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Numri i dokumentit:     01655152 
 

  

         C.nr.715/2019 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil, 

përmes gjyqtarit Blerim Beshtica, me bashkëpunëtorin profesional Baki Sylejmani, në çështjen 

kontestimore të paditëses N. K nga Vitia, rr. “....”, nr.1, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson 

Vehbi Ismajli, avokat nga Prishtina, kundër të paditurve: NPL “Stacioni i Autobusave në 

Gjilan” Sh.A, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson Florim Mustafa nga Gjilani; Agjencia 

Kosovare e Privatizimit, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson Xhelal Salihu; dhe Komuna e 

Gjilanit, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson Bardhosh Dalipi, avokat nga Gjilani, me objekt 

kontesti kompensimi i të ardhurave personale, vlera e kontestit 6,970.15 €, pas mbajtes së 

seancës së shqyrtimit kryesor e publik në prani të autorizuarit të paditëses dhe të autorizuarve 

të paditurve, më datë 31.03.2021, mori  këtë:  

 

 

A  K  T  G J  Y  K  I  M 

 

 

I.  APROVOHET pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditëses N. K nga Vitia, rr. “...”, nr.1, 

e parashtruar kundër të paditurëve: NPL “Stacioni i Autobusëve në Gjilan”Sh.A, dhe Komuna 

e Gjilanit, ashtu që DETYROHEN të paditurat:  NPL “Stacioni i Autobusëve në Gjilan” Sh.A, 

dhe Komuna e Gjilanit, që paditëses në mënyrë solidare t’ia kompensojnë të ardhurat 

perosonale të papguara në shumë prej 2,525.25 €, në emër të pagave mujore të pa kompensuara 

prej datës 28.02.2009 e deri me datën 31.08.2010, si dhe detyrohen të paditurat që në mënyrë 

solidare t’ia paguajnë paditëses edhe kamatën e llogaritur sipas ekspertizës së ekspertit 

financiar në shumë prej 1,044.22 € , si dhe tatimin në burim në shumë prej 44.54 € dhe 

kontributet e punëdhënësit në shumë prej 183.67 €, të gjitha këto në afat prej 7 ditëve nga dita e 

pranimit të këtij aktgjykimi, në kërcënim të përmbarimit. 

 

II.  Pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditëses në shumë prej 3,798.45 €, e kërkuar më tepër se 

shuma e gjykuar refuzohet si e pabazuar për shkak të parashkrimit, si dhe  refuzohet pjesa tjetër 

e kërkesës në emër të tatimit në burim në shumë prej 36.7 € dhe kontributet e punëdhënësit në 

shumë prej 132.50 €, e kërkuar më tepër se shuma e gjykuar po ashtu për shkak të 

parashkrimit. 
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III.  Gjykata Themelore në Gjilan shpallet inkompetente në pikëpamje lëndore ndaj të 

paditurës Agjencioni Kosovar i Privatizimit, për të vendosur në këtë çështje juridike, ashtu që 

pas plotëfuqishmërisë se këtij vendimi, shkresat e kësaj lënde do t’i dërgohen Dhomës së 

Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës, si gjykatë kompetente.  

 

IV.  DETYROHEN të paditurat NPL “Stacioni i Autobusëve në Gjilan” Sh.A, dhe Komuna e 

Gjilanit, që në mënyrë solidare t’ia paguajnë paditëses N.K nga Vitia, rr. “...”, nr.1, shpenzimet 

e procedurës  në shumën prej 969,60 €, edhe atë në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të 

këtij aktgjykimi.  

 

 

 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Paditësja N.K nga Vitia, rr. “...”, nr.1, në këtë gjykatë më datë 08.02.2012 ka paraqitur padi 

kundër të paditurës NPL “Stacioni i Autobusëve në Gjilan”, ndërsa me precizimin e padisë dhe 

kërkesëpadisë në kuptimin subjekitv të datës 07.12.2013 ka zgjeruar padinë edhe ndaj të 

paditurave Agjencinit Kosovar të Privatizimit dhe Komunës së Gjilanit, duke theksuar se 

paditësja te e paditura ka themeluar marrëdhënie të rregullt  të punës më datën 21.07.2006 në 

pozitën e biletshitëses në Stacionin e Autobusëve në Gjilan, njësia në Viti dhe të ardhurat 

personale sipas kontratës i janë caktuar në lartësi prej 175 €. E njëjta në përmbajtjen e padisë 

ka theksuar se e paditura nuk i është përmbajtur kontratës së punës dhe asnjëhërë nuk ia 

kompesuar të ardhurat personale sipas kontratës, por të njejtës prej datës 21.07.2006 e deri më 

datën 31.08.2010 i janë kompensuar të ardhurat personale në shumë prej 2,182.87 €, ndërsa 

nuk i janë kompensuar të ardhurat personale në shumë prej 6,595.63 €, ashtu siç ka qenë e 

paraparë në kontratën e punës, duke kërkuar nga gjykata që të aprovohet kërkesëpadia e saj dhe 

të detyrohet e paditura që paditëses t’ia kompensojë shumën e të hollave në lartësi prej 

6.595,63 € në emër të pagave mujore të papaguara në përiudhën kohore të lartëcekur, me 

kamatë ligjore prej 8 % duke filluar nga data e ushtrimit të padisë e deri në pagesën definitive, 

ndërsa sipas precizimit të padisë dhe kërkesëpadisë në kuptimin objektiv të bërë nga i 

autorizuari i paditëses në seancën për shqyrtimin kryesor të datës 05.03.2021, tani ka kërkuar 

nga gjykata që të obligojë dy të paditurat NPL “Stacioni i Autobusëve në Gjilan” dhe Komuna 

e Gjilanit t’ia kompensojnë në mënyrë solidare të ardhurat personale të papaguara paditëses për 

periudhën nga data 01.07.2006 e deri më datën 31.08.2010, edhe atë: në emër të pagave neto – 

shumën prej 5,925.93 €; në emër të kamatës së llogaritur si në ekspertizë – shumën prej 

1,044.22 €, apo shumën totale në lartësi prej 6,970.15 €, e po ashtu obligohen të paditurat që t’i 

paguajnë paditëses tatimin në burim në shumën prej 81.24 € dhe kontributet e punëdhënësit në 

shumën prej 316.17 €.  

 

Fillimisht e paditura e parë NPL “Stacioni i Autobusëve në Gjilan” Sh.A,  përmes të 

autorizuarit të saj nëpërmjet përgjigjes në padi e ka kundërshtuar në tërësi padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditëses si për nga baza jurdike ashtu edhe për nga lartësia e parashtruar. I 

njëjti ka shtuar se kjo padi është paraqitur pas skadimit të afatit kohor, ngase e njëjta është 
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paraqitur në gjykatë më datë 08.02.2012, dhe në këtë rast kemi parashkrim të kërkesës, e në 

fund ka kërkuar nga gjykata që kërkesëpadia e paditëses të hudhet poshtë si e paafatshme.  

 

E paditura e dytë Agjencia Kosovare e Privatizimit, përmes zyrtarit ligjor të AKP-së nëpërmjet 

përgjigjes në padi ka theksuar se Ndërrmarrja Publike “Stacioni i Autobusëve”, nuk është nën 

administrimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe si të tillë, ne nuk e përfaqësojmë në 

procedurë gjyqësore, pasi që me Ligjin nr.04/L-111 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit 

Nr.03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, i cili ka hyrë në fuqi me daë 15.06.2012 është ndryshuar 

lista për Ndërmarrjet Publike, ashtu që me nenin 23, lista 2 stacionet e autobusëve i rradhit si 

ndërmarrjen publike lokale në pronësi 100% të komunës. 

 

E paditura e tretë Komuna e Gjilanit, përmes të autorizuarit të saj, nëpërmjet përgjigjes në padi 

e ka kundërshtuar në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses duke i propozuar gjykatës që 

të veproj sipas nenit 68 lidhur me nenin 67 të Ligjit për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit 

nr.03/L-048 për Menagjimin e Finacave Publike dhe Përgjegjësitë, dhe ta pezulloj rastin në afat 

prej 180 ditësh si dhe ta njoftoj Ministrin e Drejtësisë mbi rasin dhe t’i sigurojë Ministrisë së 

Drejtësisë një kopje të plotë të lëndës. 

 

Kjo gjykatë, duke vepruar sipas padisë së paditëses, si gjykatë e shkallës së parë, përmes 

aktgjykimit të saj, C.nr.79/2012, të datës 31.03.2014 e ka aprovuar kërkespadinë e paditëses si 

të bazuar, e ndaj të cilit aktgjykim nga e paditura Stacioni i Autobusëve është parashtruar 

ankesë, gjë që Gjykata e Apelit, përmes aktvendimit të saj, Ac.nr.1791/14, të datës 21.05.2019 

e ka aprovuar ankesën e të paditurës si të themeltë duke e prishur aktgjykimin e shkallës së 

parë, ndërsa lëndën e ka kthyer në rigjykim dhe rivendosje.  

 

Gjykata Themelore në Gjilan, si gjykatë e shkallës së parë, në procedurë të rigjykimit dhe 

rivendosjes, duke vepruar sipas udhëzimeve dhe vërejtjeve të dhëna nga Gjykata e Apelit, 

lidhur me këtë çështje kjo gjykatë ka mbajtur shqyrtimin kryesor në çështjet kontestimore. 

 

Shqyrtimi gjyqësor i datës 05.03.2021, me propozimin e të autorizuarit të paditëses është 

mbajtur në mungesë të të paditurës Agjencia Kosovare e Privatizimit, për shkak se i autorizuari 

i saj është futar në mënyrë të rregullt dhe mungesën nuk e ka arsyetuar. 

  

Paditësja përmes të autorizuarit të saj, në proceduren e rivendosjes, gjatë shqyrtimit gjyësor në 

seancat e mbajtura ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkespadisë së 

parashtruar, duke shtuar se përveç Stacionit të Autobusave, tani si palë në procedurë është edhe 

AKP-ja dhe Komuna e Gjilanit. I njejti në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur më datën 05.03.2021 

pas pranimit të ekspertizës së eksperit financiar të datës 22.01.2021 ka bërë precizimin e 

kërkesëpadisë së paditëses në pikëpamje objektive, ashtu që pas precizimit paditësja ka kërkuar 

që të “Obligohen dy të paditura Ndërmarrja – Stacioni i Autobusëve në Gjilan dhe Komuna e 

Gjilanit që paditëses si në padi t’ia kompensojnë në mënyrë solidare të ardhurat personale të 

papaguar për periudhën nga data 01.07.2006 e deri më datën 31.08.2010, edhe atë: në emër të 

pagave neto – shumën prej 5,925.93 €; në emër të kamatës së llogaritur si në ekspertizë – 

shumën prej 1,044.22 €, apo shumën totale në lartësi prej 6,970.15 €, e po ashtu obligohen të 
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paditurat që t’i paguajnë paditëses tatimin në burim në shumën prej 81.24 € dhe kontributet e 

punëdhënësit në shumën prej 316.17 €”. Po ashtu, i njëjti ka shtuar se nga provat materiale të 

administruara është vërtetuar kërkesëpadia e paditëses, andaj i ka propozuar gjykatës që të 

njëjtën ta aprovojë si të bazuar. Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar duke i specifikuar, edhe 

atë: shpenzimet e krijuara në fazat e mëhershme gjer në gjykimin e parë, në shumë prej 564 €; 

dhe shpenzimet e krijuara në rigjykim, edhe atë, për 3 seanca gjyqësore nga 135.20 € që kap 

shumën 405.60 €, e që totali i shpenzimeve në këtë çështje kontestimore kap shumën prej 

969.60 €. 

 

E paditura NPL “Stacioni i Autobusëve në Gjilan” Sh.A, në procedurë të rivendosjes, përmes 

të autorizuarit të saj, gjatë shqyrtimit gjyqësor, respektivisht seancave të mbajtura, ka deklaruar 

se qëndron pranë përgjigjes në padi dhe thënieve në parashtresën e datës 11.12.2020  të 

dorëzuar në këtë gjykatë bashkë me provat e bashkëngjitura, ku pretendon se kjo padi duhet të 

refuzohet si e pabazur, dhe njëherit ky subjekt të përjashtohet si palë në këtë çeshtje 

kontestimore për shkak se ky subjekt nga data 20.04.2012 në bazë të Ligjit nr. 04/L-111 për 

Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/-L087 për Ndërmarrjet Publike, përkatësisht sipas 

Listës 2 është me status të ndërrmarrjes publike, ku Komuna e Gjilanit ka në pronësi 100 % të 

aksioneve dhe si e tillë nuk ka kurfarrë lidhje materiale dhe juridike me të paditurën dhe kërkon 

që të përjashtohet në këtë çështje ashtu siç është praktika gjyqësore në Republiken e Kosovës. 

Po ashtu, i njëjti ka deklaruar se ka pranuar ekspertizën e ekspertit financiar dhe ndaj të njëjtës 

nuk ka vërejte dhe nuk kërkon që i njëjti të deklarohet në seancë, por si prova i propozon 

gjykatës që të adminstrohen: Vendimi ... i datës 26.09.2007 nga UNMIK – Institucionet e 

përkohshme të vetëqeverisjes, Qeveria e  Kosovës; Vendimi i Kuvendit Komunal 01.Nr...., i 

datës 09.07.2010 për implementimin e vendimit të Qeverisë së Kosovës; dhe Njoftimi nga Zyra 

e Kryetarit të Komunës, i datës 18.07.2012. 

 

E paditura Agjencia Kosovare e Privatizimit, në procedurë të rivendosjes, përmes të 

autorizuarit të saj, gjatë rrjedhës së shqyrtimi gjyqësor ka deklaruar se mbetet pranë 

parashtresës së ushtruar me datën 11.12.2020 duke kërkuar nga gjykata që nëse i autorizuari i 

paditëses nuk e tërheq padinë ndaj saj Gjykata Themelore në Gjilan të shpallet jo kompetente 

në pikëpamje lëndore duke u bazuar në nenin 5 të Ligjit Nr.06/L-086 për Dhomën e Posaçme 

të Gjykatës Supreme të Kosovës për Çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizinmit 

dhe lëndën t’ia dërgojë Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës. 

 

E paditura Komuna e Gjilanit, në procedurë të rivendosjes, përmes të autorizuarit të saj,  gjatë 

rrjedhës së shqyrtimit gjyqesor, ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë thënieve të paraqitura 

deri më tani, duke theksuar se komunës së Gjilanit i mungon legjitimiteti real pasiv, për arsye 

se komuna e Gjilanit menagjon me Ndërmarrjen Publike – Stacioni i Autobusëve në Gjilan nga 

data 20.04.2012, ndërsa periudha për të cilën kërkohet kompensimi është para kësaj date. Po 

ashtu, i njëjti në shpjegimin përfundimtar i ka propozuar gjykatës që të refuzojë si të pabazuar 

kërkesëpadinë e paditëses ndaj të paditurës komuna e Gjilanit për shkak të mungesës së 

legjitimitetit real pasiv, ndërsa ka shtuar se në rast se përkundër këtij pretendimi, i autorizuari i 

paditëses konsideron se komuna e Gjilanit ka legjitimitet real pasiv, atëherë i propozon 

gjykatës që kërkesëpadinë e paditëses për një pjesë, repektivisht deri më datën 09.02.2009 ta 
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refuzoj për shkak të parashkrimit të kërkesës, për arsye se kërkesa e paditëses për kompensimin 

e të ardhurave personale është nga muji korrik 2006 e deri në muajin Gusht 2010, ndërsa 

padinë në gjykatë e ka paraqitur me datë 08.02.2012, do të thotë jashtë afatit ligjor të paraparë 

me dispozita ligjore. 

 

Në seancën për shqyrtimin kryesor të mbajtur me datën 05.03.2021, gjykata me aktvendim 

procedural është shpallur  inkompetente në pikëpamje lëndore ndaj të paditurës Agjencioni 

Kosovar i Privatizimit. 

 

Për vërtetimin e plotë të gjendjes faktike dhe fakteve vendimtare, gjykata në procedurë të 

rivendosjes ka bërë administrimin dhe vlerësimin e këtyre provave: Provat e adminsitruara në 

seancën e datës 31.03.2014 sipas procesverbalit të kësaj seance, ashtu që i ka lexuar edhe 

deklaratat e dëshmitarëve të dhëna në këtë seancë, përkitazi me provat tjera të administruara; 

Deklaratën e dhënë të paditëses në seancën e datës 04.02.2014; Ekspertizën e ekspertit 

fiananciar Ibrahim Tahiri, të datës 12.12.2014; Ekspertizën e po të njëjtit ekspert, të datës 

21.01.2021; Vendimin ..., të datës 26.09.2007 nga UNMIK – Institucionet e përkohshme të 

vetëqeverisjes, Qeveria e  Kosovës; Vendimin e Kuvendit Komunal 01.nr.... të datës 

09.07.2010 për implementimin e vendimit të Qeverisë së Kosovës, dhe Njoftimi nga Zyra e 

Kryetarit të Komunës, të datës 18.07.2012. 

Gjykata pas vlerësimit te pretendimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave te nxjerra në kuptim 

të nenit 8 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (në vijim: LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje 

ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku, dhe ka gjetur se kërkesëpadia e 

paditëses është pjesërisht e  bazuar.   

 

Gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor ka konstatuar se mes palëve ndërgjyqëse nuk ka qenë 

kontestues fakti se paditësja deri me datën 31.08.2010 ka qenë në marrdhënie pune te e 

paditura në pozitën e biletshitëses, e pastaj ishte transferuar në Gjilan, e as nuk është 

kontestuese se të njëjtës i janë paguar 2,182.87 €, por kontesuese ka qenë pagesa e shtesave 

mujore të papaguara, edhe pse nga të paditurat nuk ka qenë kontestues fakti se të njejtës nuk i 

është paguar paga e plotë sipas kontratës së punës, pra nuk ka qenë kontestues fakti se të njejtës 

nuk i janë paguar pagat e kërkuara sipas padisë së parashtruar edhe ate për shumën e kërkuar, 

por të njejtat kanë kundërshtuar padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses nga arsyeja se të 

paditurat konsiderojnë se nuk kanë legjitimitet real pasiv, nga arsyet e cekura më lartë. Po 

ashtu, të paditurat NLP “Stacioni i Autobusëve në Gjilan” dhe Komuna e Gjilanit janë thirrë në 

parashkrim, ndërsa e paditura e Agjencioni Kosovar i Privatizimit, mes tjerash e ka kontestuar 

kompetenca lëndore të kësaj gjykate nga arsyet e cekura më lartë. 

 

Meqenëse palët e paditura  NLP “Stacioni i Autobusëve në Gjilan” dhe komuna e Gjilanit, në 

këtë çështje kontestimore janë thirrur në mungesë të legjitimiteti real pasiv dhe në parashkim të 

kërkespadisë së paditësit, ndërsa faktet e tjera nuk kanë qenë kontestuese në mes palëve 

ndërgjyqëse, gjykata në këtë çështje është lëshuar vetëm në vërtetimin e fakteve kontestuese.              

Po ashtu, gjykata duke pas parasysh faktin se palëve ndërgjyqëse brenda afatit të paraparë ia ka 

dorëzuar ekspertizën e plotësuar të ekspetit financiar, të datës 21.01.2021, dhe të njejtit gjatë 
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seancës së mbajtur me datë 05.03.2021 kanë deklaruar se nuk kanë vërejtje ndaj kësaj 

ekspertize dhe kanë deklaruar se nuk kanë pyetje për ekspertin e as nuk kanë kërkuar që të 

ftohet eksperti, gjykata ka vazhduar shqyrtimin gjyqësor, pra nuk e ka ftuar ekspertin për tu 

deklaruar në seancë. 

 

Megjithatë në kuptim të nenit 8 të LPK-së, gjykata ka lexuar dhe administruar, gjë që nga 

Ekspertiza e ekspertit fiananciar I. T, e datës 12.12.2014, dhe plotësimit të kësaj ekspertize, e 

datës 21.01.2021, gjykata ka provuar faktin se obligimet e papaguara në emër të të ardhurave 

personale të paditëses janë në shumën prej 5,925.93 €, me kamatën ligjore të llogaritur në 

shnumë prej 1,044.22 €, si dhe kontributet e punëdhënësit në shumë prej 316.17 € dhe tatimi në 

burim në shumë prej 81.24 €. 

 

Nga Vendimi ..., i datës 26.09.2007 lëshuar nga UNMIK-Institucionet e përkohshme të 

vetëqeverisjes, Qeveria e  Kosovës, gjykata ka provuar faktin se në bazë të këtij vendimi pronat 

e stacioneve të autobusëve u barten në menagjim të gjitha komunave të Kosovës, ndërsa 

çështjet që kanë të bëjnë me licencat dhe tarifat mbesin nën autoritetin (komptencat) e 

Ministrisë së Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit, e për zbatimin e këtij vendimi është 

ngarkuar kjo Ministri. 

 

Nga leximi i Vendimit të Kuvendit Komunal 01.Nr.... i datës 09.07.2010 për implementimin e 

vendimit të Qeverisë së Kosovës, gjykata ka provuar faktin se me këtë vendim Kuvendi i 

Komunës së Gjilanit e implementon vendimin e Qeverisë së Kosovës, sipas së cilit pronat e 

stacioneve të autobusëve u barten në menagjim komunave të Kosovës, e sipas këtij vendimi 

Stacioni i Autobusëve në Gjilan i bartet në menagjim Kuvendit të Komunës Gjilanit-Drejtorisë 

për Shërbime Publike, ndërsa për implementimin e tii kujdeset Kryetari i Komunës së Gjilanit. 

 

Nga leximi i Njoftimit të lëshuar nga Zyra e Kryetarit të Komunës, i datës 18.07.2012, gjykata 

ka provuar faktin se i njëjti ka njoftuar se në Gazetën Zyrtare nr.13, të datës 30.05.2012 të 

Republikës së Kosovës është publikuar Ligji nr. 04/L-111 për Ndryshimin dhe Plotësimin e 

Ligjit nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike dhe në pajtim me nenin 23 të Ligjit të lartëcekur në 

listën nr.2 tek nën titulli “stacionet e autobusëve”, në renditje me numër rendor 15, Stacioni i 

Autobusëve në Gjilan është ndërmarrje publike lokale. 

Në këtë çështje kontestimore, gjykata me propozimin e të autorizuarit të paditëses ka dëgjuar 

edhe dëshmitarët  E. E, e punësuar te e paditura, e cila është dëgjuar nën rrethanat për sqarimin 

e kërkesës së paditëses për kompensim pranë të paditurës, ashtu që e njëjta në seancën për 

shyrtimit kryesor të datës 31.03.2014 ka deklaruar se Njësia në Viti edhe pse kaq qenë pjesë e 

Stacionit në Gjilan ka patur numër tjetër të biznesit dhe të llogarisë. Punëtorëve në Gjilan iu 

kanë dhënë pagat e plota kurse atyre në Viti përafërsisht gjysma e rrogës, ku paditëses i kanë 

dhënë vetëm 50 €, për faktin se nuk ka patur mbulesë dhe nuk kanë guxuar ti paguajnë më 

tepër punëtorët e Njësisë të Stacionit të Autobusëve në Gjilan. Po ashtu dëshmitarët Sh.Z, M. 

S, të dëgjuar gjatë kësaj seance, kanë deklaruar se pas reformimit të Ndërmarrjes së Stacionit të 

Autobusëve-Njësia në Viti nuk kishin mjete dhe punë për të sigurar të ardhurat personale të 

punëtorve dhe kanë biseduar me drejtoreshën gjenerale E. E, ku ajo kishte pranuar duke u 
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konsultuar me shefen e AKM-së, tani AKP-së që të paguhen punëtorët në Viti me 50% të të 

ardhurave që rrjedhin nga kontrata  e punës,  e që drejtoresha pastaj iu kishte dhënë paga vetëm 

nga 50 €. 

 

Po ashtu, paditësja N. K, e dëgjuar në cilës të palës me datën 04.02.2014, ka deklaruar se e 

njejta ka punuar në Stacionin e Autobusëve-Njësia në Viti, sipas kontratës së punës nr.... me 

pagën mujore prej 175 € në muaj, ashtu që disa muaj e kishin paguar vetëm nga 50 €, kurse 

125 € në muaj nuk ia kishin paguar, ndërsa njësia e Stacionit të Autobusëve në Viti ishte pjesë 

përbërse e Stacionit të Autobusëve në Gjilan. E njëjta, disa herë kishte kërkuar t’i paguhen 

pagat e plota duke iu drejtuar shefit të saj Sh. N i cili i kishte premtuar se do t’i marrin pagat e 

plota dhe do të kërkoj nga drejtoresha E. E nga Gjilani, por pasi që nuk kishte gjetur 

mirëkuptim, paditësja ka konfirmuar që do të kalojë në Gjilan nga viti 2011 ku që nga ajo kohë 

të njejtës pagat iu kishin dhënë të plota. 

 

Vlen të ceket se ndaj këtyre deklaratave të dëshmitarëve dhe deklaratës së paditëses në cilësi të 

palës, palët ndërgjyqëse nuk kanë pasur vërejtje ndaj të njëjtave. 

 

Deklaratave të këtyre të dëshmitarëve të lartëcekur dhe të paditëses në cilësi të palës, gjykata ia  

fali besimin e plotë, ngase të njëjtat ishin mjaft bindëse, të argumentuara dhe në koherencë me 

njëra tjetrën. 

 

Pas analizimit dhe vlerësimit të provave të administruara, si dhe fakteve jokontestuese mes 

palëve ndërgjyqëse, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke e aprovuar 

pjesërisht si të bazuar kërkespadinë e paditëses, ashtu që ka detyruar të paditurat që paditëses 

në mënyrë solidare t’ia kompensojnë shumën e të hollave në lartësi prej 2,515.25 €, në emër të 

pagave mujore të papaguara prej datës 28.02.2009 e deri me datën 31.08.2010, si dhe 

detyrohen të paditurat që në mënyrë solidare t’ia paguajnë paditëses edhe kamatën në shumën 

prej 1,044.22 €, si dhe tatimin në burim në shumë prej 44.54 € dhe kontributet e punëdhënësit 

në shumë prej 183.67 €, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh nga dita e pranimit të këtij 

aktgjykimi, e nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. Gjykata erdhi në këtë përfundim duke 

u bazuar në Rregulloren nr. 2001/27 për Ligjin Themelor të Punës në Kosovë shpallur nga 

UNMIK, e cila rregullore ka hyrë në fuqi më 08.01.2001 dhe ka vlejtur deri në shpalljen e 

Ligjit nr. 03/L-212 të Punës, i cili ka hyrë në fuqi më 18.11.2010, dhe rrjedhimisht kjo 

rregullore e cila shtrin fushëveprimin në marrëdhëniet e punës sipas të cilave kryhen punët ose 

shërbimet (neni 1, parg. 1 i Rregullores) ka rregulluar çështjet që dalin nga marrëdhënia e 

punës, e që shërbejnë për periudhën kohore për të cilën paditësja kërkon kompensimin e të 

ardhurave personale. Neni 10 i kësaj rregullore përcakton se: “Kontrata e punës mund të lidhet: 

(a) për një kohë të pacaktuar ose (b) për një kohë të caktuar”, parag. 3, pika e) “Kontrata e 

punës e nënshkruar dhe e datuar nga ana e punëdhënësit dhe e punonjësit përfshin edhe 

dispozitat për artësinë e pagës/rrogës bazë si dhe ndonjë pagesë ose të ardhur tjetër”. Po 

ashtu, me nenin 14, parg. 1, a) përcaktohet se “Pagat - rrogat paguhen: (a) të paktën çdo 

muaj”. Duke qenë se sipas kontratës së lidhur mes palëve ndërgjqyëse është përcaktuar që paga 

të realizohet për çdo muaj, për muajin paraprak, ndërsa paditëses nuk i është përmbushur ky 

detyrim për periudhën kohore të sipër përmendur, të paditurat nuk kanë vepruar konform 
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neneve të lartëcekura, duke mos përmbushur detyrimin e përcaktuar në kontratë dhe sipas 

rregullores, andaj gjykata nga të theksuarat si më lartë ka vendosur që kërkesëpadinë e 

paditëses ta aprovoj pjesërisht si të bazuar, e më gjerësisht si në dispozitivin I të këtij 

aktgjykimi.  

 

Nga provat e administruara, gjykata ka ardhë në përfundim se në këtë çështje kontestimore të 

paditurat NLP “Stacioni i Autobusëve në Gjilan” Sh.A. dhe Komuna e Gjilanit kanë 

legjitimitet pasiv në këtë çështje kontestimore, dhe rrjedhimisht kanë për detyrim që paditëses 

t’ia kompensojnë pagat e papaguara të cilat janë objekt i kësaj çështje kontestimore, pasi që 

fillimisht Stacioni i Autobusve ishte pjesë e NP “Kosovatrans” me seli në Gjilan, dhe duke u 

bazuar në Vendimin e Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes-Qeveria e Kosovës, të 

datës 26.09.2007, është vendosur që pronat e stacioneve të autobusëve t’iu barten në menagjim 

të gjitha komunave të Kosovës, e të cilin vendim Komuna e Gjilanit e ka implemetuar me 

datën 09.07.2010, ashtu që Stacioni i Autobusëve në Gjilan ka kaluar në menagjim të Kuvendit 

të Komunës së Gjilanit në 100 % të pronësisë. Në bazë të Ligjit Nr. 04/l-111 për Ndryshimin 

dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, saktësisht në nenin 23 të këtij 

ligji, sipas listës 2, numër 15, Stacioni i Autobusëve në Gjilan ka statusin e Ndërmarrjes 

Publike Lokale dhe i bartet në menagjim Komunës së Gjilanit 100 %. Ndërsa, sipas Vendimit 

të Bordit të Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit (AKP) janë larguar nga 

kompetenca dhe autoriteti administrativ i AKP-së ndërmarrjet/subjektet juridike “Kosovatrans” 

me të gjitha të drejta dhe detyrimet e tyre përkatësisht Stacioni i Autobusëve Gjilan, ndërtesa 

dhe toka.    Prandaj, nga të lartëcekurat, gjykata vlerëson se të paditurat NPL “Stacioni i 

Autobusëve në Gjilan”, Sh.A, dhe komuna e Gjilanit kanë legjitimitet pasiv në këtë çështje 

kontestimore nga fakti se asetet kryesore të N.SH “Kosovatrans”- Stacioni i Autobusëve  në 

Gjilan, së bashku me ndërtesën dhe tokën nuk i janë nënshtruar procedurës së privatizimit, e 

kjo vërtetohet edhe nga Vendimi i Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes, të datës 

26.09.2007, me ç’rast prona e Stacionit të Autobusëve në Gjilan i kishte kaluar në menagjim 

komunës së Gjilanit dhe duke u nisur nga këto dy fakte se menagjimin e Stacionit të 

Autobusëve në Gjilan si asetin kryesor të N.SH “Kosovatrans” në mënyrë të vazhdueshme e ka 

menagjuar komuna e Gjilanit, gjegjësisht Kuvendi Komunal i saj dhe sipas Ligjit për 

Ndërmarrjet Publike, NLP “Stacioni i Autobusëve në Gjilan” vazhdon ta ketë statusin e 

Ndërmarrjes Publike Lokale si shoqëri aksionare në pronësi prej 100% të aksioneve në 

komunën e Gjilanit. Nga të lartëcekurat gjykata konstaton se të paditurat kanë qenë dhe 

vazhdojnë të jenë trashëgimtarë të të drejtave dhe detyrimeve të cilat i kanë trashëguar nga 

N.SH “Kosovatrans” në Gjilan. Për më tepër, në bazë të vendimit të AKP-së, N.SH.“ 

Kosovatrans”, përfshirë këtu edhe asetet e saja në Gjilan, janë larguar nga kompetenca dhe 

autoriteti adminsitrativ i AKP-së me të gjitha të drejtat dhe detyrimet, mirëpo N.SH. 

“Kosovatrans”– Stacioni i Autobusëve në momentin e krijimit të raportit juridiko-detyrimor, ka 

pasur për detyrim kompensimin e të ardhurave të punëtorëve të saj në rastin e kryerjes së 

punës.  

 

Përveç tjerash, gjykata vlerëson se të paditurat kanë legjitimitet real pasiv në këtë çështje 

kontestimore edhe nga fakti se raporti material juridik mes paditësit dhe të paditurave ka 

ndodhur gjatë periudhës kur Stacioni i Autobuseve “Kosovatrans”  ka pasur legjitimitet real 

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2822
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2822
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pasiv, ku pas vitit 2007 të drejtat dhe detyrimet janë bartur te komunat e Kosovës, e në këtë rast 

Komunës së Gjilanit, e më pastaj në bazë të Ligjit për Ndërmarrjet Publike, detyrimet kanë 

kaluar tani te e paditura e dytë Komuna e Gjilanit, pasi që e njëjta ka trashëguar Stacionin e 

Autobusëve të “Kosovatransit” me ndërtese dhe tokë. Nga kjo rezulton se të paditurat janë 

trashëgimtarë të detyrimeve të cilat janë objekt i padisë, andaj edhe të njëjtat kanë për detyrim 

që t’i kompensojnë solidarisht paditëses pagat e papaguara. 

 

Gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit të këtij aktvendimi, ashtu që pjesën tjetër të 

kërkesëpadisë së paditëses në shumë prej 3,798.45 € të kërkuar më tepër se shuma e gjykuar 

refuzohet si e pabazuar, për shkak të parashkrimit. Kjo për faktin se padia në gjykatë është 

paraqitur më datën 08.02.2012, ndërsa e njëjta kërkon të ardhurat personale nga data 

21.07.2006 e deri më datën 31.08.2010, ndërsa dihet se kërkesat në para parashkruhen në afat 

prej tri vitesh, sepse me nenin 372 i Ligjit për Marrëdhëniet Detyrimore, të vitit 1978 (ligj ky i 

aplikueshmën në rastin konkret për shkak të kohës së krijimit të raportit material juridik),  

përcaktohet se “Kërkesat e dhënieve periodike që rrjedhin vit për vit ose në afate të caktuara 

me të shkurtëra (kërkesat periodike) si dhe kur është fjala për kërkesat periodike akcesore 

sikundër është kërkesa e kamatës ashtu edhe kur është fjala për këkresa periodike të atilla në të 

cilat soset vetëm e drejta sikundër është kërkesa e ushqimit, parashkruhen tre vjet nga rrjedhja 

e secilës dhënie të veçantë për pagesë”, e në rastin konkret kërkesat e parashtruara nga 

paditësja për kompensimin e të ardhurave personale për pagat e papaguara deri me datën 

28.02.2009 janë parashkruar nga fakti se paditësja ashtu siç u cek më lartë, më datë 

08.02.2012 ka parashtruar padi në gjykatë, pra pas 3 viteve. Po ashtu, gjykata refuzoi pjesën 

tjetër në emër të tatimit në burim në shumë prej 36.7 € dhe kontributet e punëdhënësit në 

shumë prej 132.50 €, të kërkuar më tepër se shuma e gjykuar, pasi që shumat tjera që janë 

llogaritur nga ana e ekspertit janë shuma të cilat janë parashkruar, do të thotë janë të vitit 2006, 

2007, 2008 dhe një muaj i vitit 2009, për më tepër shumat e aprovuara në emër të kontributeve 

dhe tatimit në burim nuk janë kontestuar nga palët ndërgjyqëse.  

 

Gjykata pasi shqyrtoj thëniet e të paditurës Agjencioni Kosovar i Privatizimit, lidhur me 

prapësimin  e ngitur lidhur me kompetencën lëndore të kësaj gjykate në raport me të, e po ashtu 

duke u kujdesuar zyrtarisht për komepetencën e saj lëndore ashtu siç parashihet me nenin 19 të 

LPK-së, e duke marrë për bazë dispozitat ligjore të Ligjit nr.06/L-086 mbi Dhomën e Posaçme 

të Gjykatës Supreme të Kosovës, për çështjet që kanë të bëjnë me Agjencinë Kosovare të 

Privatizimit (neni 5 parag. 1 jurisdiksioni), i cili është në fuqi nga muaji korrik 2019 ku është 

përcaktuar se: “Dhoma e Posaçme ka juridiksion ekskluziv për kërkesat dhe për të gjitha rastet 

si në vijim:  çfarëdo pasurie apo prone mbi të cilën Agjencia apo AKM-ja ka apo ka shpallur 

autoritetin administrativ,  pronësinë e një Ndërmarrjeje apo Korporate,  pronësinë mbi 

kapitalin e një Ndërmarrjeje apo Korporate ose çfarëdo prone apo pasurie në posedim apo 

kontroll të një Ndërmarrjeje apo Korporate, nëse një e drejtë, titull apo interes i tillë pohohet 

të ketë lindur gjatë apo para kohës kur ajo Ndërmarrje apo Korporatë i është nënshtruar 

autoritetit administrativ të AKM-së apo Agjencisë”, ka vendosur si në pikën III të dispozitivit 

të këtij aktgjykimi, duke vendosur se kompetente për të vendosur në këtë çështje kontestimore 

është Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës. Përveç kësaj, me nenin 5 parag.3 të 

këtij ligji, shprehimisht përcaktohet se: “As Dhoma e Posaçme, e as gjyqtarët e saj, nuk do të 
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kenë asnjë autoritet për t’i referuar ndonjë kërkesë, lëndë, procedurë apo rast specifik që është 

kompetencë ekskluzive e saj, përfshirë këtu paditë nga Agjencia kundër palëve të treta, tek 

gjykatat tjera të Kosovës.   

 

Gjykata për kamatën ka vendosur në mbështetje të nenit 277 të LMD-së, ndërsa sa i përket 

lartësisë së shumës së gjykuar është bazuar në ekspertizën e ekspertit financiar, respektivisht 

ekspertizën e plotësuar nga eksperti financiar me datë 21.01.2021.  

Gjykata gjithashtu ka vlerësuar edhe provat dhe theksimet tjera të palëve ndërgjyqëse, por ka 

gjetur se të njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

Gjykata vendosi si në pikën IV të dispozitivit të këtij aktgjykimi ashtu që i detyrojë të paditurat 

që në mënyrë solidare t’ia paguajnë paditëses shpenzimet e procedurës  në shumën prej 969.60 

€, edhe atë: 564 € në bazë të Aktgjykimit C.nr.79/12 të datës 31.03.2014, si dhe për përfaqësim 

të tri seancave me nga 135.20 €, duke u bazuar në nenin 452.1 të LPK-së. 

 

Nga të lartcekurat, dhe në bazë të nenit 143 të LPK-së,gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN  

C.nr.715/2019, më datë 31.03.2021 

Gjyqtari, 

Blerim BESHTICA 

 

 

 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është lejuar ankesa në afat prej 7 ditësh nga 

dita e pranimit tëtij, Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


