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III.Ek.nr.547/2018 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-Departamenti për Çështje Ekonomike, me 

gjyqtaren Franciska Zhitia-Ymeri, duke vendosur lidhur me çështjen juridike kontestimore të 

paditësit Kompania “L.” me seli në P.,të cilin e përfaqëson sipas autorizimit me shkrim M. B. 

nga P., kundër të të paditurëve; 1.“Fondi i Sigurimeve Shëndetësore-MSH” me adresë rr. “Bill 

Clinton” pa.nr. Kompeleksi Donika-2 Objekti Beni Dona në Prishtinë, 2.Shërbimi Spitalor dhe 

Klinika Universitar i Kosovës me seli në Prishtinë të cilin e përfaqëson sipas autorizimit me 

shkrim D. Z. nga P., me objekt kontesti kompensim dëmi, në seancën e shqyrtimit kryesor të 

datës 12.01.2021, ndërsa pas marrjës së fjalës përfundimtare me shkrim nga palët në 

procedurë,me datën 25.01.2021 merr këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

REFUZOHET në tërësi si e pabazuar  kërkesëpadia e paditësit Kompania “L.” me seli në 

P.,me të cilën ka kërkuar që të detyrohet e paditura Shërbimi Spitalor dhe Klinika Universitare 

e Kosovës me seli në Prishtinë, që t’ia paguaj shumën prej 33,652.80 euro në emër të mallit të 

pa porositur prej 29,520 copë të barit Levonorgestrel (tridhjetë e tre mijë e gjashtëqind e 

pesëdhjetë e dy euro e tetëdhjetë cent),shumën prej 2,102.16 euro në emër të asgjësimit të 

mallit kontraktues-barit Levonorgestrel (Dy mijë e njëqind e dy euro e gjashtëmbëdhjetë cent) 

si dhe shumën prej 81,664,12 euro në emër të fitimit të humbur (tetëdhjetë e një mijë e 

gjashtëqind e gjashtëdhjet e katër euro e dymbëdhjetë cent), me kamatë ligjore prej 3.5 % duke 

filluar nga data e paraqitjes së padisë 05.10.2018, e deri në pagesën definitive si dhe 

shpenzimet e procedurës kontestimore,të gjitha këto në afatin kohor prej 7 (shtatë) ditësh nga 

dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

KONSTATOHET se paditësi ka tërhequr padinë ndaj të të paditurës së parë . “Fondi I 

Sigurimeve Shëndetësore-MSH” me adresë rr. “Bill Clinton” pa.nr.Kompeleksi Donika-2 

Objekti Beni Dona në Prishtinë 

 

Secila palë në procedurë i bartë shpenzimet e procedurës kontestimore veç e veç. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi Kompania “L.” me seli në P., ka parashtruar pranë kësaj gjykate padi me datën 

05.10.2018, kundër të paditurëve 1.“Fondi I Sigurimeve Shëndetësore-MSH” me adresë rr. 
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“Bill Clinton” pa.nr.Kompeleksi Donika-2 Objekti Beni Dona në Prishtinë,2.Shërbimi Spitalor 

dhe Klinika Universitar i Kosovës me seli në Prishtinë, duke kërkuar që të paditurat t’ia paguaj 

dëmin e shkaktuar për shkak të mos përmbushjes së kontratës të datës 18.02.2016,dëmin e 

shkaktuar për ashjesimin e mallit të kontraktuar të baritit Levongorgestrel si dhe fitimin e 

humbur,njëherit ka kërkuar edhe shpenzimet e procedurës kontestimore. 

 

I autorizuari i paditësit gjatë shqyrtimit gjyqësorë si dhe në parashtresat e dorëzuar në këtë 

gjykatë  ka tërhequr padin ndaj të paditurës së parë “Fondi I Sigurimeve Shëndetësore-MSH” 

me adresë rr. “Bill Clinton” pa.nr.Kompeleksi Donika-2 Objekti Beni Dona në Prishtinë, dhe 

ka mbetur e paditurë vetëm  Shërbimi Spitalor dhe Klinika Universitar i Kosovës me seli në 

Prishtinë, ndërsa pas marrjës së mendimit dhe konstatimit të ekspertizës financiare ka precizuar 

kërkesëpadinë e tij ashtu që të detyrohet e paditura Shërbimi Spitalor dhe Klinika Universitare 

e Kosovës me seli në Prishtinë që sipas shumave të cekura në mendimin dhe kostatimin e 

ekspertit R. B.,ta kompenzoj dëmin e shkaktuar për shkak të mospërmbushjes së kontratës, 

kompenzimin e dëmit për asgjësimin e mallit kontraktues si dhe fitimin e humbur,ndër të 

tjerash ka shtuar se e paditura me datën 18.02.2016 ka nënshkruar kontratën publike me 

paditësin me një periudhë 24 mujore të implementimit të kontratës për furnizim me barna nga 

lista esenciale Lot 28 për barin Levonorgestrel tableta me dozë 1.5 mg me sasi të përafërt prej 

30.120 tableta me çmim prej 143,973,60 euro, dhe se kjo kontratë është lidhur në pajtim me 

nenin 38 të Ligjit të Prokurimit Publik të Kosovës  dhe Udhëzimit Administrativ nr.2/2015 të 

komisionit Rregullativ për prokurim publik,andaj e pditura  është përgjegjëse për dëminin e 

shkaktuar ngase me veprimet e veta të paligjshme të mos porositjes së mallit të kontraktuar dhe 

të importuar pas nënshkrimit të kontratës publike pa ofruar asnjë arsyetim ligjor në kërkesat 

tona të ligjshme se pse nuk ka kërkesa furnizimi kështu ka shkaktuar dëm financiar ngase malli 

i kontraktuar dhe i importuar nga pala paditëse ka qëndruar në depo për 36 muaj dhe ka 

skaduar gjë që ka rezultuar të pësojmë dëme të madh financiar, një veprim i tillë e sasive të 

kontraktuara përveq 2% të sasive së porositur në vlerë prej 2.868 euro nga vlera e përgjithshme 

e kontratës publike ka pasur si pasojë dëmin financiar ngase është importuar sasia e 

kontraktuar në vlerë totale prej 143,973.60 euro,e që aktualisht janë në depo të paditësit,e tërë 

kjo sasi duhet të asgjësohet sipas udhëzimit administrativ për asgjësimin e barrërave 

nr.12/2008 për asgjësimin e mbeturinave të produkteve medicinale, dhe mbi bazën e kësaj ka 

kërkuar që kërkesëpadinë e paditësit ta aprovoj në tërësi si të bazuar.  

 

Shpenzimet e procedurës kontestimore i ka kërkuar por nuk i ka specifikuar. 

 

E paditura përmes përgjigjes në padi dhe gjatë shqyrtimit gjyqësor ka kontestuar kërkesëpadinë 

e paditësit si të pa bazuar duke shtuar se kontrata e lidhur mes paditësit dhe të paditurit është 

lidhur në bazë të Ligjit të Prokurimit Publik Ligji Nr.04/L-042 pra procedurat janë udhëhequr 

sipas këtij Ligji dhe në të njejtën ligj nuk është paraparë asnjë lloj kompenzimi cka nënkupton 

se kontrata publike kornizë 24 muaj, e lidhur  ndërmjet të dy subjekteve në fjalë nuk e obligon 

autoritetin kontraktues të blejë ndonjërën prej tyre, po ashtu ka theksuar se kontrata në fjalë 

nuk e parasheh që detyrimisht e paditura është i obliguar që ta marrë mallin që nënktupton se 

edhe me kontratë palët janë pajtuar me kushtet  dhe kriteret e vendosura në këtë kontratë,pra 

kontrata e lidhur mes palëve është ligj për palët dhe e njëjta është respektuar nga autoriteti 

kontraktues i cili ka blerë sasinë e nevojshme të atij produkti për aq sa ka pasur nevojë ndërsa 

në rast se do të kishte nevojë tjetër  i njëjti pra autoriteti kontraktues do të bënte kërkesë tek 

operatori kontraktues për blerje të mallit për aq sa i nevojitet, andaj pretendimet e paditësit nuk 

qëndrojnë dhe se kjo mund të vërtetohet lehtë edhe më Ligjin e Prokurimit Publik i cili veq ka 

qenë në fuqi në kohën kur është lidhur kjo kontratë, dhe i ka propozuar gjykatës që 

kërkesëpadinë e paditësit ta refuzoj si të pa bazuar. 
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Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

  

Gjykata lidhur me këtë çështje juridike ka administruar këto prova të propozuara nga palët në 

procedurë si në vijim: leximi i kontratës publike kornizë, e dt. 18,02,2016, së bashku me kushtet 

e përgjithshme të kontratës, shkresë elektronike e dt. 22,09,2018, 25,09,2017, 19,10,2017, 

23,10,2017, 22,11,2017, 23,11,2017, 15,12,2017,  22,09,2018, 07,02,2018, 13,03,2018,,  plani 

për menaxhimin e kontratës, (praktikë),  shkresë elektronike e dt. 13,03,2018, DUD-i, 

24,11,2016,  urdhër pagesë  e dt. 24.11.2016,  në shumë prej 3,161,38 €,  faturë me nr. 2376 e d.t 

24,11,2016,  faturë CAIM 00083738,  e dt. 24,11,2016,  urdhër pagesa nga NLB bank 

24,11,2016,  së bashku me transakcione, urdhër pagesës e d.t 04,11,2016, lëshuar nga NLB bank, 

njoftimi për kontratë e dt. 08,09,2015, ekspertiza financiare nga R. B. e dt. 15,07,2020, faturë me 

nr. 040/19 e dt. 14,10,2019,  procesverbal mbi inspektimin nga MMPH, e dt. 14,10,2019, së 

bashku me foto,deklaratë e garantuesit  e dt. 08,02,2016. Urdhër pagesë e lëshuar nga NLB  bank 

e dt. 01,08,2016,procesverbal mbi inspektimet e kryera nga Ministria e shëndetësisë të dt. 

17,09,2019, kërkesë për asgjësimin e produkteve të skaduara, e dt. 23,09,2019,kërkesë për 

evidentim të produkteve të skaduara për asgjësim të dt. 23,09,2019,  kontratë mbi kryerjen e 

shërbimeve e lidhur mes p. sh.p.k dhe L. sh.p.k. dt. 23,09,2019, pro faturë  me nr. 001/2019 e dt. 

04,09,2019, urdhër pagesë nga NLB bank e dt. 13,09,2019, vendimi për autorizim mjedisor e dt. 

02,10,2019, raporti i produktit d.t 25,09,20198, lëshuar nga paditësja së bashku me përmbledhjen 

e karakteristikave të produktit,  formular për kërkesë 25,09,2019, kërkesë për banderola 

19,12,2017, urdhër blerja nga MSH  e dt. 15,12,2017, kërkesë iniciale  ku përdoret moduli i 

blerjes nga Ministria e financave dt. 12,12,2017, kërkesë për blerje të rregullt nga spitali i 

përgjithshëm Mitrovicë 13,12,2017, në vlerë prej 2,868,00 €. 

 

Pas shqyrtimit të detajuar të provave të administruara, shkresave të lëndës, thënieve të 

palëve,ekspertizën financiare, duke e bërë vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjithave 

së bashku, në vështrim të nenit 8 paragrafi 1 dhe paragrafi 2 të LPK-së, gjykata gjeti se; 

  

Autoriteti Kontraktues -Shërbimi Spitalor dhe Klinik Inivesitar i Kosovës me datën 21.01.2016 

përms njoftimit për dhënjen e kontratës, pas njjë procesi të hapur e ka përzgjedhur Kompaninë 

“L. fitues të tenderit për furnizimin me barrna nga lista esenciale për Lot 28-bari 

Levonorgestret me numër prokurimit 220 15 002 111. 

 

Me datën 18.02.2016 Autoritetit Kontraktues dhe Operatori L. e kanë nënshkruarë kontratën 

kornizë për periudhën 24 mujore lidhur me “Furnizim me barna nga lista esenciale “bari 

Levonorgestrel” në sasi prej 30,120copë në vlerë totale 143,973.60euro. 

 

Nga shkresat elektronike gjykata ka gjetë se këto shkresa i referohen obigimeve të kontratës 

kornizë të datës 18.02.2016 të cilat i përkasin periudhës prej 30.11.2016 gjer me 13.03.2018. 

 

Nga dokumentet Unik doganor(DUD) nr.R-14961 datës 24.11.2016  është bërë zhdoganimi i 

preparative contraceptive që përdoren për hormone “Levonorgestrel” 1.5 mg,tablet 37,440 

kuti,në vlerë prej 39,517.32euro,e cila pas llogaritjës së taksave doganore prej 3,161.38euro, 

rezulton se vlera totale është 42,678.70euro.Ndërkohë që cmimi për një copë rezulton të ketë 

qenë; (42,678.70:37,440)  =1.14euro/copa. 

 

Nga Urdhërpagesa e taksës doganore bashk me provisionin banker dhe shpedicion  e datës 

24.11.2016 në shumë prej 3,161.38 plus 122.88euro, arrinë në shumën prej 3,284.26euro. 
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Nga trasferi i parpagimit për importin e mallit në shumë prej 4,580.00euro është bërë përmesë 

NLB bank Prishtinë me datën 04.11.2016.   

 

Gjykata gjeti faktin se është bërë procesverbali mbi ispektimin e kryer të barit Levonorgestrel 

në depon e L. në P. nga Ministria e Shëndetësisë-Ispektorati farmaceutik nr.00847 datës 

17.09.2019. 

 

Nga kërkesën e paditësit L. gjykata gjeti se paditësi i është drejtuar MMPH-Departamentit 

DMMU nr.5756/19 datës 23.09.2019, për asgjesimin e produktit të skaduar  si dhe kerkesa e të 

njejtës datë për evidentimin e produktit të skaduar për asgjesim. 

 

Me kontratën mbi kryerjen e shërbimeve të asgjesimit gjykata gjetis se është lidhur në mesë 

paditësit dhe subjeketit “P.”sh.p.k datës 23.09.2019 për asgjesimin e barnave me afat të 

skaduar. 

 

Nga Pro fatura P. sh.p.k nr.001/2019 e datës 04.09.2019 gjykata ka gjetë se për shërbimet e 

asgjesimit të barnave është në vlerë prej 2,000.16euro. 

 

Nga Trasaksioni banker i pageës së shërbimit të sgjesimit në vlerë prej 2,000.16euro është bërë 

me datën 13.09.2019. 

 

Nga fatura e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor (MMPF) nr.01743 datës 

25.09.2019 për pelqimin mjedisor në vlerë prej 100.00euro e shoqëruar me transaksioni banker 

mbi pagesën e të njejtës datë me shtesë e provizionit banker prej 2.00euro,e cila rezulton se 

pagesa është bërë në shumë totale prej 102.00euro. 

 

Nga Kërkesa për bërje te rregullt Emergjent e Spitalit të përgjithshëm në Mitrovicë e datës 

13.12.2017 gjykata gjeti se është kërkuar  nga paditësi që ti dërgoj 600copë të artikullit 

“Levonorgestrel” 1.5 mg tablet në sasi prej 33,521 kuti me nga një copë tablet. 

 

Nga Deklarat e garantuesit gjeti se polica e sigurimit me nr.51011945 është lëshuar me datën 

08.02.2016 nga Kompania e Sigurimit “E.”. 

 

Nga eskpertiza financiare e punuar nga eksperti R.B. me datën 15.07.2020 dhe sqarimit të tij 

shtesë në seancën e datës 12.01.2021 gjykata  gjeti se eksperti ka konstatura; se e paditura 

ndërkohë e ka bërë porosinë e vetme të sasisë prej 600 copë të barit Levonorgestrel në vlerë 

kontraktuale prej 2,868.00 euro.Ndërkaq pjesa tjetër prej 29,520 copë në vlerë kontraktuale 

prej 141,105.60 euro nuk është porositur asnjëherë, që do të thotë, ka mbetë në deponë e 

paditësit dhe me vonë është asgjësuar nga kompania e autorizuar që do të thotë se nuk është 

shitur asnjëherë. Po ashtu ka konstatuar se paditësi tërë sasinë e kontraktuar me kohë e ka 

furnizuar  dhe e ka depozituar në deponë e vet,kosto e mallit të pa porositur prej 29,520copë të 

barit Levonorgestrel është në vlerë prej 33,652.80 euro,ndërkaqë vlera e kontraktuale është 

141,105.60 euro,malli i kontrakuar -bari Levonorgostrel është asgjësuar në tërësi dhe se kostoja 

e asgjesimit ka qenë në shumë prej 2,102.16 euro, si dhe për marrjen e pëlqimit për asgjësim 

102.00 euro që në total arrinë shumën prej 2,102.16 euro, kjo shumë mund të konsiderohet si 

dëm i shkaktuar.Dhe krejt në fund ka konkluduar se në rast se e paditura do ta porosiste barin 

Levonorgestrel në sasinë e kontraktuar paditësi do të realizonte fitimin neto në shumë prej 

81,664.12 euro që nënkupton se kjo vlerë mund të konsiderohet si fitim i humbur-i pritur. 
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Kështu gjykata në bazë të provave të administruara dhe nga deklarimi i palëve në procedurë, 

gjeti se kërkesëpadia e paditësit është e pa bazuar për shkak se; paditësi nuk iu ka përmbajtur 

kushteve të kontratës ashtu si parashihet me nenin 1.2 me të cilën është përcaktuar se “kontrata 

publike kornizë do të impelemtohet me “vendosjen e porosive”apo thirrje, psh kurdo që 

Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër kontraktues i përfshirë në këtë kontratë 

tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë “porosinë” 

tek furnizuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasitë e tyre përkatëse,”, ndër 

të tjerash në nenin 1.3 të të njëjtës kontratë ceket se “sasitë e vlerësuara, të përcaktuara në 

pjesën C lista e cmimit janë vetëm sasi indikative dhe NUK detyrojnë Autoritetin Kontraktues 

të blejë ndonjëren prej tyre.Autoriteti Kontraktues me të drejtë të tij mund të blejë me pak ose 

më shumë sasi se ato sasi të vlerësuara për artikull p.sh brenda një pjese (Lot) të 

njejtë.Megjithatë Autoriteti Kontraktues i përmendur në nenin 1.1 është (janë) të detyruar të 

përdorin këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurojnë mallëra të përmendura në 1.1” 

ndërsa në nenin 1.4 po të njejtës kontrat theksohet se “Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë 

kompensimi dhe NUK do ti lejohet të bëjë ndryshime të cmimeve të njësisë, për shembull në 

rast se autoriteti kontraktues vendosë të blejë më pak apo më shumë se +/-30% sasi se sa ato të 

parapara të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktues vendos të MOS blejë ASNJË 

nga këto sasira për disa artikuj”,andaj arsyet e përkufizimit të nenit 1.2 nga ana e Autoritetit 

Kontraktues ka pas për qëllim që të mos furnizohet me sasi të produktit të përcaktuar me Lot 

nr.28 më tepër se sa që i nevojitet, dhe ti shmanget skadimit të afatit të përdorimit të barit të 

lartë përmendur, po që se do të deponohej te autoriteti kontraktues, pra Autoriteti Kontraktues  

në mënyrë të kjartë ka theksuar me kontratë se implementimi i kontratës do të bëhet vetëm 

sipas porosisë së tij e jo se do ta siguroj sasinë “Levonorgestrel” nga ana e paditësit. Kështu 

paditësi sipas kontratës është dashur të furnizohej vetëm sipas sasisë së porositur nga Autoriteti 

Kontraktues  e jo të furnizohet për tërë sasinë kontraktuese  e cila do të realizohet brenda 2 

vite. 

 

Andaj, gjykata duke u bazuar sipas kësaj gjendje vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, 

nga se nuk janë plotësuar as kushtet e nenit 136 të LMD-së, në të cilën parashihet se për të 

ekzistuar përgjegjësia për shpërblimin e dëmit duhet të përmbushen kushtet e përgjegjësisë,të 

ekzistoj përgjegjësia e të paditurit, të ekzistojë fakti dëmtues dhe dëmi të shkakuar si dhe 

kundërligjshmëria e veprimit me të cilën është shkaktuar dëmi.Ndërsa sipas nenint 138 të 

LMD-së, obligimi për kompenzimin e dëmit ekziston vetëm në rastet që vërtetohet se dëmi 

është shkaktuar me fajin e dëmtuesit dhe nëse dëmtuesi ka marrë veprim (masa) për 

parandalimin e dëmit apo zvogëlimin e tij, andaj kjo gjykatë vlerëson se në rastin konkret 

paditësi me veprimet e veta  ka shkaktuar këto dëme e jo nga veprimet e të paditurit dhe se 

paditësi nuk ka ofruar ndonjë provë se a e ka ndërmarrë ndonjë masë për parandalimin e 

dëmit.Ekzistimi i përgjegjësisë, lidhja kauzale e drejtëpërdrejtë ndërmjet veprimeve të së 

paditurës, dëmit të pësuar dhe marrja e masave preventive përbëjnë elemente thelbësore për tu 

krijuar baza juridike për kërkimin e kompenzimit të dëmit dhe fitimit të humbur. 

 

Gjykata vlerësoj edhe pretendimet e paditësit se baza ligjore e kontraktimit të kontratës ka qenë 

Ligji i Prokurimit Publik, mirëpo gjykata këtë pretendim e konsideron si të pabazuar ngase 

Ligji i Prokurimit Publik parasheh dhe rregullon procedurat për ofertimin, zgjedhjen dhe 

lidhjen e kontratës, ndërsa të drejtat dhe detyrimet rregullohen në bazë të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet e Detyrimeve që do të thotë me Ligjin e Prokurimit rregullohet procedura dhe 

përzgjedhja e ofertuesit, ndërsa mënyra e kontraktimit dhe kushtet e kontraktimit i rregullon 

Ligji mbi Marrëdhëniet Detyrimeve. Ligji mbi Prokurimin Publik nuk përmban dispozita të 

veçanta apo speciale, që rregullon detyrimet kontraktuese, andaj edhe  gjykata ka vendosur si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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Gjykata me propozimin e të autorizuarit të palës paditëse ka bërë nxjerrjen e provës me anë të 

ekspertizës financiare krejt kjo me qëllim që kjo çështje juridike kontestimore të mos 

prejudikohet  mirëpo me qenëse gjatë procedurës me prova të cilat i prezentuan palët në 

procedurë nuk është vërtetuar baza juridike e kërkesëpadisë, andaj edhe mendimi dhe konstatimi 

i ekspertit financiar nuk është relevant me rastin e vendosjes meritore në këtë çështje juridike 

kontestimore pasi që është vendosur duke u bazuar në dispozitat e parapara me kontratë, andaj  

eksperti ka bërë vetëm kalkulimin e vlerave ,kurse mendimi dhe konstatimi i ekspertit financiar 

nuk është përcaktues për vendosjen meritore, andaj gjykata edhe vendosi si në dispozitiv  të këtij 

aktgjykimi.  

 

Paditësja me parashtresën e  datës 27.01.2020, e ka tërheqë kërkesëpadinë për të paditurën 

Fondi I Sigurimeve Shëndetësore-MSH” me adresë rr. “Bill Clinton” pa.nr.Kompeleksi 

Donika-2 Objekti Beni Dona në Prishtinë. 

 

Lidhur me vendimin e shpenzimeve të procedurës kontestimore të cekur si në dispozitivit të 

këtij aktgjykimi gjykata u bazuar në nenin 450 të LPK-së. 

 

Andaj, nga të cekurat më lart Gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

      

    GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

        -Departamenti për Çështje Ekonomike- 

                                               III.EK.nr.547/18 me datë 25.01.2021 

                                                                                                                      Gjyqtarja 

 Franciska Zhitia-Ymeri 

 

  

KËSHILLË JURIDIKE: Ndaj këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta e ankesës në afatin kohor 

prej 7 (shtatë) ditëve, duke llogaritur nga dita e pranimit të tij, duke iu drejtuar Gjykatës së 

Apelit në Prishtinë,përmes kësaj gjykate. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


