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                                                                                  C.nr.505/2019 
GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË, si kontestimore, në përbërje me 

Gjyqtarin individual Ragip Kadriu në çështjen juridike të paditësëve S.Q, N.M, 
L.T, L.K, T.N.B, B.I, B.O.M, S.S, S.H.K, R.O, B.H, M.Q, A.H, E.H, M.I, L.G, 

R.K, V.P, E.B.P, L.D, D.K.R, M.K, E.H, S.A, L.R.H, R.B, F.I, S.S, A.H, Z.H, 
M.B, X.H, X.X, H.P, M.R, B.T, R.M, I.M, F.Z, R.H, A.X.H, E.S, B.L, R.X, F.H, 
S.H, D.M, N.R, L.B,  F.K, N.P, H.I, A.K, R.P, T.S, A.M, X.S, S.B, X.M, B. M.V, 

A.H.A dhe T.P që të gjithë nga Mitrovica, të cilët sipas autorizimit me shkrim i 
përfaqëson Av. S.A me seli në Mitrovicë, kundër të paditurës: K... , të cilën me 
autorizim e përfaqëson avokati publik komunal A.M, për shkak të 

kompensimit të të ardhurave në emër kompensimit e ushqimit- shujtave, pas 
mbajtjes së seancës kryesore publike me dt. 08.12.2020, me dt. 21.12.2020 

nxjerr këtë: 
 
                                              A K T GJ Y K I M 

I. APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditësëve S.Q, N.M, L.T, 

L.K, T.N.B, B.I, B.O.M, S.S, S.H.K, R.O, B.H, M.Q, A.H, E.H, M.I, 

L.G, R.K, V.P, E.B.P, L.D, D.K.R, M.K, E.H, S.A, L.R.H, R.B, F.I, S.S, 

A.H, Z.H, M.B, X.H, X.X, H.P, M.R, B.T, R.M, I.M, F.Z, R.H, A.X.H, 

E.S, B.L, R.X, F.H, S.H, D.M, N.R, L.B,  F.K, N.P, H.I, A.K, R.P, T.S, 

A.M, X.S, S.B, X.M, B.M.V, A.H.A dhe T.P që të gjithë nga Mitrovica, 

dhe  

  
II. OBLIGOHET e paditura K... , që paditësit S.Q t’ia paguajë në emër 

të shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 

11.03.2020 apo për 633 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në 

punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,266.00 € (njëmijë e dyqind e 

gjashtëdhjetë e gjashtë euro), paditëses N.M t’ia paguajë në emër të 

shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 
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11.03.2020 apo për 558 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në 

punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,116.00 € (njëmijë e njëqind e 

gjashtëmbëdhjetë euro), paditëses L.T t’ia paguajë në emër të 

shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 

11.03.2020 apo për 637 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në 

punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,274.00 € (njëmijë e dyqind e 

shtatëdhjetë e katër euro), paditësit L.K t’ia paguajë në emër të 

shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 

11.03.2020 apo për 637 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në 

punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,274.00 € (njëmijë e dyqind e 

shtatëdhjetë e katër euro), paditëses T.N.B t’ia paguajë në emër të 

shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 

11.03.2020 apo për 638 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në 

punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,276.00 € (njëmijë e dyqind e 

shtatëdhjetë e gjashtë euro), paditësit B.I t’ia paguajë në emër të 

shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 

11.03.2020 apo për 638 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në 

punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,276.00 € (njëmijë e dyqind e 

shtatëdhjetë e gjashtë euro), paditëses B.O.M t’ia paguajë në emër të 

shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 

11.03.2020 apo për 638 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në 

punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,276.00 € (njëmijë e dyqind e 

shtatëdhjetë e gjashtë euro), paditëses S.S t’ia paguajë në emër të 

shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 

11.03.2020 apo për 638 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në 

punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,276.00 € (njëmijë e dyqind e 

shtatëdhjetë e gjashtë euro), paditëses S.H.K t’ia paguajë në emër të 

shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 

11.03.2020 apo për 638 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në 

punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,276.00 € (njëmijë e dyqind e 

shtatëdhjetë e gjashtë euro), paditësit R.O t’ia paguajë në emër të 

shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 

11.03.2020 apo për 627 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në 

punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,254.00 € (njëmijë e dyqind e 

pesëdhjetë e katër euro), paditësit B.H t’ia paguajë në emër të 

shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 

11.03.2020 apo për 638 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në 

punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,276.00 € (njëmijë e dyqind e 

shtatëdhjetë e gjashtë euro), paditësit M.Q t’ia paguajë në emër të 

shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 

11.03.2020 apo për 611 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në 

punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,222.00 € (njëmijë e dyqind e 

njëzet e dy euro), paditësit A.H t’ia paguajë në emër të shujtave për 
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periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo 

për 635 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 

€), shumën prej 1,270.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë euro), 

paditësit E.H t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore 

nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 638 ditë pune 

(për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 

1,276.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë euro), 

paditëses M.I t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore 

nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 638 ditë pune 

(për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 

1,276.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë euro), 

paditëses L.G t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore 

nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 638 ditë pune 

(për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 

1,276.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë euro), paditësit 

R.K t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 

dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 625 ditë pune (për 

secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 

1,250.00 € (njëmijë e dyqind e pesëdhjetë euro) paditëses V.P t’ia 

paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 

dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 636 ditë pune (për 

secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 

1,272.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e dy euro), paditëses 

E.B.P t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 

dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 638 ditë pune (për 

secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 

1,276.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë euro), 

paditëses L.D t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore 

nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 638 ditë pune 

(për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 

1,276.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë euro), 

paditëses D.K.R t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën 

kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 618 ditë 

pune (për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën 

prej 1,236.00 € (njëmijë e dyqind e tridhjetë e gjashtë euro), 

paditëses M.K t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën 

kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 634 ditë 

pune (për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën 

prej 1,268.00 € (njëmijë e dyqind e gjashtëdhjetë e tetë euro), 

paditëses E.H t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore 

nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 638 ditë pune 

(për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 

1,276.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë euro), 
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paditëses S.A t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore 

nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 636 ditë pune 

(për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 

1,272.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e dy euro), paditëses 

L.R.H t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 

dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 490 ditë pune (për 

secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 

980.00 € (nëntëqind e tetëdhjetë euro), paditëses R.B t’ia paguajë në 

emër të shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me 

dt. 11.03.2020 apo për 638 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në 

punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,276.00 € (njëmijë e dyqind e 

shtatëdhjetë e gjashtë euro), paditëses F.I t’ia paguajë në emër të 

shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 

11.03.2020 apo për 638 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në 

punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,276.00 € (njëmijë e dyqind e 

shtatëdhjetë e gjashtë euro),  paditësit S.S t’ia paguajë në emër të 

shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 

11.03.2020 apo për 637 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në 

punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,274.00 € (njëmijë e dyqind e 

shtatëdhjetë e katër euro), paditëses A.H t’ia paguajë në emër të 

shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 

11.03.2020 apo për 634 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në 

punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,268.00 € (njëmijë e dyqind e 

gjashtëdhjetë e tetë euro), paditëses Z.H t’ia paguajë në emër të 

shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 

11.03.2020 apo për 512 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në 

punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,024.00 € (njëmijë e njëzet e 

katër euro), paditëses M.B t’ia paguajë në emër të shujtave për 

periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo 

për 620 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 

€), shumën prej 1,240.00 € (njëmijë e dyqind e katërdhjetë euro), 

paditëses X.H t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore 

nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 638 ditë pune 

(për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 

1,276.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë euro),  

paditëses X.X t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore 

nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 633 ditë pune 

(për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 

1,266.00 € (njëmijë e dyqind e gjashtëdhjetë e gjashtë euro), 

paditëses H.P t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore 

nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 606 ditë pune 

(për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 

1,212.00 € (njëmijë e dyqind e dymbëdhjetë euro),  paditëses M.R 
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t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 

dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 626 ditë pune (për 

secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 

1,252.00 € (njëmijë e dyqind e pesëdhjetë e dy euro), paditësit B.T 

t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 

dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 638 ditë pune (për 

secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 

1,276.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë euro), paditësit 

R.M t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 

dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 505 ditë pune (për 

secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 

1,010.00 € (njëmijë e dhjetë euro), paditësit I.M t’ia paguajë në emër 

të shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 

11.03.2020 apo për 638 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në 

punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,276.00 € (njëmijë e dyqind e 

shtatëdhjetë e gjashtë euro), paditëses F.Z t’ia paguajë në emër të 

shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 

11.03.2020 apo për 632 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në 

punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,264.00 € (njëmijë e dyqind e 

gjashtëdhjetë e katër euro), paditësit R.H t’ia paguajë në emër të 

shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 

11.03.2020 apo për 633 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në 

punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,266.00 € (njëmijë e dyqind e 

gjashtëdhjetë e gjashtë euro), paditëses A.X.H t’ia paguajë në emër 

të shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 

11.03.2020 apo për 514 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në 

punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,028.00 € (njëmijë e njëzet e 

tetë euro), paditëses E.S t’ia paguajë në emër të shujtave për 

periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo 

për 513 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 

€), shumën prej 1,026.00 € (njëmijë e njëzet e gjashtë euro), 

paditëses B.L t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore 

nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 636 ditë pune 

(për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 

1,272.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e dy euro), paditëses R.X 

t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 

dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 596 ditë pune (për 

secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 

1,192.00 € (njëmijë e njëqind e nëntëdhjetë e dy euro), paditëses F.H 

t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 

dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 637 ditë pune (për 

secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 

1,274.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e katër euro), paditëses 
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S.H t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 

dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 637 ditë pune (për 

secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 

1,274.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e katër euro), paditësit 

D.M t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 

dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 637 ditë pune (për 

secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 

1,274.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e katër euro), paditësit 

N.R t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 

dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 638 ditë pune (për 

secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 

1,276.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë euro), paditësit 

L.B t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 

dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 633 ditë pune (për 

secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 

1,266.00 € (njëmijë e dyqind e gjashtëdhjetë e gjasht euro), 

paditëses F.K t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore 

nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 632 ditë pune 

(për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 

1,264.00 € (njëmijë e dyqind e gjashtëdhjetë e katër euro), paditëses 

N.P t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 

dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 636 ditë pune (për 

secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 

1,272.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e dy euro), paditësit H.I 

t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 

dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 637 ditë pune (për 

secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 

1,274.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e katër euro), paditëses 

A.K t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 

dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 627 ditë pune (për 

secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 

1,254.00 € (njëmijë e dyqind e pesëdhjetë e katër euro), paditësit 

R.P t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 

dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 638 ditë pune (për 

secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 

1,276.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë euro), paditësit 

T.S t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 

dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 638 ditë pune (për 

secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 

1,276.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë euro), paditësit 

A.M t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 

dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 638 ditë pune (për 

secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 
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1,276.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë euro), paditësit 

X.S t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 

dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 636 ditë pune (për 

secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 

1,272.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e dy euro), paditëses S.B 

t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 

dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 635 ditë pune (për 

secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 

1,270.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë euro), paditëses X.M t’ia 

paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 

dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 551 ditë pune (për 

secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 

1,102.00 € (njëmijë e njëqind e e dy euro), paditëses B.M.V t’ia 

paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 

dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 531 ditë pune (për 

secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 

1,062.00 € (njëmijë e gjashtëdhjetë e dy euro), paditëses A.H.A t’ia 

paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 

dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 545 ditë pune (për 

secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 

1,090.00 € (njëmijë e nëntëdhjetë euro), paditësit T.P t’ia paguajë në 

emër të shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me 

dt. 11.03.2020 apo për 194 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në 

punë shumën nga 2 €), shumën prej 388.00€ (treqind e tetëdhjetë e 

tetë euro), në afat prej 7 ditësh nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi 

e deri në pagesën definitive të detyrimit, nën kërcënim të 

përmbarimit të detyrueshëm.  

 
III. OBLIGOHET e paditura K... , t’ia paguajnë paditësit shpenzimet e 

procedurës kontestimore në shumë  te përgjithshme prej 2,706.00 €, 

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

kërcënim të përmbarimit të detyrueshëm. 

                                              A r s y e t i m 

Paditësit përmes të autorizuarit me dt. 24.06.2019, kanë ushtruar padi e të 
precizuar për kompenzimin e ushqimit gjatë punës, konform Kontratës 
Kolektive të Arsimit të Kosovës e dt. 18.04.2017, si dhe kanë kërkuar 

shpenzimet e procedurës.  
Sipas propozimit të autorizuarit të paditësve, gjykata ka caktuar ekspertin 

financiar  ... nga Vushtrria, i cili është obliguar që të konstatoj ditët e 
praninsë e puntorëve në punë për periudhën dt.18.04.2017 deri 
dt.11.03.2020. 

Eksperti financiar me dt. 17.10.2020 e ka përpiluar ekspertizën finaciare e të 
precizuar-plotsuar me të cilën ka konstatu ditët e praninsë e puntorëve në 

punë për periudhën dt.18.04.2017 deri dt.11.03.2020. 
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Gjykata, me dt. 08.12.2020 ka caktuar seancë për shqyrtim kryesor, në të 
cilën ka prezantuar i autorizuari i paditësëve dhe përfaqësuesi i të paditurës. 

I autorizuari i paditësëve në seancën e shqyrtimit kryesor dhe në fjalën 
përfundimtare deklaroj se: Mbetem pranë padisë dhe kërkespadisë së 
parashtruar e te precizuar duke i propozuar gjykatës që të njejtën ta aprovoj 

në tërësi si të bazuar. Sa i përket kamatës, heqim dor nga e njëjta, ndërsa sa i 
përket shpenzimeve procedurale mbetem sipas precizimit të kërkesëpadisë. 

Përfaqësuesi i të paditurës në seancën e shqyrtimit kryesor dhe në fjalën 
përfundimate deklaroj se: E kundërshton padinë dhe kërkespadinë e 
paditësve duke u bazuar në marrëveshjen kalimtare të marrëveshjes kolektive 

sektoriale të arsimit të dt.18.04.2017, si dhe nuk e prapësojmë propozimin 
për zhvillimin e provave.Ndërsa sa i përket zgjerimit të padisë dhe sa i përket 

paditësit T.P nuk e prapësoj një zgjerim të tillë. 
Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, lidhur me 
çështjen konkrete juridike, referuar nenit 7 dhe 8 te LPK-së, gjykata në 

procedurën e provave të shqyrtimit kryesor-publik nxori dhe administroi këto 
prova: Kërkesa e paditësve drejtuar të paditurës për pagimin e dt. 
15.05.2019; Kërkesa e paditësit T.P drejtuar të paditurës e dt.05.08.2020; 

Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020 i 
përpiluar nga eksperti financiar ... , dhe pas shqyrtimit bashkërisht të të 

gjithave gjykata konstatoi këtë gjendje: 
Faktet jo kontestuese: 
Paditësi i parë S.Q 

Fillimisht paditësi para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 
kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditësit drejtuar të paditurës K... , 

për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 
paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 

fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 
Nuk është kontestues  fakti që paditësi është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësi kërkon 
kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 

dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 633 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 
Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 

punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 
kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësja e dytë N.M 

Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 
kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 

fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 
paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 

fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 
Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 

paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 
kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
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dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 558 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 

Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 
kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  

Paditësja e tretë L.T 
Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 

paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 

kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 637 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 

Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 

kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësi i katërt L.K 
Fillimisht paditësi para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditësit drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 

paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësi ka qenë në marrëdhënie pune te e 
paditura si mësimdhënës në lëndën TIK-Tekonologji, në shkollën SHFMU “...” 
Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019  dhe 

2019/2020 (vite këto për te cilat paditësi kërkon kompensimin e ushqimit për 
ditët e pranisë në punë dhe atë nga dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 

637 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga Vërtetimi lëshuar nga e paditura me 
numër protokollit 159/2020 i dt.22.10.2020 si dhe Ekspertiza Financiare e 
dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 

Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 
kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  

Paditësja e pestë T.N.B 
Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 

paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 
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kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 638 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 

Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 
Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 

kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësi i gjashtë B.I 

Fillimisht paditësi para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 
kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditësit drejtuar të paditurës K... , 

për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 
paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 

fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 
Nuk është kontestues  fakti që paditësi është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësi kërkon 
kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 638 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 

Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 
Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 

punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 
kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësja e shtatë B.O.M  

Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 
kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 

për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 
paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 

fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 
Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 
kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 

dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 638 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 
Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 

punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 
kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësja e tetë S.S 

Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 
kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 

fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 
paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 

fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 
Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 

paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 
kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
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dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 638 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 

Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 
kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  

Paditësja e nëntë Saranda H.K 
Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 

paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 

kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 638 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 

Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 

kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësi i dhjetë R.O 
Fillimisht paditësi para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditësit drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 

paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësi është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësi kërkon 

kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 627 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 

Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 
Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 

kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësi i njëmbëdhjetë B.H 
Fillimisht paditësi para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditësit drejtuar të paditurës K... , 

për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 
paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësi është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësi kërkon 
kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
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dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 638 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 

Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 
kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  

Paditësi i dymbëdhjetë M.Q 
Fillimisht paditësi para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditësit drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 

paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësi është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësi kërkon 

kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 611 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 

Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 

kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësi i trembëdhjetë A.H 
Fillimisht paditësi para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditësit drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 

paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësi është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësi kërkon 

kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 635 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 

Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 
Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 

kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësi i katërmbëdhjetë E.H 
Fillimisht paditësi para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditësit drejtuar të paditurës K... , 

për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 
paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësi është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësi kërkon 
kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
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dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 638 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 

Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 
kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  

Paditësja e pesëmbëdhjetë M.I  
Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 

paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 

kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 638 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 

Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 

kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësja e gjashtëmbëdhjetë L.G  
Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 

paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 

kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 638 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 

Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 
Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 

kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësi i shtatëmbëdhjetë R.K 
Fillimisht paditësi para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditësit drejtuar të paditurës K... , 

për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 
paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësi është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësi kërkon 
kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
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dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 625 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 

Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 
kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  

Paditësja e tetëmbëdhjetë V.P  
Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 

paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 

kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 636 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 

Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 

kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësja e nëntëmbëdhjetë E.B.P 
Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 

paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 

kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 638 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 

Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 
Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 

kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësja e njëzetë L.D 
Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 

për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 
paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 
kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
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dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 638 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 

Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 
kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  

Paditësja e njëzet e një D.K.R  
Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 

paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 

kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 618 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 

Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 

kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësja e njëzet e dytë M.K  
Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 

paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 

kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 634 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 

Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 
Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 

kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësja e njëzet e tretë E.H  
Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 

për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 
paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 
kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
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dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 638 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 

Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 
kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  

Paditësja e njëzet e katërt S.A 
Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 

paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 

kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 636 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 

Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 

kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësja e njëzet e pesëtë L.R.H 
Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 

paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 

kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 490 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 

Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 
Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 

kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësja e njëzet e gjashtë R.B 
Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 

për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 
paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 
kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
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dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 638 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 

Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 
kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  

Paditësja e njëzet e shtatë F.I  
Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 

paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 

kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 638 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 

Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 

kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësi i njëzet e tetë S.S  
Fillimisht paditësi para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditësit drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 

paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësi është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësi kërkon 

kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 637 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 

Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 
Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 

kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësja e njëzet e nëntë A.H 
Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 

për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 
paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 
kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
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dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 634 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 

Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 
kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  

Paditësja e tridhjetë Z,H  
Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 

paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësja ka qenë në marrëdhënie pune te e 
paditura si Pedagoge në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat 

paditësja kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë 
nga dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 512 ditë pune, ky fakt u vërtetua 
Vërtetimi i lëshuar nga e paditura me numër të protokollit 162/2020 i dt. 

22.10.2020 si dhe nga Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i 
saj i dt. 17.10.2020. 

Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 
kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  

Paditësja e tridhjetë e një M.B  
Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 
kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 

fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 

paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 
Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 

paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 

kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 620 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 

Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 
kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  

Paditësja e tridhjetë e dytë X.H  
Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 

paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 
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kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 638 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 

Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 
Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 

kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësja e tridhjetë e tretë X.X 

Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 
kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 

për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 
paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 

fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 
Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 
kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 633 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 

Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 
Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 

punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 
kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësja e tridhjetë e katërt H.P 

Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 
kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 

për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 
paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 

fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 
Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 
kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 

dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 606 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 
Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 

punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 
kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësja e tridhjetë e pestë M.R  

Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 
kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 

fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 
paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 

fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 
Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 

paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 
kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
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dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 626 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 

Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 
kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  

Paditësi i tridhjetë e gjashtë B.T  
Fillimisht paditësi para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditësit drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 

paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësi është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësi kërkon 

kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 638 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 

Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 

kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësi i tridhjetë e shtatë R.M 
Fillimisht paditësi para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditësit drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 

paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësi ka qenë në marrëdhënie pune te e 
paditura si mësimdhënës si lëndës Edukatë Fizike, në shkollën SHFMU “...” 
Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019  dhe 

2019/2020 (vite këto për te cilat paditësi kërkon kompensimin e ushqimit për 
ditët e pranisë në punë dhe atë nga dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 

505 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga Vërtetimi lëshuar nga e paditura me 
numër protokolli 158/2020 i dt.22.10.2020 dhe Ekspertiza Financiare e dt. 
16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 

Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 
kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  

Paditësi i tridhjetë e tetë I.M  
Fillimisht paditësi para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditësit drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 

paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësi është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësi kërkon 
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kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 638 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 

Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 
Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 

kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësja e tridhjetë e nëntë F.Z 

Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 
kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 

për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 
paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 

fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 
Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 
kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 632 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 

Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 
Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 

punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 
kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësi i dyzetë R.H 

Fillimisht paditësi para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 
kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditësit drejtuar të paditurës K... , 

për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 
paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 

fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 
Nuk është kontestues  fakti që paditësi është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësi kërkon 
kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 

dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 633 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 
Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 

punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 
kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësja e dyzetë e një A.X.H  

Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 
kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 

fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 
paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 

fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 
Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 

paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 
kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 



 Numri i lëndës: 2019:226214 
 Datë: 24.12.2020 
 Numri i dokumentit: 01371058 
 

22 (35)  

 2
0

1
9

:2
2

6
2

1
5

 

dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 514 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 

Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 
kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  

Paditësja e dyzetë  e dytë E.S 
Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 

paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 

kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 513 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 

Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 

kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësja e dyzetë e tretë B.L  
Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 

paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 

kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 636 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 

Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 
Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 

kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësja e dyzetë e katërt R.X 
Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 

për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 
paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësja ka qenë në marrëdhënie pune te e 
paditura si mësimdhënëse në lëndën Biologji, në shkollën SHFMU “...” 

Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019  dhe 
2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja kërkon kompensimin e ushqimit 
për ditët e pranisë në punë dhe atë nga dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), 
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gjithsej 596 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga Vërtetimi lëshuar nga e 
paditura me numër të protokollit 167/2020 i dt. 27.10.2020 si dhe 

Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 
Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 

kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësja e dyzetë e pesëtë F.H  

Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 
kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 

për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 
paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 

fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 
Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 
kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 637 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 

Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 
Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 

punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 
kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësja e dyzetë e gjashtë S.H  

Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 
kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 

për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 
paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 

fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 
Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 
kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 

dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 637 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 
Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 

punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 
kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësi i dyzetë e shtatë D.M 

Fillimisht paditësi para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 
kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 

fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditësit drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 
paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 

fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 
Nuk është kontestues  fakti që paditësi është në marrëdhënie pune te e 

paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësi kërkon 
kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
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dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 638 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 

Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 
kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  

Paditësi i dyzetë e tetë N.R 
Fillimisht paditësi para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditësit drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 

paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësi është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësi kërkon 

kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 638 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 

Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 

kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësi i dyzetë e nëntë L.B 
Fillimisht paditësi para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditësit drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 

paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësi është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësi kërkon 

kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 633 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 

Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 
Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 

kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësja e pesëdhjetë F.K  
Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 

për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 
paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 
kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
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dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 632 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 

Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 
kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  

Paditësja e pesëdhjetë e një N.P 
Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 

paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 

kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 636 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 

Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 

kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësi i pesëdhjetë e dytë H.I 
Fillimisht paditësi para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditësit drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 

paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësi është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësi kërkon 

kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 637 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 

Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 
Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 

kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.   
Paditësja e pesëdhjetë e tretë A.K  
Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 

për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 
paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 
kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
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dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 627 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 

Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 
kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  

Paditësi i pesëdhjetë e katërt R.P  
Fillimisht paditësi para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditësit drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 

paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësi është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësi kërkon 

kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 638 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 

Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 

kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësi i pesëdhjetë e pesëtë T.S  
Fillimisht paditësi para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditësit drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 

paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësi është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësi kërkon 

kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 638 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 

Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 
Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 

kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësi i pesëdhjetë e gjashtë A.M 
Fillimisht paditësi para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditësit drejtuar të paditurës K... , 

për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 
paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësi ka qenë në marrëdhënie pune te e 
paditura si puntorë teknik në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin 

shkollor 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për 
te cilat paditësi kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë 
dhe atë nga dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 638 ditë pune, ky fakt u 
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vërtetua nga ky fakt u vërtetua nga Vërtetimi i dt. 22.10.2020 lëshuar nga 
SHFMU “...” Mitrovicë, me numër të protokollit 160/2020 dhe Ekspertiza 

Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 
Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 

kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësi i pesëdhjetë e shtatë X.S 

Fillimisht paditësi para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 
kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditësit drejtuar të paditurës K... , 

për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 
paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 

fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 
Nuk është kontestues  fakti që paditësi është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësi kërkon 
kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 636 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 

Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 
Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 

punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 
kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësja e pesëdhjetë e tetë S.B  

Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 
kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 

për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 
paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 

fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 
Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 
kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 

dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 635 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 
Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 

punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 
kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësja e pesëdhjetë e nëntë X.M 

Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 
kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 

fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 
paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 

fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 
Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 

paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 
kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
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dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 551 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 

Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 
kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  

Paditësja e gjashtëdhjetë B.M.V  
Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 

paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 

kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 531 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 
Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 

Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 

kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Paditësja e gjashtëdhjetë e një A.H.A 
Fillimisht paditësja para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.15.05.2019 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditëses drejtuar të paditurës K... , 
për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 

paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësja është në marrëdhënie pune te e 
paditura në shkollën SHFMU “...” Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019  dhe 2019/2020 (vite këto për te cilat paditësja 

kërkon kompensimin e ushqimit për ditët e pranisë në punë dhe atë nga 
dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 545 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga 

Ekspertiza Financiare e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 
Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 

kuzhinës apo ndonjë forme tjetër.  
Dhe paditësi i gjashtëdhjetë e dytë T.P 
Fillimisht paditësi para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me 

kërkesë  të dt.05.08.2020 për kompensimin në emër shujtave ushqimore, ky 
fakt vërtetohet nga kërkesa në emër të paditësit drejtuar të paditurës K... , 

për kompensimin e shujtave ushqimore për ditët e pranisë në punë, e 
paditura nuk i është përgjigjur paditëses konform kërkesës të së njëjtës, ky 
fakt u vërtetua bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndes. 

Nuk është kontestues  fakti që paditësi ka qenë në marrëdhënie pune te e 
paditura si mësimdhënës në lëndën Kul.Figurative, në shkollën SHFMU “...” 

Mitrovicë, për vitin shkollor 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019  dhe 
2019/2020 (vite këto për te cilat paditësi kërkon kompensimin e ushqimit për 
ditët e pranisë në punë dhe atë nga dt.18.04.2017 deri 11.03.2020), gjithsej 
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636 ditë pune, ky fakt u vërtetua nga Vërtetimi i lëshuar nga e paditura me 
numër të protokollit 164/2020 i dt. 22.10.2020 si dhe Ekspertiza Financiare 

e dt. 16.09.2020 dhe plotësimi i saj i dt. 17.10.2020. 
Nuk është kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësja është e 
punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, 

kuzhinës apo ndonjë forme tjetër. 
Gjykata, nga provat ne shkresat e lendes, konkretisht nga vërtetimet e 

lëshuara nga e paditura,  sipas kalendarit për vitet 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019 dhe 2019/2020 të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë së Qeverisë të Republikës së Kosovës për periudhën kohore 

18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020, për paditësit  S.Q t’ia paguajë në emër 
të shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 

apo për 633 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), 
shumën prej 1,266.00 € (njëmijë e dyqind e gjashtëdhjetë e gjashtë euro), 
paditëses N.M t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 

dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 558 ditë pune (për secilën 
ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,116.00 € (njëmijë e 
njëqind e gjashtëmbëdhjetë euro), paditëses L.T t’ia paguajë në emër të 

shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 
apo për 637 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), 

shumën prej 1,274.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e katër euro), 
paditësit L.K t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 
dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 637 ditë pune (për secilën 

ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,274.00 € (njëmijë e 
dyqind e shtatëdhjetë e katër euro), paditëses T.N.B t’ia paguajë në emër të 
shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 

apo për 638 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), 
shumën prej 1,276.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë euro), 

paditësit B.I t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 
dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 638 ditë pune (për secilën 
ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,276.00 € (njëmijë e 

dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë euro), paditëses B.O.M t’ia paguajë në emër të 
shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 

apo për 638 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), 
shumën prej 1,276.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë euro), 
paditëses S.S t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 

dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 638 ditë pune (për secilën 
ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,276.00 € (njëmijë e 
dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë euro), paditëses S.H.K t’ia paguajë në emër të 

shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 
apo për 638 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), 

shumën prej 1,276.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë euro), 
paditësit R.O t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 
dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 627 ditë pune (për secilën 

ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,254.00 € (njëmijë e 
dyqind e pesëdhjetë e katër euro), paditësit B.H t’ia paguajë në emër të 

shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 
apo për 638 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), 
shumën prej 1,276.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë euro), 
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paditësit M.Q t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 
dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 611 ditë pune (për secilën 

ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,222.00 € (njëmijë e 
dyqind e njëzet e dy euro), paditësit A.H t’ia paguajë në emër të shujtave për 
periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 635 

ditë pune (për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 
1,270.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë euro), paditësit E.H t’ia paguajë 

në emër të shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 
11.03.2020 apo për 638 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në punë 
shumën nga 2 €), shumën prej 1,276.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e 

gjashtë euro), paditëses M.I t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën 
kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 638 ditë pune 

(për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,276.00 € 
(njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë euro), paditëses L.G t’ia paguajë në 
emër të shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 

11.03.2020 apo për 638 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në punë 
shumën nga 2 €), shumën prej 1,276.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e 
gjashtë euro), paditësit R.K t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën 

kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 625 ditë pune 
(për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,250.00 € 

(njëmijë e dyqind e pesëdhjetë euro) paditëses V.P t’ia paguajë në emër të 
shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 
apo për 636 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), 

shumën prej 1,272.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e dy euro), paditëses 
E.B.P t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 
dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 638 ditë pune (për secilën 

ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,276.00 € (njëmijë e 
dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë euro), paditëses L.D t’ia paguajë në emër të 

shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 
apo për 638 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), 
shumën prej 1,276.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë euro), 

paditëses D.K.R t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 
dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 618 ditë pune (për secilën 

ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,236.00 € (njëmijë e 
dyqind e tridhjetë e gjashtë euro), paditëses M.K t’ia paguajë në emër të 
shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 

apo për 634 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), 
shumën prej 1,268.00 € (njëmijë e dyqind e gjashtëdhjetë e tetë euro), 
paditëses E.H t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 

dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 638 ditë pune (për secilën 
ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,276.00 € (njëmijë e 

dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë euro), paditëses S.A t’ia paguajë në emër të 
shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 
apo për 636 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), 

shumën prej 1,272.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e dy euro), paditëses 
L.R.H t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 

dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 490 ditë pune (për secilën 
ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 980.00 € (nëntëqind e 
tetëdhjetë euro), paditëses R.B t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën 
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kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 638 ditë pune 
(për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,276.00 € 

(njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë euro), paditëses F.I t’ia paguajë në 
emër të shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 
11.03.2020 apo për 638 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në punë 

shumën nga 2 €), shumën prej 1,276.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e 
gjashtë euro),  paditësit S.S t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën 

kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 637 ditë pune 
(për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,274.00 € 
(njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e katër euro), paditëses A.H t’ia paguajë në 

emër të shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 
11.03.2020 apo për 634 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në punë 

shumën nga 2 €), shumën prej 1,268.00 € (njëmijë e dyqind e gjashtëdhjetë e 
tetë euro), paditëses Z.H t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën 
kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 512 ditë pune 

(për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,024.00 € 
(njëmijë e njëzet e katër euro), paditëses M.B t’ia paguajë në emër të shujtave 
për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 

620 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën 
prej 1,240.00 € (njëmijë e dyqind e katërdhjetë euro), paditëses X.H t’ia 

paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri 
me dt. 11.03.2020 apo për 638 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në punë 
shumën nga 2 €), shumën prej 1,276.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e 

gjashtë euro),  paditëses X.X t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën 
kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 633 ditë pune 
(për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,266.00 € 

(njëmijë e dyqind e gjashtëdhjetë e gjashtë euro), paditëses H.P t’ia paguajë 
në emër të shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 

11.03.2020 apo për 606 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në punë 
shumën nga 2 €), shumën prej 1,212.00 € (njëmijë e dyqind e dymbëdhjetë 
euro),  paditëses M.R t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore 

nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 626 ditë pune (për 
secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,252.00 € 

(njëmijë e dyqind e pesëdhjetë e dy euro), paditësit B.T t’ia paguajë në emër të 
shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 
apo për 638 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), 

shumën prej 1,276.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë euro), 
paditësit R.M t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 
dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 505 ditë pune (për secilën 

ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,010.00 € (njëmijë e 
dhjetë euro), paditësit I.M t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën 

kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 638 ditë pune 
(për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,276.00 € 
(njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë euro), paditëses F.Z t’ia paguajë në 

emër të shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 
11.03.2020 apo për 632 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në punë 

shumën nga 2 €), shumën prej 1,264.00 € (njëmijë e dyqind e gjashtëdhjetë e 
katër euro), paditësit R.H t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën 
kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 633 ditë pune 
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(për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,266.00 € 
(njëmijë e dyqind e gjashtëdhjetë e gjashtë euro), paditëses A.X.H t’ia paguajë 

në emër të shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 
11.03.2020 apo për 514 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në punë 
shumën nga 2 €), shumën prej 1,028.00 € (njëmijë e njëzet e tetë euro), 

paditëses E.S t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 
dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 513 ditë pune (për secilën 

ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,026.00 € (njëmijë e 
njëzet e gjashtë euro), paditëses B.L t’ia paguajë në emër të shujtave për 
periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 636 

ditë pune (për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 
1,272.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e dy euro), paditëses R.X t’ia 

paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri 
me dt. 11.03.2020 apo për 596 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në punë 
shumën nga 2 €), shumën prej 1,192.00 € (njëmijë e njëqind e nëntëdhjetë e 

dy euro), paditëses F.H t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore 
nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 637 ditë pune (për 
secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,274.00 € 

(njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e katër euro), paditëses S.H t’ia paguajë në 
emër të shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 

11.03.2020 apo për 637 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në punë 
shumën nga 2 €), shumën prej 1,274.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e 
katër euro), paditësit D.M t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën 

kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 637 ditë pune 
(për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,274.00 € 
(njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e katër euro), paditësit N.R t’ia paguajë në 

emër të shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 
11.03.2020 apo për 638 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në punë 

shumën nga 2 €), shumën prej 1,276.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e 
gjashtë euro), paditësit L.B t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën 
kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 633 ditë pune 

(për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,266.00 € 
(njëmijë e dyqind e gjashtëdhjetë e gjasht euro), paditëses F.K t’ia paguajë në 

emër të shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 
11.03.2020 apo për 632 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në punë 
shumën nga 2 €), shumën prej 1,264.00 € (njëmijë e dyqind e gjashtëdhjetë e 

katër euro), paditëses N.P t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën 
kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 636 ditë pune 
(për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,272.00 € 

(njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e dy euro), paditësit H.I t’ia paguajë në emër 
të shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 

apo për 637 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), 
shumën prej 1,274.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e katër euro), 
paditëses A.K t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 

dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 627 ditë pune (për secilën 
ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,254.00 € (njëmijë e 

dyqind e pesëdhjetë e katër euro), paditësit R.P t’ia paguajë në emër të 
shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 
apo për 638 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), 
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shumën prej 1,276.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë euro), 
paditësit T.S t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 

dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 638 ditë pune (për secilën 
ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,276.00 € (njëmijë e 
dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë euro), paditësit A.M t’ia paguajë në emër të 

shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 
apo për 638 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), 

shumën prej 1,276.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë euro), 
paditësit X.S t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga 
dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 636 ditë pune (për secilën 

ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,272.00 € (njëmijë e 
dyqind e shtatëdhjetë e dy euro), paditëses S.B t’ia paguajë në emër të 

shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 
apo për 635 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), 
shumën prej 1,270.00 € (njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë euro), paditëses X.M 

t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e 
deri me dt. 11.03.2020 apo për 551 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në 
punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,102.00 € (njëmijë e njëqind e e dy 

euro), paditëses B.M.V t’ia paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore 
nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 apo për 531 ditë pune (për 

secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), shumën prej 1,062.00 € 
(njëmijë e gjashtëdhjetë e dy euro), paditëses A.H.A t’ia paguajë në emër të 
shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 

apo për 545 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në punë shumën nga 2 €), 
shumën prej 1,090.00 € (njëmijë e nëntëdhjetë euro), dhe paditësi T.P t’ia 
paguajë në emër të shujtave për periudhën kohore nga dt.18.04.2017 e deri 

me dt. 11.03.2020 apo për 194 ditë pune (për secilën ditë të pranisë në punë 
shumën nga 2 €), shumën prej 388.00€ (treqind e tetëdhjetë e tetë euro), e 

rrjedhimisht të njejtit fitojnë të drejtën për kompensimin e shujtave si në 
shumat e cekura si më lartë për secilin paditës veç e veç, andaj gjykata 
bazuar në të lartëcekurat vendosi si pikën II në dispozitiv të këtij aktgjykimi, 

për të cilat iu është aprovuar shuma nga 2 euro për çdo dite të pranisë në 
punë. 

Gjykata, lidhur me vendosjen sipas pikës II te dispozitivit, iu referua, nenit 
35, par.7 te Kontratës Kolektive te Arsimit ne te cilin parashihet “ Te 
punësuarve iu njihet e drejta për ushqim gjate punës për ditët e pranisë ne 

pune. Vlera e kompensimit te ushqimit për një dite te pranisë ne pune është 2 
euro, për te punësuarit qe kane marrëdhënie primare te punës ne 
institucione arsimore. Punëdhënësi i cili e ka te rregulluar ushqimin e te 

punësuarve përmes restaurantit apo kuzhinës apo ndonjë forme tjetër nuk e 
ka obligim për te bere kompensimin”. Prandaj, mbi këtë baze, gjykata 

konstatoi se punëdhënësi i paditësve është pikërisht e paditura me çka 
vërtetohet edhe nga kontratat e punës qe gjenden ne shkresat e lendes, andaj 
raporti juridik i paditësve me te paditurën te njëjtën e bën legjitime dhe me 

detyrim për pagesën e detyrimeve sipas dispozitivit te këtij aktgjykimi. 
Gjykata, po ashtu me rastin e vendosjes pati parasysh edhe nenin 90, par.5 

te Ligjit te Punës nr. 03/L-212, ne te cilën parashihet “Marrëveshja Kolektive 
vlen për ata punëdhënës dhe punëmarrës të cilët marrin përsipër detyrimet e 
përcaktuara me Marrëveshjen e tillë Kolektive”, ndërsa ne nenet e 
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përcaktuara te larte cituara është parapare detyrimi i punëdhënësit ne rastin 
konkret te paditurës për kompensimin e ushqimit ne pune edhe pse te njëjtit 

nuk janë nënshkrues te kontratës kolektive te arsimit, e njëjta e nënshkruar 
nga Ministria e Arsimit dhe Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë, prodhon efekt juridik ndaj punëdhënësve te cilët kane te 

punësuar punëtor qe te drejtat e tyre burojnë nga kjo kontrate, ne rastin 
konkret e paditura është punëdhënës i paditësit dhe detyrohet për 

përmbushjen e detyrimeve qe dalin nga kjo kontrate për paditësit. 
Vendimin që pala e  paditur t’i bartë shpenzimet e procedurës kontestimore, 
gjykata e ka mbështetur në dispozitat ligjore konform nenit 449 dhe 452 të 

Ligjit për Procedurën Kontestimore. Lartësia e  shpenzimeve të aprovuara, i 
referohet shpenzimeve të përfaqësuesit të autorizuar të paditësve, për 

përfaqësim në dy (2) seanca shumën prej 811€ (2 x 811 €=1,622.00 €), në 
emër të përpilimit të padisë shumën prej 624 €, në emër të ekspertizes 
financiare shumën prej 310 € si dhe shumën prej 150 € në emër të taksës për 

padi, apo shuma e përgjithshme prej 2,706.00 €. 
   Gjykata aktgjykimin e saj e  bazoi  në nenin 143 par. 1 të LPK-së. 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

C.nr.505 /2019, dt. 21.12.2020 
                                                                                       G J Y Q T A R I 

                                                                                       Ragip Kadriu  
 

UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi, lejohet e drejta 

në ankesë, në afat prej 7 ditësh, nga dita e pranimit të të njëjtit, për Gjykatën 
e Apelit në Prishtinë. Ankesa ushtrohet përmes kësaj Gjykate. 
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