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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

          KA.nr. 75/22 

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

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

paditësit “D...” Sh.p.k., me numër unik identifikues ..., me seli në Veternik, Magjistralja 

Prishtinë – Ferizaj, km.2, përfaqësuar nga Gzim Sopjani, kundër të paditurit Komuna e 

Prizrenit - Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor  me seli në Prizren për shkak të 

anulimit të Aktvendimit të datës 05.12.2017 dhe Njoftimit nr. 04-353-176988 të datës 

08.02.2018 të nxjerra nga i padituri, pas shqyrtimit kryesor publik të mbajtur me datë 

15.12.2022 në prezencë të përfaqësuesit të autorizuar të paditurit, me datë 23.12.2022 merr 

këtë:  

A K T GJ Y K I M 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit “D...” Sh.p.k. 

II. ANULOHEN Aktvendimi i datës 05.12.2017 dhe Njoftimi nr. 04-353-176988 i datës 

08.02.2018 të nxjerra nga i padituri Komuna e Prizrenit - Drejtoria për Urbanizëm dhe 

Planifikim Hapësinor. 

III. OBLIGOHET i padituri Komuna e Prizrenit - Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim 

Hapësinor që paditësit “D...” Sh.p.k., t’ia kthej shumën prej 1,600.00€ (njëmijë e 

gjashtëqind euro) me kamatë ligjore prej 8% duke filluar nga dita e paraqitjes së padisë, 

datë 12.03.2018 e deri në përmbushjen përfundimtare, në afat prej 15 ditëve nga dita e 

pranimit të këtij aktgjykimi.  

IV. Ky Aktgjykim i zëvendëson aktet e anuluara dhe ka karakter detyrues.    

V. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale.  

                                                            A r s y e t i  m 

Paditësi “D...” Sh.p.k., me datën 12.03.2018 ka parashtruar padi me kërkesë për anulimin e 

Aktvendimit të datës 05.12.2017 dhe Njoftimit nr. 04-353-176988 të datës 08.02.2018 të 

nxjerra nga i padituri Komuna e Prizrenit, me arsyetimin se i padituri Komuna e Prizrenit ka 

vepruar në kundërshtim me aktvendimin që vetë e ka nxjerr, ku përmes këtij aktvendimi është 
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vendosur që pagesën për kompensimin e komisionit të formuar për pranimin teknik të 

objektit duhet ta paguaj investitori i objektit e që në rastin konkret investitor i objektit është 

vetë i padituri Komuna e Prizrenit, ndërsa paditësi ka qenë vetëm punëkryers dhe jo 

investitor. Ndërlidhur me këtë paditësi ka theksuar se asnjëherë gjatë punimeve të kryera në 

asnjë komunë të Kosovës i njëjti nuk është detyruar që të bëjë pagesën për komisionin për 

pranim teknik të objektit, andaj gjykatës i ka propozuar që të aprovohet kërkesëpadia e 

paditësit kundër vendimeve kontestuese dhe të detyrohet i padituri t’ia kthej paditësit mjetet 

në shumën prej 1,600 euro me kamatë prej 8% nga dita e parashtrimit të padisë deri në 

ekzekutimin e vendimit. Në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 15.12.2022 nuk ka 

prezantuar edhe pse ka qenë i ftuar në mënyrë të rregullt, andaj gjykata shqyrtimin kryesor të 

çështjes e ka mbajtur në kuptim të nenit 41 të Ligjit për Konfliktet Administrative, në 

mungesë të paditësit. 

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

me rastin e vendosjes për kompensimin e shpenzimeve për anëtaret të komisionit, e njëjta ka 

vendosur në mënyrë të ligjshme duke u mbështetur në dispozitat e nenit 82 lidhur me nenin 

84 të LPA-së, në të cilin parashihen dispozitat që kanë të bëjnë me kontratën administrative të 

kompensimit ndërmjet palëve kontraktuese, pasi që këtu paditësi me kontratën mbi ndërtimin 

e objektit ka qenë i involvuar si punëkryers i punimeve të objektit. Ndërlidhur me këtë i 

padituri ka theksuar se në mes paditësit dhe të paditurit ekziston  kontrata e lidhur në mes tyre 

në të cilën parashihen edhe obligimet që kanë të bëjnë me taksat dhe tarifat lidhur me 

realizimin final të ndërtimit, duke përfshirë këtu edhe anëtaret e komisionit të cilët kanë 

marrë pjesë në këtë procedurë administrative. Andaj marrë parasysh te lartë theksuarat i 

padituri i ka propozuar gjykatës që të refuzohet në tërësi kërkesëpadia e paditëses dhe të 

mbetet në fuqi vendimi i të paditurit. Në seancën e shqyrtimit kryesor dhe në fjalën 

përfundimtare ka qëndruar në tërësi pranë pretendimeve në padi duke theksuar se pagesa 

është bërë dhe realizuar në bazë të rregullores nr. 04/2001 për mënyrën e llogaritjes së 

pagesës për kontrollin teknik të objekteve kryesisht është paraparë me nenin 4 par. 3 të kësaj 

rregullore. 

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: 

Aktvendimi i datës 05.12.2017, Ankesa nr. 04-353/176988 e datës 28.12.2017; Aktvendimi 

nr. 04-351/02-157490 i datës 04.12.2017 ; Njoftimi nr.04-353-176988 i datës 08.02.2018; 

Urdhërpagesa kombëtare nga “D...” Sh.p.k. për I.K. në vlerë prej 250 euro; Urdhërpagesa 

kombëtare nga “D...” Sh.p.k. për G.G. në vlerë prej 250 euro; Urdhërpagesa kombëtare nga 
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“D...” Sh.p.k., për E.B. në vlerë prej 250 euro ; Urdhërpagesa kombëtarë nga “D...” Sh.p.k., 

për Sh.O. në vlerë prej 450 euro dhe Urdhërpagesa kombëtarë nga “D...” Sh.p.k., për R.M. në 

vlerë prej 400 euro.  

Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e vendimit kontestues në përputhje me nenin 41 par.3, nenin 44 

dhe 46 par. 3, 4 dhe 5 të LKA-së, provave të administruara në seancën e shqyrtimit kryesor, 

thënieve në padi dhe përgjigjen në padi të paditurit, pretendimeve të përfaqësuesit të paditurit 

në seancë, si dhe pas shqyrtimit të gjitha shkresave tjera të lëndës gjeti se kërkesëpadia e 

paditësit është e bazuar. 

Me Aktvendimin e datës 05.12.2017, Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor ka 

caktuar komisionin profesional për pranim teknik të objektit: Ndërtimi i objektit për banesa 

kolektive për familjet e dëshmorëve dhe invalidëve të luftës së UÇK në Prizren” të punë 

kryerësit “D...” Sh.p.k. dhe është përcaktuar kompensimin për anëtarët e komisionit për 

daljen në teren në shumën e përgjithshme prej 1,600€. Gjithashtu është përcaktuar se 

kompensimi duhet të kryhet nga ana e parashtruesit të kërkesës, në xhirollogarinë e anëtarëve 

të Komisionit. 

Kundër këtij vendimi, në përputhje me këshillën juridike, paditësi me datën 28.12.2017 kishte 

parashtruar ankesë pranë Zyrtarit të lartë ekzekutiv për shqyrtimin e ankesave, lidhur me 

kthimin e mjeteve në shumën prej 1,600 euro të cilat i ka paguar në emër të pagesës së 

komisionit për pranimin teknik të objektit. 

Me njoftimin nr. 04-353-176988 të datës 08.02.2018, komisioni për pranim teknik ka njoftuar 

paditësin se ankesa është vlerësuar si e pabazë pasi që pagesa është kryer në bazë të 

aktvendimit me nr. 04-351/02-157490 të datës 04.12.2017 dhe në bazë të nenit 5 të 

Rregullores nr. 04/2011 në të cilën është përcaktuar se pagesën për pranimin teknik e bënë 

investitori ose punë kryesi, varësisht nga marrëveshja që kanë në mes tyre.  

Paditësi i pakënaqur me këtë vendim, ushtron padi në gjykatë, duke e kontestuar ligjshmërinë 

e të njëjtit.  

Gjykata, shqyrtoi ligjshmërinë e vendimit të goditur me padi 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.” dhe në kuptim të nenit 41 par. 1 i 

cili përcakton: “Mungesa e palës në shqyrtimin verbal nuk e pezullon punën e gjykatës” 
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Gjykata, nga provat e administruara në këtë çështje të konfliktit administrativ ka konstatuar 

gjendjen faktike si në vijim: 

Nga prova Aktvendim nr. 04-351/02-157490 i datës 04.12.2017, gjykata konstatoi Drejtoria 

për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor e Komunës së Prizrenit ka formuar komisionin 

profesional për pranimin teknik të objektit banesat kolektive për familjarët e dëshmorëve dhe 

invalidëve të luftës dhe ka përcaktuar detyrat e komisionit në pikën 2, 3 dhe 4 të vendimit, 

ndërsa në pikën e 5 të këtij aktvendimi është përcaktuar se shpenzimet e komisionit të 

formuar me këtë aktvendim do ti bartë investitori i objektit.  

Nga prova Urdhërpagesa kombëtare nga “D...” Sh.p.k., për I.K. gjykata konstatoi se paditësi i 

ka bërë pagesën në xhirollogarinë personale të I.K.t në shumën prej 250 euro sipas 

aktvendimit të datës 04.12.2017. 

Nga prova Urdhërpagesa kombëtarë nga “D...” Sh.p.k., për G.G., gjykata konstatoi se paditësi 

i ka paguar në xhirollogarinë personale të G.G. shumën prej 250 euro sipas aktvendimit të 

datës 04.12.2017. 

Nga prova Urdhërpagesa kombëtare nga “D...” Sh.p.k., për E.B., gjykata konstatoi se paditësi 

i ka paguar në xhirollogarinë personale të E.B. shumën prej 250 euro sipas aktvendimit të 

datës 04.12.2017. 

Nga prova Urdhërpagesa kombëtare nga “D...” Sh.p.k., për Sh.O., gjykata konstatoi se 

paditësi i ka paguar në xhirollogarinë personale të Sh.O. shumën prej 450 euro sipas 

aktvendimit të datës 04.12.2017.  

Nga prova Urdhërpagesa kombëtare nga “D...” Sh.p.k., për R.M., gjykata konstatoi se 

paditësi i ka paguar në xhirollogarinë personale të R.M. shumën prej 400 euro sipas 

aktvendimit të datës 04.12.2017. 

Gjykata i vlerësoi si të bazuara pretendimet e paditësit sepse vendimet kontestuese të 

paditurit nuk janë në përputhje me paragrafin e 5 të Aktvendimit nr. 04-351/02-157490 të 

datës 04.12.2017 të nxjerrë nga Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor e 

Komunës së Prizrenit dhe me nenin 5 të Rregullores nr. 04/2011 për mënyrën e llogaritjes së 

pagesës për kontrollin teknik të objekteve ndërtimore (më tutje referuar si Rregullorja Nr. 

04/2011). 

Për të vlerësuar ligjshmërinë e vendimit të goditur, gjykata iu referua nenit 5 të Rregullores 

nr. 04/2011 për mënyrën e llogaritjes së pagesës për kontrollin teknik të objekteve 



5 / 6 

ndërtimore, ku është përcaktuar se “Pagesën për pranimin teknik e bënë investitori ose 

punëkryersi, varësisht nga marrëveshja e bërë mes tyre”. Lidhur me këtë, gjykata vlerësoi se 

i padituri ka nxjerrë Aktvendimin nr. 04-351/02-157490 të datës 04.12.2017, ku në pikën e 5 

të këtij aktvendimi ka përcaktuar: “Shpenzimet e komisionit do ti bartë investitori i objektit”  

Gjykata nga provat e administruara dhe përgjigja në padi konstatoi se në mes palëve 

ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese se paditësi ishte vetëm punë kryerës ndërsa i padituri ishte 

investitor në ndërtimin e banesave kolektive për familjarët e dëshmorëve dhe invalidëve të 

luftës në Komunën e Prizrenit.  

Nga konstatimet më sipër, gjykata vlerësoi se i padituri me vendimet kontestuese pa bazë 

ligjore ka ngarkuar paditësin për pagesën e shpenzimeve për komisionin për pranimin teknik 

të objektit pasi që me Rregulloren nr. 04/2011 është përcaktuar se pagesa e komisionit për 

pranim teknik bëhet sipas marrëveshjes së palëve, ndërsa me Aktvendimin nr. 04-351/02-

157490 të datës 04.12.2017 vetë i padituri ka marrë përsipër pagesën e shpenzimeve të 

komisionit për pranimin teknik të objektit.  

Prandaj, gjykata vlerësoi se vendimet kontestuese, përkatësisht Aktvendimi i datës 

05.12.2017 dhe Njoftimi nr. 04-353-176988 i datës 08.02.2018 të nxjerra nga Komuna e 

Prizrenit – Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor janë në kundërshtim me 

Rregulloren Nr. 04/2011 dhe Aktvendimin nr. 04-351/02-157490 të datës 04.12.2017, 

prandaj në kuptim të nenit 46 par. 3 të LKA-së vendosi si në pikën II të dispozitivit të këtij 

Aktgjykimi, ashtu që anuloi vendimet kontestuese.  

Gjykata vendosi si në pikën III dhe IV të dispozitivit të këtij Aktgjykimi mbështetur në nenin 

46 par. 4 dhe 5 të LKA-së që përcaktojnë se: “4. Kur gjykata konstaton se akti administrativ i 

kontestuar duhet të anulohet, mundet, nëse karakteri i çështjes e lejon dhe nëse të dhënat dhe 

faktet e administruara gjatë procedurës japin bazë të sigurt për këtë gjë, me aktgjykim të 

vendosë për çështjen administrative. Aktgjykimi e zëvendëson aktin e anuluar. 5. Me 

aktgjykim, me të cilin anulohet akti i kontestuar administrativ, gjykata do të vendosë edhe për 

kërkesën e paditësit për kthimin e sendit, respektivisht për kompensimin e dëmit, nëse të 

dhënat e procedurës japin për këtë gjë bazë të sigurt. Në të kundërtën, gjykata do ta udhëzojë 

paditësin që kërkesën e vet ta realizojë në procedurën kontestimore.”, ashtu që gjykata 

vendosi të obligoj të paditurin Komuna e Prizrenit që paditësit ti kthej shumën prej 1,600.00€ 

të cilat paditësi është obliguar ti paguaj pa bazë ligjore si dhe që ky aktgjykim zëvendëson 

aktet e anuluara. Lidhur me kamatën ligjore gjykata vendosi në bazë të nenit 378 dhe 382 par. 

2 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve.  
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Lidhur me pikën V të dispozitivit të këtij aktgjykimi vendosi në përputhje me nenin 64 të 

LKA-së. 

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.75/22, datë 23.12.2022 

         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. 

 


