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Numri i lëndës: 2019:098868 

Datë: 28.02.2020 

Numri i dokumentit:     00865931 

       C.nr.744/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm- Divizioni 

Civil, gjyqtari Misin Frangu, me bashkëpunëtorin profesional Fatlum Halimi, në çështjen 

juridike sipas padisë së paditësit A.R nga fshati ..., Komuna Drenas, kundër të paditurës KRU 

“Bifurkacioni” me seli në Ferizaj, në seancën e shqyrtimit kryesor të mbajtur më datën 

24.02.2020, në prani të paditësit e në mungesë të palës së paditur, merr këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. REFUZOHET në tërësi padia dhe kërkesëpadia e paditësit A.R nga fshati ..., 

Komuna Drenas, me të cilën ka kërkuar që të obligohet e paditura KRU “Bifurkacioni” me seli 

në Ferizaj, që paditësit t’ia bëjë kompensimin e pagave dhe atë nga data 20.06.2018 e deri në 

ditën e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi dhe të bëjë anulimin e konkursit të datë 

04.06.2018, si dhe shpenzimet e procedurës për aq sa ato do të krijohen në këtë procedurë, si e 

pabazuar, për shkak të legjitimitetit real pasiv të palës së paditur. 

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës. 

  

 

A r s y e t i m i 

 

 Paditësi A.R nga fshati ..., Komuna Drenas, me datën 13.08.2018 ka paraqitur padi 

kundër të paditurës KRU “Bifurkacioni” me seli në Ferizaj, në çështjen juridike kontestimore-

kontest pune.             
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 Paditësi në padi, gjatë shyrtimit gjyqësor dhe në fjalën përfundimtare ka theksuar se 

mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë, duke deklaruar se në konkursin e shpallur nga 

e paditura me datë 13.06.2018 paditësi kishte aplikuar për pozitën e anëtarit të bordit të KRU 

“Bifurkacioni” SH.A. me seli në Ferizaj, ka shtuar se ka qenë kandidati më i mirë në këtë 

konkurs si me test ashtu edhe me gojë  ku me test  kishte marrë 74 pikë, ashtu dhe në intervistë 

me gojë kishte marrë 146 pikë, poashtu edhe në bazë të kualifikimeve dhe përvojës së punës ka 

deklaruar  se ishte dukshëm më i miri nga gjithë kandidatët tjerë në konkurs, i njejti nuk ishte 

pranuar në pozitën për të cilën kishte aplikuar. Paditësi në vazhdim ka deklaruar se konsideron 

që kandidatët e përzgjedhur nuk i kanë plotësuar kriteret e konkursit dhe se komplet procesi i 

konkursit ka qenë i montuar dhe në kundërshtim me Ligjin pë Ndërmarrjet Publike. Paditësi, 

kishte bërë ankesë kundër vendimit për përzgjedhjen e kandidatëve, mirëpo ankesa e tij ishte 

refuzuar si e pabazuar, pastaj brenda afatit të paraparë  ligjor, ka paraqitur padi në këtë gjykatë, 

Andaj, nga arsyet e cekura më lartë, paditësi i propozon gjykatës që ta bëjë anulimin e 

konkursit të datë 04.06.2018 dhe ta detyrojë të paditurën që t’ia kompensoj paditësit të ardhurat 

personale nga data 20.06.2018 e deri në plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi,  si dhe shpenzimet 

e procedurës për aq sa ato do të krijohen në këtë procedurë.  

 

E paditura, në përgjigjen e saj në padi ka theksuar se e kundërshton në tërësi padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar, si në aspektin procedural-juridik, ashtu edhe në 

aspektin material, kjo për faktin se paditësi e ka ushtruar padinë në gjykatë pas afatit të 

paraparë ligjor, këtë e bazon në faktin se njoftimin e korrigjuar të datës 06.07.2018 e paditura i 

ka njoftuar të gjithë kandidatët e pakënaqur se mund të ushtrojnë ankesë brenda 15 ditëve, nga 

data e publikimit të njoftimit, në gjykatën kompetente, ndërsa paditësi padinë e ka ushtruar pas 

këtij afati. Poashtu paditësi e ka ushtruar padinë në adresë të gabuar, sepse e paditura KRU 

“Bifurkacioni” Sh.A. nuk ka pasur kompetencë të emërimit apo shkarkimit të anëtarëve të 

Bordit të Drejtorëve të ndërmarrjes, por sipas ligjit, kjo bie në kompetencë të Komisionit 

Komunal të Aksionarëve, në këtë drejtim të paditurës i mungon legjitimiteti real pasiv për të 

qenë palë e paditur në këtë procedurë. Poashtu e paditura në përgjigjen e saj në padi ka 

theksuar se paditësi nuk ka arritur të dëshmoj me asnjë provë se gjatë procesit të konkursit ka 

pasur lëshime apo shkelje procedurale, ligjore apo të natyrave tjera, andaj, nga aryet e cekura 

më lartë, i propozon gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit ta refuzoj në tërësi si të pabazuar. 
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Gjykata, me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendjes faktike të çështjes, për aq sa palët 

ndërgjygjëse parashtruan ato, si obligim i tyre sipas nenit 7 par.1 të LPK-së, ka bërë 

administrimin e provave si në vijim: konkursin nr.01.nr.339/18 i datë 04.06.2018; rezultatin e 

testit me shkrim i datë 26.06.2018; rezultatin e treguar për kandidatët në konkurs-informimi i 

datë 06.07.2018; vendimin nr.571 i datë 02.11.2016 në emër të A.R; vërtetimin në emër të R.R 

i datë 27.04.2017 lëshuar nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës; certifikatat e trajnimeve 

gjithësejt 40 copa të kualifikimit dhe përvojës; vërtetimin me nr.413/14 i datë 17.06.2017 

lëshuar nga Republika e Kosovës; vërtetimin e lëshuar nga Komuna e Drenasit e datë 

15.04.2015; vërtetimin nr.235/16 i datë 18.07.2016 lëshuar nga Shkolla Fillore “Luigj 

Gurakuqi” në fshatin Sankoc; vërtetimin nr.13/2007 i datë 15.12.2007; vërtetimin MIM 

“Golesh” në emër të A.Rt; kontratën për shërbime të veçanta me nr.1024/18 të datë 

18.10.2018; kontratën për shërbime nr.588/2014 të datë 19.08.2014. 

 

Gjykata, pasi bëri shqyrtimin dhe analizimin e provave të çështjes, në kuptim të nenit 8 

të LPK-së, ka bërë vlerësimin e tyre veç e veç dhe të ndërlidhura mes veti, si tërësi, dhe mbi 

bazën e bindjes së lirë të krijuar nga shqyrtimi i provave të çështjes, ka vlerësuar se duhej 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Nga provat e administruara në këtë procedurë, paditësi nuk ka arritur të dëshmojë me 

asnjë provë se gjatë konkursit të lartëcekur ka pasur lëshime apo shkelje procedurale, e as 

materiale ligjore.  

 

Pretendimi i paditësit, se ai kishte qenë kandidati më i suksesshëm në konkurs duke 

mbledhur 74 pikë në test me shkrim apo gjithësej 146 pikë në këtë konkurs, për gjykatën ky 

pretendim është i pabazuar, ngase nga lista e njoftimit e datë 06.07.2018 për rezultatet 

përfundimtare të kandidatëve në konkurs, shihet se paditësi në test me shkrim dhe intervistë me 

gojë kishte grumbulluar gjithësejt 146 pikë dhe kështu është renditur si kandidati i katërt në 

listë, ndërsa para tij janë renditur tre kandidatë më të sukseshëm: kandidati i parë me 183 pikë, 

kandidati i dytë me 173 pikë dhe kandidati i tretë me 163 pikë. 

 

Gjykata e ka vlerësuar edhe legjitimitetin procedural të palëve në këtë procedurë.  
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Sipas nenit 3 të Ligjit Nr.03/L-087 Për Ndërmarrjet Publike parashihet që: “Të gjitha 

ndërmarrjet e radhitura në Listën 2 e cila i është bashkangjitur këtij Ligji është Ndërmarrje 

Publike Lokale në pronësi të komunës ose komunave të përcaktuara në Listën 2 (lista 2 

përfshin edhe: Kompania Rajonale e Ujësjellësit Bifurkacioni Sh.A. Ferizaj me 85.3% të 

aksioneve)”. 

Sipas nenit 5 par.2 të Ligjit Nr.03/L-087 Për Ndërmarrjet Publike parashihet që: “Kur 

një komunë është aksionar në një ndërmjarrje publike lokale, të drejtat e saj të aksionarit do të 

ushtrohet nga një Komision Komunal i Aksionarëve” 

Sipas nenit 164 të Ligjit Nr. 06/L -016 Për Shoqëritë Tregtare “anëtarët e Bordit të 

Drejtorëve të Shoqërisë Aksionare zgjedhen apo ri-zgjedhen nga aksionarët në kuvendin e tyre 

vjetor me një mandat tre (3) vjeçar”. 

Gjykata ka analizuar dispozitat ligjore të lartëcekura dhe ka gjetur se pronar i të 

paditurës është Komuna Ferizaj dhe se përgjegjës për përzgjedhjen, emërimin dhe shkarkimin e 

bordit të drejtorëve është Kuvendi Komunal i Aksionarëve i Komunës Ferizaj, e jo e paditura, 

andaj në këtë drejtim, paditësi gabimisht e ka paditur KRU “Bifurkacioni” sepse të njejtës i 

mungon legjitimiteti real pasiv për të qenë palë e paditur në këtë procedurë, andaj në këtë bazë 

gjykata e ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar. 

Gjykata ka vlerësuar edhe provat dhe thëniet tjera të palëve ndërgjyqëse por ka gjetur se 

të njejtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij vendimi gjyqësor. 

Mbi bazën e asaj që u theksua më lartë, është vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi konform nenit 143, lidhur me nenin 76 të LPK-së. 

Lidhur me shpenzimet e procedurës, gjykata ka vendosur konform nenit 450 të LPK-së. 

                                           GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.744/18, me datë 24.02.2020 

                                                                                                                     Gjyqtari, 

                                                                       Misin Frangu 

 

 

                                 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh, 

nga dita e pranimit të tij, në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj Gjykate.  

 

 


