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Numri i lëndës: 2020:139007 

Datë: 06.04.2021 

Numri i dokumentit:     01664701 

                                                                                     C.nr.170/2020 
 

GJYKATA THEMELORE MITROVICË - DEGA NË SKENDERAJ, DEPARTAMENTI I 
PËRGJITHSHËM, në përbërje nga gjyqtari Hajrullah Aruqi, dhe me 
bashkëpunëtoren profesionale Shpresa-Shala-Istrefi në çështjen juridike të paditësit 
I.D. nga fshati ..., komuna Skenderaj, tё cilin e përfaqëson me autorizim ... avokat nё 
Skenderaj, kundër tё paditurёs  K.e S.- .., të cilën e përfaqëson me autorizim ...., për 
kompensim të ushqimit gjatë punës në vlerën prej 1124 euro, pas mbajtjes dhe 
përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesor, me pjesëmarrjen e palëve ndërgjyqëse, 
me dt.29.03.2021, me dt. 06.04.2021 mori këtë: 
 
 
 

A  K  T  G  J  Y  K  I  M 
 
 

APROVOHET  si e bazuar kërkesëpadia e paditësit I., D.,  nga fshati i ..., komuna 
Skenderaj. 
 
DETYROHET e paditura komuna e S.,-D.,K.,e A., që paditësit I., D.,  në emrin e 
kompensimit për ushqimin për pranin në punë për periudhën kohore nga 
dt.18.04.2017 deri me dt.30.01.2020 gjegjësisht për 562 ditë pune shumën prej 
1124 euro ( për secilën ditë të pranisë në punë shumën prej nga 2 (dy) euro). 
 
OBLIGOHET e paditura që paditësit ti paguaj shpenzimet e procedurës kontestimore 
dhe atë: për hartim të padisë 104 euro, taksë për padi shumën prej 30 euro dhe për 
një përfaqësim të avokatit në një seancë shumën prej 135 euro, të gjitha këto shuma 
duhet të paguhen ne afatin prej 15  nga dita e marrjes se këtij aktgjykimi nën 
kërcënimin e përmbarimit. 
 
 

A r s y e t i m 
 
 

Paditësi I., D., përmes përfaqësuesit me autorizim ... avokat në Skenderaj ka 

ushtruar padi në gjykatë për kompensim në emër të ushqimit për pranin  e tij 
në punë nga dt.18.04.2017 e deri me dt.30.01.2020 gjithsej 562 ditë të punës 
për këtë periudhë kohore që e arrin shumën e përgjithshme prej 1124 euro. 

Këtë qëndrim pala paditëse nuk e  ndryshoj gjatë shqyrtimit kryesor dhe në 
fjalën përfundimtare duke pretenduar se padia është e bazuar ne dispozitat e 
nenit 35 par.7 të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë . Mbi këtë bazë 

kërkoj nga gjykata aprovimin  e të njëjtës në tersi si të bazuar. 
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I kërkoj shpenzimet e procedurës kontestimore për hartim tё padis 104 euro, taks 

për padi 30 euro dhe për përfaqësimin  e avokatit për një seancë shumën prej 135 
euro. 
 
E paditura përmes përgjegjës në padi më dt.30.12.2020 e kundërshtoj padinë dhe 
kërkesën  e saj me arsyetimin se të paditurës i mungon legjitimiteti në çështjen 
konkrete juridike sepse Ministria e  Arsimit  së bashku me Ministrin e Financave 
janë të obliguara të sigurojnë mjete financiare lidhur me këtë çështje . 
K. e S. – DKA nuk është kompetente për realizimin e pagesës të cekur si në padi nga 
ana e paditësit sepse Kontrata e Kolektive e .... e dt.18.04.2017, në dispozitat e nenit 
46 thotë “Angazhimi i përbashkët për zbatimin e dispozitave që kanë implikime 
financiare” par.2 thotë “.... angazhohen bashkërisht me Ministrin e Financave për 
sigurimin dhe ndarjen e mjeteve financiare për komunat e Republikës së Kosovës, 
më qëllim te realizimit të buxhetit të nevojshëm të përcaktuar me nenin 35 par.5, 7 
dhe 9 brenda mundësive institucionale, buxhetore dhe financiare”. 
I propozoj gjykatës që padinë  e paditësit të e refuzoj në tërësi si të pabazuar qëndrim 
të cilin nuk  e ndryshoj edhe gjatë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare. 
Shpenzimet e procedurës nuk i kërkoj. 
 
Gjykata duke u bazuar në dispozitat 7 dhe 8 të LPK-së ne  seancën  e shqyrtimit 
kryesor i nxori dhe i administroj dhe i vlerësoj të gjitha provat e shënuara në 
procesverbalin e seancës  kryesor me dt.29.03.2021 një nga një dhe të gjitha së 
bashku duke i krahasuar njërën me tjetrën nga të cilat rezulton se kërkesëpadia e 
paditësit është në tersi e themeltë. 
 
Gjykata ka gjete se në mes të palëve ndërgjyqëse nuk është kontestues fakti se 
paditësi  është mësimdhënës në SH.F.M.U “...” në fshatin ..., komuna Skenderaj, në 
vendin  e punës mësimdhënës, ku ende vazhdon te punoj, Po ashtu nuk është 
kontestues fakti që e paditura në shkollën ku paditësi është i punësuar nuk ka 
kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, kuzhinës apo ndonjë forme 
tjetër. 
 
Prej vërtetimit të lëshuar nga drejtori i shkollës SH.F.M.U “...”  fshatin ... komuna  
Skenderaj nr.protok.08 dt.30.01.2020 është konstatuar se paditësi është 
mësimdhënës. Dhe sipas këtij vërtetimi qe u përmend me lart ka punuar gjithsej 562 
dit pune dhe këto dit pune të llogaritura me shujtën ditore nga nr.2 (dy) ne ditë e 
arrin vlerën prej 1124 euro. Gjykata për aprovimin e kërkesëpadisë është bazuar në 
dispozitat e nenit 35 par.7 të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë e 
dt.18.04.2017 në të cilën shprehimisht është përcaktuar “Të punësuarve u sigurohet 
kompensimi për ushqim gjatë punës për ditët e pranishme në punë. Vlera e 
kompensimit të ushqimit për një ditë të pranisë në punë është 2 ( dy) euro, për të 

punësuarit që kanë mardhënje të punës primare në institucione arsimore. 
Punëdhënësi i cili e ka të rregulluar ushqimin  e  të punësuarve përmes restorantit a 
kuzhinës,  ose në një  formë tjetër nuk ka obligim për të bërë kompensimin”. Në 
rastin konkret nuk ka qenë kontestueses në mes të palëve se e paditura nuk iu ofron 
ushqim të punësuarve në asnjë formë siç përcaktohet me Kontratë Kolektive të 
Arsimit. 
 
Gjykata e vlerësoj pretendimin  e të paditurës sa i përket legjitimitetit pasiv  në 
çështjen juridike por duke marrë për bazë Kontratën Kolektive të Arsimit pikërisht 
dispozitat e nenit 35 par.7 ku parshifet obligimi i punëdhënësit për kompensim  
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Gjykata me rastin e vendosje të çështje konkrete juridike  është bazuar në dispozitat 

e nenit 90 par.5 të Ligjit të Punës Nr.03/L-212 ku është përcaktuar “Marrëveshja 

kolektive vlen për ata punëdhënës dhe punëmarrës të cilët marrin përsipër detyrimet 

e përcaktuar në marrëveshje të tillë kolektive”. Nga kjo gjendje faktike e vërtetuar si 

rezultat i provave të administruara pa mëdyshje u vërtetua se padia e paditësit është 

në tërësi e bazuar. 

 
Gjykata i vlerësoj të gjitha kundërshtimet e palës së paditur të cilat kanë të bëjnë me 
pretendimet  se obligimin për përmbushjen e këtij detyrimi  e ka Ministria e 
Financave në bashkëpunim me .... dhe për këto arsye i mungon legjitimiteti pasiv, 
mirëpo pas krahasimit të këtyre pretendimeve më shkresat e lëndës dhe Kontratën 
Kolektive të Arsimit në Kosovë rezulton se nuk janë më ndikim që të vendoset 
ndryshe nga ajo që u vendos në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Prandaj gjykata bazuar në dispozitat e nenit 143 par.1 të LPK-së vendosi si në 
dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 
Vendimi që pala e paditur ti bartë shpenzimet e procedurës kontestimore të 
specifikuara në dispozitiv të këtij aktgjykimi është i bazuar në dispozitat e nenit 449 
dhe 452 par.1 të LPK-së.         
 

 
GJYKATA THEMELORE  MITROVICË - DEGA NË SKENDERAJ 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 
C.nr.170/2020, me dt.06.04.2021 

 
 

                                                                                                 Gjyqtari 
              Hajrullah Aruqi 

 
 
 
 

KËSHILLË JURIDIKE:  Kundër  këtij  aktgjykimi është  e  lejuar  
ankesa në afatin prej 15 dite nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi,  
nëpërmes kësaj  Gjykate, për Gjykatën e  Apelit në Prishtinë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


