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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

   KA.nr. 104/22 

GJYKATA KOMERCIALE E KOSOVËS, Dhomat e Shkallës së Parë, Departamenti për 

Çështje Administrative, gjyqtari Arnis Dumani, në konfliktin administrativ sipas padisë së 

paditësit N.P.SH “A...G...S...”, me seli në ...., Parku i Biznesit, me numër të biznesit ..., të 

cilin sipas autorizimit e përfaqëson Valdrin Behrami, avokat nga Prishtina, kundër të paditurit 

Organi Shqyrtues i Prokurimit, me seli në Prishtinë, rr. “Migjeni” pn., të cilin sipas 

autorizimit e përfaqëson Erleta Popaj, për shkak të anulimit të vendimit nr. PSh.nr.634/18 të 

datës 06.12.2018, pas shqyrtimit kryesor publik të mbajtur me datë 22.11.2022, në prezencë 

të përfaqësuesve të autorizuar të palëve, me datë 08.12.2022, merr këtë:  

A K T GJ Y K I M 

I. REFUZOHET në tërësi si e pa bazuar kërkesëpadia e paditësit NPSH “A...G...S...”, me të 

cilën ka kërkuar anulimin e vendimit PSh.nr. 634/18 të datës 06.12.2018, i nxjerrë nga i 

padituri Organi Shqyrtues i Prokurimit.  

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

A r s y e t i m 

Paditësi NPSH “A...G...S...”, ka parashtruar padi me kërkesë për anulimin e vendimit të 

Panelit Shqyrtues të Organit Shqyrtues të Prokurimit PSH.nr. 634/18 të datës 06.12.2018 si i 

kundërligjshëm, me arsyetimin se i padituri në procedurë administrative  i ka injoruar në 

tërësi pretendimet ankimore të paditësit duke vendosur kështu që ankesa është e pa afatshme 

pa u lëshuar fare në përmbajtjen e saj dhe në pretendimet e paditësit. Paditësi ka theksuar se 

vendimi kontestues i të paditurit nuk është hartuar në përputhje me nenin 108/A paragrafi 3 të 

Ligjit për Prokurimin Publik nr.04/L-42  dhe nenin 81 par. 4 Ligjit Nr,05/L-031 për 

Procedurën e Përgjithshme Administrative, pasi që kërkesa për rishqyrtim është parashtruar 

brenda afatit ligjor ashtu siç parashihet në ligjet në fuqi, 5 ditë para dorëzimit të ofertave, pra 

Kërkesa për Rishqyrtim është dorëzuar me datën 03.11.2018 ndërsa afati i fundit për dorëzim 

ka qenë me datën 09.11.2018. Mirëpo i padituri duke u bazuar në rekomandimin e ekspertit  

thirret në atë se data 03.11.2018 ka qenë ditë e shtunë dhe afatit ka filluar që të rrjedh nga dita 
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e hënë, i padituri vendos që ankesën ta refuzoj si të pa afatshme. Gjithashtu paditësi e ka 

kontestuar vendimin dhe për nga mungesa e elementëve  thelbësore të  arsyetimit të 

përcaktuara me nenin 48 të Ligjit nr.05/LPA. Në seancën e shqyrtimit kryesor dhe në fjalën 

përfundimtare të dorëzuar me shkrim, ka qëndruar në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë 

dhe gjykatës i ka propozuar që të aprovohet në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit 

ashtu që të anulohet vendimi PSh.nr. 631/18 i datës 06.12.2018 i nxjerrë nga i padituri si i 

kundërligjshëm.  

I padituri me përgjigje në padi e ka kontestuar në tërësi padinë e paditësit duke theksuar se 

vendimi i Panelit Shqyrtues të OSHP-së është nxjerrë në përputhje të plotë me dispozitat 

ligjore, pasi që i padituri me vendimin e atakuar me padi e ka hedhur poshtë kërkesën për 

rishqyrtim si të pa afatshme lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull “Furnizim me vetura 

të udhëtarëve Ritender Lot 2- Furnizim me automjete SUV me nr. AQP-8010-111, i padituri 

e ka autorizuar ekspertin në bazë të nenit 113 të LPP-së që të shqyrtoj vlefshmërinë e të gjitha 

pretendimeve të palëve dhe pastaj Paneli shqyrtues pas shqyrtimit të shkresave të lëndës, 

analizës konkrete dhe rekomandimeve të ekspertit dhe shqyrtimit të provave në tërësi e ka 

hedhur poshtë si të jashtë afatshme ankesën e OE NPSH “A...G...S...” me arsyetimin se duke 

u bazuar në nenin 4.1 të “Rregullave për paraqitje të kërkesës për rishqyrtim pranë 

Autoriteteve Kontraktuese  të ankesave dhe vlerave të ankesave pranë OSHP-së dhe vlera e 

tarifave të ankesave, parashihet se Kërkesa për rishqyrtim duhet të paraqitet me shkrim dhe 

duhet të dorëzohet tek autoriteti përkatës me postë ose me çdo mjet tjetër të komunikimit të 

lejuar me ligj, brenda afateve të më poshtme a. “Kurdo që kërkesa për rishqyrtim ka të bëjë 

me njoftimin e kontratës ose me dokumentet e tenderit së paku 5 ditë para afati të fundit për 

dorëzim të ofertave” Andaj marrë parasysh të theksuarat më lartë i padituri ka vendosur që 

kërkesa për rishqyrtim e paditësit është parashtruar jashtë afatit ligjor sepse e njëjta është 

parashtruar me datën 03.11.2018 ditë e shtunë, ndërsa hapja e ofertave është planifikuar të 

bëhet me datën 09.11.2018, ditë e premte e që i bie se kërkesa për rishqyrtim është 

parashtruar 4 ditë para hapjes së ofertave e jo 5 ashtu siç është përcaktuar me dispozitat 

ligjore. Në seancën e shqyrtimit kryesor ka qëndruar në tërësi pranë përgjigjes në padi, andaj 

gjykatës i ka propozuar që të refuzohet në tërësi kërkesëpadia e paditësit si e pabazuar dhe ta 

lejë në fuqi vendimin e të paditurit. 

Gjykata me qëllim të vlerësimit të ligjshmërisë së vendimit kontestues dhe vërtetimit të drejtë 

dhe të plotë të gjendjes faktike, në seancën e shqyrtimit kryesor ka administruar këto prova: 

Kërkesa për rishqyrtim e paditësit e datës 03.11.2018, Njoftimi për Kontratë për aktivitetin e 

prokurimit nr.2016-18-7865-1-1-1, Depozitë për sigurim të ankesës nga A...G...S... e datës 
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07.11.2018, Vendimi PSH.nr.634/18 i datës 06.12.2018, Specifika Teknike të Ofertuar nga 

A...G...S..., Vendim 117/18 i datës 05.11.2018 i nxjerr nga AQP, Njoftim për Kontratë për 

aktivitetin e prokurimit 2016-18-7865-1-1-1 nga E-Prokurimi, Dorëzimi i kërkesës për 

rishqyrtim sipas E-prokurimit. 

Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e vendimit kontestues në përputhje me nenin 44 të LKA-së, 

provave të administruara në seancën e shqyrtimit kryesor, pretendimeve të palëve 

ndërgjyqëse në seancë, thënieve në padi dhe përgjigjen në padi të së paditurës si dhe pas 

shqyrtimit të gjitha shkresave tjera të lëndës gjeti se kërkesëpadia e paditësit është e 

pabazuar.  

Me Vendimin Nr.117/18  të datës 05.11.2018 Agjencia Qendrore e Prokurimit, në cilësinë e 

Autoritetit Kontraktues ka refuzuar Kërkesën për rishqyrtim të paditësit lidhur me aktivitetin 

e prokurimit kontratë kornizë për “Furnizim me vetura të udhëtarëve ri-tender” si të jashtë 

afatshme dhe nuk e ka trajtuar më tutje me arsyetimin se paditësi nuk iu është përmbajtur 

afateve të përcaktuara në nenin 5 të LPP-së, përkatësisht paragrafit 1 i cili përcakton se afatet 

kohore të këtij ligji duhet të fillojnë në një ditë pune dhe të përfundojnë në një ditë pune. 

Andaj Autoriteti Kontraktues ka konstatuar se kërkesa për ri-shqyrtim është dorëzuar në AK 

me datë 03.11.2018, ditë e shtune, ndërsa data e fundit për pranimin e ofertave ka qenë 

09.11.2018 ashtu që e njëjta është dorëzuar më pak se 5 ditë para hapjes së ofertave.  

Paditësi i pa kënaqur me vendimin, ka ushtruar ankesë tek Organi Shqyrtues i Prokurimit, të 

cilët me Vendimin kontestues PSh.nr.634/18 të datës 06.02.2018, në pikën I. Ka hedhur 

poshtë si të jashtë afatshme ankesën e operatorit ekonomik NPSH “A...G...S..., në pikën II. E 

ka lejuar autoritetin kontraktues Agjencia Qendrore e Prokurimit (AQP), që të vazhdojë më 

tutje procedurat e prokurimit me titull “Furnizim me vetura të udhëtarëve-Ritender Lot 2-

Furnizim me mjete SUV me nr. të prokurimit AQP18-010-111, nëse nuk ka ndonjë ankesë 

tjetër pasi që kërkesa për rishqyrtim e Operatorit Ekonomik është parashtruar jashtë afatit 

ligjor dhe në pikën III. Ka vendosur që të obligoj operatorin ekonomik ankues që konform 

nenit 36 pika 6 të Rregullores së Punës së OSHP-së, në afat prej 60 ditësh të bëjë kërkesë për 

kthim të sigurimit të ankesës, në të kundërtën iu bëhet konfiskimi i depozitës, dhe këto mjete 

kalojnë në buxhetin e Republikës së Kosovës . 

Paditësi i pakënaqur me këtë vendim, ka ushtruar padi në gjykatë, duke e kontestuar 

ligjshmërinë e të njëjtit.  
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Gjykata, shqyrtoi ligjshmërinë e vendimit të goditur me padi në kuptim të nenit 99 par. 3 të 

Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik dhe nenin 56 të Ligjit nr. 05/L-068 për ndryshimin 

dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i 

ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-237, i cili përcakton se: “3. Të gjitha vendimet e 

nxjerra nga OSHP mund të shqyrtohen nga Gjykata kompetente në pajtim me ligjin për 

shqyrtimin gjyqësor të çështjeve administrative” si dhe në kuptim të nenit 9 të Ligjit për 

Konfliktet Administrative i cili përcakton se: “Gjykata në konfliktin administrativ vendos për 

ligjshmërinë e akteve përfundimtare administrative, me të cilat organet e administratës, në 

ushtrimin e autorizimeve publike, vendosin për të drejtat, detyrimet dhe interesat juridike të 

personave fizikë dhe juridikë në çështjet administrative.”  

Gjykata i vlerësoi të pabazuara pretendimet e paditësit sepse të njëjtat nuk kanë mbështetje 

ligjore dhe janë në kundërshtim me provat e administruara.  

Nga prova Kërkesë për Rishqyrtim, gjykata ka konstatuar se paditësi me datën 03.11.2018 ka 

paraqitur kërkesë për rishqyrtim sa i përket tenderit për “Furnizim me Vetura të Udhëtarëve – 

RITENDER, për shkak të shkeljes së dispozitave të nenit 7 dhe 28 të LPP-së përmes së cilës 

konsideron se Autoriteti Kontraktues nuk i ka trajtuar në mënyrë të njëjtë të gjithë operatorët 

dhe nuk ka vepruar në mënyrë të njëjtë, duke  hartuar kështu specifika teknike vetëm për 

brendin Volkswagen Tiguan, duke kufizuar kështu pjesëmarrjen  e operatorëve të tjerë. Andaj 

përmes kësaj kërkese operatori ekonomik NPSH A...G...S... ka kërkuar nga Autoriteti 

Korrektues që ti eliminoj faktorët favorizues ose diskriminues në proces  në mënyrë që ti 

mundësohet konkurrimi në proces me specifikat e paraqitura nga ana e tyre. 

Nga prova njoftim për Kontratë për aktivitetin e prokurimit nr.2016 -18-7865-1-1-1, gjykata 

ka konstatuar se Autoriteti Kontraktues - Agjencia Qendrore e Prokurimit ka shpallur njoftim 

lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull “Furnizim me vetura të udhëtarëve në të cilën ka 

përcaktuar specifikat e caktuara teknike dhe në bazë të tyre ka njoftuar se do ta zgjedhë   

operatorin i cili dorëzon tenderin e përgjegjshëm ekonomikisht më të favorshëm. Gjykata 

gjithashtu ka konstatuar se e paditura përmes këtij njoftimi kishte vendosur që  në bazë të 

aplikacioneve të pranuara më së shumti ti ftoj 6 kandidatë  për ti dorëzuar tenderët e detajuar 

të kësaj kontratë dhe në rast se  i plotësojnë kushtet më shumë se 6 kandidatë atëherë  kriteret 

e mësipërme të përzgjedhjes, përparësitë dhe dobësitë relevante të këtyre aplikacioneve do të 

ri ekzaminohen për të identifikuar gjashtë aplikacionet më të mira për procedurën e tenderit. 
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Nga prova Depozitë për Sigurimi të ankesës nga A...G...S... e datës 07.11.2018, gjykata 

konstatoi se në emër të depozitës për sigurim të ankesës paditësi ka bërë pagesën në shumën 

prej 5.000 euro në xhirollogarinë e të paditurit OSHP. 

Nga prova Specifika teknike të ofertuar nga A...G...S..., gjykata konstatoi specifikat teknik të 

kërkuara në dosjen e tenderit dhe specifikat teknike të paraqitura nga operatori ekonomik 

NPSH A...G...S.... 

Nga prova Dorëzim i kërkesës për rishqyrtim sipas E-Prokurimit , gjykata konstatoi se 

paditësi e ka dorëzuar Kërkesën për rishqyrtim me datën 03.11.2018 në ora 14:32 në sistemin 

online të prokurimit – E-Prokurimi.  

Gjykata vlerëson se nga provat e administruara ka rezultuar se i padituri  ka vepruar drejtë 

kur paditësit ia ka hedhur poshtë ankesën kundër vendimit të paditurës nr.117/18 të datës 

05.11.2018 me të cilin është refuzuar kërkesa për shqyrtim si e pa afatshme për arsye se 

paditësi nuk e ka paraqitur kërkesën për rishqyrtim brenda afatit prej 5 ditëve para afatit të 

fundit për dorëzimin e ofertave.  

Për të vlerësuar ligjshmërinë e vendimit të goditur, gjykata iu referua nenit 5 të Ligjit Nr. 

04/L-042 për Prokurimin Publik i cili përcakton se: “1. Afatet kohore të këtij ligji duhet të 

fillojnë në një ditë pune dhe të përfundojnë në një ditë pune. Afati kohor i shkon deri në 16:00 

në ditën e skadimit. Autoriteti kontraktues mund të vendosë që të caktojë një kohë tjetër me 

kusht që ai është jo më herët se në ora 12:00 të ditës së skadimit. 2. Të shtunave, të dielave 

dhe festave zyrtare do të llogariten gjatë kalkulimit të afateve kohore. Megjithatë, kur dita e 

fundit e afatit bie në një të shtunë, një të diel ose në një festë zyrtare afati kohor do të zgjatet 

për të përfshirë ditën e parë të punës pas kësaj” dhe nenit 108/A par. 3, pika 3.1 të Ligjit Nr. 

05/L-068 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i cili 

përcakton se: “Kërkesa për shqyrtim duhet të dorëzohet tek autoriteti përkatës kontraktues, 

me postë ose me çdo mjet tjetër të komunikimit të lejuar me këtë ligj, brenda afateve të 

mëposhtme: ... 3.1. në qoftë se shkelja e supozuar ka të bëjë me njoftimin e kontratës ose me 

dokumentet e tenderit brenda pesë (5) ditëve para afatit të fundit për dorëzim të ofertave ...”.  

Për vlerësimin e ligjshmërisë së vendimit kontestues lidhur me afatshmërinë e kërkesës për 

rishqyrtim, gjykata konstatoi se në mes palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese se paditësi 

ka dorëzuar kërkesë për rishqyrtim me datë 03.11.2018 (ditë e shtunë) dhe se afati i fundit për 

dorëzimin e ofertave ka qenë data 09.11.2018 (ditë e premte). Kontestuese në mes palëve 
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ishte vetëm fakti nëse fillimi i llogaritjes së afatit mund të jetë vetëm në ditë pune apo edhe 

në ditën e shtunë dhe të dielën. 

Lidhur me dispozitat e lart cituara, gjykata vlerëson se dispozitat e Ligjit Prokurimin Publik 

përcaktojnë në mënyrë të qartë faktin se afatet kohore të përcaktuara në këtë ligj fillojnë në 

një ditë pune dhe përfundojnë në një ditë pune. Në rastin konkret, afati për kërkesën për 

rishqyrtim të parashtruar nga paditësit me datë 03.11.2018, ka filluar të rrjedhë nga data 

05.11.2018 si ditë e parë e punës nga data e paraqitjes së kërkesës për rishqyrtim, për çfarë në 

kuptim të nenit 108/A të Ligjit Nr. 05/L-068 për ndryshimin dhe plotësimin e LPP, e njëjta 

është paraqitur pasi ka kaluar afati për të paraqitur kërkesë për shqyrtim, përkatësisht është 

paraqitur 4 (katër) ditë para afatit të fundit për dorëzimin e ofertave.  

Lidhur me këtë gjykata ju referua edhe nenit 4 par.1 të Rregullës për paraqitje te kërkesës për 

rishqyrtim pranë Autoriteteve Kontraktuese, parashtrim te ankesave pranë OSHP dhe vlera e 

tarifave te ankesave të datës 26.04.2016 e cila përcakton se: “4.1 Kërkesa për rishqyrtim 

duhet të paraqitet me shkrim dhe duhet te dorëzohet tek autoriteti përkatës kontraktues, me 

postë ose me çdo mjet tjetër të komunikimit të lejuar me këtë ligj, brenda afateve të 

mëposhtme: a) Kurdo qe kërkesa për rishqyrtim ka te beje me njoftimin e kontratës ose me 

dokumentet e tenderit se paku pesë (5) ditë para afatit të fundit për dorëzim të ofertave." 

Gjykata po ashtu vlerësoi edhe pretendimet e paditësit se në kuptim të nenit 81 par.4 të Ligjit 

për Procedurën e Përgjithshme Administrative, të shtunat, të dielat dhe ditët e festave zyrtare 

nuk do të pëngojnë fillimin dhe ecjen e afateve, andaj kërkesa për rishqyrtim është  dorëzuar 

brenda afatit dhe e njëjta është dashur të merret parasysh si e afatshme nga Autoriteti 

Kontraktues, por gjykata vlerëson se lidhur me ditën e fillimit të afatit, Ligji për Prokurimin 

Publik ka përcaktuar rregull të veçantë nga ajo e Ligjit për Procedurën e Përgjithshme 

Administrative, duke qenë se në të shumtën e rasteve afatet në aktivitetin e prokurimit publik 

janë më të shkurta. Gjithashtu gjykata në kuptim të nenit 2 par. 4 të LPPA-së, interpretimin e 

zbatimit të ditës së fillimit të rrjedhjes së afatit e bëri në kuptim të Ligjit për Prokurimin 

Publik i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin nr. 04/L-237, Ligjin nr. 05/L-068 dhe Ligjin 05/L-

092.  

Lidhur me shpenzimet e procedurës gjykata ka vendosur në kuptim të nenit 64 të LKA-së, që 

secila palë t’i bartë shpenzimet e veta procedurale. 
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Andaj, bazuar në nenet 13, par. 1, nën par. 1.12 lidhur me par. 5 të Ligjit nr. 08/L-015 për 

Gjykatën Komerciale dhe nenin 46 të Ligjit për Konfliktet Administrative, gjykata vendosi si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

GJYKATA KOMERCIALE E KOSOVËS 

Dhomat e Shkallës së Parë 

Departamenti për Çështje Administrative  

KA.nr. 104/22, datë 08.12.2022 

         Gjyqtari   

         Arnis Dumani 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita e pranimit të aktgjykimit, në Dhomën e Shkallës së Dytë në 

Gjykatën Komerciale të Kosovës, përmes Dhomave të Shkallës së Parë të kësaj Gjykate. 

 

 


