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Numri i lëndës: 2022:133486 

Datë: 23.02.2023 

Numri i dokumentit:     04009911 

 

C.nr.2139/22  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

Shyqri Hoxha, në çështjen juridiko – kontestimore të paditësit L.G. nga Prizreni, të cilin 

me autorizim e përfaqëson avokat S.H. nga Prizreni, kundër të paditurës – SHSKUK me 

seli në Prishtinë, me objekt të kontestit anulim i konkursit publik, pas përfundimit të 

seancës së shqyrtimit kryesor, me datë 23.01.2023, mori këtë:  

 

                   A K T GJ Y K I M 

  

I. REFUZOHET në tërësi si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit L.G. nga Prizreni, me 

të cilën ka kërkuar që të “Anulohet konkursi publik për pozitën drejtor i Spitalit të 

Përgjithshëm “Primarius dr. Daut Mustafa” në kuadër të SHSKUK-së, si i kundërligjshëm”.  

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

        A r s y e t i m 

 

Kompetenca territoriale e gjykatës 

 

 

Lidhur me kompetencën territoriale e paditura përmes përgjigjes në padi ka kërkuar që 

të shpallet incompetente Gjykata Themelore në Prizren pasi që marrëdhenia e punës që 

themelohet në kuadër të SHSKUK-së me në Prishtinë, të cilën kërkesë gjykata e ka 

refuzuar me aktvendim, për faktin se në bazë të nenit 49  të LPK-së parashihet se : “Në 

qoftë se në kontestin nga marrëdhënia e punës paditës është punëtori, për gjykim është 

kompetente, përpos gjykatës së kompetencës së përgjithshme territoriale për të paditurin, edhe 

gjykata në territorin e së cilës kryhet puna ose është kryer, respektivisht gjykata në territorin e 

së cilës puna është dashur të kryhet, si dhe gjykata në territorin e së cilës është themeluar 

marrëdhënia e punës.”. Duke qënë se në rastin konkret objekt i kontestit është anulimi i 

konkursit për pozitën e drejtorit në Spitalin e Përgjithshëm të Prizrenit, respektivisht 

puna do të kryhet në Prizren, rezultoi se kompetente për shqyrtimin e kësaj çështjeje 
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civile është kjo gjykatë. Gjithashtu duke u bazuar në Statutin e Shskuk- konkretisht 

nenit 4 paragrafi 3 ceket “SHSKUK është person juridik me të drejta, detyrime dhe përgjegjësi 

të veçanta për zbatimin e Ligjit për Shëndetësi..”, ndërsa në nenin 5 të ktij statuti është 

përcaktuar përbërja e SHSKUK-së, ku saktësiht flitet për ogranizimin e këtij personi 

juridik në të cilën përcaktohet se “SHSKUK është institucion unik shëndetësor, që përbëhet 

nga institucionet e nivelit dytësor dhe tretësor të kujdesit shëndetësor në sektorin publik të 

shëndetësisë si njësi organizative, si dhe nga Shërbimet Profesionale si njësi të tij administrative 

dhe funksionale, në pajtim me Ligjin për Shëndetësi”. Në nenin 6 të po këtij statuti janë 

ranguar  saktë se cilat janë institucionet shendetësore të nivelit të dytë dhe të tretë të 

cilat përbëjnë SHSKUK-në, ku një ndër to është edhe Spitali i Përgjithshëm në Prizren. 

Andaj duke marrë parasysh dispozitat ligjore të cekura më lartë, gjykata vendosi që 

kompetenca territoriale në këtë rast është gjykata para së cilës është zhvilluar kjo 

procedurë dhe atë po ashtu duke gjetur mbështetje në nenin 51 të LPK-së, në të cilin 

thuhet “Për gjykimin e çështjes në kontestet kundër personit juridik, njësia e të cilit ndodhet 

jashtë selisë së tij, në qoftë se kontesti rezulton nga marrëdhënia juridike e kësaj njësie të personit 

juridik, përpos gjykatës së kompetencës së përgjithshme territoriale është kompetente edhe 

gjykata në territorin e së cilës ndodhet ajo njësi e personit juridik”, andaj meqë kemi të bëjmë 

me kompetencë të zgjedhur teritoriale, pala paditëse e përcakton me anë të padisë se ku 

dëshiron të zhvillojë procedurën pranë gjykatës me kompetencë të përgjithshme 

territoriale apo asaj se ku ndodhet njësia e personit juridik nga ku rezulton kontesti në 

bazë të mardhënies juridike, e që në rastin konkret konkursi ka qenë i shpallur për 

Spitalin e Pergjithshëm në Prizren, si njësi e SHSKUK-së, e që kjo njësi në aspketin e 

kompetencës territorale bie në territorin e Gjykatës Themelore në Prizren. 

 

Pretendimet e palëve ndërgjyqëse 

 

Paditësi L.G. nga Prizreni, përmes të autorizuarit të tij av. S.H. pranë kësaj gjykate me 

datë 29.06.2022, ka parashtruar padi për anulimin e konkursit publik kundër të 

paditurës (SHSKUK) me seli në Prishtinë, duke theksuar se SHSKUK me datë 

07.03.2022 ka shpallur konkursin publik për pozitën drejtor i Spitalit të Përgjithshëm 

“Primarius Dr.Daut Mustafa”, ku me njoftimin me numër protokolli 1518 të datës 

01.06.2022 për pozitën drejtor është zgjedhur N.A. – H. ndaj të cilit njoftim paditësi ka 

ushtruar ankesë drejtuar komisionit të ankesave, të cilët ia kanë refuzuar ankesën ndaj 

njoftimit si të pabazë. Paditësi përmes padisë ka pretenduar se i ka plotësuar të gjitha 

kushtet në bazë të nenit 17 të Statutit të Spitalit të Përgjithshëm që vepron në kuadër të 

SHSKUK-së, gjë që sipas paditësit nuk e ka plotësuar e emëruara në pozitën e drejtorit, 

sepse sipas paditësit një nga kriteret kryesore për përzgjedhjen në pozitën e drejtorit 

është se ata duhet të jenë të punësuar me orar të plotë të punës në njësi organizative të 

parapara sipas nenit 18 të statutit të SHSKUK-së, sipas të cilit kandidatja e emëruar në 

këtë pozitë nuk e ka plotësuar këtë kriter, sepse enjëjta ka punuar në sektor privat si 

stomatologe e jo në kuadër të SHSKUK-së. Tutje në padi ka theksuar faktin se ka kaluar 
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pragun minimal të vlerësimit që është 70 % të pikëve të përgjithëshme të vlerësimit, 

duke arritur 75% të pikëve, por edhe përkundër faktit se ka arritur pikët e lartcekura 

dhe ka plotësuar të gjitha kriteret për pozitën e drejtorit, i njëjti nuk është emëruar në 

atë pozitë, ku i ka propozuar gjykatës që ta aprovoj padinë dhe kërkesëpadinë si të 

bazuar dhe të anulohet konkursi publik me nr. prot.674 të datës 07.03.2022 për pozitën 

drejtor i Spitalit të Përgjithshëm “Primarius Dr. Daut Mustafa” në kuadër të SHSKUK-

së. 

 

I autorizuari i palës paditëse av.S.H. në shqyrtimin kryesor të çështjes gjatë fjalës 

përfundimtare ka mbetur në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë së parashtruar, me 

propozim që të administrohen të gjitha provat materiale që ndodhen në shkresat e 

lëndës dhe pas administrimit të provave të anulohet konkursi publik i kontestuar, duke 

i propozuar gjykatës që të aprovojë në tërësi kërkesëpadinë si të bazuar  si dhe i ka 

kërkuar shpenzimet e procedurës. 

 

E paditura SHSKUK përmes të autorizuarve të saj, me përgjigje në padi ka 

kundërshtuar në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit, pasiqë pohimet dhe 

theniet e paditësit nuk paraqesin gjendjen faktike dhe të drejtë si dhe nuk janë të 

mbeshtetura në fakte dhe prova relevante. E paditura ka theksuar se e ka zhvilluar 

procedurën e rekrutimit për pozitën drejtor i Spitalit të Përgjithshëm në Prizren duke u 

bazuar në Ligjin për zyrtarët publik, duke i respektuar afatet ligjore dhe duke njoftuar 

kandidatët lidhur me procedurën në secilën pjesë të konkursit. Tutje e paditura ka 

kundërshtuar pretendimet e paditësit lidhur me atë se në bazë të nenit 14 të Ligjit për 

Zyrtarët Publikë thuhet “Pranimi në një pozitë të kategorisë së lartë drejtuese bëhet me 

konkurrim të organizuar për çdo pozitë të lirë. Fillimisht, kanë të drejtë të marrin pjesë 

në konkurrim vetëm nepunësit civilë ekzistues të kategorisë së lartë dhe të mesme 

drejtuese në të githë Shërbimin Civil”, për faktin se çeshtja e lartcekur rregullohet me 

nenin 40 par.1 të LZP e cila dispozitë nuk zbatohet në SHSKUK pasiqë statusi i të 

punësuarve në SHSKUK sipas nenit 62 par.6 të Ligjit për Shëndetësi nuk i takon 

shërbimit civil të Kosovës dhe se sipas dispozitës së nenit 67 par.1 parashihet se 

“Themelimi i marrëdhënies së punës për një nëpunës të Sherbimit Publik bëhet vetëm 

në bazë të një konkursi publik dhe të hapur, të organizuar sipas këtij ligji", po ashtu 

dispozita e nenit 18 par. 1 e Statutit të SHSKUK-së parasheh "Drejtorët e njësive 

organizative të SHSKUK zgjedhen në bazë të konkursit publik, në pajtim me Ligjin e 

Punës, Ligjin për Shëndetësi dhe këtë Statut." Po ashtu ky konkurs nuk mund të 

cilësohet si i kundërligjshëm për faktin se është zhvilluar në dy faza dhe atë verifikimi 

paraprak që kryhet nga njësia e burimeve njerëzore dhe vlerësimi i njohurive që është 

në kompetencë të komisionit. 
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I autorizuari i të paditurës D.Z. në shqyrtimin kryesor ka deklaruar se mbetet në tërësi 

si në përgjigje në padi dhe deklarimeve në seancat e kaluara, pasiqë nga provat dhe 

faktet e prezantuara nuk del themelësia eklrkesëpadisë, me propozim që të refuzohet 

padia dhe kërkesëpadia e paditësit. Ndërsa, edhe në fjalën përfundimtare ka mbetur në 

tërësi pranë përgjigjes në padi dhe thënieve në shqyrtimin kryesor, duke shtuar se në 

padinë e paditësit nuk janë kontestuese procedurat e ndjekura me rastin ezhvillimit të 

procedurave të rekrutimit, por kontestuese është fakti se kandidati i përzgjedhur për 

pozitën drejtor nuk e plotëson kriterin ngase ka punuar në spital privat, e që me nenin 

18 të statutit të SHSKUK-së vërtetohet fakti se janë ndjekur të gjitha procedurat ligjore 

nga njësitë e brendshme. Shpenzimet procedurale nuk i ka kërkuar.  

 

 

Provat e administruara në shqyrtimin kryesor     

 

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike dhe fakteve vendimtare, gjykata në shqyrtimin 

kryesor ka administruar provat si në vijim: Ankesën me numër të protokollit 1686 të 

datës 13.06.2022, vendimi me nr.1518 i datës 01.06.2022 i lëshuar nga Komisioni 

përzgjedhës i SHSKUK-së, Diploma e Fakultetit Ekonomik e lëshuar në emër të L.Q.G. 

çertifikata e lëshuar nga JOINEU-SEE II të datës 23.09.2013 në emër të L.G. Diploma e 

lëshuar nga Universiteti – MASSARYK, Republika e Çekisë e datës 18.06.2013 në emër 

të L.G. Diploma e lëshuar nga Universiteti – MASSARYK, Republika e Çekisë me numër 

1456/2013/0544 në emër të L.G. vendimi i lëshuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës 

dhe Teknologjisë së Kosovës me nr.612617 të datës 01.08.2014, letër rekomandimi i 

lëshuar nga JICA i datës 09.09.2016 i lëshuar në emër të L.G. konkursi me numër të 

referencës SHSKUK-02/2022-03/1 i datës 07.03.2022, kontrata me numër 1813 me kodin 

e pozitës H-11, kontrata me numër 1280 me kodin e pozitës H-21. 

 

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

kuptim të nenit 8 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me 

ndërgjegje ka çmuar secilën provë veç e veç dhe të gjitha së bashku, ka gjetur se 

kërkesëpadia e paditësit është e pa bazuar. 

 

Faktete provuara 

     

Nga ankesa e paditësit me numër të protokollit 1686 të datës 13.06.2022, vërtetohet se 

paditësi i pakënaqur me njoftimin ( vlerësimin) e datës 01.06.2022 me numër të 

protokollit 1518, të Sh.S.K.U.K. ka parashtruar ankesë Komisionit për Shqyrtimin e 

Ankesave të SHSKUK-së, me propozim që ankesa të aprovohet si e bazuar dhe të 

anulohet vlerësimi nr.1518 të datës 01.06.2022.  
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Nga njoftimi i të paditurës me nr.1518 i datës 01.06.2022, vërtetohet se është bërë 

shpallja e rezultateve përfundimtare për kandidatin e përzgjedhur për pozitën drejtor 

në Spitalin e Përgjithshëm në Prizren, ku është përzgjedhur N.A.H.  

 

Nga diploma e lëshuar nga Universiteti i Prishtinës – Fakulteti Ekonomik, 

Departamenti Banka, Financa dhe Kontabilitet në emër të L.Q.G. vërtetohet se paditësi 

me datë 22 Janar 2009 ka përfunduar studimet themelore dhe është bachelor në banka, 

financa dhe kontabilitet.  

 

Nga çertifikata e lëshuar nga JOINEU-SEE II të datës 23.09.2013, vërtetohet se paditësi 

ka vijuar kursin në kuadër të programit Erasmur përmes shkëmbimit akademik mes 

universiteteve të BE-së dhe Ballkanit Përendimor, për studimet master. 

 

Nga Diploma e lëshuar nga Universiteti – MASSARYK, Republika e Çekisë e datës 

18.06.2013 dhe Diploma e lëshuar nga Universiteti – MASSARYK, Republika e Çekisë 

me numër 1456/2013/0544, vërtetohet fakti se paditësi ka përfunduar studimet 

universitare në Fakultetin Ekonomik dhe të Administratës, në programin Master në 

fushëm e menaxhimit financiar.  

 

 Nga vendimi i lëshuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës 

me nr.612617 të datës 01.08.2014, vërtetohet se paditësit i është njohur grada e masterit 

e fituar në “Massaryk University”. 

 

Nga letër rekomandimi i lëshuar nga JICA i datës 09.09.2016 i lëshuar në emër të Liridon 

Gashi, vërtetohet fakti se i njëjti ka qenë pjesëmarrës në kursin trajnues për Menaxhim 

Spitalor, në Japoni në vitin  2015. 

 

Nga  leximi i konkursit me numër të referencës SHSKUK-02/2022-03/1 i datës 

07.03.2022 vërtetohet fakti se SHSKUK ka hapur konkursin publik për pozitën e 

drejtorit në Spitalin e Prizrenit, në të cilin konkurs janë të përcaktuara kriteret bazë për 

pranimin në këtë pozitë, po ashtu vërtetohet fakti se ky konkurs ka qenë i hapur për të 

gjithë kandidatët e interesuar. 

 

Nga kontrata me numër 1813 me kodin e pozitës H-11, vërtetohet se paditësi me të 

paditurën kanë qenë në marrëdhenie pune për kohë të caktuar dhe atë nga data 

04.12.2018 e deri me datë 03.12.2021 në pozitën Shef i sektorit për monitorim dhe 

vlerësim të cilësisë së punës në SHSKUK. 

 

Nga kontrata me numër 1280 me kodin e pozitës H-21, vërtetohet se paditësi ka lidhur 

kontratë pune për kohë të pacaktuar me Ministrinë e Shëndetësisë – Spitalin Rajonal “ 
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Prim.Dr.Daut Mustafa”, duke filluar nga data 01.11.2014 në pozitën zyrtar i financave 

në SHSKUK.         

 

Baza Ligjore 

 

Gjykatës i rezultoi se paditura e ka shpallur konkursin bazuar në nenin 67 dhe 68 te 

Ligjit Nr.06/L-114 për Zyrtarët Publikë, në mbështetje të nenit 13 paragrafi 5 dhe nenit 

18 të Statutit të SHSKUK-së.  Neni 67 i Ligjit për Zyrtarët Publik parasheh se: “Themelimi 

i marrëdhënies së punës për një nëpunës të Shërbimit Publik bëhet vetëm në bazë të një konkursi 

publik dhe të hapur, të organizuar sipas këtij ligji”, po ashtu parasheh edhe menyrat se si 

organizohet konkursi. Sipas Statutit të SHSKUK-së, respektivisht të nenit 13 paragrafi 

5 thuhet se: “Drejtori i Përgjithshëm mbikëqyrë zbatimin e përzgjedhjes së Drejtorëve të njësive 

përbërëse të SHSKUK, përfshirë pozitat e Drejtorëve të Klinikave të QKUK, në bazë të konkursit 

publik, në pajtim me ligjin.”, ndërsa sipas nenit 18 par.1 të Statutit të SHSKUK-së 

parashihet se: “Drejtorët e njësive organizative të SHSKUK zgjedhen në bazë të konkursit 

publik, në pajtim me Ligjin e Punës, Ligjin për Shëndetësi dhe këtë Statut.” E paragrafi 5 i po 

këtij neni parasheh se:”Në mungesë të kandidatëve të cilët plotësojnë kriteret e përcaktuara me 

këtë nen, vendimin përfundimtar për përzgjedhjen e Drejtorit nga paragrafi 1 i këtij neni e merr 

Ministri i Shëndetësisë nga rradhët e tre (3) kandidatëve të propozuar nga Bordi Drejtues i 

SHSKUK.” 

 

Sipas Ligjit për Shëndetësi ( Ligji Nr. 04/L-125), përkatësisht sipas nenit 62 paragrafi i 6 

parashihet se: “Të punësuarit në SHSKUK nuk i takojnë shërbimit civil të Kosovës” 

 

Përfundimisht me nenin 2.2 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK) është e 

paraparë se “gjykata i zbaton rregullat e të drejtës materiale sipas çmuarjes së saj dhe nuk është 

e lidhur me thëniet e palëve që kanë të bëjnë me të drejtën materiale”.               

 

Vlerësimet juridike dhe faktike të gjykatës 

 

Ndërmjet palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestues fakti se e paditura ka shpallur 

konkursin publik me numër të referencës SHSKUK-02/2022-03/1 të datës 07.03.2022, 

për pozitën drejtori i Spitalit të Përgjithshëm në Prizren. Po ashtu nuk është kontestuese 

se paditësi ka aplikuar në konkursin e shpallur për pozitën e lartcekur. 

 

Kontestuese ndërmjet palëve ndërgjyqës ishin këto fakte: se e paditura a i ka respektuar 

të gjitha kushtet dhe kriteret e parapara me këtë konkurs, respektivisht njoftimi 

(vlerësimi) për përzgjedhjen përfundimtare në pozitën drejtor a ka qenë i ligjshëm. 

  

Gjykata duke iu referuar kërkesës nga padia – anulimin e konkursit, pretendimeve të 

palëve ndërgjyqëse dhe gjendjes faktike të vërtetuar nga provat e administruara, gjeti 
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se kërkesëpadia e paditësit është tërësisht e pa bazuar, pasi që sipas vlerësimit të 

gjykatës, del se njoftimi (vlerësimi) për përzgjedhjen përfundimtare i Sh.S.K.U.K. ka 

qenë në tërësi e ligjshëm, kjo për faktin se nga njoftimi i shpallur, komisioni përzgjedhës 

rezulton se ka bërë në mënyrë të drejtë zgjedhjen e kandidatëve, pasi që në rastin 

konkret kandidati që i ka plotësuar më së miri kushtet e konkursit ka qenë N.A.H. e cila 

në total ka mbledhur 81.6 pikë, kundrejt paditësit i cili ka mbledhur 75 pikë.  

 

Në të vërtetë, qëndron fakti se paditësi ka poseduar diplomë për kryerjen e fakultetit 

ekonomik dhe diplomat për kryerjen e studimeve master në fushën e menaxhimit 

financiar, si dhe diplomat për kryerjen e kurseve jashtë vendit, të cilat nuk ishin 

kontestuese gjatë gjithë zhvillimit të kësaj procedure. 

 

Si fakt kontestues në këtë çeshtje ishte fakti se e përzgjedhura në pozitën e drejtorit         

N.A.H. nuk e plotëson kriterin pasiqë nuk ka qenë në marrëdhenie pune mbrenda 

SHSKUK-së por ka ushtruar profesionin ne sektorin privat, e që sipas pretendimeve të 

paditësit në bazë të nenit 40 par.1 të Ligjit për Zyrtarët Publik ku parashihet se: “Pranimi 

në një pozitë të kategorisë së lartë drejtuese bëhet me konkurrim të organizuar për çdo pozitë të 

lirë. Fillimisht, kanë të drejtë të marrin pjesë në konkurrim vetëm nëpunësit civilë ekzistues të 

kategorisë së lartë dhe të mesme drejtuese në të gjithë Shërbimin Civil.”  ai e ka plotësuar këtë 

kriter, mirëpo gjykata erdhi në përfundim se këto pretendime janë të pabazuara për 

faktin se sipas nenit 62 par.6 të Ligjit për Shëndetësi parashihet se: “Të punësuarit në 

SHSKUK nuk i takojnë shërbimit civil të Kosovës”, e që në rastin konkret nuk paraqitet si 

pengesë, respektivisht nuk ka qenë i kundërligjshëm fakti që e përzgjedhura nuk ka 

qenë në marrëdhenie pune më herët në SHSKUK. Gjithhashtu pretendimet e lartcekura 

të paditësit janë në kundërshtim edhe me nenin 18 par.5  të Statutit të SHSKUK-së, në 

të cilin nen thuhet se: ”Në mungesë të kandidatëve të cilët plotësojnë kriteret e përcaktuara me 

këtë nen, vendimin përfundimtar për përzgjedhjen e Drejtorit nga paragrafi 1 i këtij neni e merr 

Ministri i Shëndetësisë nga rradhët e tre (3) kandidatëve të propozuar nga Bordi Drejtues i 

SHSKUK.”, duke mos e specifikuar taksativisht faktin se duhet medoemos të jetë në një 

marrëdhenie pune mbrenda SHSKUK-së. 

 

Në rrethana të këtilla, rezulton se përzgjedhje e kandidates nga Sh.S.K.U. është bërë 

edhe duke i respektuar kriteret e nevojshme të parapara me 67 dhe 68 te Ligjit Nr.06/L-

114 për Zyrtarët Publikë, në mbështetje të nenit 13 paragrafi 5 dhe nenit 18 të Statutit të 

SHSKUK-së.   

 

Gjykata, gjithashtu ka vlerësuar edhe deklarimet tjera të palëve ndërgjyqëse, si dhe 

provat e tjera të lartcekura, por ka konstatuar se të njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e 

këtij aktgjykimi, për këtë arsye, gjykata nuk e pa të arsyeshme që të njëjtat t’i elaboroi 

posaçërisht.  
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Lidhur me shpenzimet gjykata vendosi që secila palë t’i bart shpenzimet e veta, 

konform  nenit 450 të LPK-së. 

 

Nga se u tha më lartë, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi e duke u 

bazuar në dispozitat ligjore të aktgjykimit të cekura në pikën 4 të arsyetimit të këtij 

aktgjykimi, lidhur me nenin 143 të LPK-së.    

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr. 2139/22, më datë 23.01.2023 

                                         

                 Gjyqtari,  

                                   Shyqri Hoxha  

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej shtatë (7) ditësh, nga dita e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


