
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN 
 

 

1 (7)  

   
2
0
2
1
:1
2
3
4
6
5

 

Numri i lëndës: 2021:123464 

Datë: 21.12.2022 

Numri i dokumentit:     03779125 

C.nr.1131/2021 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i Përgjithshëm,  

gjyqtari Gëzim Shehu, me bashkëpunëtorin profesional H.E. në çështjen juridike 

kontestimore të paditësve: H.Q., E.P. dhe B.K. që të gjithë nga Prizreni, të cilët me 

autorizim e përfaqësojnë av.B.K. dhe av.F.G. që të dytë nga Prizreni, kundër të 

paditurës Komuna e Prizrenit – Drejtoria Komunale e Arsimit në Prizren, të cilën me 

autorizim e përfaqëson av.B.M. nga Prizreni, me objekt kontesti kompensimin i 

shujtave ditore dhe pagave jubilare, vlera e kontestit  100.00  euro, jashtë shqyrtimit 

gjyqësore, me datë 21 Dhjetor 2022, mori këtë:  

  

A K T G J Y K I M  

- Pa shqyrtim kryesor të çështjes - 

 

I.APROVOHET e bazuar kërkesëpadia e paditësit E.P. nga Prizreni, në tërësi, si i 

bazuar. 

 

II.APROVOHET PJESËRISHT e bazuar kërkesëpadia e paditëses B.K. nga Prizreni, 

pjesërisht, si e bazuar. 

  

III.REFUZOHET në tërësi si i pa bazuar kërkesëpadia e paditësit H.Q.  nga Prizreni, 

si i bazuar.  

 

IV. DETYROHET e paditura Komuna e Prizrenit – Drejtoria Komunale e Arsimit 

në Prizren, që të ia paguaj paditësve, në emër të kompensimin i shujtave ditore dhe 

pagave jubilare dhe atë për: 

 

a) E.P. në emër të kompensimit për ushqim gjatë punës për periudhën kohore prej 

datës 22.10.2018 deri më datën 31.12.2018, prej 51 ditë pune, dhe për periudhën kohore 

prej datës 01.01.2019 deri më datën 15.03.2019, prej 54 ditë pune, gjithsej 105 ditë pune, 

shumën prej 210 €, 
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b) B.K. në emër të kompensimit për ushqim gjatë punës për periudhën kohore prej 

datës 18.06.2018 deri më datën 31.12.2018, prej 93 dite pune dhe për vitin 2020 prej 137 

ditë pune, gjithsej 230 ditë pune, shumën e përgjithshme për ushqim gjatë punës, prej 

460 €, dhe në emër të kompensimit të 50 % të një page jubilare në shumën prej 222.18 €, 

në shumën e përgjithshme prej 682.18 €, të cilën është e detyruar e paditura Komuna e 

Prizrenit – Drejtoria Komunale e Arsimit , në Prizren që t’i paguaj paditësve të lartcekur 

përfshinë shumën prej 892.18 € (tetëqind e nëntëdhjetë e dy euro e tetëmbëdhjetë cent), 

me kamatë vjetore 8%, nga data e nxjerrjes së këtij aktgjykimi deri në pagesën 

përfundimtare, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm.  

 

     V. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë për paditësen B.K. mbi shumën e aprovuar e deri në 

lartësinë 1,394.37 € (njëmijë e treqind e nëntëdhjetë e katër euro e tridhjetë e shtatë cent), 

refuzohet si e pabazuar.  

 

      VI. REFUZOHET në tërësi si e pa bazuar kërkesëpadia e paditësit H.Q.   

 

VII. DETYROHET e paditura që paditësve  t’ia kompensoj shpenzimet e 

procedurës kontestimore në shumë prej 228.00 (dyqind e njëzet e tetë) euro, në afat 

prej 7 ditësh nga pranimi i këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të 

detyrueshëm. 

 

A r s y e t i m   

 

Paditësit përmes të autorizuarit të tyre av.B.K. dhe av.F.G. që që dytë nga 

Prizreni, në këtë Gjykatë me datën 17.06.2021 kanë parashtruar padi për kompensimin 

shujtave ditore dhe pagës jubilare kundër të paditurës Komuna e Prizrenit – Drejtoria 

Komunale e Arsimit. 

 

           Në padi, i autorizuari i paditësve ka theksuar se paditësi H.Q. ka themeluar 

kontratën e punës në SH.F.M.U. “Bajram Curri”, në fshatin .... Komuna e Prizreni, dhe 

ate mbi 17 vite të përvojës së punës, ndërsa B.K. ka përvojë punë dhe ate mbi 10 vite 

dhe e njëjta vazhdon të punon sot e kësaj ditë, të cilët iu mundësohet pagesa e 

kompensimit të viteve jubilare çka deri më tani e paditura nuk e ka paguar vullnetarisht 

siç parashihet me nenin 35 par.8 të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë, edhe pse 

janë bërë kërkesat e vazhdueshme për pagesën e këtyre pagave jubilare, për secilin 

paditës veç e veç pra DKA-së dhe se deri më tani nuk kanë marrë asnjë përgjigje.  Po 

ashtu paditësi E.P. për vitin 2018-2019 ka punuar 105 ditë pune nga 2 euro në ditë apo 

shumën e përgjithshme prej 370 €, si dhe paditësja B.K. në vitin 2017 ka punuar 127 ditë 

pune dhe në vitin 2018 ka punuar 185 ditë pune dhe në vitin 2020 ka punuar 137 ditë 
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pune, gjithsej 449 ditë pune. Kjo parashihet me nenin 35 par.7 të Kontratës Kolektive të 

Arsimit në Kosovë edhe pse janë bërë kërkesa të vazhdueshme për pagesën e këtyre 

shujtave pran DKA-së dhe deri në tani nuk janë marrë asnjë përgjigje,.   

 

            Në fund gjykatës i ka propozuar, që e njëjta të merr aktgjykim dhe padinë e 

kërkesëpadinë e paditëseve ta aprovojë në tërësi si të bazuar. 

 

            Andaj, të autorizuarit të paditësve me padi kërkojnë kompensimin në emër të 

shujtave ditore dhe në emër të pagave jubilare.  

 

  E paditura në përgjigjen në padi e ka kontestuar padinë dhe kërkesëpadinë e 

paditësve. Ka theksuar se paditësit nuk kanë ofruar prova që janë anëtar të sindikatës, 

nuk kanë ushtruar dhe nuk kanë kaluar procedurat administrative sepse nuk i kanë 

vazhduar procedurat në Inspektoratin e punës në Prizren dhe nuk i kanë shtjeru të 

gjitha mjetet juridike në procedurën administrative, por janë drejtuar gjykatës në 

kundërshtim me nenin 124 par. 6.1 të Ligjit të Procedurës së Përgjithshme 

Administrative Nr.05/031. Po ashtu e drejta për kompensim i pagave jubilare dhe 

shujtave ditore për vitin 2017 dhe deri më 17.06.2020 është e parashkruar, sepse neni 87 

i Ligjit të Punës nr.03 L/L-212, decidivisht e përcakton se kërkesat nga marrëdhënia e 

punës në para parashkruhen brenda 3 vitesh, ndërsa në këtë rast padia është 

parashtruar më 17.06.2021. Gjithashtu sipas tyre Qeveria e Kosovës është garantuese 

për implementimin e kësaj marrëveshjeje dhe se Ministria e Arsimit është dashur të 

fillon realizimin e të drejtave që dalin nga KKAK, duke planifikuar buxhet në 

bashkërendim me Ministrinë e Financave, po e cila nuk e ka caktuar kod buxhetor për 

përmbushjen e obligimeve që burojnë nga Kontrata Kolektive, ashtu që Komuna e 

Prizrenit rrezikon planifikimin buxhetor dhe në këtë mënyrë nuk mund të vepron në 

kundërshtim me ligjin për Buxhet, sa i përket tejkalimeve buxhetore të planifikuara. 

Andaj, Komuna e Prizrenit rrezikon planifikimin buxhetor dhe në këtë mënyrë nuk 

mund të vepron në kundërshtim me ligjin për buxhetin nr.07/L-041, sa i përket 

tejkalimeve buxhetore të planifikuara për vitin 2022. Gjithashtu sipas tyre marrëveshja 

kolektive lidhet në mes organizatës së punëdhënësve dhe organizatës së të 

punësuarave, dhe në këtë rast Komuna e Prizrenit është punëdhënës dhe nuk mund të 

obligohet në përmbushjen e kësaj kontrate, pa qenë palë nënshkruese e kësaj kontrate. 

Ashtu që, bazuar në këto fakte, i ka propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit ta 

refuzojë në tërësi si të pabazuar. 

 

Gjykata pas shqyrtimit të padisë, provave që gjenden në shkresat e lëndës, si dhe 

përgjigjes në padi të paraqitur nga ana e të paditurës, në kuptim të nenit 8 lidhur me 

nenin 398 të LPK, gjeti se kërkesëpadia e paditësit E.P. është e themeltë, e paditëses        

B.K. pjesërisht është e themeltë ndërsa paditësit H.Q. është në tërësi, si e pa themeltë, 
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andaj pa shqyrtim të çështjes, e aprovoi në tërësi kërkesëpadinë e paditësit E.P. 

pjesërisht e aprovoi kërkesëpadinë e paditëses B.K. dhe e refuzoj në tërësi 

kërkesëpadinë e paditësit H.Q. si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Mes palëve nuk rezulton të jetë kontestues fakti se paditësit janë në marrëdhënie 

pune tek të paditurit, nga SH.F.M.U. ‘’Bajram Curri’’ në fshatin .... Komuna e Prizrenit, 

me përjashtim të paditësit H.Q. i cili ka qenë në marrëdhënie pune në këtë shkollë, nga 

data 01.09.1992 deri më datën 31.08.2009. 

 

Gjykata përmes vërtetimeve të lëshuar nga të paditurit, për paditësin E.P. për 

prezencën në punë për periudhën kohore prej datës 22.10.2018 deri më datën 31.12.2018, 

i ka 51 ditë pune dhe për periudhën kohore prej datës 01.01.2019 deri më datën 

15.03.2019, i ka 54 ditë pune, gjithsej 105 ditë pune, për paditësen B.K. për prezencën në 

punë për periudhën prej datës 18.04.2017 deri më datën 31.12.2018,  i ka 312 ditë pune, 

dhe për vitin 2020, i ka 137 dite pune, gjithsej 449 ditë pune dhe përvojën e punës prej 

10 vite e 1 muaj,  për paditësin H.Q. për përvojën e punës prej datës 01.09.1992 deri më 

datën 31.08.2009, që të gjithë vërtetimet  të lëshuar nga SH.F.M.U. ‘’Bajram Curri’’ në 

fshatin .... Komuna e Prizrenit,   

 

Vërtetimet e lartcekura, Gjykata i pranoi si prova materiale vendimtare, në 

kuptim të Nenit 329 par.1, ngase të njëjtat janë dokumente të lëshuara nga vet e paditura 

brenda fushëveprimit të saj. Andaj, vërtetimet nga SH.F.M.U. ‘’Bajram Curri’’ në fshatin 

.... Komuna e Prizrenit, si prova me të cilat vërtetohen faktet lidhur me  prezencën e tyre 

në punë dhe për përvojën në punë, Gjykata ia fali besimin e plotë. 

 

Bazuar në faktet e çështjes, Gjykata gjen se në rastin në fjalë zbatohen dispozitat 

e Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë (KKAK), të nënshkruar në mes të Ministrisë 

së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës 

dhe Kulturës, e cila ka hyrë në fuqi me datë 18.04.2017. 

 

Me nenin 35 par.7 të KKAK-së është paraparë se “të punësuarve u sigurohet 

kompensim për ushqim gjatë punës, për ditët e pranisë në punë, vlera e kompensimit të 

shpenzimit të ushqimit në punë, për një ditë pune është 2 (dy) euro, për të punësuarit që kanë 

marrëdhënien e punës primare në institucionet arsimore ”, po ashtu në nenin 35 par.8, 

nënpar.8.1, 8.2 dhe 8.3 të KKAK-së është paraparë se: “Punëtorët (anëtar të SBASHK-ut) 

në vitet jubilare të punësimit përfitojnë shpërblimin jubilar në vlerë: për 10 vjet të përvojës së 

punës, në vlerë të 50% të një page bazë; për 20 vjet të përvojës së punës, në vlerë të 75% të një 

page bazë dhe për 30 vjet të përvojës së punës të një page bazë ”.  
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Në rastin konkret gjykata gjeti se e paditura ka pasur për detyrim që paditësit     

E.P. si punëtor t’ia paguaj kompensimin në emër të shujtave dhe paditëses B.K. t’ia 

paguaj kompensimin në emër të shujtave dhe pagës jubilare, konform detyrimeve që 

rrjedhin nga Kontrata Kolektive, e në kuptim të Nenit 55 par.1 dhe 2 të Ligjit të Punës, 

duke i njohur shumën si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata me rastin e vendosjes, jashtë seancës gjyqësore, është bazuar në 

dispozitën e nenit 398 të LPK-së, e cila dispozitë përcakton: “Kur gjykata, pasi t’i arrijë 

përgjigja në padi, konstaton se ndërmjet palëve nuk është kontestuese gjendja faktike, dhe se nuk 

ekzistojnë pengesa të tjera për dhënien e vendimit meritor, atëherë ajo, pa caktuar fare seancë 

gjyqësore, mund ta jep aktgjykimin me të cilën e pranon si të themeltë kërkesëpadinë”. 

 

Andaj, bazuar në dispozitat e Nenit 398 të LPK-së, Gjykata ka vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe atë pa caktuar seancë gjyqësore, pasi që vlerësoi se në 

rastin konkret, kërkesëpadia e paditësve është qartazi e themeltë pasi që bazohet në 

dispozitat e Kontratës Kolektive të Arsimit, ndërsa shuma e kompensimit vërtetohen 

nga provat që gjenden në shkresat e lëndës.  

 

Sa i përket  kundërshtimeve të paditurës me përgjigj në padi për kompensimin 

e shujtave dhe pagave jubilare për vitin 2017 deri më 13.06.2019 është parashkruar, 

ngase sipas nenit 87 të ligjit punës decidivisht e përcakton se : nga marrëdhënia e punës 

parashkruhen brenda 3 viteve, ndërsa padia është parashtruar me 17.06.2021.  

 

Në anën tjetër, gjykata vlerësoi të bazuar pretendimin e palës së paditur lidhur 

me parashkrimin e kërkesës së palëve paditëse. Kështu, sipas nenit 87 të LP-së 

shprehimisht theksohet që “të gjitha kërkesat nga marrëdhënia e punës në para, parashkruhen 

brenda afatit prej tri (3) vitesh, nga dita e paraqitjes së kërkesës”. Në këtë drejtim, paditësit 

padinë pranë kësaj gjykate e ka parashtruar më datë 18.06.2021. 

 

Ku kërkesa e paditësit E.P.  ka qenë për kompensimin e shujtave ditore prej datës 

22.10.2018 deri më datën 31.12.2018 dhe për periudhën prej datës 01.01.2019 deri më 

datën 15.03.2019. Andaj, mbi këtë bazë gjykata aprovoi në tërësi kërkesëpadinë e 

paditësit sikurse në pikën nën I dhe IV, nën (a) të dispozitivit të këtij aktgjykim.   

 

             Ndërsa sa i përket pikës nën II, IV nën (b) dhe V të dispozitivit të këtij aktgjykim, 

ku për pjesën tjetër të kërkesës mbi shumën e miratuar e deri në lartësinë 892.18 €, 

përkatësisht shuma 1,394.37 €, gjykata e ka refuzuar pasi që palët paditëse me kërkesë 

kanë kërkuar kompensimin e shujtave ditore dhe pagave bruto në tërësi. Në rastin 

konkretë për paditësen B.K. ka kërkuar kompensimin e  për prezencën në punë për 

periudhën prej datës 18.04.2017 deri më datën 31.12.2018,  i ka 312 ditë pune, dhe për 
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vitin 2020, i ka 137 dite pune, gjithsej 449 ditë pune, dhe se  paditësi padinë pranë kësaj 

gjykate e ka parashtruar më datën 17.06.2021, rrjedhimisht paditësit në fjalë është e 

parashkruar kërkesa për vitin 2017 në tërësi ndërsa për vitin 2018 pjesërisht pra duke e 

llogaritur nga data 18.06.2018 e tutje, andaj mbi bazën e llogaritjes kalendarike të njëjti 

i bie 93 ditë pune për vitin 2018 dhe 230 ditë për vitin 2020, në shumën e përgjithshme 

prej 460 €, të cilën shumë gjykata e aprovoi, po ashtu sa i përket pagës jubilare nuk 

llogaritet paga bruto, por neto ashtu që pagat neto e paditësit ka qenë në shumën prej  

222.18 €, duke e llogaritur nga 50 % të një page bazë, sipas kontratës kolektive. Andaj, 

mbi këtë bazë gjykata e aprovoi pjesërisht kërkesëpadinë e paditëses. 

 

Ndërsa sa i përket pikës së VI të dispozitivit, të këtij aktgjykimi, gjykata, e refuzoj 

kërkesëpadinë e paditësit H.Q. lidhur me kërkesën për kompensimin e pagës jubilar 

për periudhën kohor për të cilin ka punuar nga data 01.09.1992 deri më datën 

31.08.2009, pasi që i njëjti për periudhën për të cilën kërkon nuk ka qenë në fuqi Kontrata 

Kolektive e Arsimit në fuqi.  

 

Sa i përket  kundërshtimeve të paditurës me përgjigj në padi, Gjykata vlerëson 

se të njëjtat nuk janë të bazuara mbi dispozitat ligjore dhe nuk mbështeten në ndonjë 

bazë faktike apo juridike, ndërsa çështja e mënyrës së pagesës, respektivisht mundësisë 

së pagesës nga ana e të paditurës nuk është rrethanë e natyrës juridike. Rrjedhimisht, 

Gjykata erdhi në përfundim se faktet nuk ishin kontestuese dhe nuk ekzistojnë pengesa 

për dhënien e vendimit meritor.  

 

             Gjykata vendosi sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke aprovuar shumën 

përkatëse dhe duke llogaritur kamatën ligjore prej 8 %  bazuar në nenin 382 par. 1 dhe 

2 të LMD-së, e cila fillon nga data e nxjerrjes së këtij aktgjykimi deri në pagesën 

përfundimtare. 

 

Vendimin që pala e paditur ti bartë shpenzimet e procedurës, gjykata e ka 

mbështetur në dispozitat e nenit 449 dhe 452 të LPK-së, lartësia e shpenzimeve i 

referohet 208 euro për përpilim padie dhe për taksë gjyqësore në shumën prej 20.00 

euro, në shumën e përgjithshme prej 228 euro. 

 

             Duke u bazuar në të dhënat e lartcekura, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi në pajtim me dispozitat e cekura më lartë. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.1131/21, datë 21 Dhjetor 2022 
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                                                                                                                           Gj y q t a r i 

                                                                                                                                          

                                                                                                                 __________________ 

                                                                                                                        Gëzim Shehu  

 

 

              UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në 

afat prej shtatë (7) ditëve nga dita e pranimit pranë Gjykatës së Apelit, përmes kësaj 

Gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 


