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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.186/17 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përbërë nga 

gjyqtarët Lumni Sallauka - kryetar i kolegjit, Hunaida Pasuli dhe Burim Shala - anëtarë të 

kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditëses L.M. nga fshati ..., Komuna e Vitisë, 

të cilën me autorizim e përfaqëson av. S.M. nga Vitia, kundër të paditurës Kompania e 

Sigurimeve “E...”, me seli në Prishtinë, për shkak të kompensimit të dëmit jo material e 

material, duke vendosur sipas ankesës së të paditurës të ushtruar kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Gjilan - Dega në Viti C.nr.384/12, të datës 29.11.2016, në seancën e 

kolegjit të mbajtur me datë 28.01.2020, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

            I. REFUZOHET si e pathemeltë ankesa e të paditurës Kompania e Sigurimeve 

“E...”, me seli në Prishtinë, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan - Dega në Viti 

C.nr.384/12, i datës 29.11.2016, në pikën I të dispozitivit të tij që ka të bëjë me pjesën 

aprovuese të kërkesëpadisë së paditëses, për kompensimin e dëmit jo material në emër të 

frikës së përjetuar, si dhe në pikën II të dispozitivit të tij që ka të bëjë me shpenzimet e 

procedurës kontestimore, VËRTETOHEN, përveç pjesës për kamatën, e cila 

NDRYSHOHET dhe gjykohet me kamatë të cilën e paguajnë bankat vendore si për 

deponimet me kursim me afat mbi një vit pa destinim të caktuar, duke filluar nga data e 

marrjes së aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë (29.11.2016), e deri në pagesën 

përfundimtare. 

            II. APROVOHET pjesërisht si e themeltë ankesa e të paditurës Kompania e 

Sigurimeve “E...”, me seli në Prishtinë, NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore 

në Gjilan – Dega në Viti, C.nr.384/12, i datës 29.11.2016, në pikën I të dispozitivit të tij, që 

ka të bëjë me pjesën aprovuese të kërkesëpadisë së paditëses për kompensimin e dëmit jo 

material dhe material dhe çështja gjykohet si në vijim: DETYROHET e paditura Kompania 

e Sigurimeve “E...”, me seli në Prishtinë, që në emër të kompensimit të dëmit jo material dhe 

material, për shkak të lëndimeve trupore të shkaktuara në aksidentin e komunikacionit të 

datës 21.11.2011, t’ia paguajë paditëses L.M., shumat si në vijim: për të gjitha format e 

dhimbjeve fizike, shumën prej 1,400.00 euro (dëm jo material), si dhe për ushqim të 

përforcuar shumën prej 120.00 euro, për ndihmën e huaj shumën prej 130.00 euro (dëm 

material), me kamatë të cilën e paguajnë bankat vendore si për deponimet me kursim me afat 

mbi një vit pa destinim të caktuar, duke filluar nga data e marrjes së aktgjykimit të gjykatës 

së shkallës së parë (29.11.2016), e deri në pagesën përfundimtare, në afat prej 15 ditësh nga 

dita e marrjes së aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit. 
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           III. APROVOHET pjesërisht si e themeltë ankesa e të paditurës Kompania e 

Sigurimeve “E...”, me seli në Prishtinë, NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore 

në Gjilan – Dega në Viti, C.nr.384/12, i datës 29.11.2016, në pikën I të dispozitivit të tij, që 

ka të bëjë me detyrimin e të paditurës për kompensimin e dëmit material në emër të 

rehabilitimit fizioterapeutik dhe çështja gjykohet si në vijim: REFUZOHET si e pathemeltë 

pjesa e kërkesëpadisë së paditëses L.M., për kompensimin e dëmit material në emër të 

rehabilitimit fizioterapeutik në shumën prej 600.00 euro. 

 IV. Pika II e dispozitivit të aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan – Dega në 

Viti, C.nr.384/12, i datës 29.11.2016, që ka të bëjë me pjesën refuzuese të kërkesëpadisë së 

paditëses, mbetet e pashqyrtuar. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar C.nr.384/12, të datës 29.11.2016, 

në pikën I të dispozitivit ka miratuar pjesërisht kërkesëpadinë e paditëses L.M. nga fshati ..., 

Komuna e Vitisë, dhe ka detyruar Kompaninë e Sigurimeve “E...” në Prishtinë, që paditëses 

t’ia kompensojë dëmin për aksidentin e komunikacionit të datës 21.11.2011, për shkak të 

lëndimeve turpore në këto baza: a. për të gjitha format e dhimbjeve fizike, shumën prej 2.300 

euro; për dhimbje psiqike, shumën prej 1.200 euro; gjithsejtë për dëmin jo material në vlerë 

prej 3.500 euro; për dëmin material për ushqim të përforcuar, ndihmë të huaj dhe rehabilitim 

fizioterapik, shumën prej 800 euro; si dhe obligohet e paditura që paditëses t’ia kompensojë 

dëmin jo material (3.500 euro) dhe dëmin material në shumë prej 500 euro në afat prej 15 

ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, me kamatë prej 8%, për dëmin jo material 

duke filluar nga data 01.11.2016 dhe për dëmin material prej 19.12.2012 deri në pagesën 

përfundimtare. Në pikën II të dispozitivit ka refuzuar si të pabazuar kërkesëpdinë e paditëses 

për shumën prej 2.950 euro, dhe ka obliguar të paditurën që paditëses t’ia kompensojë 

shpenzimet e procedurës kontestimore për 104 euro, për taksa gjyqësore shumën prej 16 euro, 

për katër seanca për përfaqësim të avokatit 540 euro, për dy ekspertiza mjekësore 300 euro, 

dhe një ekspertizë komunikacioni prej 153 euro, në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë 

së aktgjykimit, nën kanosjen e dhunës përmbarimore. 

 

Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor ka paraqitur ankesë e paditura, për shkak 

të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar dhe jo të 

plotë të gjendjes faktike dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me të cilën i ka 

propozuar Gjykatës së Apelit që ta prishë aktgjykimin e atakuar dhe lëndën t’ia kthejë në 

rivendosje dhe rigjykim gjykatës së shkallës së parë, ose të njëjtin ta ndryshojë. 

 

Paditësja ka paraqitur përgjigje në ankesë me të cilën i ka propozuar Gjykatës së 

Apelit që ta vërtetojë aktgjykimin e shkallës së parë si të bazuar. 

  

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve 

ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 194, 195 dhe 

200 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

 



3 
 

-Ankesa e të paditurës është pjesërisht e themeltë.  
 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja L.M. nga fshati ..., Komuna e Vitisë, me 

datë 19.12.2012, ka paraqitur padi (të precizuar me parashtresën e datës 22.09.2016) në 

gjykatën e shkallës së parë, me të cilën ka kërkuar që  të detyrohet e paditura të kompensojë 

dëmin shëndetësor dhe atë material për dhimbje të intensitetit posaqërisht të rëndë, shumën 

prej 2.000 euro; për dhimbje të intensitetit të rëndë, shumën prej 1.000 euro; për dhimbje të 

intensitetit të mesëm, shumën prej 1.400 euro; për dhimbje të intensitetit të ulët edhe sot e 

kësaj dite, shumën prej 400 euro; për ndihmë të huaj, shumën prej 150 euro; për ushqim të 

përforcuar, shumën prej 200 euro; për rehabilitim fizioterapeutik, shumën prej 600 euro; për 

të gjitha llojet e frikës, shumën prej 1.500 euro; pra, kompensimin e tërësishëm për dëmin jo 

material dhe material në lartësi prej 6.800 euro. Të gjitha këto me kamatë ligjore 8% sipas 

LMD-së, prej ditës së ushtrimit të kërkesëpadisë në gjykatë e deri në përmbushjen e të njëjtës 

në tërësi. Si dhe, ka kërkuar shpenzimet e procedurës për përpilimin e kërkesëpadisë, shumën 

prej 104 euro; taksa gjyqësore, në shumë prej 16 euro; përfaqësimi i avokatit për gjithsej 3 

seanca për përfaqësim, shumën prej 405 euro; kompensimi për 2 ekspertiza të mjekësisë, 

shumën prej 303 euro; për një ekspertizë të makinerisë, shumën prej 153,30 euro; gjithsej 

shpenzime në shumë prej 981,30 euro; si dhe kompensimin për precizimin e kërkesëpadisë në 

shumën prej 80 euro. 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë së paditëses, pas shqyrtimit dhe 

administrimit të provave të paraqitura nga palët ndërgjyqëse, si në vijim: raporti i aksidentit 

të komunikacionit CGT 11-11 – 1855, i datës 21.11.2011; raportin mjekësor të emergjencës 

së Gjilanit për paditësen me nr. rendor 19271 i datës 21.11.2011; aktgjykimin penal me 

shenjën P.nr.765/2011, i datës 23.06.2015, të përpiluar nga eksperti i komunikacionit G.U.; 

procesverbali i seancës gjyqësore i datës 20.09.2016 në të cilin janë deklaruar dy ekspertët 

mjekësor, i ortopedisë dhe i psikiatrisë, për natyrën e lëndimeve për paditësen, si dhe pas 

vlerësimit të këtyre provave dhe të të gjitha shkresave tjera të lëndës, ka nxjerrë aktgjykimin 

e atakuar C.nr.384/12, të datës 29.11.2016, me të cilën e ka miratuar pjesërisht kërkesëpadinë 

e paditëses. 

Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar, ndër të tjera, gjykata e shkallës së parë ka 

theksuar se baza e kërkesëpadisë së paditëses rrjedhë nga aktgjykimi i Gjykatës Themelore në 

Viti, P.nr.765/2011, i datës 25.07.2012, ekspertiza e komunikacionit e datës 13.06.2016, e 

hartuar nga Mr.sc. G.U., si dhe raporti policor i komunikacionit CGT – 11 – 11 – 1855, nga të 

cilat vërtetohet se aksidenti i datës 21.11.2011 është shkaktuar nga ngasësi i automjetit të 

siguruar tek e paditura. Lartësinë e kërkesëpadisë gjykata e ka bazuar në konstatimet 

mjekësore të ekspertëve Dr. F.D. neuropsikiatër dhe Dr. XH.S. ortoped – traumatolog, të 

dhëna në seancën e datës 20.09.2016. Duke u bazuar në nenin 183 paragrafet 1 dhe 2, dhe 

nenit 173 paragrafi 1, të LMD-së, gjykata vendosi si në dispozitiv të aktgjykimit. Për pjesën 

refuzuese të kërkesëpadisë, gjykata u bazua në nenin 7 paragrafin 1 të LPK-së. Ndërsa, 

vendimin mbi shpenzimet e procedurës gjykata e bazoi në nenin 452 paragrafi 1 të LPK-së. 

           Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se qëndrimi dhe përfundimi 

juridik i gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që aktgjykimi i atakuar 

nuk është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 

182 paragrafi 2 pika b), g), j), k) dhe m) e LPK-së, dhe se e drejta materiale është zbatuar në 
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mënyrë të drejtë (përveç pjesëve të ndryshuara sikurse në pikat II dhe III të dispozitivit të 

aktgjykimit të kësaj gjykate, i cili është marrë me zbatim të gabuar të së drejtës materiale), 

për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit kujdeset sipas detyrës zyrtare në bazë të dispozitës së 

nenit 194 të LPK-së, e po ashtu ky aktgjykim nuk është i përfshirë as në shkelje tjera të 

dispozitave të procedurës kontestimore të cilat i ka pretenduar pala ankuese me ankesë. 

           Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore për shkeljet që i referohen konstatimit të gabuar 

të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, pasi që arsyetimi i 

aktgjykimit është në përputhje me dispozitën e nenit 160 paragrafi 4 dhe 5 i LPK-së, meqë 

gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsye të mjaftueshme për faktet e çështjes, për provat të 

cilat i ka shfrytëzuar për vërtetimin e fakteve dhe për vlerësimin e tyre. Sipas vlerësimit të 

Gjykatës së Apelit, dispozitivi i aktgjykimit të atakuar është mjaft i qartë, e në përputhje të 

plotë me arsyet e aktgjykimit, duke qenë kështu në harmoni logjike dhe juridike dispozitivi 

me arsyetimin. Gjykata ka arsyetuar të gjitha faktet me peshë vendimtare për themelësinë e 

kërkesëpadisë e në lidhshmëri me këtë ka arsyetuar mënyrën se si janë vërtetuar faktet përveç 

atyre jo kontestuese, e gjithashtu edhe mënyrën se si i ka vlerësuar provat për secilin fakt të 

provuar. Në këtë kontekst, në arsyetim të aktgjykimit janë dhënë arsye të duhura për mënyrën 

e vërtetimit të fakteve, për provat e administruara dhe për vlerësimin e tyre sa i përket 

besueshmërisë dhe fuqisë provuese të tyre. Gjykata, në arsyetim të aktgjykimit, ka paraqitur 

arsye të mjaftueshme për shumat e aprovuara, për llojet e dëmit dhe format e tij të kërkuara 

nga paditësja. Gjykata, në arsyetim të aktgjykimit, ka paraqitur arsye të mjaftueshme për 

bazën juridike të kërkesëpadisë, e cila është provuar përmes aktgjykimit penal dhe 

ekspertizës së komunikacionit të cekura më lartë (e cila në fakt nuk është kontestuar nga pala 

e paditur, pasi e njëjta palës paditëse i ka ofruar edhe ofertë për zgjidhjen e këtij kontesti me 

marrëveshje), shumat e aprovuara, për llojet e dëmit dhe format e tij të kërkuara nga 

paditësja. 

           Në këtë kuptim, për pjesën e dispozitivit të aktgjykimit të atakuar, që vërtetohet nga 

Gjykata e Apelit, nuk pranohen si të qëndrueshme pretendimet ankimore të së paditurës. Pas 

shqyrtimit të shkresave të lëndës dhe aktgjykimit të atakuar në tërësi, mund të konstatohet se 

duke u bazuar në provat e administraura, gjykata e shkallës së parë ka paraparë një shumë të 

përshtatshme për kompensim për shkak të dhimbjeve psiqike (frikës së përjetuar), dhe atë, 

duke marrë parasysh moshën e paditëses në fjalë, intensitetin dhe kohëzgjatjen e dhimbjeve 

psiqike (frikës), si dhe praktikën gjyqësore. Për këtë arsye, Gjykata e Apelit e pranon si të 

drejtë shumën prej 1.200 euro për dhimbje psiqike, në emër të dëmit jo material, që i takon 

paditëses, duke marrë parasysh rrethanat e rastit dhe faktin se praktika gjyqësore njeh 

vazhdimisht raste të tilla të kompensimit dhe duke pasur parasysh se shumat e gjykuara janë 

në përputhje me gjendjen faktike dhe dispozitat ligjore që rrjedhin nga neni 200 i LMD-së. 

Përveç kësaj, Gjykata e Apelit e ka vërtetuar edhe pjesën e aktgjykimit të atakuar ku është 

vendosur lidhur me shpenzimet procedurale, duke refuzuar kështu pretendimet ankimore të së 

paditurës lidhur me to, meqenëse kjo gjykatë konstaton ligjshmërinë e një vendimi të tillë 

lidhur me këto shpenzime, duke konsideruar se shuma e llogaritur nga gjykata e shkallës së 

parë për to, është konform dispozitave ligjore që rrjedhin nga nenet 449 dhe 452 të LPK-së. 

Në anën tjetër, Gjykata e Apelit nuk e pranoi qendrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë 

për gjykimin e kamatës, pasi që kamata është dashur të gjykohet në përputhje me nenin 277 

alineja 1 të LMD-së, i cili ka qenë në fuqi në kohën e shkaktimit të aksidentit, për çka edhe 



5 
 

kjo pjesë është dashur të ndryshohet dhe të gjykohet sikurse në pikën I dhe II të dispozitivit të 

këtij aktgjykimi. 

Në anën tjetër, Gjykatës së Apelit i rezultuan si të bazuara pretendimet ankimore të së 

paditurës sa i përket shumave të gjykuara për kompensimin e dëmit jo material në emër të 

dhimbjeve fizike dhe dëmit material në emër të ushqimit të përforcuar dhe ndihmës së 

personit të tretë. Kështu që, Gjykata e Apelit vlerëson se shumat e gjykuara nga gjykata e 

shkallës së parë për këtë pjesë janë tejet të larta dhe nuk përkojnë me asnjë kriter ligjor apo 

rast praktik gjyqësor, në bazë të të cilave mund të caktohen shumat e kompensimit të këtij 

lloji të dëmit. Shumat e tilla të vendosura nga gjykata e shkallës së parë nuk kanë mbështetje 

ligjore, meqenëse gjatë vendosjes lidhur me to, shkalla e parë nuk është bazuar në nenin 200 

paragrafi 2 të LMD-së, ku decidivisht parashihet se “Me rastin e vendosjes për kërkesën mbi 

kompensimin e dëmit jo material si dhe mbi shumën e kompensimit të tij, gjykata do të ketë 

parasysh rëndësinë e shkeljes së të mirës dhe të qëllimit të cilit i shërben ky kompensim, e 

gjithashtu edhe për faktin se të mos u shkojë për shtat synimeve që nuk janë të pajtueshme me 

natyrën e saj dhe me qëllimin shoqëror”. Nga interpretimi i kësaj dispozite ligjore, rezulton 

se kompensimi duhet të jetë adekuat me natyrën e lëndimit, intensitetin dhe kohëzgjatjen e 

dhimbjeve fizike të përjetuara, ashtu që kompensimi të përfaqësojë një lehtësim në 

përballimin dhe tejkalimin e pasojave të dëmit që në këtë rast paditësja ka pësuar në 

aksidentin e ndodhur, e që në të njëjtën kohë, kompensimi të jetë real dhe të paraqesë 

satisfakcion të vërtetë, për aq sa është e mundur, duke u shkuar për shtati synimeve shoqërore 

për kompensimin e dëmit. Në rastin konkret, shumat e gjykuara nga gjykata e shkallës së 

parë, nuk bazohen në kriteret e zbatueshme për vlerësim e as në praktikën gjyqësore të krijuar 

nga Gjykatat e Kosovës për këtë formë të shpërblimit të dëmit. Prandaj, Gjykata e Apelit, si 

gjykatë e shkallës së dytë, e aprovon pjesërisht ankesën e të paditurës, e ndryshon 

aktgjykimin e atakuar në pjesët e gjykuara si më sipër dhe gjykon si në pikën II të dispozitivit 

të këtij aktgjykimi, duke vlerësuar se tani shumat e gjykuara janë adekuate dhe në përputhje 

me kriteret dhe qëllimin e përcaktuar me nenin 200 të LMD-së (është marrë parasysh natyra 

e lëndimit të paditëses, intensiteti dhe kohëzgjatja dhe dhimbjeve fizike të përjetuara), 

përkatësisht tani shuma e gjykuar përfaqëson një satisfakcion adekuat që e dëmtuara (në këtë 

rast paditësja), t’i përballojë më lehtë dëmet jo materiale të pësuara, edhe pse kjo formë e 

dëmit nuk mund të vlerësohet e as të kompensohet me para.  

Po ashtu, Gjykatës së Apelit i kanë rezultuar si të bazuara pretendimet ankimore të 

palës së paditur vetëm lidhur me shumat e gjykuara në emër të kompensimit të dëmit material 

për ushqim të përforcuar dhe ndihmë të huaj, duke e pranuar bazën juridike të saj, pasi që 

shuma e gjykuar për kompensimin e tyre, nga gjykata e shkallës, nuk ishte e klasifikuar, dhe 

e njëtja ishte tejet e lartë dhe nuk përkonte me praktikën gjyqësore, për çka gjykata e shkallës 

së dytë u desh ta ndryshojë aktgjykimin e atakuar edhe në këtë pjesë. Në këtë drejtim, duhet 

të merret parasysh fakti se për këto forma të dëmit, në shumicën dërmuese të rasteve palët e 

kanë të pamundur apo shumë të vështirë që të sigurojnë dëshmi konkrete, pasi që kryesisht 

kujdesin ndaj të dëmtuarve e bëjnë familjarët e tyre dhe është vështirë të argumentohet me 

prova konkrete, ndërkaq ushqimi i përforcuar përfshinë ushqim shtesë të ushqimit të 

zakonshëm. Mirëpo, pasi që paditësja ka pasur nevojë për ndihmën e huaj dhe ushqim të 

përforcuar, të përcaktuar me ekspertizë, të njëjtës ligjërisht i takon ky lloj i dëmit i kërkuar në 

shumat e gjykuara.  
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           Po ashtu, Gjykatës së Apelit i kanë rezultuar si të bazuara pretendimet ankimore të 

palës së paditur, të paraqitura në ankesë, lidhur me pjesën aprovuese të kërkesëpadisë së 

paditëses, për kompensimin e dëmit material në emër të rehabilitimit fizioterapeutik. Duke u 

bazuar në shkresat e lëndës, gjykata e shkallës së dytë erdhi në përfundim se paditësja nuk ka 

paraqitur asnjë provë për të dëshmuar rehabilitimin fizioterapeutik, për çka rezulton se 

gjykata e shkallës së parë ka marrë vendim të gabuar dhe jo të drejtë me rastin e aprovimit të 

kërksëpadisë së paditëses për këtë pikë. Si rrjedhojë, duke u bazuar në paragrafin 1 të nenit 7 

të LPK-së, ku parashihet se “Palët kanë për detyrë të paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i 

mbështesin kërkesat e veta dhe të propozojnë prova me të cilat konstatohen faktet e tilla”, 

Gjykata e Apelit vlerëson se paditëses nuk i takon një kompensim i tillë, pasi që e njëjta nuk 

ka ofruar asnjë provë në të cilën e mbështetë kërkesën e saj. 

           Gjykata e Apelit vendosi si në pikën IV të dispozitivit të këtij aktgjykimi, pasi që ka 

rezultuar se nuk ka pasur pretendime ankimore nga pala asnjëra palë ndërgjyqëse në raport 

me vendosjen e gjykatës së shkallës së parë për pikën II të dispozitivit të aktgjykimit të 

atakuar, lidhur me pjesën refuzuese të kërkesëpadisë së paditëses, andaj edhe kjo pjesë e 

dispozitivit të aktgjykimit mbeti e pashqyrtuar. 

           Gjykata e Apelit i vlerësoi edhe të gjitha pretendimet e tjera ankimore, por të njëjtat 

nuk ishin me ndikim për një vendim ndryshe, për çka vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

          Nga arsyet e cekura më lartë, Gjykatës së Apelit i rezultoi se gjykata e shkallës së parë 

në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme ka vendosur në këtë çështje juridike, andaj në mbështetje 

të dispozitave nga neni 194 dhe 195 paragrafi 1 pika (d) dhe (e), lidhur me nenin 200 të LPK-

së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.186/17, datë 28.01.2020 

                      

                                                                                                                    Kryetari i kolegjit, 

                                                            Lumni Sallauka 

 

 


