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REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

 

Numri i lëndës: 2019:098714   

Datë: 23.03.2022                              

Numri i dosjes:     2019:098715 

Cn.nr.612/19 

 

 GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni 

Civil,gjyqtari Burim Emërllahu, në çështjen juridike të propozuesve  M.B nga Fshati 

...Komuna e Ferizajit,R.B nga Fshati ... Komuna e Ferizajit ,B.B ,nga Fshati ..Komuna e 

Ferizajit,të cilët në bazë të autorizimit i përfaqësonë avokati  Visar Musa  nga Ferizaji, kundër 

kundër propozueses Qeveria e Republikës së Kosovës –Ministria e Infrastrukturës-Ministria e 

Planifikimit Hapsinorë të cilën në bazë të autorizimit e përfaqëson Naim Krasniqi avokat 

Shtetërorë në Avokatorën Shtetërore të Republikës së Kosovës, me bazë juridike kompenzimi 

i diferencës së papaguar për  paluejtshmërinë e shpronësuar-kompensim shtesë,me datë 

23.03.2022  mori këtë: 

 

                                                           A K T V E N D I M  

 

I.Aprovohet si i bazuar propozimi i propozuesve M.B nga Fshati …Komuna e 

Ferizajit,R.B nga Fshati … Komuna e Ferizajit ,B.B ,nga Fshati … Komuna e Ferizajit  dhe 

detyrohet kundërpropozuesja Qeveria e Republikës së Kosovës –Ministria e Infrastrukturës-

Ministria e Planifikimit Hapsinorë që propozuesve M.B nga Fshati … Komuna e Ferizajit,R.B 
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nga Fshati … Komuna e Ferizajit ,B.B ,nga Fshati … Komuna e Ferizajit  tua paguaj shumat siq 

vijon: 

 

Propozueses M.B në emë të kompensimit shtesë për sipërfaqen prej 67 m2 që është pjesë 

e ngastrës kadastrale  … ,me sipërfaqe prej 3531 m2 Zona Kadastrale …  shumën prej 3796.66€ 

,në emër të dëmtimit të  asfaltit dhe kubëzave shuma prej  nga 335€, në emër të  dëmtimit  dhe 

zhvendosjes së reklamës shumën prej 1266.66€, të gjitha këto me kamatë prej  7%  duke 

llogaritur nga dita e ushtrimit të propozimit në gjykatë 06.05.2019  deri në pagesën definitive, të 

gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotëfuqieshmërisë së këtij aktvendimi. 

 

Propozuesit  R.B  në emë të kompensimit shtesë për sipërfaqen prej 67 m2 që është pjesë 

e ngastrës kadastrale  … ,me sipërfaqe prej 3531 m2 Zona Kadastrale ….   shumën prej 3796.66€ 

,në emër të dëmtimit të  asfaltit dhe kubëzave shuma prej  nga 335€, në emër të  dëmtimit  dhe 

zhvendosjes së reklamës shumën prej   1266.66€, të gjitha këto me kamatë prej  7%  duke 

llogaritur nga dita e ushtrimit të propozimit në gjykatë 06.05.2019  deri në pagesën definitive , të 

gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotëfuqieshmërisë së këtij aktvendimi. 

 

Propozuesit  B.B  në emë të kompensimit shtesë për sipërfaqen prej 67 m2 që është pjesë 

e ngastrës kadastrale …,me sipërfaqe prej 3531 m2 Zona Kadastrale …, shumën prej 3796.66€ 

,në emër të dëmtimit të  asfaltit dhe kubëzave shuma prej  nga 335€, në emër të  dëmtimit  dhe 

zhvendosjes së reklamës shumën prej 1266.66€, të gjitha këto me kamatë prej  7%  duke 

llogaritur nga dita e ushtrimit të propozimit në gjykatë 06.05.2019  deri në pagesën definitive , të 

gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotëfuqieshmërisë së këtij aktvendimi. 

 

II.Detyrohet kundërpropozuesja  Qeveria e Republikës së Kosovës –Ministria e 

Infrastrukturës-Ministria e Planifikimit Hapsinorë  që propozuesve  M.B nga Fshati …Komuna e 

Ferizajit,R.B nga Fshati … Komuna e Ferizajit ,B.B ,nga Fshati … Komuna e Ferizajit  në emër 

të shpenzimeve të procedurës jokontestimore[të përbashkëta] tua paguaj shumat siq vijon:  për 

përpilimin e propozimit 416 euro ,për taks gjyqësore 31 euro,për ekspertizë të vlerësimit 200 

euro,për 3 seanca gjyqësore të mbajtura 1622.40 euro,për një seancë të shtyer 270.40 euro ,të 

gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotëfuqieshmërisë së këtij aktvendimi. 

 

III.Detyrohen  propozuesit  M.B nga Fshati ... Komuna e Ferizajit,R.B nga Fshati ..., 

Komuna e Ferizajit ,B.B ,nga Fshati ..., Komuna e Ferizajit   që  kësaj Gjykate  në emër të 

shtesës së taksës gjyqësore për propozim  tia paguaj shumën e të hollave prej 70 euro të gjitha 

këto në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit  të këtij aktvendimi.   
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                                                             A r s y e t i m 

 

Propozuesit  M.B nga Fshati ... Komuna e Ferizajit,R.B nga Fshati ..., Komuna e Ferizajit 

,B,B ,nga Fshati ..., Komuna e Ferizajit   ,nga Ferizaji ,me datë 06.05.2019 , ka  parashtruar 

propozim  në këtë gjykatë,kundër  kundër propozueses Qeveria e Republikës së Kosovës –

Ministria e Infrastrukturës-Ministria e Planifikimit Hapsinorë   ,me bazë juridike kompenzimi për  

paluejtshmërinë e shpronësuar . 

Nga thënjet e palës propozuese   rezulton se pala propozuese  propozimin  e  bazon në 

faktin se kundërpropozuesja  ka bërë shpronësimin e  paluejtshmëris prej 67 m2 e specifikuar si  

si në disispozitiv të këtij aktvendimi  dhe propozuesve M.B nga Fshati ..., Komuna e 

Ferizajit,R.B nga Fshati ... Komuna e Ferizajit ,B.B,nga Fshati ... Komuna e Ferizajit   nuk ua ka 

bërë kompensimin real për sipërfaqen prej 67 m2 ,pjesë e ngastrës kadastrale ..., ZK ...,si dhe nuk 

ua ka kompensuar  dëmtimit e   asfaltit dhe kubëzave që gjindeshin së sipërfaqen në fjalë si dhe 

nuk ua ka kompensuar dëmtimin dhe shpenzimet e shvendosjes së reklamës nga sipërfaqja e 

sipër përmendur . 

Përfaqësuesja i autorizuar i propozuesve  av. Visar Musa   ,ka kërkuar që të aprovohet në 

tërësi si i bazuar propozimi si në pikën I  të dispozitivit të këtij aktvendimi si dhe i ka kërkuar 

shpenzimet e procedurës  të cekuara si në pikën II të dispozitivit të këtij aktvendimi. 

Kundërpropozuesja në përgjegjje me shkrim në lidhje me propozimin ka 

deklaruar:Organi Shpronësues vlerëson se ka ofruar një çmim real sipas ligjit,prandaj 

kundërshton çfarëdo ekspertize të propozuar nga propozuesi.Vendimi i atakuar që ka të bëj me 

shpronësimin është marrë konformë të gjitha dispozitave në fuqi .Organi vlerësues drejtë ka 

vlerësuar pronën e shpronësuar ,metoda e shitjes krahasuese është metoda parësore për 

vlerësimin e pronave të paluejtshme ,nëse ekzistojnë të dhëna të mjaftueshme ,brenda një 

periudhe të caktuar kohore ,për shitblerjet që kanë ndollur në një rajon të caktuar ku parashikohet 

të ndollë shpronësimi për interes publik ,si dhe të dhëna për studimin e tregut.Gjatë procesit të 

vlerësimit të pronës së paluejtshme merren parasysh vetëm ata tregues shitblerje apo të dhëna 

tjera reale që kanë ndollur brenda periudhës 3 vjeqare ,e cila i paraprin datës së miratimit të 

vendimit për autorizimin e kryerjes së punëve përgaditore apo datës së paraqitjes fillestare të 

kërkesës për shpronësim.Organi shpronësues –kundërpropozuesi e kundërshton në tërësi 

propozimin e propozuesit si të pa bazuar ,pasi vlerëson se kompensimi i paluejtshmërisë është 

bërë në mënyrë të drejtë dhe profesjonale në bazë të çmimit të lirë të tregut edhe atë konform 

Ligjit për Shpronësimin e Pronës së Paluejtshme  si dhe udhëzimit administrativ nr.02/2015 për 
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miratimin e metodave dhe kritereve teknike të vlerësimit që do të përdorën në përllogaritjen e 

shumës së kompensimit për pronën e paluejtshme që shpronësohet dhe dëmëve që kanë të bëjnë 

me shpronësimin. 

Kundërpropozuesja  ,përmes të autorizuarit  të sajë   Naim Krasniqi   ka deklaruar: nga 

provat e administruara,  unë si përfaqësuesi i kundër propozuesit, mendoj se qmimi i ofruar nga  

Qeveria, është real dhe i përgjigjet vlerës së tregut. Pas  dëgjimit të ekspertit,  mendojmë se 

gjykata nuk duhet të ia fal  besimin kësaj ekspertize, për arsye se qmimi i vendosur për pronën e 

shpronësuar,  dhe qmimi i  vendosur për dëmin përfshinë të njëjtën  sipërfaqe të shpronësuar, 

ndërsa  sipas  ekspertit  vlerë të humbur nuk ka pasur,   mbi këtë bazë mendojmë se kërkesa për 

diferencën e qmimit duhet të   refuzohen,  shpenzimet nuk i kërkojmë. 

 

Me qëllim të vërtetimit sa më të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë qështje 

civile juridike janë administruar si provë:vendimi përfundimtar i dt.  26.03.2019 nr. 

07/95,aktvlerësimi  i dt.  08.06.2018 së bashku me certifikatat pronësore dhe skicën, ekspertiza e 

dt. 20.09.2021 së bashku me kontratat që iu   janë bashkangjitë,  konkludimim – plotësimi i 

ekspertizës,së vlerësimit e hartuar nga eksperti Mensur Shahini.  

Gjykata provat e administruara i ka vlerësuar sipas nenit 8 të LPK-së dhe ka vërtetuar 

këtë gjindje faktike: 

Me leximin e vendimit përfundimtar  Nr.07/95, datës 26.03.2019 ,i nxjerrur nga Qeveria 

e Republikës së Kosovës ,gjykata ka vërtetuar me këtë vendim ishte aprovuar shpronësimi i 

pronës  së sipër përmendur  ,konkretishtë i pjesës së  ngastrës  kadastrale   ....  ,prej 67 m2  ZK 

..., ,e evidentuar në emër të bashkëpronarëve tani propozuesve me nga 1/3 pjesë ideale,kurse me 

pikën 9 të vendimit në fjalë ishte paraparë se vendimi hynë në fuqi ditën e shpalljes në Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Kosovës. 

   Me leximin  e aktvlerësimit  për pjesën e  ngastrës   kadastrale ...   Zona Kadastrale ...    

i hartuar  nga Ministria e Financave  ,gjykata ka vërtetuar se organi në fjalë  ka bërë vlerimin  e 

sipërfaqës së sipër përmendur ,me të cilin është përcaktuar se vlera e pronës në fjalë është 180 

euro m2 ,kurse gjithsejt vlera e sipërfaqes prej 67 m2 është 12,060 euro. 

Nga konstatimi dhe mendimi i ekspertit Mensur Shahini  ,i datës 

20.09.2021,konkludimi[plotësimi i ekspertizës së sipër përmendur]dëgjimi i të njejtit ekspert në 

seancë gjyqësore ,gjykata ka vërtetuar se vlera e sipërfaqës së sipër përmendur prej 67 m2,e cila 

është pjesë  e ngastrës  kadastrale  …  ZK  Zona Kadastrale …     është 350  euro m2 ose gjithsejt 

23450 euro  pa investime ,kurse vlera e asfaltit dhe kubëzave të dëmtuara që gjendeshin në 

sipërfaqën e sipër përmendur është 1005 euro,kurse vlera e zhvendosjes së reklamës dhe e 
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dëmtimit të reklamës si pasojë e zhvendosjes nga sipërfaqja e sipër  përmendur prej 67 m2 , është 

3800 euro.   

 

Nga gjendja faktike që u theksua më lartë rezulton se diferenca e papaguar e kompensimit 

nga organi shpronësues për  pjesën e ngastrës kadastrale …  ZK  Zona Kadastrale …  , sipërfaqes  

prej 67 m2 është 11,390 euro, kurse vlera e asfaltit dhe kubëzave të dëmtuara që gjendeshin në 

sipërfaqën e sipër përmendur është 1005 euro,kurse vlera e zhvendosjes së reklamës dhe e 

dëmtimit të reklamës si pasojë e zhvendosjes nga sipërfaqja e sipër  përmendur prej 67 m2 , është 

3800 euro andaj nga kjo arsye gjykata e ka detyruar kundëpropozuesen  që propozuesve  në emër 

të kompensimit tua paguaj shumat si në pikën I të dispozitivit të këtij aktendimi. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe thënjet e  kundërpropozueses ti sipër përmendura mbi bazën e 

të cilave kundërpropozuesja e ka kundërshtuar kërkesën për kompensim të propozuesve të 

specifikuar si në dispozitiv  ,mirëpo këto thënje kjo gjykat i quan të pa bazuar, sepse gjendja 

faktike është vërtetuar  me ekspertizën e ekspertit të pavaruar Mensur Shahini . 

Kurse ekspertizës në fjalë gjykata ia fali besimin edhe atë nga këto arsye:,nga përmbajtja 

e ekspertizës rezulton se eksperti   me rastin e vlerësimit ka marrë për bazë  këta faktorë :çmimin 

e tregut për paluajtshmërinë, - objekt vlerësimi  që ka egzistuar para shpronësimit. Faktin se 

prona objekt vlerësimi  ka pasur  qasje në rrugë, në gjatësi prej   28.3 metra. Faktin se prona 

objekt vlerësimi ka pasur qasje  në  infrastrukturë   kanalizim, ujësjellës, rrymë.  Faktin se prona 

objekt vlerësimi  ka mundur të përdorët  për qëllime biznesi. Faktin se edhe  ngastra e sipër 

përmendur kadastrale pjesë e së cilës është prona objekt vlerësimi ka biznes të punimit të 

drithërave që  përfshin tortet, krosanat, kurse  edhe pronat për rreth sajë  në të dyja anët janë 

tërësisht të mbuluara nga bizneset dhe  kërkesat janë mjaft të mëdha për blerjen e atyre tokave, 

dhe për qmimin e vlerësuar paluajtshmëria mund të shitet shumë lehtë. Faktin se prona objekt  

vlerësimi është  në afërsi  me qytetin e Ferizajit nga qendra e të njejtit qytet   ka vetëm 3.9 km 

largësi. Faktin se toka kontestuese  është në tërësi në rrugën kryesore Magjistralën   Ferizaj – 

Shkup – Prishtinë.  

Sa i përket qështjes së reklamës eksperti Mensur  Shahini ka marrë për bazë faktet si në 

vjim :   Reklama  duhet të  zhvendoset për tu dërguar në një vend tjetër, me rastin e zhvendosjes 

shkaktohet dëmtim i reklamës  për shkak se reklama duhet të prehet dhe një pjesë i hjeket, pastaj  

duhet të shtohet ajo pjesë. Për heqje të reklamës  duhet të mirret një autokran, në kohën e 

demolimit dhe  kohën e  vendosjes në vendin e ri. Pastaj,  me rastin e vendosjes duhet bëhet  

baza e re, dhe montimi i reklamës ku përdorën edhe bulona ose shtrafa. Pastaj  llogaritet  puna e 
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dorës, puna e bagerit për hapjen e gropës, çimentoja dhe mbulimi i reklamës.Reklama ka qenë në 

pjesën e shpronësuar prej 67 m2. 

Sa i përket asfaltit dhe kubëzave të dëmtuara eksperti ka marrë për bazë faktin se zona 

shpronësuar  prej  67 m2  ka qenë  e mbuluar me asfalt dhe kubëza  kurse me rastin e përcaktimit 

të vlerës së të njejtëva është marrë për bazë qmimi tregut.Por edhe në lidhje me reklamën është 

marrë për  bazë qmimi i tregut.    

Gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi  duke bazuar në gjendjen faktike të 

vërtetuar  si në arsyetimin e këtij aktvendimi  dhe nenet   15 paragrafi 1 dhe  2 dhe 36 paragrafi 1 

dhe 8,16 paragrafi 2.2  të Ligjit Nr. 03/L-139,për shpronësimin e pronës së Paluajtshme, me 

ndryshimet dhe plotësimet e bëra me Ligjin Nr. 03/ L-205 të datës 28 tetor 2010. 

   

Vendimi për kamatën është bazuar në nenin 16 paragrafi 2.2 të Ligjit për shpronësimin e 

pronës së Paluajtshme 

 

          Vendimi për shpenzimet e procedurës  është bazuar në nenin 452.1 të LPK-së. 

 

           Nga arsyet e sipër përmendura gjykata vendosi si në dispozitiv. 

 

                                      GJYKATA THEMELORE  FERIZAJ 

 

            Gjyqtari 

            Burim Emërllahu  

 

 

UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK: kundër këtij aktvendimi  mund të ushtrohet ankesa 

gjykatës së Apelit  në Prishtinë  në afat prej 15 ditësh  nga dita e pranimit të këtij aktvendimi , 

nëpërmes të kësaj gjykate. 
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