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Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) (në tekstin e mëtutjeshëm :“Agjencia”), duke u bazuar 
në nenin 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut nr. 2003/13 (me ndryshime), nenin 68,pika 2 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 E PËRKOHSHME TË PUNËTORËVE 
 
Të cilët i kanë plotësuar kriteret për përfitimin e një pjese të të hyrave prej 20% nga 
privatizimi/ likuidimi i NSh “Enti për Urbanizëm dhe Projektime  Enginieering ” (PRN072)  

Fi 624/89 në Prishtinë ë ë ë si në vijim: 
 

Mbiemri Emri 
Vite 
pune Mbiemri Emri Vite pune Mbiemri Emri 

Vite 
pune 

Berisha  Besa   16.26  Ismaili Ismete   41.05  Redzepagic Sehija     26.27  

Bislimi Naim   24.14  Kryeziu  Shpresa   34.53  Sadriu Myrvete     35.70  

Daci Arjeta   16.16  Kuraja  Sinavera   35.69  Sejdiu Havushe     40.74  

Dervisholli Flaureta   13.80  

Luljeta -

Ceku Sokoli   26.04  Selimi Murat     33.59  

Docici-

Mustafa Rufije   29.12  Miftari Syrije   35.63  Selimi Selim     35.98  

Dushullovci Zymryt   18.19  Mrasoraj Ramazan   34.81  Selimi Lulzim       7.81  

Gashi Halil   32.64  Nikocevic Ifeta   14.14  Selimi Shida     15.29  

Geci Sebahate   42.36  Noberdali Shemsi   39.82  Shujaku Kimete     36.84  

Gerdovci Agron   24.70  Osmani  Shpresa   43.08  Vizdik Mahmut     40.59  

Hasani Resmije   24.54  Qafleshi Mirsad   12.81  Zhubi Iliriana     24.14  

Hoxha Florina   28.54  Ramani  Fatime   35.71  Zymi Remzije     40.03  

Ibrahimi  Terezija   35.69  

 

Punëtori/ja  i/e cili/la  konsideron se duhet të jetë i/e përfshirë në listë, apo çfarëdo pretendimi 

tjetër lidhur me  listën e publikuar, duhet të dorëzojë në Agjenci ankesën  në afatin prej 20 

ditëve pas datës së shpalljes së listës  në përputhje me nenin 68, pika 2, e Ligjit për Dhomën e 

Posaçme së bashku me formularin  dhe provat mbështetëse të cilat i ka në dispozicion ashtu siç 

është përcaktuar më poshtë: 

 

Emri i NSh-së  NSh “ EUP Enginieering” në Prishtinë 

Emri i parashtruesit 
të ankesës   

 

PROVAT TË CILAT  i BASHKANGJITEN ANKESËS   

  

1 Kopja e librezës së punës apo ndonjë dëshmi tjetër që 
konfirmon punësimin në NSh. Të gjitha kopjet e 

 

 



                

dokumentacionit duhet te jenë te vërtetuara nga organi 
kompetent. 

Po/Jo 

 

2 Adresa: 

  

Nr. i tel: 

 

Po/Jo 

 

3  

A konsideroni se jeni dëmtuar për shkak të diskriminimit  

Po/Jo 

 

4  

Provat tjera shtesë lidhur me ankesën  
Po/Jo 

 

Pretendimet ankimore : 

5 Mbi  cilën bazë  ushtrohet ankesa. 

 

 

 

Po/Jo 

 

6  

Korrigjimi i përvojës  së punës në listën e përkohshme 
 Po/Jo 

 

Nënshkrimi i parashtruesit të ankesës  
 

Data 

 

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 AGJENCIN 
KOSOVARE TE  PRIVATIZIMIT  DERI MË DATËN 17.06.2017  PARA PËRFUNDIMIT TË ORARIT TË 
PUNËS 

 

Nëse është e nevojshme Agjencia, mund të kërkojë informata shtesë ose të mbajë seanca 

dëgjimore për t’i shqyrtuar drejt  kërkesat, ankesat apo kundërshtimet. 

 

 
Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP)  

Rr.” Agim Ramadani ” Nr.23  

10 000 Prishtinë,  

Kosovë 

Tel: ++381 38 500 400 ext 0.  Fax-i: ++ 381 38 248 076  

Posta elektronike: info@pak-ks.org  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



                

 
 

 
Në pajtim me nenin 10.2 dhe nenin 10.3 të Rregullores të UNMIK-ut Nr. 2003/13 (me 

ndryshime), Komisioni për Shqyrtim të Listave Fillestare të Punëtorëve pas shqyrtimit të Listës 

Fillestare të punëtorëve të NSh EUP “Engineering” Prishtinë, lidhur me mospërfshirjen e emrave 

të tyre në Listën Fillestare që do të përfitojnë 20 % e të ardhurave nga privatizimi  i NSh-së , më 

datë 26 maj 2017 lëshon këtë:  

 
NJOFTIM PËR VENDIM 
 

 

I Kërkesat e ankuesve: Xhelal Osmani, Selatin Ismajli, REFUZOHEN SI TË PABAZUARA NË LIGJ. 
 

Arsyetim 
 
Komisioni për shqyrtimin e listave fillestare të punëtorëve duke u bazuar në dokomuntacionin e 

pranuar nga BSPK për punëtorët e lartpërmendur, konstaton që parashtruesit e kërkesave në 

vijim nuk i plotësojnë të gjitha kriteret ligjore sipas nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut nr. 

2003/13, pasi që të njëjtit nuk mund të dëshmojnë vazhdimësinë e marrëdhënies së punës në 

këtë NSh.  

 

Parashtruesi i kërkesës Xhelal Osmani:  si dëshmi mbi kualifikueshmërinë ka prezantuar kopjen e 

Librezës së Punës e cila figuron e hapur nga data 17.08.1981. Bazuar në nenin 69 të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet e Punës (“Gazeta Zyrtare e RS” nr. 29/90, 42/90, 28/91) që konsiderohet ligj i 

aplikueshëm në pajtim me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 1999/24 mbi Legjislacionin në Fuqi në 

Kosovë, libreza e punës është dokument publik, e cila përmban  shënimet mbi themelimin dhe 

ndërprerjen e  marrëdhënies se punës Përveç kësaj parashtruesi i kërkesës nuk ka paraqitur prova 

tjera në bazë të cilave Komisioni do të mund të konstatonte se i njëjti ka ndërmarrë veprim pozitiv 

juridik për te rifilluar marrëdhënien e punës pas Qershorit 1999, apo ndonjë prove përmes se cilës 

vërtetohet se punëtori ka qenë i interesuat për ta kontaktuar menaxhmentin e NSh-se. 

 

Parashtruesi i kërkesës Selatin Ismajli: si dëshmi mbi kualifikueshmërinë ka prezantuar kopjen e 

Librezës së Punës e cila figuron e hapur nga data 13.09.1988. Bazuar në nenin 69 të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet e Punës (“Gazeta Zyrtare e RS” nr. 29/90, 42/90, 28/91) që konsiderohet ligj i 

aplikueshëm në pajtim me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 1999/24 mbi Legjislacionin në Fuqi në 

Kosovë, libreza e punës është dokument publik, e cila përmban  shënimet mbi themelimin dhe 

ndërprerjen e  marrëdhënies se punës Përveç kësaj parashtruesi i kërkesës nuk ka paraqitur prova 

tjera në bazë të cilave Komisioni do të mund të konstatonte se i njëjti ka ndërmarrë veprim pozitiv 

juridik për te rifilluar marrëdhënien e punës pas Qershorit 1999, apo ndonjë prove përmes se cilës 

vërtetohet se punëtori ka qenë i interesuat për ta kontaktuar menaxhmentin e NSh-se. 

 

 

 



                

 

 

Këshilla Juridike: 
 
Pala e pakënaqur mund të ankohet ndaj këtij Vendimi tek Komisioni për Shqyrtimin e Ankesave 

ndaj Listave të Punëtorëve, Agjencia Kosovare e Privatizimit, brenda 20 (njëzet) ditësh, nga dita 

e fundit e shpalljes se Listës Fillestare, përkatësisht  këtij vendimi.  

 

Komisioni Shqyrtues i Listave Fillestare të Punëtorëve  

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) 

 
 

               

 


