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REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE E GJILANIT 
OSNOVNI SUD GNJILANE – BASIC COURT OF GJILAN 

 
                      C.nr.381/20 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshem, Divizioni Civil përmes 
gjyqtarit Venhar Salihu, në çështjen kontestimore të paditëses D. K nga -Komuna e Gjilanit, me 
përfaqësuesin e saj me autorizim av. Ekrem Pira nga Vitia, kundër të paditurës Komuna e Gjilanit–
Drejtoria Komunale e Arsimit, të cilën e përfaqëson B. M nga Gjilani, me objekt kontesti, 
kompensim të pagave jubilare dhe shpenzimeve të ushqimit, vlera e kontestit 1.540,50€, pa caktuar 
seancën e shqyrtimit gjyqësor, më date 12.07.2021, mori këtë: 
  

A  K T GJ Y K I M 
 
I.  APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditëses D. K, paraqitur kundër të paditurës 
Komuna e Gjilanit-Drejtoria Komunale e Arsimit dhe Detyrohet e paditura që paditësit t’ia paguajë 
në emër të kompensimit të pagws jubilare, shumën prej 210,50€, si dhe në emër të shpenzimeve të 
ushqimit pwr 665 ditw tw punws, shumën prej 1.330€, respektivisht shumën përgjithshme të të 
hollave në lartësi prej 1.540,50€ me kamatë ligjore nw lartwsi prej 8% duke llogaritur nga data e 
marrjws sw kwtij aktgjykimi e deri nw pageswn pwrfundimtare. Të gjitha këto në afat prej 7 ditësh 
nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 
 
II. OBLIGOHET e paditura Komuna e Gjilanit-Drejtoria Komunale e Arsimit që paditëses D.K, t’i 
paguajë shpenzimet e kwsaj procedure nw shumë prej 124€, në afat prej 7 ditësh nga dita e 
pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 
 

A r s y e t i m i 
 

 Paditësja përmes përfaqësuesit të tij, më datën 20.02.2020, ka paraqitur padi, kurse më 
datën 22.03.2021 ka paraqitur parashtresë për precizim dhe plotësim të padisë dhe të 
kërkesëpadisë kundër të paditurës Komuna e Gjilanit-Drejtoria Komunale e Arsimit, për kompensim 
të pagws jubulare dhe të shpenzimeve të ushqimit, duke kërkuar nga gjykata që të detyrohet e 
paditura që paditëses në emër të pagws jubilare t’i paguajë shumën prej 210,50€, në emër të 
shpenzimeve të ushqimit, shumën prej 1.330€, përkatësisht shumën e përgjithshme të të hollave 
prej 1.540,50€ me kamatë ligjore prej 8% nga koha kur ka hyrë në fuqi Kontrata Kolektive, si dhe të 
detyrohet pala e paditur që t’i paguajë shpenzimet procedurale për paditësin. 
 

E paditura në përgjigje në padi e ka kundërshtuar në tërësi kërkesëpadinë e paditëses, me 
arsyetimin se paditësja ka ngatërruar kompetencën lëndore me rastin e paraqitjes së padisë, 
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kërkesëpadinë paditësja e bazon në Kontratën e Përgjithshme Kolektive të Kosovës e miratuar dhe 
nënshkruar nga MASHT dhe SBASHK,  gjersa  konsideron se kjo kontratë nuk prodhon efekte 
juridike për të. Po ashtu kjo kontratë kolektive në hyrje të saj bazohet në ligjin e punës i cili nuk 
parasheh një të drejtë të tillë të beneficioneve pasi specifikisht neni 77 potencon pensioni i 
vjetërsisë dhe parakoshmëm rregullohet me ligj të veçantë. E paditura, pretendon se vërtetimin të 
cilin e ka dorëzuar pala paditëse në lidhje me ditët aktive të punës në SHFMU “Agim Ramadani”-
Zhegër, është i mangët dhe në bazë të atij vërtetimi, pala paditëse nuk mundet të realizoj të drejtën 
e saj në shpenzim të ushqimisë, ngase ajo si mësimdhënëse ka 20 orë në javë pune, dhe jo 40 ashtu 
siç thotë ligji i punës. Gjithashtu, ajo thekson se planifikimi i mjeteve buxhetore në lidhje me këto 
çështje janë kompetent SBASHK-u dhe MASHT-i, dhe jo Komuna e Gjilanit, andaj kjo çështje nuk 
hynë në domenin tonë si Komunë, dhe për këtë ne nuk kemi patur ndonjë ndihmë nga SBASHK-u 
apo MASHT-i.  

 
 Gjykata, nga pwrgjigja nw padi ka vwrtetuar se e paditura nuk I konteston faktet e 
paraqitura nga ana e paditwses, pwrkatwsisht nuk e ka kontestuar gjendjen faktike, edhe atw sa i 
pwrket fakteve se paditwsja është e punësuar tek e paditura dhe se e njëjta ka mbi 10 vite përvojë 
të punës, ku paga bazë e tij është 421€, e po ashtu nuk është kontestuar fakti se paditësja nga viti 
2016 e deri në vitin 2020 kishte punuar 665 ditë pune (si prova nw padi pwr vwrtetimin e kwtyre 
faktve paditwsja i ka dorwzuar prova siç janw: Vërtetimi nr. 181/2019 i lëshuar nga SHFMU ”… mbi 
përvojën e punës për Drita Kadriun; Vërtetimi i dt.: 0.07.2020 I lëshuar nga SHFMU ”… në lidhje me 
ditët e punës së D. K). 

 
Meqw nw rastin konkret siç thamw mw lartw nuk kanw qenw kontestuese faktet, atwherw 

gjykata nga kjo gjendje dhe bazuar nw nenin 398 tw LPK-sw lidhur me nenet 35 pika 7 dhe 8, 
vendosi si nw pikwn I tw dipozitivit. 

 
Gjykata ka vendosur si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi që ta detyrojë të 

paditurën që paditëses t’ia paguaj shpenzimet e procedures gjyqësore  dhe atë shumën prej 20€ 
për taksën gjyëqësore dhe shumën prej 104€ për përpilimin e padisë, pra gjithësej shumën prej 
124€, duke u bazuar në nenin 452.1 të LPK-së, pasiqw e paditura ka humbur kwtw contest dhe e 
njwjta, nuk ka paguar detyrimet tw parapara me aktet ligjore nw fuqi, siç janw cekur mw lartw, por 
paditwsja wshtw detyruar qw tw paraqesw kwtw padi, dhe pwr kwto arsye tw njwjtws i wshtw 
njohur kjo e drejtw.  
 

Gjykata me kujdesw ka analizuar edhe kundwrshtimet e bwra nga e paditura sa i pwrket 
kompetencws sw kwsaj gjykate, pwr ta gjykuar kwtw çwshtje, por kjo gjykatw vlerwson se ka 
kompetencw lwndore, pwr shkak se mwsimdhwnwsit nuk janw shwrbyes civil. 

 
Gjithashtu gjykata vleresoi edhe pretendimi se e paditura nuk është nënshkruese e  

Kontratës Kolektive e Arsimit Paraunversitarë dhe nuk prodhon  efekt për të njëjtën, por edhe ky 
pretendim është i pabazuar, me arsyetimin se është në kundërshtim me Ligjin për Arsimin në 
Komunat e Republikës së Kosovës me Nr.03L-068, ku në nenin 5 të këtij ligji janë të parapara 
kompetencat e komunave sa i përket punësimit të mësimdhënësve dhe pagesës së tyre e 
rrjedhimishit edhe detyrimet e parapara me Kontratë bien në barrë të të paditurës.  
 

Me Ligjin e Punës nr.... parashihet se sa i përkete çështjeve të punëdhënësit me 
punëmarrësin ata të drejtat dhe detyrimet e tyre mund t’i rregullojnë edhe me kontratë kolektive, 
dhe kontrata kolektive nuk mund të përmbajë të drejta më pak të favorshme për të punësuarin dhe 
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pundhënësin se sa të drejtat e përcaktuara me Ligj të punës, pra të drejtat e punëmarrësit me 
Kontratën Kolektive mund të avancohen më lartë se të drejtat e parapara me Ligjin e Punës.  

 
 

Lidhur me pretendimet e të paditurës se në rastin konkret kemi parashkrim të kërkesës sa i 
përket shpërblimit jubilar, gjykata vlerëson se ky pretendim është i pabazuar me arsyetimin se 
paditësja, padinë në gjykatë e ka paraqitur më dt. 20.02.2020, çka do të thotë se e njëjta padinë në 
gjykatë e ka paraqitur në afatin e paraparë ligjor, edhe atë bazuar në nenin 87 të Ligjit të Punës i cili 
në mënyrë shprehimore ka paraparë se “Të gjitha kërkesat nga marrëdhënia e punës në para 
parashkruhen brenda afatit prej tri vitesh nga dita e paraqitjes së kërkesës”, dhe për këto arsye 
nuk kemi parashkrim të kërkesës për shpërblim jubilar, pasi që para 2 viteve, paditësja ka mbushur 
10 vite përvojë pune e gjithashtu nuk kemi parashkrim të kërkesës sa i përket shpenzimeve të 
ushqimisë, pasi që me dispozitën e lartëcekur ligjore kërkesat nga marrëdhënia e punës 
parashkruhen brenda afatit prej 3 viteve, ku gjykata sa i përket pagave jubilare dhe shpenzimeve të 
ushqimisë, aprovoi kërkesat për këtë kategori brenda 1 viti.  
 
 Prandaj, nga arsyet e cekura më lartë, dhe duke u bazuar në nenin 398 të LPK-ës, u vendos si 
në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 
GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

C.nr. 381/20,  dt. 12.07.2021 
                                                                                               Gjyqtari, 
                                                          Venhar Salihu 

 
 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi,  është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit të 
Kosovës në Prishtinë, në afat prej 7 ditë, pas ditës së pranimit të vendimit. Ankesa dorëzohet në 
kopje të mjaftueshme përmes kësaj gjykate. 


