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Numri i lëndës: 2020:025692 

Datë: 27.01.2021 

Numri i dokumentit:     01446601 

 

C.nr.384/2020 

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

me gjyqtaren Mirvete Alidemi  me praktikanten Rinora Kosumi, në çështjen kontestimore të 

paditësit E.S. nga fshati ..., Komuna e Gjilanit, të cilin e përfaqëson sipas autorizimit Malsore 

Halili avokate nga Gjilani, kundër të paditurës Komuna e Gjilanit – Drejtoria Komunale e 

Arsimit në Gjilan, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson përfaqësuesi i saj ligjor Arben 

Mehmeti nga Gjilani, me objekt kontesti, kompensimi i shpenzimeve të ushqimit në punë, 

kompensimin e shpenzimeve të rrugëtimit dhe pagës jubilare, pas mbajtjes së shqyrtimit 

kryesor e publik më datën 04.12.2020 ndërsa me datën 04 Janar 2021 e  përpiloj me shkrim  

këtë: 

A K T G J Y K I M 

I. APROVOHET  kërkesëpadia e paditësit E. S. nga fshati .., Komuna e Gjilani, e paraqitur 

kundër të paditurës Komuna e Gjilanit – Drejtoria Komunale e Arsimit në Gjilan dhe 

DETYROHET e paditura që paditësit t’ia paguaj në emër të shpërblimit jubilar për 30 vite 

përvojë pune në vlerë të 100% të një page bazë, në shumën prej 459,05 €, e në emër të 

kompensimit të rrugëtimit shumën prej 84.06 €, sepse i njejti ka udhëtuar nga ... për në fshatin 

... në vitin shkollor 2017/2018 dhe 2019/ 2020, si dhe për shpenzimet e ushqimit ditor për 282 

ditë pune nga 2 euro shumën e të hollave në lartësi prej 564.00 €,  respektivisht shumën e 

përgjithshme prej 1,107.60 €, me kamatë ligjore prej 8%, duke llogaritur nga dita e paraqitjes 

së padisë e deri në pagesën definitive, e të gjitha këto në afat prej 7 ditësh nga dita e 

plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit. 

 

II. OBLIGOHET e paditura në emër të shpenzimeve procedurale t’ia kompensojë paditësit 

shumën prej 260.20 € në afat prej 7 ditëve nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën 

kërcënimin e përmbarimit. 

A r s y e t i m i 

Fillimisht paditësi në këtë gjykatë më datë 20.02.2020 përmes të autorizuarit të tij, ka paraqitur 

padi kundër të paditurës, me të cilën ka kërkuar nga gjykata që të aprovohet kërkesëpadia e 

paditësit dhe të obligohet e paditura që paditësit t’ia paguaj shpenzimet e rrugës, ushqimit në 

punë dhe shpërblimin jubilar. Ndërsa me parashtresën e dt.20.02.2020 i autorizuari i paditësit , 

ka bërë ndryshimin e padisë në kuptimin objektiv, ashtu që ka kërkuar që në emër të 

shpërblimit jubilar shumën prej 459.05 €,  për kompensimin e shpenzimeve të ushqimit 

shumën prej 564.06, e të gjitha në shumë prej 1,220.04 €/ cent, të paraparë sipas Kontratës 
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Kolektive të Arsimit  me kamatë ligjore prej 8 % ne vit, duke filluar nga dita e dorëzimit te 

padisë e deri në pagesën definitive, të gjitha këto në afat prej 7 dite nga dita e plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit meqë përkundër faktit që ka paraqitur 

kërkesë para fillimit të procedurës kontestimore te e paditura, por e njejta nuk e ka përmbushë 

kërkesën e paditësit për kompensim. 

 Gjykata në këtë çështje juridike kontestimore pas shqyrtimit paraprak të padisë ka nxjerrë 

aktvendimin për përgjigje në padi më dt.19.06.2020, e cila i është dorëzuar të paditurës më 

dt.25.06.2020. Me aktvendimin për përgjigje në padi,  gjykata e ka njoftuar të padituren për 

detyrimin ligjor për dhënie të përgjigjes në padi dhe për pasojat ligjore që do ti ketë nëse nuk 

paraqet përgjigje në padi, për mundësinë që gjykata të marrë aktvendim për shkak të 

mosbindjes. 

E paditura në përgjigje në padi e ka kundërshtuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit për arsye 

se paditësi kërkesëpadinë e saj e bazon në Kontratën e Përgjithshme Kolektive të Kosovës e 

miratuar dhe nënshkruar nga MASHT (Ministria e Arsimit, Shkencës, dhe Teknologjisë) dhe 

SBASHK (Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Skencës dhe Kulturës), respektivisht në dispozitat e 

nenit 35 pika 5 ,7 dhe 8 të kësaj kontrate, gjersa ka  konsideruar  se kjo kontratë nuk prodhon 

efekte juridike dhe nuk krijon të drejta dhe detyrime ndaj Komunës së Gjilanit si e paditur në 

këtë rast. Po ashtu ka theksuar se kjo kontratë nuk është në fuqi për disa arsye konkrete: Ligji 

Nr.04/L-131 për skemat pensionale të financuara nga Shteti i dt. 06 Maj 2014 nuk ka paraparë 

një të drejtë të tillë sipas padisë dhe kërkesëpadisë dhe se çdo marrëveshje që parasheh të drejta 

jashtë këtij ligji nuk prodhon kurrfarë efekti juridik.  Tutje ka theksuar se, kjo kontratë 

kolektive në hyrje të saj bazohet në Ligjin e Punës i cili nuk  parasheh një të drejtë të tillë të 

beneficioneve, pasi neni 77 i këtij ligji  potencon se pensioni i vjetërsisë dhe i parakohshëm 

rregullohen me ligj të veçantë. Pagat jubilare sipas Kontratës Kolektive të Arsimit mund të 

realizohen pas çdo 10 viteve  dhe se afati i realizimit të kësaj kërkese është 30 ditë nga koha e 

të drejtës për kompensim, ndërsa në rastin konkret kemi tejkalim të afatit ligjor të realizimit të 

kësaj kërkese dmth paditësi nuk e ka kërkuar realizimin e kësaj kërkese në afat prej 30 ditësh. 

E autorizuara e paditësit si në shqyrtimin kryesor ashtu edhe në shpjegime përfundimtare ka 

mbetur në tërësi pranë thënieve në padi dhe kërkesëpadi, si dhe në parashtresën e dt.20.02.2020 

për zgjerimin e padisë në kuptimin objektiv ashtu që tani ka kërkuar nga gjykata që të  

aprovohet kërkesëpadia e tij dhe të detyrohet e paditura që paditësit në emër të shpërblimit 

jubilar për 30 vite t’ia paguaj shumën prej 459.05€, në emër të shpenzimeve të ushqimit për 

282 ditë pune nga 2 euro shumën e të hollave në lartësi prej 564.00€, si dhe në emër të 

shpenzimeve të rrugës nga 70% të biletës së trafikut urban përkatësisht shumën e të hollave në 

lartësi prej 84.06 €, ngase i njejti ka udhëtuar nga Gjilani për në fshatin .... dhe anasjelltas për 

vitin shkollkor  2017/ 2018 dhe 2019/2020 dhe në këtë mënyrë të njejtit i duhet të shpenzoj 

1.00€ të gjitha këto me kamatë ligjore 8%. Gjithashtu e njejta i ka kërkuar edhe shpenzimet e 

procedurës duke i specifikuar, 80 euro për kërkesën e drejtuar DKA-së, 104€ për padinë, 80 € 

për precizimin e doëzuar në gjykatë, 33.8€ mungesen nga zyra për këtë shqyrtim gjyqësorë, 

135€ për një seancë sipas tarifës së OAK dhe 21€ për taksë gjyqësore, gjithsej në shumën prej 

453,8 €.   

Përfaqësuesi ligjor i të paditurës si në shqyrtimin përgatitor, kryesor ashtu edhe në shpjegime 

përfundimtare ka mbetur në tërësi  pranë  përgjigjes në padi duke e kundërshtuar në tërësi 

padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit, duke u nisur nga fakti se paditësi ka 28 vite përvojë  të 

punës dhe atë në bazë të listave të pagave si dhe vërtetimit të lëshuar nga shkolla e mesma 

ekonomike “Marin Barleti” në Gjilan me datë 21.12.2019 të cilat paditësi i ka sjellë si provë të 

bashkangjitu në padi, rrjedh konkluzioni se jubileun 20 vjeqar e ka pasur para 8 viteve e duke e 
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ditur se shpërblimi jublar paguhet gjdo 8 Mars të secilit vit, rrjedh se në atë kohë nuk ka qenë 

në fuqi asnjë ligj, kontratë kolektive, apo ndonjë akt tjetër nënligjor i cili kishte paraparë 

shpërblimin jubilar për të punsuarit në arsim ndersa Kontrata Kolektive me të cilën paditesi e 

bazon kerkesën e tij për shpëblim Jubilar nuk parasheh implementin retroaktiv të së njejtës dhe 

për këtë arsyje ka kerkuar nga gjykata qe ta refuzoje në tërësi padine. Gjithashtu i ka refuzuar 

edhe kërkesën për pagesë sa i përketë rregullimit të padise mbylljes së zyrës, dhe kërkesës 

drejtuar DKA-së duke konsideruara se të njejtat nuk janë obligative dhe nuk mirren parasyshë.   

 Gjykata për të vepruar drejtë dhe për ti vërtetuar pretendimet e palëve ndërgjyqëse në këtë 

çështje kontstimore ka administruar dhe vlerësuar këto prova materiale: Lista  pagave lëshuar 

nga Buxheti i Republikës së Kosovës e datës 01.10.2019 deri me 31 10.2019; Kërkesa e 

paditësit adresuar DKA-së për kompenzimin e shumave të përmendura e datës 19.12.2019; 

Çertifikata e vendbanimit e lëshuar në Zyrën e Gjendjes Civile në Malishevë e datë 

22.09.2020; Vërtetimi mbi ditët e pranise në punë me nr. Prot. 14 e datës 06.07.2020 lëshuar në 

SHME “ Marin Barleti “ në Gjilan; Vërtetimi i datës 03.06.2020 i Shoqatës së transportuesve të 

Udhëtarëve “ANAMORAVA” bash me aneksin 1- çmimorja e biletave ( 1 drejtimshe).  

Pas vlerësimit me kujdes të secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku si në kuptim të 

nenit 8 të LPK si dhe në bazë të rezultatit të gjithëmbarshëm të procedurës kontestimore, 

gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike: 

Që paditësi ka punuar si mësimdhënës i lëndës ...., në Shkollën e Mesme Ekonomike “ Marin 

Barleti” në Gjilan në kohëzgjatje prej 30 viteve, ka mbajtur 282 ditë mësimore si dhe për 

praninë në punë ka udhëtuar në relacionin ... dhe anasjelltas, si dhe që për realizimin e këtyre të 

drejtave ka kërkuar nga organet përkatëse administrative për kompenzimin e shumave të 

përmedura por e njejta nuk e ka përmbushur detyrimin e kërkuar për të cilën edhe i është 

drejtuar gjyktës. Andaj gjykata analizoi secilen provë veq e veq dhe konstatoi me sa vijon: 

Nga Lista  Pagave lëshuar nga Buxheti i Republikës së Kosovës e datës 01.10.2019 deri me 31 

10.2019; vërtetohet se paditësi pagën bazë e ka 585.72 € ndërsa pagën neto e ka 520.38 € si 

dhe ka 28 vite përvojë pune. 

Nga Kërkesa e paditësit adresuar DKA-së për kompenzimin e shumave të përmendura e datës 

19.12.2019 gjykata vërtetohet që fillimisht paditësi për realizimin e të drejtës së tij në 

kompensim të ushqimit ditor, udhëtimit dhe pagesën e shpërblimit jubilar i’u është drejtuar 

organit përkatës por e njejta fare nuk i është pergjigjur kërkesës së tij- nuk e ka përmbush 

obligimin ligjor për kompensimet e kërkuara. 

Nga Çertifikata e vendbanimit e lëshuar në Zyrën e Gjendjes Civile në Malishevë e datë 

22.09.2020 gjykata vërtetoi faktin se vendbanimi i paditësit E. S. është në fshatin ... Komuna e 

Gjilanit. 

Nga Vërtetimi mbi ditët e pranisë në punë me nr. Prot. 14 e datës 06.07.2020 lëshuar në SHME 

“Marin Barleti “ në Gjilan, gjykata vërtetoi faktin se i njejtti për nga viti shkollor 2017 deri në 

vitin shkollore 2019/2020 ka mbajtur 282 ditë pune (mësim). 

Nga Vërtetimi i datës 03.06.2020 i Shoqatës së transportuesve të Udhëtarëve 

“ANAMORAVA” bashk me aneksin 1 - çmimorja e biletave ( 1 drejtimshe), gjykata vërtetoi 

faktin se çmimi i biletës së udhëtimit me autobus në relacionin ... është 1.00 për dy drejtimet, 

ashtu që në llogaritje të 70 % shuma  e kërkuar nga paditësi është prej 84,06 €. 
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Gjykata në këtë çështje kontestimore sa i përket të drejtës subjektive të paditësit dhe lartësisë 

së saj, ka zbatuar dispozitat e Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë, të dt.18.04.2017 e cila 

ka hyrë në fuqi menjëherë, konkretisht duke u mbështetur në nenin 35 par.5, 7 dhe 8 pika 8.1 të 

kësaj Kontrate, ndërsa procedura është zhvilluar në bazë të Ligjit të Procedurës Kontestimore 

në fuqi. 

Gjykata vendosi si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi që të aprovoj si të bazuar 

kërkesëpadinë e paditësit E. S. duke u bazuar në provat e administruara si më lart dhe për 

shumat e aprovuara gjykata u bazua në Kontratën Kolektive të Arsimit parauniveristare të 

dt.18.04.2017, ku në nenin 35 par. 8 shprehimisht është përcaktuar se “ Punëtorët (anëtarët e 

SBASHK-ut) në vitet jubilare  të punësimit përfitojnë shpërblim jubilar nga punëdhënësi i 

fundit, në vlerë...”  kurse pika 8.3 parasheh “Për  30 vite përvojë së punës në vlerë të 100 % të 

një page bazë” dhe neni 8.5 ku shprehimisht parashihet se “Shpërblimi jubilar paguhet nga 

punëdhënsi kur i punësuar i ka plotësuar kushtet e shpërblimit sipas kritereve përkatëse, ndërsa 

neni 37 par.7, të po kësaj kontrate ku është përckatuar se “Të punësuarve, u sigurohen 

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

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

marrëdhënien e punës primare në institucionet arismore. Punëdhënsëi i cili ka të rregulluar 

ushqimin e të punsuarve përmes restauranit a kuzhinës ose në një formë tjetër nuk ka obligim 

kompensimin për ushqim, në rastin konkret institucionet shkollore nuk e kanë të regulluar 

ushqimin përmes restauranteve, si dhe neni 35 par. 5, që parashehë “Punonjësit arsimorë që 

udhtojnë në vendbanimet e komunës përkatëse ku punojnë i paguhen shpenzimet e rrugës 70 % 

të biletave të trafikut urban” andaj edhe e obligoj të paditurën që paditësit t’ia kompesoj edhe 

shumën e lartëcekur në emër të ushqimit, udhëtimit dhe të shpërblimit jubilar. 

Kamata ligjore prej 8% në vit është përcaktuar në mbështetje të nenit 382 të LMD, në të cilen 

dispozitë shprehimisht është përcaktuar se ,,Debitori që vonon në përmbushjen e detyrimit në të 

holla debiton, përpos borxhit kryesor,paguan  edhe kamatën” kurse lartësia e kamatëvonesës 

është tetë përqind (8%) në vit, përveç nëse parashihet ndryshe me ligj të veçantë. 

Gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi në mbështetje të nenit 452.1 të 

LPK-s që ta obligojë të paditurën që paditësit tia kompensoj shpenzimet e procedurës edhe ate; 

për përpilimin e padisë shumën prej 104 €, për taksë gjyqësore shumën prej 21€ si dhe për një 

përfaqësim në një seancë shumën e të hollave në lartësi prej 135,20 €,  respektivisht shumën e 

përgjithshme prej 260,20 € sipas TA-së ndërsa e refuzoi kërkesën për parashtresën për 

ndryshimin e padisë, mbyllje e zyrës ddhe për Kërkesen drejtuar DKA-së,  me arsyetim se nuk 

bënë pjesë në shpenzimet e domosdoshme të procedurës sepse e autorizuara e paditësit ka 

mundur ta precizojë padinë në shqyrtimin gjyqësorë,për mbylljen e zyrës nuk ka ofruar provë, 

ndersa për kompenzimin në procedurë administrative nuk është e paraparë në TOA. 

Andaj, nga arsyet e cekura më lartë, e në mbështetje të nenit 143 të LPK, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN,  

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil 

C.nr.384/20, datë 04 Janar 2021 

 

 

           Gjyqtarja, 

     Mirvete Alidemi 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


