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Numri i lëndës: 2020:911908 

Datë: 21.11.2022 

Numri i dokumentit:     03669998 

 

CP.nr.709/21 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË-DEGA NË VUSHTRRI-Departamenti i 

Përgjithshëm-Divizioni Civil,  me gjyqtarin Jeton Zymeri në çështjen juridike përmbarimore të 

kreditoreve B. Sh. dhe Gj. A. që të dyja nga V. të cilët i përfaqëson Lutfi Tahiri avokat në 

Prishtinë rruga ”G.” nr... ndaj debitorit Komuna e Vushtrrisë-Drejtoria Komunale për Arsim, 

duke vendosur sipas parashtresës së të autorizuarit të kreditorit të datës 25.10.2022, jashtë seance 

me datë 21.11.2022 mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

PËRFUNDOHET procedura përmbarimore e kreditoreve B. Sh. dhe Gj. A. që të dyja nga V. të 

cilët i përfaqëson Lutfi Tahiri avokat në Prishtinë rruga ”G.” nr...  ndaj debitorit Komuna e 

Vushtrrisë-Drejtoria Komunale për Arsim, për detyrimin në emër të kompensimit të ushqimit 

për shkak të pranisë në punë në shumën prej 822.00 € (tetëqind e njëzetë e dy euro), për 

kreditoren B. Sh., ndërsa për kreditoren Gj. A.  për detyrimin në emër të kompensimit të ushqimit 

për shkak të pranisë në punë në shumën prej 822.00 € (tetëqind e njëzetë e dy euro), sipas 

Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë-Dega në Vushtrri C.nr.344/19 të datës 

07.10.2019, i plotfuqishëm me Aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.6097/19 të 

datës 23.06.2021,  për shkak të përmbushjes së kërkesës së kreditoreve. 
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A r s y e t i m 

 

Kreditoret . Sh. dhe Gj. A. që të dyja nga V. të cilët i përfaqëson Lutfi Tahiri avokat në Prishtinë 

rruga ”G.” nr...  , kanë parashtruar propozim për përmbarim ndaj debitorit Komuna e Vushtrrisë-

Drejtoria Komunale për Arsim, bazuar në titullin ekzekutiv Aktgjykimin e Gjykatës Themelore 

në Mitrovicë-Dega në Vushtrri C.nr.344/19 të datës 07.10.2019, i plotfuqishëm me Aktgjykimin 

e Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.6097/19 të datës 23.06.2021, për detyrimin në emër të 

kompensimit të ushqimit për shkak të pranisë në punë. 

 

Gjykata e ka lejuar përmbarimin me datë 24.08.2021. 

 

Gjyqtari i çështjes është ngarkuar më këtë lëndë me datë 21.04.2022. 

 

I autorizuari i kreditorëve, av. Lutfi Tahiri me parashtresën e datës 25.10.2022, e ka njoftuar 

gjykatën se kreditoret e kanë realizuar kërkesën nga ana e Thesarit të Shtetit.  

 

Gjykata, bazuar në të lartcekurat dhe konform nenit 66 par.4 të Ligjit për Procedurën 

Përmbarimore, vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi.   

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË- DEGA NË VUSHTRRI  

 Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil 

CP.nr.709/21, me datë 21.11.2022 

                         

                                                                                                                               Gj y q t a r i

                Jeton Zymeri                     

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktvendimi lejohet e drejta në ankesë në afat prej 7 ditësh, 

nga dita e pranimit të tij, Gjykatës së Apelit në Prishtinë. Ankesa ushtrohet përmes kësaj gjykate. 


