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Në  çështjen juridike të:                                                AC-I-16-0054-A002  

                                                                           Paditësi/Ankuesi 

1. A0002 “A”, Shoqëria Aksionare, Prishtinë,  

Përfaqësuar nga av. L.A., dhe av. G.T.,  Prishtinë. 

          

Kundër: 

                                                                                                 E paditura 

1. Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP),Rr. “Agim Ramadani” nr. 23, 

Prishtinë. 

                                                        E paditura e dytë/Ankuesja 

2.  A0001. “N C N R A”, Zyret, Shoqëria Aksionare, Prishtinë, përfaqësuar nga 

av. N.K., Prishtinë . 

 

Kolegji i Apelit i Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për 

çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (DHPGJS), i përbërë nga 

Ilmi Bajrami gjyqtar kryesues, Sabri Halili dhe Mr. sc. Sahit Sylejmani, gjyqtarë, 

duke vendosur lidhur me ankesën e paditësit dhe të paditurës së dytë, të 

paraqitura kundër Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar, SCC-09-0151 të datës 

19/02/2016 në seancën vendimmarrëse të mbajtur më 19 shtator 2019, lëshon 

këtë:  

A K T G J Y K I M 

 

1. Ankesa, A-0001 “N C N R A” Zyret, hedhet poshtë si e 

papranueshme.  

2. Ankesa, A0002 “A” SH.A, refuzohet si e pa bazuar . 

3. Vërtetohet, Aktgjykimi i Kolegjit të Specializuar të 

DHPGJS-së, SCC-09-0151 i datës 19/02/2016. 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 
VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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4. Nuk caktohen taksa gjyqësore në procedurën ankimore. 

 

Rrethanat Faktike dhe Procedurale 

 

Më 05 /08/ 2009, paditësi parashtroi një padi në DHPGJS-së, duke kërkuar që t’i 

njihet, statuti, shoqëri akcionare (më tutje Sha) me kapital të përzier dhe atë 

deri në 63.14 % në dobi të bartësve të  akcioneve ndërsa pjesa tjetër, 27% 

kapital me në pronësi shoqërore ( më tutje Psh) dhe si e tillë dhe e njëjta hiqet 

AKP-së nga administrimi. Gjithashtu paditësi ka kërkuar edhe caktimin e masës 

së përkohshme ndalimi i privatizimit në valën e 37 të shitjes si dhe  shpenzimet 

procedurale.   

Më tutje paditësi pohoi se 10% të aksioneve i takojnë “IK” nga Pançeva, 10% i 

takojnë “I M B% nga Knjazhevaci si dhe 7%  takojnë “4 D” nga Blace. 

Padisë i bashkëngjiti edhe dokumentacionin si në vijim:  

1. Kopjen e regjistrimit të Ndërmarrjes në Administratën civile të UNMIK-ut. 

2. Kopjen e vendimit nga Gjykatat  Ekonomike e Qarkut , Prishtinë e datës 9 

gusht 1990 mbi regjistrimin e ndërmarrjes si Ndërmarrje e përbërë KAI. “ 

A”. 

3. Kopjen e vendimit nga Gjykatat  Ekonomike e Qarkut,  Prishtinë e datës 

10 /01/1992 mbi regjistrimin dhe transformimin e Ndërmarrjes në Sha , 

Ndërmarrje me kapital të përzier. Ndërmarrja e përbërë KAI “A”. 

4. Vendimin nr. 374/2 të datës 28/06/1991 lëshuar nga Këshilli i punëtorëve  

mbi shpërndarjen e aksioneve, anëtarëve të saj si dhe emetimin e 

aksioneve interne me qëllim të rritjes së kapitalit. 

5. Kopja e Kontratës mbi Themelimin e shoqërisë së përzier aksionare  për 

kryerjen e veprimtarisë  me interes të përbashkët nr. 374/1 të datës 

18/06/1991. 

6. Vendimin nr. 374/2 të datës 28/06/1991 mbi emetimin e aksioneve 

interne dhe rritjen e kapitalit të brendshëm. 

7. Kontratën nr. 03.795/1 të datës 10/04/1975 mbi bashkimin e mjeteve për 

ndërtimin e lokalit afarist nr. 17 dhe 18 në sipërfaqe prej  267.64 m2 e 

lidhur me NPB. 
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8. Një kopje  e fletë aksionit në emër të aksionarit F.B. 

9. Kopje e certifikatës , lëshuar nga paditësi mbi vlerësimin e lokalit afarist  

nr. 758 të datës 09/10/1992 dhe  

10.Koja e listës së punëtorëve aksionar, të Ndërmarrjes–paditëses  deri me 

datën 04/01/1994. 

 

Më 27/10/2009, me Aktvendimin SCC-09-0151, Kolegji i Specializuar i DHPGJS-

së aprovoi kërkesën e paditësit për masë të përkohshme dhe i ndaloi AKP-së 

kryerjen e çfarëdo procedure lidhur me asetet e  NSH-së. 

Në mbrojtjen e saj ndaj padis, AKP-ja pohoi se transformimi i Ndërmarrjes nga 

NSH-ja në SHA është bërë në kundërshtim me dispozitat  e ligjit të zbatueshëm 

në atë kohë. Për më tepër në kohen e transformimit në fuqi ishin masat e 

dhunshme.  Më tutje e paditura pohoi se regjistrimi i bërë nga Administrata e 

UNMIK-ut ishte i  përkohshëm dhe në to nuk evidentohet forma e organizimit  

dhe se nuk sqarohet fare se si një pjesë e kapitalit shoqëror, 27%, transferohet 

në kapital të Ndërmarrjeve tjera publike. Ajo ka parashtruar Raportin mbi 

statusin e NSH-së  edhe SDR.  Andaj i propozon Gjykatës, refuzimin e padisë si 

të pa bazuar. 

Nëpërmjet parashtresës pala e tretë “AG” pretendon se tashmë “NC” është 

privatizuar, blerë ajo është shpallur fitues i përkohshëm  nga ajo dhe se e drejta 

e përfaqësimit i takon asaj.  

Në Seancën dëgjimore të 01 shtator 2011 palët qëndruan pranë pretendimeve të 

veta. Në këtë seancë ka marrë pjesë edhe përfaqësuesi i Ndërmarrjes “AG” si 

fitues i përkohshëm në valën e 37 të shitjes.   

 

Më 19/02/2016, Kolegji i Specializuar morri Aktgjykimin SCC-09-0151 me të cilin 

padia e paditësit refuzohet si e pabazuar.  

Në arsyetimin e këtij Aktgjykimi thuhej se, padia në fjalë është deklarative sipas 

natyrës. Pyetja që duhet të parashtrohet është: “A ishte i ligjshëm transformimi i 

NSH-së “A” në shoqëri aksionare dhe 63 % i kapitalit të saj është pronë e 

aksionarëve.” 

 

Fillimisht paditësja ishte Organizatë e Punës së Bashkuar e themeluar në shkurt 

të vitit 1976 në kuadër të së cilës ishin 17 (shtatëmbëdhjetë) ndërmarrje, me 

qëllim të kryerjes së  veprimtarive shërbyese.  
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Transformimi i pohuar i NSH-së “A” ka filluar më 1991 që dmth. që Ligjet e  

zbatueshme në periudhën e transformimit ishin Ligji mbi Ndërmarrjet me 

ndryshime dhe plotësime (gazeta zyrtare e RSFJ-së nr. 77/88, 40/89, 46/90 dhe 

61/90), Ligji mbi kapitalin shoqëror (gazeta zyrtare e RSFJ-së 84/89 dhe 46/90) 

si dhe Ligji mbi plotësimet dhe ndryshimet e ligjit mbi kushtet dhe procedura e 

transformimit në forma të ndryshme të pronësisë (gazeta zyrtare e RS. Nr. 

48/91, 75/91 dhe 51/94). Pas vendosjes së administratës së UNMIK-ut në 

Kosovë ajo nxori Rregulloren nr. 1999/24 Ligji i Zbatueshëm në Kosovë sipas  së  

cilës  Ligjet e  cekuar më lartë janë të zbatueshëm nëse nuk janë diskriminuese. 

Ndërsa për administrimin e pronës shoqërore nxori Ligjin mbi AKM-në gjegjësisht 

AKP-në. Sipas nenit 5.4.1 transformimi duhet të ishte në pajtim të plotë me 

Ligjin e zbatueshëm për transformim . 

Kolegji i Specializuar erdhi në përfundim se paditësi nuk ka respektuar Ligjet në 

fuqi në kohen e transformimit, 1. nuk ka bërë vlerësimin e kapitalit nga një 

Agjenci e pavarur gjegjësisht 2. vlerësimin e kapitalit e ka bërë vetë Këshilli i 

punëtorëve të NSH-së . Ndërsa sipas Vendimit të këshillit të punëtorëve kapitali 

shoqërorë ishte 71.4 % në vlerë prej 8.579,824 dinar ndërsa kapitali i aksioneve 

vetë 29.5 %.   Gjithashtu paditësi nuk ka arritur të provojë vlerësimin e kapitalit 

të aksioneve individualisht në vlerë prej 2.213,312 dinar si dhe shitja e tyre 

personave tretë edhe lëshimin e aksioneve konform dispozitave të Ligjit mbi 

Ndërmarrjet. Prandaj Padia ishte refuzuar si e pa bazuar.  

 

Më 21/03/ 2016 e paditura e dytë (ankuesja e parë ) ka parashtruar ankesë 

kundër këtij Aktgjykimi, të cilin e quan si pjesërisht të pa drejtë për arsye së me 

këtë Aktgjykim Kolegji i Specializuar,SCC-09-0151 të datës 19/02/2016 nuk ka 

trajtuar dëmin që paditësi i ka shkaktuar duke penguar marrjen në posedim të 

zyrave. 

Dëmi i shkaktuar sipas ankueses së parë arrin shumën prej 146.300,00 euro. 

Andaj i propozon Kolegjit të Apelit, vërtetimin e Aktgjykimit, SCC-09-0151 të 

datës 19/02/2016 si dhe të detyrojë paditësin që paguaj dëmin e shkaktuar në 

shumë prej 146.300,00 euro bashkë  me interes ligjor që nga data 26/08/2009 si 

dhe shpenzimet gjyqësore. 

Më 23/ 03/ 2016, paditësja (ankuesja) ka parashtruar ankesë kundër Aktgjykimit 

të Kolegji i Specializuar SCC-09-0151 të datës 19/02/2016 (më tutje Aktgjykimi i 
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ankimuar) për shkak të shkeljeve thelbësore të rregullave të procedurës 

kontestimore neni 182.2 germa n. ,vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike si dhe zbatimit të gabuar të  ligjit. 

Në kuptim të nenit 182.2 germa n. Aktgjykimit i mungon arsyetimi i cili si i tillë 

është në kundërshtim me dispozitivin.  Gjykatat nuk ka vlerësuar provat si dhe 

lidhmërinë e tyre ndërmjet veti siç kërkohet me nenin 8 të LPK-së, Certifikatën e 

regjistrimit nga Gjykata Ekonomike sipas së cilës paditësi ishte regjistruar si 

shoqëri aksionare si dhe kopjen e kontratës mbi themelimin e Ndërmarrjes  së 

përzier me kapital privat.   

Më tutje ankuesi pohoi se asnjë herë nuk është kontestuar dhe kërkuar anulimi i 

transformimit nga asnjë organ administrativ apo gjyqësor dhe si të tilla kanë 

prodhuar efekte juridike.  

Ankuesi në procedurën ankimore propozon edhe dëgjimin e dy dëshmitarëve, 

Y.K.Drejtor i paditësit si dhe A.P., zyrtar i paditësit. 

Nga të metat e cekur më lartë, Gjykata ka zbatuar gabimisht të drejtën 

materiale. 

Prandaj i propozon Gjykatës që Aktgjykimi i ankimuar të prishet dhe lënda të 

kthehet në rigjykim si dhe shpenzimet gjyqësore.  

Ankesa e paditëses dhe e  të paditurës së dytë është dorëzuar tek palët e 

kundërta. 

Përgjigje në ankesë ka parashtruar vetëm AKP-ja dhe atë më datën 04/05/2016. 

Në përgjigjen e vetë AKP-ja pohoi se qëndron pranë thënieve dhe provave të 

paraqitura në shkallë të parë me arsyetim se paditësi as me ankesë nuk ka 

ofruar bazë tjetër ligjore dhe as një gjendje tjetër faktike nga ajo që ka vërtetur 

Kolegji i Specializuar me Aktgjykimin e ankimuar. Andaj kërkoi nga Kolegji i 

Apelit që ankesa të refuzohet dhe të vërtetohet Aktgjykimi i ankimuar. 

 

Arsyetimi ligjor 

 

Ankesa e të paditurës së dytë, A0001 është  e pa pranueshme.  

Ankesa e paditësit, A0002 është e pabazuar.  

 

Kolegji i Apelit vendosi të mos mbajë pjesën gojore të procedurës sipas nenit 

69.1 të Ligjit nr.06/L-086 mbi Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të 

Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit. 
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Ankesa A0001  

 

Kolegji i Ankesave pasi trajtoi në mënyrë të duhur ankesën A0001, ka gjetur se 

kërkesa duhet hedhur poshtë kryesisht për arsye se e paditura nuk ka 

parashtruar dëshmi të cilat do t’ia mundësonin gjykatës të vlerësojë interesin 

ligjor të saj  në vendimin e kërkuar. Padia e paditësit nga Kolegji i Specializuar 

ishte refuzuar si e pa bazuara.  

Nëpërmjet ankesës e paditura, kërkon kompensimin për dëmin e shkaktuar me 

rastin e parashtrimit të padisë. Kjo kërkesë nuk është parashtruar në procedurën 

e zhvilluar të Aktgjykimit të ankimuar para Kolegjit të Specializuar. Së pari duhet 

të shqyrtohet në Kolegjin e Specializuar dhe vetëm pas vendosjes, pala e 

pakënaqur me ankesë mund të drejtohet Kolegjit të Apelit.   

Kolegji i Apelit konsideron se Ankuesi nuk i ka shterur  mjetet  ligjore që i ka 

pasur në dispozicion siç është padia për të fituar të drejtën e Ankimit. Vetëm pas 

nxjerrjes së një Aktvendimi/Aktgjykimi nga Gjykatat e shkallës së parë ,palët e 

përfshira në të, kanë drejtën e Ankesës. 

 

Si rrjedhojë, Kolegji i Apelit, ankesën e ankueses A0001 e hedh poshtë si të pa 

pranueshme. 

 

Ankesa A0002  dhe gjetjet e Kolegjit të Ankesave 

 

Kolegji i Ankesave pasi që shqyrtoi pretendimet ankimore, Aktgjykimin e 

ankimuar dhe të gjitha provat materiale në shkresat e lëndës gjeti se ankesa 

është e pabazuar, dhe, rrjedhimisht vërtetohet Aktgjykimi i ankimuar i Kolegjit të 

Specializuar. 

 

Sa i përket provës së ofruar nga ankuesi, lidhur me Vendimin e Këshillit të 

Punëtorëve për të transformuar ndërmarrjen në një SHA ose SHPK, Vendimin i 

Gjykatës për Regjistrimin-lëshuar nga një Gjykatë Ekonomike e Prishtinës, nuk 

ka asgjë kontestuese, sepse ato janë prova të administruara dhe të pa 

kontestuara edhe në shkallë të parë. 
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Ankuesi, në ankesë e potencon se provat e paraqitura nuk janë vlerësuar drejt 

dhe në lidhmëni me njëra tjetrën si dhe faktin se ky transformim nuk është 

kontestuar asnjë herë nga asnjë organ kompetent. 

 

Pas shikimit ë shkresave të lëndës, Kolegjit të Apelit gjeti se përveç, fazave të 

kryera nga paditësja lidhur me transformimin edhe fazat tjera janë kruciale për 

procesin e transformimit të kësaj prone të cilat nuk janë përmbushur, siç janë: 

Vlerësimi i kapitalit shoqëror të ndërmarrjes nga një Agjenci e pavarur i paraparë 

sipas ligjit, dëshmi për pagesat e aksioneve nga aksionarët..., të cilat duhet të 

kryheshin për të qenë transformim i suksesshëm dhe i bazuar në ligj sipas nenit 

4.1 të Ligjit mbi AKP-në. 

 

Vlerësimi i Kapitalit shoqëror 

 

Siç ka konstatuar edhe Kolegji i Specializuar në Aktgjykimin e kundërshtuar, 

Këshilli i Punëtorëve i Ndërmarrjes Shoqërore kishte kompetencë ekskluzive për 

të vendosur që të fillohet procesi i privatizimit përmes transformimit. Megjithatë, 

si palë në privatizim, Këshilli i Punëtorëve nuk ka pasur kompetencë për të 

vendosur për vlerën e kapitalit të cilën ata kanë dashur ta blejnë nëpërmjet 

shpërndarjes së aksioneve. Për këtë arsye, Ligjvënësi Federativ i ish RSFJ-së e 

miratoi pikën 4 të Ligjit për Transformimin dhe Shitjen e Kapitalit në Pronësi 

Shoqërore (Gazeta Zyrtare e RSFJ-së 46/1990). Sipas kësaj dispozite, Organi 

Menaxhues (pra Këshilli i Punëtorëve), kur të vendosë për transformimin, do të 

vazhdojë nga vlera e përllogaritur e Kapitalit në Pronësi Shoqërore. Kjo vlerë do 

të krijohej nga organizata e autorizuar me ligj. Kjo organizatë, agjenci, ishte 

referuar në nenin 2, pika a, të ligjit të njëjtë. Agjencia kishte kompetencën për të 

emëruar një Organ për të ekzekutuar vlerësimin aktual të kapitalit dhe pastaj që 

ta miratojë atë. Çështja thelbësore në këtë rast është se a është bërë vlerësim i 

duhur ligjor i kapitalit shoqëror, i cili duhej të transformohej në SHA.  

 

Nga të gjitha vendimet e Këshillit të Punëtorëve të paraqitura si dëshmi si dhe 

nga vendimi i Gjykatës Ekonomike për regjistrimin, duket qartë se asnjë vlerësim 

i tillë nuk është paraqitur.  
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Paditësi kishin deklaruar se Këshilli i Punëtorëve nuk i ishte drejtuar Agjencisë 

sepse një Agjenci e tillë kurrë nuk kishte ekzistuar në Serbi.  

Kjo dëshmon se në bazë të nenit 4 të Ligjit mbi Kapitalin Shoqëror(LKSH) të 

aplikueshme në atë kohë, vlerësimin e kapitalit shoqëror për një ndërmarrje 

shoqërore, ka mund ta bëjë vetëm agjencia e specializuar për këtë, dhe asnjë 

organ i NSH-së. Për më tepër, ky vlerësim nuk është bërë asnjëherë nga askush 

në këtë ndërmarrje, pos bilnacit finaciar, që nuk ka të bëjë asgjë me kapitalin 

shoqëror të ndërmarrjes, për faktin se kapitali i një NSH-je përbëhet prej shumë 

aseteve, mjeteve financiare dhe mjeteve tjera të nevojshme për prodhim.  

 

Me ankesë nuk janë ofruar prova tjera për këtë proces, andaj nuk ka asnjë arsye 

që Kolegji i Ankesave të mos pajtohet me këtë vlerësim dhe këto gjetje të 

Kolegjit të Specializuar. 

 

Emetimi dhe shitblerja e aksioneve 

 

Vendimet e marra nga Këshilli i Punëtorëve për emetimin e aksioneve interne, 

nuk është thënë  sipas cilës bazë, siç janë; Marrëveshje për lejimin e shitblerjes 

së lirë të aksioneve interne, Vendimi për emetimin e aksioneve interne dhe 

lëshimin e kapitalit, janë marrë në një datë, 28/06/1991. Ky fakt është vështirë 

të vlerësohet nga perspektiva aktuale, kur nuk ekziston asnjë provë që do të 

vërtetonte se vërtet në gjë e tillë ka ndodh. Në shkresat e lëndës gjendet vetëm 

një dëftesë mbi shitjen e aksioneve nga vetë NSh-ja dhe një fletë aksion në emër 

të aksionarit F.B.. Nuk ka prova tjera lidhur me aksionarët tjerë. Prandaj sa i 

përket pagesave të pretenduara të aksioneve për mbi 63 % i për qind, kjo nuk 

është dëshmuar. 

 

 Të gjitha këto procedura ishin të rregulluara me ligjet e atëhershme që u 

sqaruan më lartë, dhe do të sqarohen në vijimin e këtij arsyetimi. 

 

Vendim i i Gjykatës Ekonomike  

 

Ankuesi pretendon se Gjykata Ekonomike e Prishtinës me vendimin e vet ka 

konfirmuar se procesi i transformimit ishte përfunduar, sepse para se të merrej 

vendimi i tillë, gjykata, bazuar në dokumentet e pakontestueshme ligjore me të 
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cilat paditësi posedon, ka vlerësuar ose është dashur të vlerësoj nëse 

transformimi kishte përfunduar. 

 

Kolegji i Ankesave Konsideron se Vendimi i Gjykatës Ekonomike Prishtinës ishte i 

bazuar në ligjet e atëhershme, sepse ajo vendosi për kushtet ligjore të fillimit të 

procesit të transformimit. Megjithatë, nuk ka vlerësim gjyqësor nëse janë 

plotësuar kriteret tjera për transformim të plotë, gjegjësisht nuk ka vlerësim për 

rrjedhën e procedurës, pas vendimit gjyqësor të marrë më 20 qershor 1991. Nuk 

mund të jetë ky vendim gjyqësor tregues se kjo procedurë është përfunduar me 

sukses. Andaj referimi që ankuesi i bënë këtij vendimi nuk është determinues 

për Dhomën e Posaçme, sepse ky vendim nuk është tregues i rrjedhjes së plotë 

dhe respektimit të procedurave, të zhvilluara më vonë në këtë ndërmarrje. 

Vendimi i kësaj gjykate për më tepër tregon për emërtimin transitor të kësaj 

ndërmarrje, si NSH dhe SHA, dhe nuk ka referenca futuriste për rrjedhën e 

procesit për kompletimin e transformim që është dashur të bëhet duke u bazuar 

në ligjet e asaj kohe. Në fund të fundit, provat tjera të cilat janë në shkresat e 

lëndës, mungesa e vlerësimit të kapitalit shoqëror, mungesa e dëshmive per 

shitblerjen e aksioneve...., tregojnë se ky proces ka ngelur që në fillim të 

procesit të transformimit, gjegjësisht që nga momenti i futjes së masave të 

dhunshme në këto ndërmarrje. Të gjitha përpjekjet tjera për të dëshmuar me 

disa prova se ky proces është përfunduar, janë më shumë tregues dhe prova 

fiktive, të cilave gjykata nuk ua jep besimin ligjor. Lidhur me këtë Dhoma e 

Posaçme ka krijuar edhe praktiken e vet gjyqësore DHPGJS-PJ I A15. 

 

Ankuesi në ankesë ka propozuar dëgjimin e dy dëshmitarëve. Provat e reja të 

propozuara gjatë procedurës së ankimimit, dëgjimi i dëshmitarëve nuk mund të 

merret në konsideratë, sepse kushtet nga Neni 70 i Ligjit nr. 06/L-086 mbi 

Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për Çështje që Lidhen me 

Agjencinë Kosovare të Privatizimit (LDHP) nuk janë plotësuar, pasi që Paditësit 

nuk kanë provuar, pse ata nuk e kanë paraqitur këtë dëshmi gjatë procedurës 

para Kolegjit të Specializuar dhe pasi që Paditësi nuk kanë paraqitur kërkesë të 

duhur që tregon rrethanat përjashtuese dhe arsye të fortë.  

 

Masa e sigurisë e vendosur me Aktvendimin e Kolegjit të Specializuar mbetet pa 

efekt ngase tashmë padia është zgjedhur në merita. 
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Pala e pa suksesshme bartë shpenzimet gjyqësore. Në këtë rast ankuesit janë 

palë e pa suksesshme. Andaj kërkesa  e tyre për mbulimin e shpenzimeve 

gjyqësore duhet të refuzohet. 

 

Andaj, në bazë të këtyre arsyeve dhe në bazë të nenit 9.10 të LDHP-së u vendos 

si në dispozitiv. 

 

Taksat gjyqësore 

 

Ankuesit nuk ngarkoheni me taksë gjyqësore . Ata tashmë me datë 24/03/2016 

dhe 30/03/2016 kanë paguar taksën gjyqësore  

 

 

U vendos nga Kolegji  i Ankesave në DHPGJS,  më 19 shtator 2019 

 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar Kryesues  _____________  
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URDHËR PËR ZYRËN E REGJISTRIMIT 

 

 

Luteni të dërgoni këtë Akgjykim tek:  

 

 

 Ankuesit, 

 Agjencionin Kosovar të Privatizimit, 

 Gjyqtari Kryesues i Kolegjit të Specializuar, në lëndën numër SCC-090151.   

 

 

Ilmi Bajrami, Kryesues i Kolegjit                 ___________________ 

 

 

 

 


