
 

C.nr.92/2021 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË, si kontestimore, në përbërje me 

Gjyqtaren individuale Vesna Milic, në çështjen juridike të paditëseve: Sh.I dhe 

F.Sh.B nga Mitrovica të cilët sipas autorizimit me shkrim i përfaqëson Av.D.D 

me seli në Mitrovicë, kundër të paditurës: K... të cilën sipas autrozimit me 

shkrim e përfaqëson A.M, për shkak të kompensimit të të ardhurave në emër 

kompensimit e ushqimit-shujtave si dhe në  emër të shpërblimit jubilar, pas 

mbajtjes së seancës kryesore publike me dt. 22.03.2020, në pranin e palëve 

ndërgjyqëse mori këtë: 

 

                                              A K T GJ Y K I M 

I. APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditëseve: Sh.I dhe F.Sh.B nga 

Mitrovica dhe 

II. OBLIGOHET e paditura K... , t’ia paguajë paditëseve: Sh.I në emër të 

shujtave për ushqim duke filluar nga dt. 18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020 

për 638 ditë pune në vlerë të 2.00€ në shumën e përgjithshme prej 1,276.00€, 

si dhe në emër të shpërblimit jubilar për më shumë se 10 vite të përvojës së 

punës 50% të një page bazë, në shumën prej 234.00€, F.Sh.B në emër të 

shujtave për ushqim duke filluar nga dt. 18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020, 

për 548 ditë pune në vlerë të 2.00€ shumën e përgjithshme prej 1,096.00€, të 

gjitha këto 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 paditëseve shpenzimet e 

procedurës në shumë të përgjithshme prej 398.00€, 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 

Paditëset përmes të autorizuarit me dt. 28.01.2021, kanë ushtruar padi për 

kompenzimin e ushqimit gjatë punës, për ditët e pranisë në punë, si dhe për 

kompensimin e pagave jubilare për paditësen Sh.I, konform Kontratës 

Kolektive të Arsimit të dt. 18.04.2017.   
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Gjykata, me dt. 22.03.2021, ka caktuar seancë për shqyrtim kryesor, në të 

cilën ka prezantuar i autorizuari i paditësit, përfaqësuesi i të paditurës. 

I autorizuari i paditësve në seancën e shqyrtimit kryesor dhe në fjalën 

përfundimtare deklaroj se: mbes në tërsi pranë padisë së ushtruar, për Sh. 

paditësja e parë kërkoj 1,276.00€ dhe 50% e një page baze në shumën prej 

234.00€. Po ashtu deklaron se e njëjta i ka 638 ditë pune. Për paditësen e dytë 

F.Sh.B për 548 ditë pune kërkon shumën prej 1,096.00€ në emër të shujtës 

ditore. Deklaron se hjek dorë nka kamata.  Shpenzimet e procedurës i kërkon 

dhe atë për përpilimin e padisë shumën prej 156.00€, për përfaqësim në një 

seancë shumën prej 202.00€, si dhe në emër të taksës për padi shumën prej 

40.00€. 

Përfaqësuesi i të paditurës në seancën e shqyrtimit kryesor dhe në fjalën 

përfundimtare deklaron: e konteston padinë dhe kërkespadinë për shkak të 

mungesës së mjeteve financiare, nuk është kontestuese se paditëset edhe sot e 

kësaj dite janë punëtore të të paditures. Nuk janë kontestuese vërtetimet dhe 

provat e dorëzuara nga ana e të autorizuarit të paditëseve. Shpenzimet e 

proceurës nuk i kërkon. 

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: Kontrata e dt. 01.09.2015, vërtetimi Nr. 02/318/08 i dt. 04.09.2008, 

Vërtetimi Nr.10/21 i dt. 27.01.2021, Vërtetimi Nr. 09/21 i dt. 26.01.2021, lista 

e pagave lëshuar nga BRK, Kontrata Nr.52/2017 e dt. 01.09.2017, Vërtetimi 

Nr.11/221 i dt. 27.01.2021, Vërtetimi i dt. 27.01.2021 dhe pas shqyrtimit 

bashkërisht të të gjithave gjykata konstatoi këtë gjendje: 

Paditësja e parë Sh.I:  

Sa i përket të drejtës së kompensimit në emër të shujatave për ushqim nga ana 

e të paditures për paditësen, gjykata të njëjtën e vërtetoi duke u bazuar në 

Vërtetimin mbi përvojën e punës si dhe për ditët prezente në punë Nr. 09/21 të 

dt. 26.01.2021, në të cilat parashihet se paditësja Sh.I gëzon të drejtën në 

kompensim në emër të shujtave për ushqim në shumë prej 1,276.00€, duke 

filluar nga dt. 18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020, për 638 ditë pune. Fakti se 

Paditësja është në marrëdhënje pune te e paditura e dëshmon Kontrata 

Nr.28/19 e dt. 01.09.2019, nga i cili shihet se e njëjta është në marrëdhënje 

pune tek e paditura, e të cilin fakt nuk e konteston as e paditura, duke e 

aprovuar të njëjtën. 



Nuk është kontestues fakti se paditësi është marrëdhënie pune te e paditura 

për më shumë se 10 vite, ku ky fakt vërtetohet bazuar në Listen e pagave 

lëshuar nga Ministria e Financave- Buxheti i Republikës së Kosovës, po ashtu 

këtë fakt nuk e konteston as e paditura. 

Lartësia e pagës së paditësit, që e ka realizuar te e paditura si rezultat i punës 

së kryer arrin shumën prej 456.89€, e në rastin konkret 50% e pagës bazë, 

ashtu që gëzon të drejtën në kompensim në shumë 234.00€, se e njëjta është 

në marrdhënje të punës tek e paditura dëshmohet në bazë të vërtetimit 

Nr.02/318/08 e dt. 04.09.2008 nga e cila shihet se e njëjta është në 

marrdhënje pune në Shkollën “...” Shipol Komuna Mitrovicë nga dt. 01.09.2003 

e deri 01.09.2008 në vendin arsimtare e ciklit klasor, si dhe Vërtetimit me 

Nr.10/21 e dt. 27.01.2021 lëshuar nga e paditura nga e cila vërtetohet se 

paditësja Sh.I është në marrëdhënje pune në Shkollen “...” në Mitrovicë nga dt. 

01.09.2008 e deri në ditët e sotme, si mësimdhënëse. E të cilat fakte nuk 

kontestohen as nga e paditura duke i aprovuar të njëjtat si të tilla.  

Paditësja e dytë Fitore Shaqiri Beka:  

Sa i përket të drejtës së kompensimit në emër të shujatave për ushqim nga ana 

e të paditures për paditësen, gjykata të njëjtën e vërtetoi duke u bazuar në 

Vërtetimin mbi përvojën e punës si dhe për ditët prezente në punë të dt. 

27.01.2021, në të cilat parashihet se paditësja F.Sh.B gëzon të drejtën në 

kompensim në emër të shujtave për ushqim në shumë prej 1,096.00€, duke 

filluar nga dt. 18.04.2017 e deri me dt. 11.03.2020, për 548 ditë pune. Fakti se 

Paditësja është në marrëdhënje pune te e paditura e dëshmon Kontrata 

Nr.52/2017 e dt. 01.09.2017, nga i cili shihet se e njëjta është në marrëdhënje 

pune tek e paditura, e të cilin fakt nuk e konteston as e paditura, duke e 

aprovuar të njëjtën, po ashtu fakti se paditësja është në marrdhënje pune tek e 

paditura e dëshmon edhe vërtetimi Nr.11/21 i dt. 27.01.2021, nga e cila shihet 

se e njëjta është në marrdhënje pune tek e paditura më saktësisht në shkollen 

“...” në Mitrovicë në ciklin klasor nga dt. 01.09.2016 e deri në ditët e sotme. 

Gjykata bazuar në të lartcekurat vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, 

përkatësisht sipas pikës II të të nëjtit, duke ia aprovuar paditëseve në emër të 

shujtave për ushqim në shumë nga 2.00 euro për çdo ditë 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 punëdhënëse e paditësve është pikërisht e paditura me çka 

vërtetohet nga vërtetimet mbi përvojën e punës dhe orët e mbajtura lëshuar 

nga e paditura, si dhe të njëjtat përfaqëuesi i të paditures nuk i ka kontestuar, 

andaj raporti juridik i paditësve me të paditurën, të njëjtën e bën legjitime dhe 

me detyrim për pagesën e detyrimeve sipas dispozitivit të 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 përcaktuara të lartë cituara është parapare detyrimi i punëdhënësit ne 

rastin konkret te paditurës për kompensimin e ushqimit në pune edhe pse të 

njëjtit nuk janë nënshkrues të kontratës kolektive të 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 

kanë të punësuar punëtor që të drejtat e tyre burojnë nga kjo kontrate, në 

rastin konkret e paditura është punëdhënëse e paditësve dhe detyrohet për 

përmbushjen e detyrimeve qe dalin nga kjo kontrate për paditësit. 

Ndërsa sa i përket kompensimit në emër të pagave jubilare për paditësen 

Shpresa Idrizi, gjykata vendimin e saj e bazoi në b nenin 35 par. 8 nën par. 8.1 

të Kontratës Kolektive të Arsimit të dt.18.04.2017, vendosi për kompensimin e 

shumes si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi, pasi që në bazë të kontratës së 

lartcekur për shpërblim jubilar është përgjegjësi e punëdhënësit të fundit, e në 

rastin konkret paditësit gëzojnë të drejtën që të jenë përfitues që shpërblimit 

jubilar bazuar në përvojën e punës tek e paditura. 

 

Gjykata, me rastin e vendosjes pati parasysh edhe kundërshtimet e 

përfaqësuesit ligjor te te paditurës sa i përket mungesës së mjeteve financiar, 

gjë që në rastin konkret nuk mund të jetë arsyje për mopërmbushje të 

obligimit, pasi që paditësit e gëzojn këtë të drejtë e e cila iu garantohet edhe me 

ligjet në fuqi. 

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 një seancë shumën prej 156.00€, shumën prej 202.00€ në emër 



të përpilimit te padisë, si dhe shumën prej 40.00€ në emër të taksës për padi, e 

në total shumën prej 398.00€. 

   Gjykata aktgjykimin e saj e  bazoi  në nenin 143 par 1 të LPK-së. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

C.nr.92/2021, dt. 22.03.2021 

                                                                                        GJ Y Q T A R I 

                                                                                         Vesna Milic d.v. 

 

UDHEZIM 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. 

 

Vërtetoi saktësin e kopjes 

 


