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Numri i lëndës: 2020:057247 

Datë: 07.07.2022 

Numri i dokumentit:     03210317 

 

C.nr.680/2020 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN - DEGA NË VITI, Departamenti i 

Përgjithshëm - divizioni civil, gjyqtari Alush Sinani me  bashkëpuntorën profesionale 

Lumturije Fetahu, në çështjen juridike të paditësit   M.S nga fsh.  GJ.., Komuna e Vitisë, të 

cilin e  përfaqëson me  autorizim  Liman Musa avokate nga  Ferizaj kundër të paditurës 

Komuna e Vitisë, të cilën e përfaqëson i autorizuari Ekrem Shabani, Zyrtar i Lartë në DKA-së 

në Viti, me objekt kontesti kompensimi i pages jubilare,   kompensimi i shpenzimeve të 

ushqimit dhe  kompensimi i shpenzimeve të udhëtimit, vlera e kontesitit 2,158.70 euro,  pas 

mbajtjes së shqyrtimit kryesor dhe publik të mbajtur me datë 05.07.2022, merr këtë; 

 

  

A  K  T  G J  Y  K  I  M 

 

       I.Aprovohet pjesërisht si e bazuar me ligj,  kërkesëpadia e paditësit  M.S nga fsh. 

GJ.., Komuna e Vitisë.  

      

 II. Detyrohet e paditura Komuna e Vitisë, që paditësit të ia paguajë në emër të 

shpërblimit jubilar, shumën e të hollave në lartësi prej 688.70 €,  në emër të kompensimit të 

shpenzimeve të ushqimit, shumën prej 1,092.00 €, si dhe për shpenzimet e udhëtimit shumën 

prej 378.00 €, respektivisht shumën e përgjithshme të të hollave në lartësi prej 2,158.70 €, duke 

e llogaritur kamatën prej 8% nga data 26.05.2020 (data  e paraqitjes së padisë) e deri në 

pagesën definitive, të gjitha në afat prej 7 ditësh pas ditës së  plotëfuqishmërisë së këtij 

Aktgjykimi, nën pasojat e përmbarimit të dhunshëm ligjor. 

    

 III. Refuzohet si e pabazuar me ligj, pjesa tjetër e kërkesave të paditësit në shumë prej 

100.00 €,  për 50 ditë të pranisë së puntorit në punë  në mësimdhënje e kërkuar ma tepër se 

shuma e gjykuar në emër të shpenzimeve të ushqimit-shujtave ditor dhe pjesa tjetër e kërkesave 

të paditëses në shumë prej 39.20 €, për 50 ditë të pranisë së puntorit në punë  në mësimdhënje 

të kërkuara ma tepër se shuma e gjykuar në emër të kompenzimit të shpenzimeve të udhëtimit. 

 

IV Detyrohet e paditura Komuna e Vitisë që paditësit, t’ia paguaj shpenzimet e 

procedures në shumë të përgjithshme prej 270 Euro, në afat prej 7 ditë, nga data e 

plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën pasojat e përmbarimit të dhunshëm ligjor. 

 

 

A r s  y  e  t  i  m 

 

Paditësi M. S , nga  fshati GJ.. K.Viti, përmes përfaqësusit  së tij  Liman Musa avokate 

nga Vitia, në këtë gjykatë ka parashtruar padi kundër të paditurës, Komuna e Vitisë me objekt 
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kontesti, kompensimi i pages jubilare,  kompensimi i shpenzimeve të ushqimit dhe  

kompensimi i shpenzimeve të udhëtimit si, duke iu referuar dispozitave të nenit 35 parag.  8,  

nenit 35 parag.  7 dhe neni 35 parag.  5, të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë, ka 

kërkuar nga gjykata që të detyroj të paditurën që paditësit ta kompenson në emër të 

kompensimit  të pages jubilare,  për 40 vitet përvojë pune në lartësi prej 150% të   një page 

bazë  e që paga bazë në rastin konkret është 459 euro, të paguaj shumën e të hollave në lartësi 

prej 688.70 euro , ta kompenson në emër të kompensimit  te ushqimit për preudhen prej 

18.04.2017 deri me daten 31.08.2020 dhe atë për 596 ditë pune shumen prej 1,192.00 euro dhe  

ne emer te kompensimit te udhetimit  nga vendbanimi   Gjylekar deri  ne vendin e punes fshati   

Viti dhe anasjelltas,  per 596  dite pune, me çmim te biletas prej 1.00 (një) euro ne te dy 

drejtimet te paguhen 70% te qmimin te biletes, e qe eshte vlera prej 378.00 euro,  e në  total për 

të  tri kategoritë e kompenzimit shumen prej 2,158.70 euro, te gjitha  keto me kamatë ligjore 

prej 8 % nga data e paraqitjes se padisë me daten 26.05.2020, gjithashtu i ka kërkuar edhe 

shpenzimet e procedurës kontestimore. 

 

E paditura përmes përgjigjes në padi e ka kundërshtuar në tërësi kërkesëpadinë e 

paditësit, me arsyetimin se paditësi kërkesëpadinë e tij e bazon në Kontratën Kolektive të 

Arsimit të Kosovës (në vijim: KKAK), të datës 18.04.2017, të miratuar dhe nënshkruar nga 

Ministria e Arsimit, Shkencës, dhe Teknologjisë (në vijim: MASHT) dhe Sindikata e Bashkuar 

e Arsimit, Skencës dhe Kulturës (në vijim: SBASHK), respektivisht në dispozitat e nenit 35 

pika 7 dhe 8 të kësaj kontrate, e sipas të paditurës kjo kontratë nuk prodhon efekt juridik dhe ka 

kërkuar nga  gjykata që këtë padi ta refuzoj si të pabazuar dhe joligjore, për shkakun se DKA-

ja nuk është përgjegjëse qe nuk janë siguruar mjetet për këtë destinim nga ana e Qeverisë dhe 

Ministrive përkatëse.  

 

Gjykata, në lidhje me këtë çështje më dt.05.07.2022, ka caktuar dhe mbajtur shqyrtimin 

gjyqësor, ku për shkak të pandërlikueshmërisë së çështjes, gjykata në harmoni me nenin 401 të 

LPK-së, nuk ka konvokuar seancë përgatitore, por ka vazhduar me shqyrtimin kryesor të 

çështjes. 

 

Kërkesat e Palëve: 

 

             Përfaqësuesi  i paditësit,   Liman Musa avokate nga  Ferizaji , gjatë seancës pregaditore 

dhe spjegimeve përfundimtare, ka deklaruar se se mbetet në tersi pranë padisë  dhe 

kërkespadisë së precizuar. sepse nga gjitha provat vërtetohet saktë dhe drejtë bazueshmeria dhe 

lartesia e kërkespadisë, andaj ka kërkuar  nga gjykata që të njejten ta aprovoj ne tersi dhe të 

detyrohet e padituara që paditësit   në emër të  shpërblimit jubilar  për përvojën e punës mbi 40 

vitet të kompensohet në lartësi prej 150% të një page bazë në shumë prej 688.50  euro, në emër 

të ushqimit në emër të kompensimit  te ushqimit për preudhen prej 18.04.2017 deri me daten 

31.08.2020  dhe atë për 596 ditë pune shumen prej 1,192.00 euro dhe  në emer te kompensimit 

te udhetimit  nga vendbanimi   GJ.. deri  ne vendin e punes në Viti dhe anasjelltas,  per 596  

dite pune, me çmim te biletas prej 1.00 (një) euro ne te dy drejtimet te paguhen 70% te qmimin 

te biletes, e qe eshte vlera prej 417.20euro,  e në  total për të tri kategoritë e kompenzimit 

shumen prej 2,297.70 euro, te gjitha  keto me kamatë ligjore prej 8 % nga data e paraqitjes se 

padisë me daten 26.05.2020, gjithashtu i ka kërkuar edhe shpenzimet e procedurës 

kontestimore, të gjitha këto me kamat ligjore prej 8% duke llogaritur nga data 26.05.2020 /data 

kur është paraqitur padia ne gjykatë/,  të gjitha këto në afat prej 7 ditesh pas plotëfuqishmerisë 

se aktgjykimit.  

 

Përfaqësuesi i të paditurës, si në shqyrtimin kryesor të dt.05.07.2022 edhe në 

shpjegimet përfundimtare ka mbetur në tërësi pranë përgjigjes në padi duke kërkuar nga Gjykata 

që këtë padi ta refuzoj si të pabazuar në ligj. Për faktin se DKA nuk është përgjegjëse për mos 
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pagesen e ktyre beneficioneve për mësimdhënësit dhe se kjo përgjegjësi është e Qeverisë së 

Republikës së Kosovës, përkatësisht Ministrive përkatëse. Poashtu e kundershtoj vertetimin e nga 

SHML,,G... K..i i L..’’ Viti me nr.XX me te cilin vertetim figurojnë edhe ditet e pranisë në punë 

per vitin 2020/2021, ku gjatë kesaj periudhe kohore nuk ka qene ne fuqi Kontrata kolektive qe do 

te thote se nuk ka baze ligjore andaj per vitin 2020/2021 duke filluar nga 18.04.2020 deri me 

31.08.2020 duhet te hiqen 50 ditë pune dhe per pagese eventuale nga shuma totale prej 596 diteve 

te kerkuara duhet te jene 546 ditë per kompensim.  

 

Provat e administruara  

 

Gjykata për të vepruar drejt dhe për t’i vlerësuar pretendimet e palëve ndërgjyqëse në këtë çështje 

kontestimore, konform nenit 8 të LPK-së,  ka administruar dhe vlerësuar këto prova materiale: 

Kërkesa drejtuar DKA-së, permes postes, e dates 12.12.2019, Përgjegja ne kërkesë dates 

19.12.2020, Vërtetimi numer 1XX i dates 08.12.2021, lëshuar nga SHML,,GjXXi KXXdi i XX’’ 

Viti,  permes të cilit  vërtetohen ditet në punë , Lista e pagave me shenjen EM000XXX me te cilen 

vertetohet pervoja e punes, Kopja e leternjoftimit ne emer te paditesit dhe Vertetimi i kompanive te 

transportit publik te udhetareve qe veprojne ne territorin e Komunes se Vitise, si dhe aneksi i 

çmimores. 

  

Gjendja faktike e vërtetuar: 
 

Gjykata analizoi secilën provë veç e veç dhe të gjitha së bashku si në kuptim të nenit 8, 

të LPK-së dhe vërtetoi se kërkesëpadia e paditësit  është e bazuar me ligj, ashtu që   vendosi si në 

pikën e parë të dispozitivit të këtij Aktgjykimi, duke i’a aprovuar kërkesën e paditësit  sa i përket 

shpërblimit jubilar, konform përvojes së punës, bazuar ne nenin 35, paragrafi 8, të Kontratës  

Kolektive të Arsimit në Kosovë / Kontrata nr. 24 e dt. 18.04.2017/  ngase në nenin përkatës në 

mënyrë shprehimore  është përcaktuar se ,,  Punëtorët (antarë të SBASHK-ut) në vitin  jubilar të 

punësimit përfitojnë shpërblimin jubilar nga punëdhënsi i fundit, në vlerë: për 10 vite të përvojës 

së punës shpërblimin 50% të një page bazë, për 20 vite të përvojës së punës shpërblimin 75% të 

një page bazë ...,,  ,, poashtu  duke u bazuar në nenin 35,  paragrafi  7, të të njejtes  Kontratë 

theksohet se  “të punësuarve, u sigurohet kompensim për ushqim gjatë punës, për ditëtë e pranisë 

në punë. Vlera e kompenzimit të shpenzimit të  ushqimit në punë, për një ditë pune është dy /2/ € 

për të punësuarit që kanë mardhënien e punës primare në institucionet arsimore” . kurse sipas 

nenit 35 paragrafi 5, të kesaj Kontrate,  në mënyrë shprehimore është përcaktuar se ,, Punonjësit e 

arsimit që udhëtojnë në vendbanimet e komunës përkatëse ku punojnë i paguhen shpenzimet e 

rrugës 70% të biletave të trafikut urban 

 

Pas vlerësimit të provave të administruara, gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike për 

palët ndërgjyqëse nuk ishte kontestues fakti se paditësi ka qenë dhe është duke punuar të e 

paditura, por për të padituren kontestuese ishte baza juridike e kërkesëpadisë së paditëses. 

 

Nga  kërkesa e datës 12.12.2019, gjykata vërtetoi se paditësi i është drejtuar të 

paditurës, duke i kërkuar  kompenzimin e pages jubilare, shpenzimeve të ushqimit dhe 

udhëtimit  gjatë ditëve të punës. 

Nga Vërtetimi  numër XX, i datës 08.12.2021, i lëshuar nga SHML,, Gj.. K.. i L..’’ Viti 

gjykata ka vërtetuar se paditësi,  për periudhën kohore prej datës 02.02.2018, e deri më datën 

18.04.2020, ka gjithsejt 546 ditë pune, për të cilat llogaritet shuma prej 2 dy euro në ditë,  e që 

shuma totale për kompenzimin e shujtës  është  1,092.00euro.  

            Nga Lista e pagave  me shenjën EM000XXX me të cilën vërtetohet përvoja e punës e 

paditësit, është vërtetuar se i njejti ka 40 vite përvojë pune.         
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        Nga kopja e letenjoftimit gjykata vërtetoj se paditësi vendbanimin e ka në fshatin GJ.. 

K.Viti. 

       Nga Vërtetimi  i kompanive të transportit të udhëtarve që operojnë në teritorin e komunës 

së Vitisë dhe lista e çmimeve të biletes, gjykata ka vërtetuar çmimin e biletës së trafikut për 

relacionin    Viti – GJ.. dhe anasjelltas, në dy drejtime kushton 1 euro. 

Vendimi i gjykatës  
 

Nga gjendja faktike e shpjeguar si më lart dhe bazuar në Kontratën Kolektive të Arsimit të 

dt. 18.04.2017,  

 
Gjykata vërteton se kërkesa e paditësi  për shpërblimin jubilar,  ka bazë në nenin 35, 

paragrafi 8, nën-paragrafi 8.2, ku paditësi  për 40 vite të përvojës së punës, ka të drejtë të 

kompensohet në vlerë prej 150% të një page bazë, e që në rastin konkret paditësit i takon 

kompensimi ne shumë prej 688.70 euro, shumë kjo e vendosur si në pikën II të dispozitivit të 

këtij aktgjykimi, gjithashtu në nenin 35, paragrafi 8, nën-paragrafi 8.5 theksohet se pagesën për 

shpërblim jubilar, duhet ta realizojë punëdhënësi kur plotësohen kushtet për një gjë të tillë, e që në 

rastin konkret punëdhënës është Komuna e Vitisë. 

Gjykata vërteton se kërkesa e paditëses për shpërblimin për shujta ka bazë në  nenin 35,  

paragrafi  7 i Kontratës  Kolektive të Arsimit në Kosovë / Kontrata nr. 24 e dt. 18.04.2017/  

ngase në nenin përkatës në mënyrë shprehimore  është përcaktuar se ,,të punësuarve,u 

sigurohet kompensim për ushqim gjatë punës, për ditëtë e pranisë në punë. Vlera e 

kompenzimit të shpenzimit të  ushqimit në punë, për një ditë pune është dy /2/ € për të 

punësuarit që kanë mardhënien e punës primare në institucionet arsimore”, e që në rastin 

konkret paditësi ka gjithsejt për 546 ditë të punës në mësmidhënje del të jetë shuma prej 

1,092.00 euro  euro duke i llogaritur 2 euro në ditë shumë kjo e vendosur si në pikën II të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 Gjykata vërteton se kërkesa e paditësit për kompenzimin e  shpenzimeve e udhëtimit, 

ka bazë në nenin 35 paragrafi 5, ngase në nenin përkatës në mënyrë shprehimore  është 

përcaktuar se,  ,, Punonjësit e arsimit që udhëtojnë në vendbanimet e komunës përkatëse ku 

punojnë i paguhen shpenzimet e rrugës 70% të biletave të trafikut urban. që në rastin konkret 

paditësi ka gjithsejt për 546 ditë, në shumë prej 378.00 euro,  shumë kjo e vendosur si në pikën 

II të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

Andaj, duke u bazuar në një gjendje të tillë faktike të pakontestuar e konform nenit 35 

parag.  8, neni 35 parag.  7 dhe neni 35 parag.  5, të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë/ 

Kontrata nr. 24 e dt. 18.04.2017/  gjykata e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditëses,  si të bazuar 

me ligj,  ngase bazuar në dispozitën e nenin 90, paragrafi 6, të Ligjit të Punës me Nr.03/L-212, 

përcaktohet se“Marrëveshja Kolektive nuk mund të përfshijë dispozita të tilla që kufizojnë të 

drejtat e të punësuarve që kanë si pasojë kushte më pak të favorshme të punës sesa ato të 

përcaktuar në këtë ligj”, poashtu konform dispozitës së nenit 245, paragrafi 1, të Ligjit për 

Marrëdhëniet e Detyrimeve me Nr.04/L-077, ku përcaktohet se“Kreditori në marrëdhëniet e 

detyrimeve ka të drejtë që prej debitorit të kërkojë përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka 

për detyrë ta përmbush atë me ndërgjegje dhe në tërësi, në përputhje me përmbatjen e tij”, 

gjykata mbi bazën e këtyre dispozitave ligjore të lartëcekura pjesërisht e aprovoj kërkesëpadinë 

e paditëses si të bazuar dhe e detyroj të paditurën që ta përmbush detyrimin e saj ndaj 

paditëses, të cekur - përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  
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Sa i përket pjesës tjetër të kërkesëpadisë të refuzuar si në pikën III të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi, në shumë prej 100 €,  për 50 ditë të pranisë së puntorit në punë  në mësimdhënje e 

kërkuar ma tepër se shuma e gjykuar në emër të shpenzimeve të ushqimit-shujtave ditor  dhe 

shumë prej 39.20 €, për 50 ditë të pranisë së puntorit në punë  në mësimdhënje të kërkuara ma 

tepër se shuma e gjykuar në emër të kompenzimit të shpenzimeve të udhëtimit,  gjykata duke u 

bazuar në Kontratën Kolektive të Arsimit në Kosovë, të datës 18.04.2017, e nënshkruar në mes 

të Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (SBASHK) dhe Ministrisë së 

Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), si dhe duke u bazuar në nenin 90 paragrafit 4 

të Ligjit të Punës me Nr.03/L-212, ka vërtetuar se kohëzgjatja e  vlefshmërisë ligjore të kësaj 

Kontrate Kolektive të lartëcekur, ka qenë 3 vite, respektivisht duke filluar nga data 18.04.2017 

e deri më datën 17.04.2020, e që në rastin konkret kërkesa e paditësi për kompenzimin e 

shpenzimeve për ushqim dhe udhëtimit  edhe për 50 ditë pune dhe atë për periudhen kohore 

prej datës 18.04.2020 e deri më datën 31.08.2020, nuk ka bazë ligjore, ngase gjatë kësaj 

periudhe kohore nuk ka pasur Kontratë Kolektive të Arsimit në fuqi, ndërsa Kontrata e Re 

Kolektive e Arsimit ka hyrë në fuqi më datën 22.01.2021, e rrjellimisht në mungesë të bazës 

juridike nuk del as themelësia e kësaj pjese të kërkesës të paditëses, çka do të thotë se për këtë 

periudhë kohore për të cilën nuk kishte në fuqi marrëveshje kolektive, e paditura DKA në Viti, 

nuk e ka për detyrim që  paditësit t’ia paguaj shumat e pretenduara të shpenzimeve të ushqimit 

në punë, për ditët e kaluara në punë gjatë periudhes kohore prej datës 18.04.2020 e deri më 

datën 31.08.2020, kjo sa i përket 50 ditë pune të pretenduara dhe të kërkuara nga paditësi në 

emër të kompenzimin të shpenzimeve për ushqim, dhe udhëtim përtej shumës të gjykuar si në 

pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi, t’a refuzoj si të pa bazuar. 

Pretendimet e përfaqësuesit të palës së paditur se Kontrata Kolekive e Arsimit në 

Kosovë e datës 18.04.2017, nuk është e regjistruar, si dhe faktin se të njëjtit nuk janë palë 

nënshkruese të kësaj Kontrate Kolektive të Arsimit dhe për të njëjtit si Drejtori Komunale e 

Arsimit, nuk paraqet ndonjë detyrim, duke konsideruar se nuk kanë legjitimitet real pasiv në 

këtë çështje juridike kontestimore, si dhe pretendimin se kërkesëpadia e paditësit për  

shpërblimin jubilar, kompesimin e ushqimit dhe udhëtimit  për ditët në punë është në tërësi e 

pa bazuar dhe e njëjta të refuzohet si e tillë, për gjykaten këto pretendime ishin të pa bazuara, 

për faktin se me nenin 2, të Kontratës Kolektive të lartëcekur, të gjitha Drejtorit Komunale të 

Arsimit, në Kosovë, janë të obliguara ta zbatojnë Kontratën Kolektive të lartëcekur dhe me 

kohë të planifikojnë mjete buxhetore për këto raste, poashtu duke u bazuar në nenin 6, 

paragrafi 4, pika 2, të kësaj kontrate Kolektive të lartëcekur, paditësi  me pozitë të punës si  

arsimtar lëndor hynë në kuadër të pëfituesve të të drejtave që rrjedhin nga kjo Kontratë 

Kolektive e Arsimit. Andaj, përgjegjësia për shpërblimin jubilar,  kompensim të shpenzimeve 

për ushqim dhe udhëtimit  është te e paditura, respektivisht të DKA-së, në Viti.    

Gjykata konstaton se paditësi ka shtjerur mjetet e brendshme juridike duke iu drejtuar 

me kërkesë të paditurës për kompenzimin e kërkesave nga marëdhënia e punës, por që e 

paditura në përgjigjje në kërkesë  dhe gjatë seancës gjyqësore, i ka refuzuar   me arsyetim se 

nuk kanë mjete buxhetore për këtë destinim. 

 

Lidhur me kërkesën për kamatë ligjore, Gjykata vendosi duke u bazuar në Ligjin mbi 

Marrëdhëniet e Detyrimeve NR.04/L-077, i cili detyrim rrjedhë nga neni 382, i cili 

shprehimisht përcakton se “Debitori që vonon në përmbushjen e detyrimit në të holla debiton, 
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përpos borxhit kryesor, edhe kamatën, 2. Lartësia e kamatëvonesës është tetë përqind (8%) në 

vit, përveç nëse parashihet ndryshe me ligj të veçantë. 

 

Shpenzimet e procedurës kontestimore  

 

Gjykata, vendosi mbi shpenzimet e procedurës kontestimore duke u mbështetuar në 

nenin 452, paragrafi 2, të LPK-së, ku parashihet se “Po që se paditësi vetëm pjesërisht ka 

sukses në procesin gjyqësor, atëherë gjykata mundet, duke marrë parasysh suksesin e arritur, të 

caktojë që secila palë t’i bartë shpenzimet e veta apo që njëra palë t’ia shpërblej tjetrës, dhe 

ndërhyrësit që i është bashkuar, pjesën proporcionale të shpenzimeve”, si dhe në bazë të tarifës 

së zbatuar të Odës së Avokatëve të Kosovës. Andaj, në rastin konkret, gjykata konsideron se, 

fakti që paditësi pati pjesërisht sukses në procedurë, është i pa ndikim në kompenzimin e 

shpenzimeve të domosdoshme dhe e detyrojë të paditurën, që paditësit t’ia paguaj shpenzimet e 

procedurës kontestimore në shumë të përgjithshme prej 270.00 euro, dhe atë për përpilimin e 

padisë shumën prej 104.00 euro, në emër të taksës gjyqësore për paraqitjen e padisë shumën 

prej 31.00 euro dhe për përfaqësim në seancën kryesore shumë prej 135.00 euro. 

Duke u bazuar në të lartëcekurat, si dhe në nenin 143, të Ligjit të Procedurës 

Kontestimore, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE GJILAN  - DEGA E GJYKATËS VITI  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

2020:057247, 05.07.2022 

C.nr.680/2020 

              G j y q t a r i 

                                                                                                                          Alush Sinani 

 

KËSHILLA JURIDIKE: kundër këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankese, në afat 

prej 7 ditësh, pas ditës së pranimit të të njëjtit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës, nëpërmjet 

kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


