizimin e kërkesëpadisë dhe deklaratave të dhëna, në provat të cilat gjenden në shkresat e 

lëndës vërtetohet baza juridike e saj, dhe lartësia e kërkesëpadisë, u vërtetua se e paditura 

përkundër obligimit të saj ligjor të paraparë me nenin 35 të kontratës kolektive nuk u ka paguar 

paditësve kompensimin për shpenzime të ushqimit për periudhën shtator 2020 deri janar 2021. 

Andaj i propozojnë gjykatës që kërkesëpadia e paditësve me shumat e precizuara si në 

parashtresë të aprovohet në tërësi si e bazuar.  
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Përfaqësuesi i të paditurës Lulzim Muharremi në seancën e dt.08.04.2022 ka deklaruar se 

mbetet në tërësi pranë përgjigjes në padi dhe deklarimeve në seancë, ka kundërshtuar padinë si 

të pabazuar, ka deklaruar se kontrata nuk ka qenë në fuqi në këtë periudhë, andaj në bazë të 

cilave i propozon gjykatës që padinë dhe kërkesëpadinë e paditësve ta refuzoj si të pabazuar.  

 

Gjykata, për këtë çështje nuk ka caktuar seancë përgatitore, por drejtpërdrejt ka caktuar 

seancën e shqyrtimit kryesor, edhe pse në parim seancë përgatitore është e detyrueshme. Neni 

401 i LPK-së-së, parasheh ‘’Seanca përgatitore është e detyrueshme, përveçse në rastet në të 

cilat gjykata........nga shkaku i pandërlikueshmërisë së kontestit vjen në përfundim se nuk ka 

nevojë të konvokohet seanca përgaditore’’.  

 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendjes së fakteve ka bërë administrimin e provave 

si vijojnë: vërtetim nr.3425/III i datës 30.11.2021; vërtetim nr.3426/III i datës 30.11.2021; 

kontratat e punës lëshuar në emër të paditësve; vërtetim nr.3428/III i datës 30.11.2021; 

vërtetim nr.3427/III i datës 30.11.2021; parashtresë për precizimin e kërkesëpadisë e datës 

07.04.2022; vërtetim nr.3432/III i datës 20.12.2021; vërtetim nr.3433/III i datës 20.12.2021; 

vërtetim nr.3434/III i datës 21.12.2021; vërtetim nr.3435/III i datës 20.12.2021.  

 

Gjykata, pas administrimit të provave, ka bërë shqyrtimin e tyre veç e veç si dhe të ndërlidhura 

si tërësi mes veti, mbi bazën e bindjes së saj të lirë në kuptim të nenit 8 të LPK-së, ka gjetur se 

kërkesëpadia e paditësve është e bazuar dhe ka vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

Gjykata ka vërtetuar gjendjen faktike, se nuk ishte kontestuese në mes palëve ndërgjygjëse, se 

paditësit janë në marrëdhënie pune tek e paditura dhe nga data 18.04.2017 kur dhe ka hyrë në 

fuqi Kontrata Kolektive deri me datën 21.01.2021, kanë qenë në vendin e punës, respektivisht 

është vërtetuar prezenca e tyre në vendin e punës në ditët e precizuara për secilin veç e veç, 

nuk ishte kontestuese edhe lartësia e kërkesëpadisë por kontestuese ishte baza juridike e 

kërkesëpadisë se a u takojnë paditësve shumat e kërkuara. 

 

Gjykata përmes kontratave të punës të cilat janë administruara ka vërtetuar faktin se paditësit 

janë në marrëdhënie pune tek e paditura, fakt të cilin nuk e kanë kundërshtuar as pala e paditur. 

Gjykata me leximin e vërtetimit nr.3425/III – tabelës 30.11.2021 për ditët në punë dhe 

përvojën e punës të paditësit A.G. e lëshuar nga Drejtoria e Shkollës Fillore të Mesme të Ulët 

"..." në ..., ka vërtetuar faktin e ditëve të pranisë të paditësit në vendin e punës nga data 
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01.09.2020 deri me datën 21.01.2021 ka qenë  në vendin e punës 100 ditë. Ndërsa me leximin e 

vërtetimit nr. 3433/III - tabelës 20.12.2021 për ditët në punë dhe përvojën e punës të paditësit 

A.G. e lëshuar nga Drejtoria e Shkollës Fillore të Mesme të Ulët "..." në ..., ka vërtetuar faktin 

e ditëve të pranisë të paditësit në vendin e punës nga data 20.04.2020 deri me datën 

31.07.2020, dhe atë paditësi A.G. për këtë periudhë ka qenë  në vendin e punës 74 ditë, gjithsej 

174 ditë. 

 

Gjykata me leximin e vërtetimit nr.3426/III – tabelës 30.11.2021 për ditët në punë dhe 

përvojën e punës të paditësit A.A. e lëshuar nga Drejtoria e Shkollës Fillore të Mesme të Ulët 

"..." në ..., ka vërtetuar faktin e ditëve të pranisë të paditësit në vendin e punës nga data 

01.09.2020 deri me datën 21.01.2021, dhe atë paditësi A.A. për këtë periudhë ka qenë  në 

vendin e punës 100 ditë. Ndërsa me leximin e vërtetimit nr. 3433/III - tabelës 20.12.2021 për 

ditët në punë dhe përvojën e punës të paditësit A.A. e lëshuar nga Drejtoria e Shkollës Fillore 

të Mesme të Ulët "..." në ..., ka vërtetuar faktin e ditëve të pranisë të paditësit në vendin e punës 

nga data 20.04.2020 deri me datën 31.07.2020, dhe atë paditësi A.A. për këtë periudhë ka qenë  

në vendin e punës 74 ditë, gjithsej 174 ditë. 

 

Gjykata me leximin e vërtetimit nr.3428/III – tabelës 30.11.2021 për ditët në punë dhe 

përvojën e punës të paditësit I.G.e lëshuar nga Drejtoria e Shkollës Fillore të Mesme të Ulët 

"..." në ..., ka vërtetuar faktin e ditëve të pranisë të paditësit në vendin e punës nga data 

01.09.2020 deri me datën 21.01.2021, dhe atë paditësi I.G.për këtë periudhë ka qenë  në vendin 

e punës 100 ditë. Ndërsa me leximin e vërtetimit nr. 3435/III - tabelës 20.12.2021 për ditët në 

punë dhe përvojën e punës të paditësit I.G.e lëshuar nga Drejtoria e Shkollës Fillore të Mesme 

të Ulët "..." në ..., ka vërtetuar faktin e ditëve të pranisë të paditësit në vendin e punës nga data 

20.04.2020 deri me datën 31.07.2020, dhe atë paditësi I.G.për këtë periudhë ka qenë  në vendin 

e punës 74 ditë, gjithsej 174 ditë. 

 

Gjykata me leximin e vërtetimit nr.3427/III – tabelës 30.11.2021 për ditët në punë dhe 

përvojën e punës të paditësit S.S. e lëshuar nga Drejtoria e Shkollës Fillore të Mesme të Ulët 

"..." në ... ka vërtetuar faktin e ditëve të pranisë të paditësit në vendin e punës nga data 

01.09.2020 deri me datën 21.01.2021, dhe atë paditësi S.S. për këtë periudhë ka qenë  në 

vendin e punës 100 ditë. Ndërsa me leximin e vërtetimit nr. 3434/III - tabelës 20.12.2021 për 

ditët në punë dhe përvojën e punës të paditësit S.S. e lëshuar nga Drejtoria e Shkollës Fillore të 

Mesme të Ulët "..." në ... ka vërtetuar faktin e ditëve të pranisë të paditësit në vendin e punës 
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nga data 20.04.2020 deri me datën 31.07.2020, dhe atë paditësi S.S. për këtë periudhë ka qenë  

në vendin e punës 74 ditë, gjithsej 174 ditë. 

Gjykata me rastin e aprovimit të kërkesëpadisë është bazuar në faktin se me Kontratën 

Kolektive  të nënshkruar nga Qeveria e Kosovës - Ministria e Arsimit Shkencës dhe 

Teknologjisë, për punëmarrësin Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës  e cila është 

nënshkruar nga ana e dy palëve dhe në neni 49 të kësaj kontrate përcaktohet se kjo kontratë 

hynë në fuqi me ditën e nënshkrimit nga palët nënshkruese. 

 

Në pjesën hyrëse respektivisht në nenin 1 të kontratës kolektive është e përcaktuar qartë se 

kush përfiton nga kontrata kolektive e që në rastin konkret paditësit e kanë shfrytëzuar një të 

drejtë pasi që të njëjtit përfitojnë nga kjo kontratë, ndaj sipas nenit 35 par. 7 është paraparë që 

të punësuarve tu sigurohet kompensim për ushqim gjatë punës, për ditët e pranisë në punë, për 

një ditë pune është 2 €, për të punësuarit që kanë marrëdhënien e punës primare në institucionet 

arsimore, andaj gjykata sa i përket aprovimit të lartësisë kërkesëpadisë në lidhje me ushqimin e 

ka bazuar duke e llogaritur ditët e pranisë në punë të secilit paditës e duke e shumëzuar me 2 € 

për secilën ditë të pranisë së tyre në vendin e punës. 

 

Andaj duke u nisur nga dispozitat ligjore të lart cekura të Kontratës Kolektive, si dhe gjendjes 

faktike, rezulton që kërkesëpadia e paditësve është e bazuar ku dhe e ka detyruar të paditurën 

që paditësve secilit veç e veç tua paguaj shumat e specifikuara në pikën II të dispozitivit, në 

njërën anë kurse në anën tjetër e paditura nuk e ka përmbushur obligimin siç e ka pasur për 

detyrim sipas Kontratës Kolektive e datës 18.04.2017, sa i përket mjeteve monetare për ushqim 

të specifikuara për secilin paditës veç e veç sikurse në pikën II të dispozitivit. 

 

Sa i përket pretendimit të përfaqësuesit të paditurës se kërkesëpadia e paditësve duhet të 

refuzohet  për faktin se e paditura nuk ka mjete financiare që ti përmbushë këto detyrime ndaj 

paditësve, këto pretendime për gjykatën janë të pa bazuara për faktin se me nenin 2 të kësaj 

kontrate të gjitha DKA e institucioneve të arsimit të lartë, në rastin konkret e paditura është e 

obliguar që ta zbatojë këtë kontratë kolektive dhe me kohë të planifikojë buxhetin për këto 

raste, e jo të thirret se nuk ka mjete të destinuara për këto raste, andaj edhe përgjegjësia në 

rastin konkret është tek e paditura e jo tek paditësit. 

 

Sa i përket pretendimit të paditurës se Kontrata kolektive e Kosovës ka plotfuqishmëri prej 3 

viteve, dhe se ka skaduar me datën 14.04.2020 gjykata i vlerësoi si të pabazuar sepse neni 45 të 
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kësaj kontrate kolektive e cila përcakton se ‘’..... nëse nga Kontrata Kolektive, pasi që i skadon 

afati i përcaktuar, nuk tërhiqet asnjëra palë, zbatimi i saj vazhdon edhe për 1 vit’’ ...., çka 

nënkupton se për periudhën që paditësit i janë aprovuar shujta ka pasur fuqi ende kjo kontratë. 

 

Rrjedhimisht, bazuar në këto argumente (sa i përket gjendjes faktike dhe aplikimit të së drejtës 

materiale) Gjykata ka konstatuar se kërkesëpadia e paditësve është e bazuar dhe për të njëjtën e 

ka obliguar të paditurën ta bëjë kompensimin e dëmit në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) dite, 

ashtu siç është urdhëruar në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Sa i përket shpenzimeve të procedurës gjykata duke u bazuar në nenin 452 par 1 të LPK-së e ka 

obliguar të paditurën që paditësve t’ua paguaj shpenzimet e procedurës në shumë të 

përgjithshme prej 878 € dhe atë për përpilim të padisë shumën prej 260 €, për taksën gjyqësore 

për padi 20€, për përfaqësim për një seancë shumën prej 338 €, për shkak se kemi të bëjmë me 

4 paditës, për parashtresën për përpilimin e kërkesëpadisë shumën prej 260 €.  

 

Nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.2021:282754 datë 8 prill 2022 

 

 

        Gjyqtarja 

        Mirlinda Bytyqi Rexhepi 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 7 ditësh, 

nga dita e marrjes në dorëzim, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 


