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Agjencia  Kosovare e Privatizimit (tani e tutje: “Agjencia”), duke u bazuar në nenin 10 të 
Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 (me ndryshime), nenin 68, pika 5,6 dhe 7, të Ligjit, nr. 04/L-
033 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në lidhje me 
Agjencinë, dhe nenin 10.3 të Politikave Operacionale të Agjencisë, publikon: 
 
   LISTËN PËRFUNDIMTARE TË PUNËTORËVE 
 
Të cilët i kanë plotësuar kriteret për përfitimin e një pjese të të hyrave prej 20% nga 
privatizimi/likuidimi i NSh “ Qumështorja Konzume” (PRN005) Fi736/89  në Fushë Kosovë,   si 
në vijim: 
 

Mbiemri Emri 
Vite 
pune Mbiemri Emri 

Vite 
pune Mbiemri Emri 

Vite 
pune 

 Gashi Ramadan    23,71  Gashi Muharrem    30,90  Matoshi Sejdi    24,46  

Ahmeti Skender    32,13  Gashi Shefki    31,56  Matoshi Gani    32,13  

Asllani Ramadan    31,30  Gojnovci Skender    36,89  Maxhuni Shukri    26,47  

Azemi Idriz    32,04  
Haziri-
Latifi Fatime    24,58  Mustafa Shaip    30,97  

Berisha Nuhi    33,97  Ibishi Ali    19,94  Mustafa Shemsi    26,27  

Bislimi Hasim    33,76  Kelmendi Drita    29,52  Qehaja Banush    30,72  

Bogujevci Marie    30,64  Kllokoqi Ramiz    32,13  Reçica Nazmi    35,21  

Breznica Besim    22,97  Krasniqi Emine    27,26  Reçica Agim    32,75  

Deri Rifat    25,18  Krasniqi Ragip    27,26  Shaljani Nazmi    33,75  

Drenovci Bashkim    21,55  Krstic Ljiljana    34,63  Syla Zymer    31,60  

Dumani Xhylë    29,52  Maliqi Zana    29,52  Vokshi Enver 26,71 

Dushullovci Rexhep 32,52 Maliqi Begzat 30,39 

 
Çdo punëtor/re i/e cili/cila mendon se ai/ajo do të duhej të jetë përfshirë në listë, apo ta 
kundërshtojë një ose më shumë emra të punëtorëve  në listë, ka të drejtë të parashtrojë ankesë 
në Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës në afatin prej 20 ditëve nga dita e 
publikimit të listës në përputhje  me dispozitat e nenit 68, pika 7, të Ligjit për Dhomën e 
Posaçme. 
Ankesa duhet të parashtrohet  me shkrim dhe të përmbajë: (1) emrin dhe mbiemrin e 
parashtruesit të ankesës, (2) adresën e parashtruesit/parashtruesve të ankesës dhe (3) faktet  
ligjore në mbështetje të ankesës.  
 
Kopjet e dokumenteve duhet të jenë të vërtetuara nga organi kompetent në përputhje me ligjin. 
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Në rast se  ankesa parashtrohet në emër të ushtruesit të ankesës nga pala e tretë (p.sh avokati), 
atëherë  ai/ajo duhet të prezantojë  autorizimin e vërtetuar me shkrim   për të ndërmarrë 
veprime juridike në emrin e tij/saj.  
 
 Të gjitha ankesat në lidhje me këtë njoftim duhet të dorëzohen në Dhomën e Posaçme të 
Gjykatës Supreme të Kosovës deri më datën 04.05.2013 para përfundimit të orarit të punës  
 
Adresa: 
Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës 
Rr. “Nazim Gafurri “nr. 31 
10000  Prishtinë,  
Kosovë 
 

 
 
Agjencia Kosovare e Privatizimit (Agjencia), Komisioni për Shqyrtimin e Ankesave të Listave të 
Punëtorëve (KSHALP), duke u bazuar në dispozitat e nenit 68.2, 68.5 dhe 68.7 të Ligjit për 
Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës,  nr. 04/l-033, dispozitat e nenit 10.4 të 
Politikave Operacionale të Agjencisë, dhe  dispozitat e nenit 4.2 të Rregullave të Procedurës të 
Komisionit për Shqyrtimin e Ankesave të Listave të Punëtorëve, pas shqyrtimit të ankesave të 
parashtruara nga ankuesit lidhur me mospërfshirjen e emrave të tyre në listën e përkohshme të 
punëtorëve me të drejtën e përfitimit të një pjese prej 20%  të të ardhurave nga privatizimi i 
NSH “Qumështorja Konzume“ në Fushë Kosovë, Komisioni Shqyrtues i Listave të punëtorëve 
më datë 22.03.2013, merr këtë: 
 

                                                          V E N D I M  
 
I. REFUZOHEN SI TË PABAZUARA ankesat e Miodrag Kostic, Danica Ristic – Simonovic,  Zorica 
Todorovic, Radomir Velickovic, Snezana Jovanovic, Radomir Mirkovic, Ymer Mekolli, Milijana 
Stoisavljevic, Bozur Milicevic, Stjepan Nemsic, Dragomir Cicmilevic, Vladimir Milosevic, Bojan 
Ristic dhe Rasa Velickovic.  
 

 A r s y e t i m 
 
Në bazë të dëshmive të dorëzuara me ankesën,Komisioni për Shqyrtimin e Ankesave të Listave të 
Punëtorëve, konsideron se ankuesit në vijim nuk i plotësojnë kushtet ligjore që të kualifikohen 
për tu përfshirë në listën përfundimtare te punëtoreve, sipas nenit 10.4 të Rregullores së 
UNMIK-ut 2003/13. (me ndryshime). 
 
A. Ankesat me dëshmi  të pamjaftueshme 
Parashtruesi i ankesës: Ymer Mekolli nuk ka dorëzuar dëshmi të mjaftueshme ligjore për të 
mbështetur ankesën  e tij dhe nuk ka ofruar kopje të Librezës së Punës.  



 
A.1. Kanë themeluar marrëdhënie të re pune tek punëdhënësi tjetër dhe Libreza e punës është 
e mbyllur. 
Parashtruesit e ankesës: Zorica Todorovic, Stjepan Nemsic, Bojan Ristic, Rasa Velickovic kanë 
themeluar marrëdhënie te re pune tek punëdhënësi tjetër, ndërsa edhe Librezat e punës u janë 
mbyllur. 
 
Parashtruesit të ankesës: Danica Ristic – Simonovic, Milijana Stoisavljevic, Bozur Milicevic dhe 
Dragomir Cicmilevic, kanë dorëzuar kopje të pavërtetuar të Librezës së Punës që kanë qenë 
akoma të hapura. Megjithatë, parashtruesit e ankesës nuk kanë dorëzuar dëshmi të 
mjaftueshme në bazë të të cilave KSHALP do të mundë të vërtetonte që ata kanë ndërmarrë 
ndonjë veprim ligjor për tu kthyer në punë deri ne  kohen e privatizimit te NSH. 
 
Parashtruesit e ankesës  kanë dorëzuar dokument(e) që nuk kanë qenë të legalizuara nga organet  
kompetente sipas nenit 1-4 të Ligjit për Vërtetimin e Nënshkrimeve, Dorëshkrimeve dhe 
Kumtesave (Gazeta Zyrtare e RS Nr. 39/93, e datës 31.05.1993) dhe Rregullores së UNMIK-ut nr. 
1999/24.  
   
Parashtruesit e ankesës: Snezana Jovanovic dhe Radomir Mirkovic kanë dorëzuar kopje të 
vërtetuar të Librezës së Punës që kanë qenë akoma të hapura. Megjithatë, ankuesit nuk kanë 
dorëzuar dëshmi të mjaftueshme në bazë të të cilave KSHLP do të mundë të vërtetonte që ata 
kanë ndërmarrë ndonjë veprim ligjor për tu kthyer në punë pas qershorit 1999, apo ndonjë 
dëshmi tjetër për të dëshmuar se ankuesit kanë qenë të interesuar të kontaktojnë me 
menaxhmentin e NSH-së për të vërtetuar statusin e tyre nga marrëdhënia e punës deri në 
privatizimin e NSH.  
 
B. Parashtruesit e ankesës që kanë vdekur apo janë pensionuar para privatizimit  
Parashtruesi i ankesës: Radomir Velickovic ka qenë në pension  të parakohshëm (Pension me 
aftësi të kufizuara), ndërsa ankuesi Miodrag Kostic dhe Vladimir Milosevic  në kohën e 
privatizimit kanë qenë në moshën mbi 65 vjet, dhe sipas ligjit në fuqi ata kanë arritur moshën e 

pensionit të pleqërisë..  
 
KËSHILLA  JUDIRIKE: 
Kundër këtij Vendimi mund të ushtrohet ankesë në Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të 
Kosovës, për Çështjet e Ndërlidhura me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, në Prishtinë, në 
afatin prej 20 ditësh, nga dita e dorëzimit të këtij vendimi, përkatësisht publikimit të vendimit.  
 

 

 

 

 

 

 


