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REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

 
GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

  

Numri i lëndës: 2019:120844 

Datë: 13.06.2022 

Numri i dosjes:     2021:253151  

C.nr.354/18 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ-DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM-

DIVIZIONI CIVIL, gjyqtari Burim Emërllahu ,në çështjen juridike të paditësve  

Sh.B,Xh.Mi,B.Sh,të gjithë nga Ferizaji , të cilët në bazë të autorizimit i përfaqëson av.Admir 

Salihu,nga Ferizaji, kundër  të paditurës  Komuna e Ferizajit-Komisioni Komunal i Aksionarëve 

,i Ndërrmarrjes Publike Lokale „‟Ambienti‟‟SH.A Ferizaj,të cilën e përfaqëson Sami 

Vranovci,baza juridike anulimi i vendimit dhe kompenzimi i të ardhurave personale,me datë  

13.06.2022, mori  këtë: 

 

                                                              A K T GJ Y K I M 

I.Aprovohet si e bazuar  kërkesëpadia e paditësve  Sh.B,Xh.M,B.Sh, të gjithë nga Ferizaji 

,e parashtruar kundër të paditurës Komuna e Ferizajit-Komisioni Komunal i Aksionarëve ,i 

Ndërrmarrjes Publike Lokale  „‟Ambienti‟‟SH.A Ferizaj anulohet vendimi i Komisionit 

Komunal të Aksionarëve i  Ndërrmarrjes Publike Lokale  „‟Ambienti‟‟SH.A Ferizaj nr...,i datës 

19.03.2018  dhe detyrohet e paditura Komuna e Ferizajit-Komisioni Komunal i Aksionarëve , i 

Ndërrmarrjes Publike Lokale  „‟Ambienti‟‟SH.A Ferizaj që paditësve Sh.B,Xh.M,B.Sh  në emër 

të të ardhurave personale të parealizuara tua paguaj shumat siq vijon: 
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Paditësit Sh.B për periudhën kohore 19.03.2018 deri me dt.08.03.2020 në emër të të 

ardhurave personale neto  shumën prej  7938.67 euro ,në emër të kontributeve në trustin 

pensional shumën prej  928.5 euro ,me kamatë prej 8% në vit duke llogaritur  nga data 

17.04.2018 , llogaritur   nga dita e rënjes në vonesë ,sipas arritjeve mujore për pagesë e deri në 

pagesën definitive. 

  Paditësit B.Sh për periudhën kohore nga dt.19.03.2018 deri me dt.08.03.2020 në 

emër të të ardhurave personale neto shumën prej  7056.28 euro , kurse në emër të kontributeve  

në trustin pensional shumën prej 825.28  euro, me kamatë prej 8% në vit duke llogaritur  nga 

data 17.04.2018 , llogaritur   nga dita e rënjes në vonesë ,sipas arritjeve mujore për pagesë e deri 

në pagesën definitive. 

Paditësit Xh.M për periudhën kohore 19.03.2018 deri me dt.08.03.2020 në emër të të 

ardhurave personale  neto shumën  prej  8022.00 euro,në emër të kontributeve   në trustin 

pensional shumën prej  886.8 euro , me kamatë prej 8% në vit llogaritur  nga data 17.04.2018 , 

llogaritur   nga dita e rënjes në vonesë ,sipas arritjeve mujore për pagesë e deri në pagesën 

definitive. 

II.Detyrohet e paditura Komuna e Ferizajit-Komisioni Komunal i Aksionarëve ,i 

Ndërrmarrjes Publike Lokale „‟Ambienti‟‟SH.A Ferizaj që paditësve Sh.B,Xh.M,B.Sh,të gjithë 

nga Ferizaji  në emër të shpenzimeve të procedurës kontestimore t‟ia paguaj shumat siq vijon:për 

6  seanca  shumën prej 1622.40 euro,për përpilimin e padisë ,shumën prej 416 euro ,për 

ekspertizë e parë  ,shumën prej 300 euro,për ekspertizën e dytë financiare 150 euro ,për taksën 

gjyqësore për padi 100 euro.  

III.Detyrohen paditësit Sh.B,Xh.M,B.Sh,të gjithë nga Ferizaji  që kësaj gjykate në emër 

të shtesës së taksës gjyqësore për pjesën e padis sa i përket të ardhurave personale tia paguajnë 

shumën e të hollave prej 80 euro. 

                                                    A r s y e t i m 

Paditësit  Sh.B,Xh. M,B.Sh,të gjithë nga Ferizaji ,përmes të autorizuarit të tyre avokatit 

Admir Salihu ,nga Ferizaji ,kanë parashtruar padi ,në këtë gjykatë,kundër të paditurës  Komuna e 

Ferizajit-Komisioni Komunal i Aksionarëve ,i Ndërrmarrjes Publike Lokale „‟Ambienti‟‟SH.A 

Ferizaj,me bazë juridike   anulimi i vendimit dhe kompenzimi i të ardhurave personale. 

  Paditësit në padi  përmes të autorizuarit të tyre av.Admir Salihu ,nga Ferizaji kanë 

theksuar:  Me datë 14.03.2017  me vendimin e Komisionit Komunal të Aksionarëve të NPL 
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Ambienti Sh.a në bazë  të konkursit  publik në mbledhjen e rregullt të mbajtur me datë 

08.03.2017 jemi zgjedhur antarë të bordit të drejtorëve. Me datë 19.03.2018 me vendimin e 

Komisionit Komunal  të Aksionarëve të NPL Ambienti SH.a Nr…/18 u morr vendim për të 

shkarkuar tre antarët e bordit të drejtorëve të ndërmarrjes.  Shkarkimi i menjëhershëm pas 

zgjedhjeve është bazë  për dyshim për paligjshmërinë këtij vendimi. Deri sa nga njërën anë jemi 

shkarkuar tre antarët e bordit, në anën tjetër po ky komision në përbërjen e bordit të ri ka 

emëruar A.G,  ish antarin e bordit të drejtorëve , i cili është zgjedhur sikur ne me konkurs. Ka 

dhënë dorëheqje , prandaj ky veprim i komisionit është i motivuar politikisht. Fakti që komisioni 

Komunal i aksionarëve  na ka shkarkuar vetëm dy muaj pas  emërimit të tyre në këtë përbërje , 

dëshmon qëllimin e ngutshëm  të tyre për ti përmbushur premtimet e tyre parazgjedhore pasi që 

Komisionet Komunale të Aksionarëve janë poste politike me mandat të caktuar. Përkundër faktit 

se në vitin 2017 kishte një bilanc pozitiv dhe pse ne kemi qenë ndërmarrje  e posa formuar është 

tentuar të gjenden elemente teknike si arsye për shkarkimi e të cilat qartazi me prova në këtë padi 

i kemi vërtetuar se nuk kanë qenë në kompetencën tonë. Komisioni Komunal i Aksionarëve ka 

shkarkuar paditësit me asryetimin se: 1.Eshtë miratuar raporti financiar pa u bërë auditimi, 2. Se 

ndërrmarrja nuk posedon web faqe  zyrtare konform nenit 34.2 të LNP-së dhe 3.Për shkak se nuk 

është realizuar matja e kënaqshmërisë së konsumatorëve. E para sa i përket raportit financiar, 

ligji në mënyrë të qartë ka precizuar se afati i fundit për auditim është muaji maj i vitit vijues që 

do të nënkuptonte 30.05.2018 përkundër kësaj në bord e kemi realizuar obligimin tonë meqë në 

mbledhjen e datës 31.01.2018 kemi autorizuar auditorin dhe zyrtarin e prokurimit që ti 

pregadisin procedurat  për kontraktimin e auditorit të jashtëm, kurse me datën 15.03.2017 Bordi i 

drejtorëve kishte marr vendim për fillimin e procedurave per zgjidhjen e auditorit të jashtëm, ne 

nuk kemi arritur të realizojmë këtë obligim  meqë jemi shkarkuar me datën 19.03.2018 ndërsa 

afati ligjor për publikim të auditimit është fundi i muajit maj të vitit vijues, kurse raporti 

financiar duhet të miratohet më se largu me 15.03.2018 sipas nenit 19 të ligjit 04/L-111 ashtu si 

edhe kemi vepruar.  

E dyta, sa i përket pretendimit për mungesën e faqës zyrtare (WEB FAQES), një kompentecë e 

tillë është eskluzivisht e kryeshefit dhe stafit të ndërmarrjes megjithë atë edhe në këtë pikë bordi 

ka përmbushur obligimin, vetë njëri nga drejtorët e shkarkuar kishte dërguar email 17.09.2017 

duke kërkuar  stafi i NP-së listen e dokumenteve tjera të pa miratuara e ndër to edhe web faqja si 

pikë për diskutim.E treta, edhe sa i përket matjes së kënaqshmërisë së konsumatorëve, bordi i 

drejtorëve në mbledhjen e datës 31.01.2018  në proces verbal Nr…/2018 kishte autorizuar 

kryeshefin ekzekutiv të ndërmarrjes që në përputhje me ligjin të vendosë për metodën dhe 

mënyrën për ta realizuar matjen e kënaqshmërisë së konsumatorëve . Po ashtu bordi ka  caktuar 
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mbledhjen e datës 15.03.2018 ku rend dite pika 4 ishte miratimi i knaqësisë së kënaqshmërisë së 

konsumatorëve, kurse neni 7 i ligjit 05/L-009 për matjen e kënaqësisë së konsumatorëve e ka 

përcaktuar datën 31.03.2018 ndërsa jemi shkarkuar me 19.03.2018 shkarkim ky i menagjuar mirë 

politikisht për tu pamundësuar realizimi i detyrave tona. 

 E paditura  në përgjigje në padi përmes të autorizuarit të saj Sami Vranovci  ka theksuar:  

Paditësit kanë ushtruar padi kundër vendimit të Komisionit Komunal të Aksionarëve të NLP 

“Ambienti” Sh.a në Ferizaj – vendimi nr…./18 .03.2018 . E paditura  Komuna Ferizaj, e 

konteston në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar. Nga referati  i padisë dhe 

vendimet, mësohet se paditësit kanë qenë në marrdhënie kontraktuale antarë i Bordit të 

Drejtorëve në bazë të vendimit 01 NR.100/17, dt 14.03.2017 .Pretendimet e paditësve të 

paraqitura në padi se vendimi kontestues (vendimi nr…/18 dt.19.03.2018 i Komisionit Komunal 

i Aksionarëve i NLP “AMBIENTI” sh.a Ferizaj është jo ligjor me arsyetimin se shkarkimi nga 

Bordi i Drejtorëve  të NLP “AMBIENTI” sh.a Ferizaj është bërë nga komisioni duke pretenduar 

se janë politike nuk qëndrojnë  ngase me asnjë provë nuk e ka provuar faktin se bazueshmërisë  

politike dhe dhe ndikimit politik. Komisioni komunal i Aksionarëve ka shkarkuar paditësit  me 

arsyetimin se : është miratuar raporti financiar pa u bë auditimi se ndermarrja  nuk posedon WB 

faqe zyrtare konform nenit 34.21 të LNP-së dhe për shkak se nuk është realizuar matja e 

kënaqshme e konsumatorëve. Miratimi i raportit  financiar pa u bë auditimi është në kundërshtim 

me dispozitat ligjore të LNP-ke dhe LSHT-re. Miratimi I raportit vjetor financiar nga Bordi i 

Drejtovëve pa u bë auditimi i auditori i brendshëm ku ai kishte me vërtetu se deklaratat 

financiare të NP- së janë paraqitur në mënyrë të drejtë në përputhje me rregullat dhe parimet e 

kontabilitetit, gjendja financiare dhe performancën NP në të gjitha aspektet materiale. Neni 25 

Funksionet dhe Kompetencat e Komisionit të Auditimit pika c) para miratimit nga Bordi I 

Drejtorëve (i) do të shqyrtojë pasqyrën vjetore të bilancit  dhe deklaratën e fitimeve dhe 

humbjeve të NP-së si dhe cilado deklarata tjera financiare që kërkohen me ligj, si dhe raportin 

vjetor mbi menaxhimin, politikën afariste, dhe financiare dhe gjendjen industrial të NP-së dhe 

(ii) do t‟i dorëzoj Bordit të Drejtorëve një raport mbi përshtatshmërinë , saktësinë, vërtetësinë  

dhe përputhjen me ligjin të këtyre dokumenteve.  Bordi i drejtorëve në mbledhjen e vetë të 

mbajtur me datën 31.01.2018 ka autorizuar auditorin e brendshëm dhe zyrtarin e prokurimit  që ti 

pregadisin procedurat dhe kriteret për kontraktimin e auditorit të jashtëm.  E mirëfilli dihet se kjo 

ndërmarrje nuk ka pasur zyrtar të prokurimit në ketë kohë sepse zyrtar të prokurimit  kjo 

ndërmarrje ka prej datës 04.09.2019. Autorizimi i Bordit të Drejtorëve për auditorin e brendshëm 

për t‟i pregaditë procedurat dhe kriteret për kontraktimin e auditorit të jashtëm, është autorizim 

në kundërshtim të plotë me dispozitën të nenit 33 pargrafi 4 I ligjit nr.03/L-087 për Ndërmarrjet 
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publike .Komisioni Komunal i Aksionarëve me datën 01.03.2018 ka mbajtur takim, ku të 

pranishëm kanë qenë Bordi i Drejtëve dhe krye shefi ekzekutiv , ku komisioni ka kërkuar 

informatë  lidhur me gjendjen aktuale të ndërrmarrjes , sepse shprehen shqetësimet për gjendjen 

në ndërmarrje e cila  gjendje ishte jo e mirë, gjithashtu komisioni  kërkojë që të pregaditet dhe 

dorëzohet raporti vjetor për vitin 2017. Deri me 11.03.2018. Komisioni ka mbajtur mbledhje me 

datën 13.03.2018 për ta shqyrtuar Raportin vjetor për vitin 2017, komisioni ka konstatuar se 

mungon dokumentacioni i kërkuar , ndërmarrja ka dorëzuar  vetëm Raportin financiar. Bordi i 

ndërrmarrjes nuk ka ndërmarrë asnjë veprim për të aktivizuar Web faqen e ndërmarrjes deri ne 

momentin e shkarkimit 18.03.2018. Bazuar në dispozitën e nenit 18 të Ligjit nr.03/L-087 për 

ndërmarrjet publike shkruan “18.1” Bordi i drejtorëve të NP-së do të ushtrojë mbikqyerje të 

vazhdueshme dhe rigoroze, në veçanti të veprimtarisë  së zyrtarëve  të NP-së si të (Kryeshefit 

ekzekutiv, sekretarit, zyrtarit kryesor financiar, auditorit të brendshëm). Neni 7 Ligji Nr.05/L-

009 për ndryshimin dhe plotësimin të Ligjit Nr.03/L-087 për ndërmarrjet publike , i ndryshuar  

dhe i plotësuar me Ligjin Nr.04/L-111 . Neni 29 i Ligjit bazik , i ndryshuar me Ligjin nr.04/L-

111, riformulohet me tekstin si në vijim:  Bordet e NP-ve një herë në vit do ta masin kënaqësinë 

e konsumatorëve në bazë të procedurave përkatëse përmes organizatave kredibile  të pavarura. 

Ky raport i dorëzohet (i) njësisë  për politikat dhe monitorimit  e NP-ve më së largu deri me 31 

mars për vitin paraprak, e cila e publikon atë në faqen në internet dhe (ii) sipas rastit, Qeverisë 

ose Komisioneve  përkatës Komunal të aksionarëve.” Ndërmarrja e ka bërë matjen e kënaqësisë 

së konsumatorëve në kundërshtim me dispozitën e lartshënuar të Ligjit NP-ke lartcekur. Nga 

provat që janë në dosje të lendës konstatohet se procedura e shkarkimit të Bordit të Drejtorëve 

është zhvilluar konform dispozitave ligjore.  Lidhur me pretendimet e paditësit se ka të drejtën e 

kompensimit me rastin e shkarkimit kjo nuk qëndron ngase në bazë të dispozitës të nenit 174 

paragrafi I Ligjit Nr.02/L-123 Për  Shoqërinë Tregtare shkruan: :Shkarkimi i një drejtori , 

vetvetiu nuk e paragjykon ndonjë të drejtë për kompensim apo kompensimin e dëmit pas 

shkarkimit, të cilën drejtori mund ta ketë në bazë të kontratës  së tij me shoqërinë  apo sipas ligjit 

për punën. Sidoqoftë, zgjedhja ose pozita e një personi si drejtor , vetvetiu, nuk krijon të drejta të 

këtilla.” Neni 128 . Parimi i përgjigjësisë shprehimisht ka rregulluar çështjen  e përgjegjësisë për 

detyrimet e shoqërisë aksionare. LIGJI nr. 02L/123 Për shoqërinë  tregtare ku shprehimisht në 

dispozitën e nenit 1287 paragrafi 2 shkruan:   128.2 Asnjë person, shoqëri tregtare ose shoqëri 

tjetër nuk është përgjegjëse për detyrimet e shoqërisë aksionare vetëm për shkak se është 

aksionar në ketë shoqëri.”Ngase provat e afruar gjykatës dhe nga të gjitha theksimet e larcekura 

vijmë deri te konkludimi juridik se paditësi  ishte përgjegjës për të gjitha dobësit, ngecjet dhe 

mos zhvillimin  e kësaj kompanie  gjatë kohës sa paditësi ishte antarë dhe kryesues i Bordit të 

Drejtorëve dhe i propozojmë gjykatës të merr:  Aktgjykim, I.Të Refuzohet, kërkesë padia e 
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paditësit , Sh.B nga Ferizaji , Xh.M nga Ferizaji, dhe B.Sh nga Ferizaji si e pa bazuar. II.  Të 

mbetet në fuqi vendimi Nr…/18 i datës 198.03.2018 i Komisionit Komunal të Aksionarëve të 

NPL: NPL :” Ambienti” sh.a në Ferizaj. 

Përfaqësuesi i paditësve avokati Admir Salihu ,nga Ferizaji gjatë seancën ka mbetur në tërësi 

pranë padis dhe kërkesëpadis duke kërkuar që të aprovohet si e bazuar kërkesëpadia  me 

përmbajtje si në dispozitiv të këtij aktgjykimi,si dhe i ka kërkuar shpenzimet e procedures 

kontestimore. 

Përfqësuesi i të paditurës gjatë seancës ka mbetur në tërësi pran përgjegjjes në padi dhe kërkuar 

që kërkesëpadia e paditësve të refuzohet si e pa bazuar. 

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

jurdike janë administruar si provë: vendimi  i dt.19.03.2018, me numër .../18 i lëshuar  nga  

Komisioni Komunal i aksionarëve të  Ndërmarrjes Publike Lokale “Ambienti” Sh.A Ferizaj,  

vendimi për zgjedhjen e Bordit të drejtorve të NPL “Ambienti” Sh.A Ferizaj, i dt.14.03.2017 nr.  

../17, ftesa  e datës 15.03.2018 për mbledhjen e rregullt të bordit të drejtorëve, pjesë e së cilës  

janë edhe tri faqe shënime,  procesverbali  nr. ../18 i dt. 01.03.2018,  procesverbali nr. ../18 dt. 

31.01.2018,shkresa me emërtimin  Rezultatët e pyetësorve për matjen e kënaqshmërisë së 

konsumatorëve,, e dt. 21.02.2018,  ftesa  nr.01/2018  për mbledhje të datës 13.03.2018, ftesa nr. 

02/2018  për mbledhje të datës  16.03.2018,  ftesa nr.03/18   për  mbledhje të datës  19.03.2018, 

Lexohet procesverbali i datës 19.03.2018, njoftimi për dorëheqje i datës  12.03.2018,  ekspertiza 

e datës 31.03.2019 e hartuar nga eksperti  Afrim Konjufca, vendimi për miratimin  e raportit 

financiar gjatë vitit 2017 nga  Anëtarët e Bordit të drejtorëve, nr. .../18 i dt.01.03.2018 pjesë  e së 

cilit janë edhe  5 faqe të raportit financiar, kërkesa për plotësimin e raportit vjetor për vitin 2017 

me numër të protokollit ../18 i dt. 13.03.2018, 4 shkresa  që nga përmbajtja  kanë të bëjnë me 

shkresat e nxjerra nga  interneti,është dëgjuar në cilësi të dëshmitarit Përparim  çalaj,si dhe është 

dëgjuar në cilësi të palës paditësi Sh.B. 

 

Gjykata pasi vlerësoj provat e administruara vërtetoj këtë gjendje faktike: 

 

Me leximin e vendimit 01 Nr.../17 ,i datës 14.03.2017 gjykata ka vërtetuar se me këtë 

vendim Komisioni Komunal i Aksionarëve i N.P.L „‟Ambienti‟‟sh.a Ferizaj ,me këtë vendim 

kishte zgjedhur si anëtarë të bordit të drejtorëve në N.P.L „‟Ambienti‟‟sh.a Ferizaj:Sh.B,B.Sh,A. 

G,Xh.M,me mandat 3 vjeqar. 

Me lecimin e ftesës  me numër 03/2018 ,gjykata ka vërtetuar se për mbledhjen e rregullt 

të Komisionit Komunal të Aksionarëve të Ndërrmarrjes Publike Lokale „‟Ambienti‟‟SH.a Ferizaj 

–ftuar nga Kryesuesi i Komisionit  Komunal të Aksionarëve ,për datë 19.03.2018,ora 8:30 ,vendi 
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salla konferencave në Komunë ishin ftuar P.çj-kryesues i Komisionit Komunal të Aksionarëve 

,F.A-Anëtarë i Komisonit  Komunal të Aksionarëve ,B.H-Anëtar i Komisionit Komunal të 

Aksionarëve ,kurse si rend i ditës për këtë mledhje ishte paraparë :Hapja e mbledhjes dhe 

konstatimi i kuorumit ,miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar ,shkarkimi i Bordit të 

Drejtorëve të Ndërrmarrjes Publike Lokale „‟Ambienti‟‟sh.a ,të ndryshme.Nga përmbajtja e 

ftesës në fjalë rezulton se mbledhjen në fjalë e ka thirrur P.ç Kryesues i Komisionit të 

Aksionarëve.  

Me leximin e procesverbalit të seancës së datës 19.03.2018, të Komisionit Komunal të 

Aksionarëve të Ndërrmarrjes Publike Lokale „‟Ambienti‟‟SH.a Ferizaj ,me orë të fillimit 8:30 

,gjykata ka vërtetuar se ftesën për këtë seancë e ka bërë P.ç  Kryesues i Komisionit Komunal të 

Aksionarëve ,kurse të pranishëm kanë qenë edhe anëtarët e komisionit në fjalë F.A-Anëtarë i 

Komisonit  Komunal të Aksionarëve, B.H-Anëtar i Komisionit Komunal të Aksionarëve,kurse 

rend dite  ishte Hapja e mbledhjes dhe konstatimi i kuorumit ,miratimi i procesverbalit nga 

mbledhja e kaluar ,shkarkimi i Bordit të Drejtorëve të Ndërrmarrjes Publike Lokale 

„‟Ambienti‟‟sh.a ,të ndryshme,kurse në këtë mbledhje ishte marrë vendim për shkarkimin e 

bordit të drejtorëve të ndërrmarrjes së sipër përmendur ,si dhe marrjen e vendimit për emërimin e 

bordit të përkohshëm deri në zhvillimin e procedurave të rekrutimit për zgjedhjen e bordit të 

drejtorëve me mandat tre vjeqar. Fakti se paditësit nuk janë ftuar për të marr pjesë në mbledhjen 

e datës 19.03.2019 ,nga Kryesuesi i Komisionit Komunal të Aksionarëve vërtetohet edhe nga 

deklarata e kryesuesit të Komisionit Komunal të Aksionarëve e dhënë në seancën e datës 

18.04.2019,kur ka theksuar „‟paditësit nuk i kam ftuar për të marrur pjesë në mbledhjen e datës 

19.03.2019 për shkarkim as me shkrim e as me gojë‟‟.Fakti se paditësit nuk janë ftuar për atë 

mbledhje vërtetohet edhe nga deklarata e paditësit Sh.B në cilësi të palës. 

Me leximin e vendimit nr.130/18 ,i datës 19.03.2018 gjykata ka vërtetuar se  në 

mbledhjen e datës 19.03.2018 është shkarkuar bordi i drejtorëve i N.P.L „‟Ambienti‟‟sh.a Ferizaj 

,në përbërje prej Sh.B-kryesues i bordit të drejtorëve,Xh.M-anëtar i bordit të drejtorëve ,B.Sh –

anëtarë i bordit të drejtorëve ,kurse në pikën II të venimit në fjalë ishte paraparë se vendimi hynë 

në fuqi ditën e nënshkrimit të vendimit nga Komisioni Komunal i Aksionarëve. 

Me leximin e vendimit nr.../18 ,i datës 19.03.2018 gjykata ka vërtetuar se Komisioni 

Komunal kishte shkarkuar bordin e sipër përmendur duke u bazuar në këto arsye: bordi i 

drejtorëve ka bërë shkelje lidhur me miratimin e pasqyrave vjetore financiare ,ku bordi i 

drejtorëve ka miratuar pasqyrat vjetore të cilat nuk kanë qenë të audituara ,nga 

auditori.Ndërrmarrja nuk posedon web faqën e saj zyrtare e që është obligim ligjorë dhe që 
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parashifet me nenin 34.2 të Ligjit nr.03/L087 për Ndërrmarrjet Publike .Bordi drejtorëve nuk ka 

matë kënaqshmërin e konsumatorëve përmes organizatave kredibile të pavarura dhe me këtë ka 

bërë  shkelje të dispozitave të  ligjit  nr.05/L-009 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr.03/L-

087 për Ndërrmarrjet Publike ,i ndryshuar dhe i plotësuar me Ligjin nr.04/L-111 . 

Gjykata pasi vlerësoj provat e administruara dhe deklaratat e palëve ndërgjyqëse vendosi 

si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi edhe atë nga këto arsye: gjykata konsideron se 

vendimi i të paditurës anulimi i të cilit kërkohet është në kundërshtim  me nenin  31 të 

Kushtetutës së Republikës së Kosovës ,sepse paditësve nuk i  është dhënë mundësia të 

deklarohen para shkarkimit të tyre  në lidhje me qështjen e inicuar nga Komisioni Komunal i 

Aksionarve të të paditurës  për shkarkimin e tyre  ,gjegjësishtë të njejtëve  nuk  u është dhënë 

mundësia të deklarohen  në mbledhjet e datës 19.03.2018 ku përveq tjerash është diskutuar edhe 

për qështjen e përgjegjësive dhe shkarkimin e tyre .Me nenin  31  të kushtetutës është paraparë 

:Çdokujt i garantohet mbrojtje e barabartë e të drejtave në procedurë para gjykatave, organeve të 

tjera shtetërore dhe bartësve të kompetencave publike. Dhe se e paditura duke ia pamundësu 

paditësve deklarimin  në mbledhjen e datës 19.03.2019  ku përveq tjerash është diskutuar edhe 

për qështjen e përgjegjësive dhe shkarkimit të tyre  i ka vu paditësin në pozitë të pa barabartë 

përballë Komisionit Komunal të Aksionarëve ,gjegjësishtë të paditurës Komuna e Ferizaji e cila 

përmes komisionerëve të saj është deklaruar në këto mbledhje në lidhje me qështjet objekt 

shqyrtimit që kishin të bënin edhe me paditësit.Fakti se  paditësve  nuk i  është dhënë mundësia 

të deklarohen para shkarkimit të tyre  në lidhje me qështjen e inicuar nga Komisioni Komunal i 

Aksionarve për shkarkimin e tyre  ,gjegjisishtë të njejtve  nuk  u  është dhënë mundësia të 

deklarohen  në mbledhjet e dates 19.03.2018  ku përveq tjerash është diskutuar edhe për qështjen 

e përgjegjësive dhe shkarkimin e tyre  vërtetohet edhe nga përmbajtja e procesverbalit të seancës 

së dates 19.03.2018  nga i cili shifet   se paditësit  nuk ka qenë të pranishëm në seancën në fjalë  

dhe nuk theksohet se  janë ftuar,e ky fakt i mos ftuerjes së paditësve në seancën në fjalë u 

vërtetua edhe me me lecimin e ftesës së sipër përmendur   me numër 03/2018 ,që kishte të bënte 

me mbledhjen e datës 19.03.2018. Fakti se paditësit nuk janë ftuar për të marr pjesë në 

mbledhjen e datës 19.03.2019 ,nga Kryesuesi i Komisionit Komunal të Aksionarëve vërtetohet 

edhe nga deklarata e kryesuesit të Komisionit Komunal të Aksionarëve e dhënë në seancën e 

datës 18.04.2019,kur ka theksuar „‟paditësit nuk i kam ftuar për të marrur pjesë në mbledhjen e 

datës 19.03.2019 për shkarkim as me shkrim e as me gojë‟‟.Fakti se paditësve nuk i  është dhënë 

mundësia të deklarohen para shkarkimit të tyre  në lidhje me qështjen e inicuar nga Komisioni 

Komunal i Aksionarve të të paditurës  për shkarkimin e tyre  ,gjegjësishtë të njejtëve  nuk  u 

është dhënë mundësia të deklarohen  në mbledhjet e datës 19.03.2018 ku përveq tjerash është 
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diskutuar edhe për qështjen e përgjegjësive dhe shkarkimin e tyre vërtetohet edhe nga deklarata e 

paditësit Sh.B në cilësi të palës.  

E paditura si arsye për shkarkimin e paditësve thekson „‟ se bordi i drejtorëve ka bërë 

shkelje ligjore lidhur me miratimin e pasqyrave vjetore financiare  ,sepse ka miratuar pasqyrat 

financiare vjetore pa u bërë auditimi,por nje theksim i tillë i të paditurës  në aktvendimin në fjalë 

anulimi i të cilit kërkohet konstatohet si i pa bazuar ,sepse me leximin e  procesverbalit 

nr/14/2018 ,i datës 01.03.2018 faqja e fundit e tij rezulton se pasqyrat financiare janë audituar 

nga auditori brendshëm dhe pastaj në këtë mbledhje të njejtat janë aprovuar. 

Kurse sa i përket auditimit të jashtëm  të pasqyrave financiare afat i fundit për auditim 

është muaji maj i vitit vijues që do të nënkuptonte 30.05.2018 në bazë të nenit 19 të Ligjit  Nr. 

04/L-111 për Ndryshimin  dhe  Plotësimin  e Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërrmarrjet  Publike,por e 

paditura paditësve ua ka pamundësuar që ta realizojnë detyrimin në fjalë ,sepse ka bërë 

shkarkimin e tyre me date 19.03.2018.Kurse nga procesverbali i dates 31.01.2018 nr.12/2018 i 

hartuar nga Bordi i Drejtorëve  i NPL „‟Ambienti‟‟sh.a në Ferizaj faqja e katërt e tij rezulton se   

bordi kishte ndërrmarrë veprime që të zgjdhet një auditor i  jashtëm  për auditimin e pasqyrave 

financiare. 

E paditura si arsye për shkarkimin e paditësve thekson  edhe mungesen e Web faqës 

zyrtare ,por e paditura ka qenë dashtë që fillimishtë të kërkoj nga bordi që ta hap këtë faqe 

zyrtare e pastaj nëse bordi edhe pas kërkesës  nuk do ta hapta web faqen zyrtare kanë mund të 

shqiptohen masa ndaj të njejtit,kurse nga shkresa emaili i dates 25.03.2018 rezulton se nga bordi 

i shkarkuar gjegjësishtë anëtari sajë B.Sh  janë ndërrmarr veprime për hapje të web faqes zyrtare 

të të paditurës . 

E paditura si arsye për shkarkimin e paditësve thekson  edhe faktin se bordi ndërrmarrjes 

e ka obligimin ligjorë që një herë në vit të matë kënaqësinë e konsumatorëve e një ,por këtë nuk 

e ka bërë ,por këto thënje kjo gjykatë i quan të pa bazuara sepse nga procesverbali i dates 

31.01.2018 nr…/2018 i hartuar nga Bordi i Drejtorëve  i NPL „‟Ambienti‟‟sh.a në Ferizaj faqe 4 

rezulton se është autorizuar kryeshefi ekzekutiv Z.I.R  që në përputhje me ligjin të gjej metodat 

për gjetjen e knaqshmërisë së konsumatorëve ,kurse nga emaili ,i dates 04.05.2018  dhe shkresa 

rezultatet e pyetësorëve për matjen e knaqshmërisë së konsumatorëve ,e dates 21.02.2018 

rezulton tjetë mat knaqshmëria e konsumatorëve . 

Kurse në bazë të nenit Neni 16  të Ligjit  Nr. 04/L-111 për  Ndryshimin  dhe  Plotësimin  

e Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërrmarrjet  është paraparë se raporti në lidhje me testimin e  
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kënaqëshmërisë  së konsumatorëve me shërbimet të cilat i ofron. i dorëzohet (i) Njësisë për 

Politikat dhe Monitorimin e NP-ve më së largu deri me 31 mars për vitin paraprak, e që në rastin 

konkret e paditura edhe sikur të mo iu kishte dorëzuar ky raport deri me date 19.03.20218  nuk 

ka pasur të drejtë mbi këtë bazë ta shkarkoj bordin ,sepse akoma nuk kishte kaluar afati ligjorë 

për tiu dorëzuar të paditurës raporti në fjalë .E paditura me shkarkimin e paditësve me date 

19.03.2018 ua ka pamundësuar dorëzimin e raportit në fjalë në lidhje me kënaqshmërinë e 

konsumatorëve.  

Nga mendimi dhe konstatimi i ekspertit Afrim Konjufca gjykata ka vërtetuar  : 

Paditësi Sh.B nga dt.08.03.2017 deri me dt.18.03.2018 ka punuar në kompaninë private 

“S..” në të cilën periudhë ka realizuar pagë bruto prej 909.60 euro në muaj .Prej muajit 9 2017 e 

deri në muajin 3 2018 paditësi Sh.B ka punuar në kompani private “B… Company” dhe ka 

realizuar të ardhura bruto mujore prej 790 euro. 

Paditësi B.Sh për periudhën kohore 08.03.2017 deri me dt.18.03.2018 ka punuar në 

ndërmarrjen private Fabrika e … Sh.p.k dhe ka realizuar të ardhura mujore prej 250 euro 

bruto.Paditësi B.Sh në periudhën kohore 1 dhe 2 2018 ka marre te ardhura personale edhe nga 

organizata “R…”në shumë mujore 280 euro. 

Paditësi Xh.M për periudhën kohore 08.03.2017 deri me dt.18.03.2018 nuk ka punuar në 

asnjë vend tjetër të punës. 

Paditësi Sh.B në periudhën kohore 19.03.2018 deri me dt.08.03.2020 ka punuar në 

kompaninë “B…  Company”Sh.A  dhe ka realizuar të ardhura mujore prej 384.75  euro neto ose 

në vlerë të përgjithshme prej 16,312.32 euro. 

Paditësi B.Sh në periudhën kohore 19.03.2018 deri me dt.08.03.2020 ka punuar në 

fabrikën e …. Sh.p.k dhe  ka realizuar të ardhura mujore neto prej 231.20 euro deri në muajin 10-

2018 ndërsa nga muaji 11-2018 ka realizuar të ardhura neto mujore prej 406.50 euro ose për 

gjithë periudhën vlerën prej 7800.67 euro. Kurse ka punuar edhe në kolegjin U.. në muajin 12-

2019 dhe ka realizuara të ardhura prej 897.75 euro neto. 

Paditësi Xh.Mi për periudhën kohore 19.03.2018 deri me dt.08.03.2020 nuk ka punuar në 

asnjë vend pune. 



11 
 

Lartësia e të ardhurave personale të pa realizuara për paditësit Sh.B për periudhën kohore 

19.03.2018 deri me dt.08.03.2020 është :të ardhurat neto janë 7938.67 euro ,kontributet në trust 

janë 928.5 euro. 

Lartësia e të ardhurave personale të pa realizuara për paditësin B.Sh  për periudhën 

kohore nga dt.19.03.2018 deri me dt.08.03.2020 është:të ardhurat neto janë 7056.28 kurse 

kontributet në trust 825.28  euro. 

Lartësia e të ardhurave personale të pa realizuara për paditësin Xh.M për periudhën 

kohore 19.03.2018 deri me dt.08.03.2020 janë: të ardhurat neto 8022.00 euro,kontributet 

pensionale 886.8 euro kurse nga punëdhënësi duhet të paguhet 50 % e trustit  . 

Andaj meqë vendimi i të paditurës ka cenuar nenin 31 të Kushtetutës siq u specifikua në 

arsyetim ,dispozitat e sipër përmendura të  Ligjit  Nr. 04/L-111 për  Ndryshimin  dhe  Plotësimin  

e Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërrmarrjet  dhe është bazuar në vërtetimin e gabuar të gjendjes 

faktike  , gjykata vendosi si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi ,kurse sa i përket 

lartësisë së kërkesëpadis në të holla ajo u vërtetua nga ekspertiza e ekspertit financiar Afrim 

Konjufca,kurse baza juridike qëndron nënet 31,49 të  Kushtetutës së Republikës së Kosovës,në 

lidhje me nenet 9,136 paragrafi 1,137 të LMD-së së Kosovës. 

Gjykata ka vlerësuar edhe faktin se  paditësit Sh.B dhe B.Sh për peiudhën për të cilën 

kërkojnë kompensim kanë punuar në periudha të caktuar edhe të punëdhënës tjerë edhe kanë 

realizuar të ardhura personale ,por këto fakte nuk mund të kenë ndikim në qështjen e 

kompenzimit të dëmit në lidhje me paditësit ,sepse puna si anëtarë i bordit është punë që nuk 

kërkon qëndrim në mënyrë të rregullt në procesin e punës[nga e hëna deri të premten brenda 

orarit të rregullt të  punës],e kjo shihet edhe nga ekspertiza financiare nga e cila konstatohet se 

paditësit edhe në kohën kur kanë qenë duke punuar si anëtarë të bordit të drejtorëve kanë 

realizuar të ardhura personale nga punëdhënës tjerë.  

 

Gjykata ka analizuar edhe nenin 174.2 të Ligjit për Shoqërit Tregtare LIGJI Nr. 02/L-123  

në fuqi nga data 16.10.2008 ,me të cilën është paraparë „‟ Shkarkimi i një drejtori, vetvetiu nuk e 

paragjykon ndonjë të drejtë për kompensim apo kompensimin e dëmit pas shkarkimit, të cilën 

drejtori mund ta ketë në bazë të kontratës së tij me shoqërinë apo sipas ligjin për punën. 

Sidoqoftë, zgjedhja ose pozita e një personi si drejtor, vetvetiu, nuk krijon të drejta të 

këtilla.Mirëpo kjo dispozitë nga vetë përmbajtja e sajë nuk perjashton mundësin e realizimit të të 

ardhurave personale sipas LMD-së së Kosovës,neni 173 paragrafi 1 dhe 3 dhe e njejta tani nuk 

mund të aplikohet ndaj paditësve,sepse me vet faktin se është anuluar vendimi mbi shkarkimin e 

paditësve ,paditësit nuk konsiderohen persona të shkarkuar sepse vendimet e anuluara nga 

gjykata nuk krijojnë efekte juridike.Por paditësit konsiderohen persona që në mënyrë të 



12 
 

kundërligjshme e paditura ua ka pamundësuar realizimin e të ardhurave të sipër përmendura 

personale. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe provat tjera ,por sipas qëndrimit të kësaj gjykate të njejtat 

prova nuk mund të kenë ndikim në vendimin e kësaj gjykate në lidhje me qështjen kontestuese 

,sepse nga ajo që u theksua si më lartë rezulton se vendimi i të paditurës si në pikën I të 

dispozitivit është  në kundërshtim me  kushtetutën dispozitat e sipër përmendura të  Ligjit  Nr. 

04/L-111 për  Ndryshimin  dhe  Plotësimin  e Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërrmarrjet   ,nga arsyet 

që u theksuan si në arsyetim. 

Gjykata bazuar në dispozitën  e nenit  452.1 të LPK-së e ka detyruar të paditurën   që 

paditësve   t‟ua kompenzoi shpenzimet e procedurës të specifikuara si në pikën II të dispozitivit 

të këtij aktgjykimi,kurse sa i përket lartësis së shpenzimeve që parashihen me tarifen e Odës së 

Avokatve të Kosovës gjykata   ka marrur për bazë edhe  tarifën e Odës së Avokatve të Kosovës. 

Vendimi në lidhje me shtesën e taksës gjyqësore për padi është bazuar në udhëzimin 

administrativ të Këshillit Gjyqësorë të Kosovës për Unifikimin e Taksave Gjyqësore nr.01/88,i 

datës  22.03.2017. 

                                      GJYKATA THEMELORE  FERIZAJ 

          

 

            Gjyqtari 

            Burim Emërllahu  

 

 

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

gjykatës së Apelit  në Prishtinë  në afat prej 7 ditësh  nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, 

nëpërmes të kësaj gjykate. 
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