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Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) (në tekstin e mëtutjeshëm :“Agjencia”), konform nenit 
10.2, pas shqyrtimit te listës fillestare të NSh “Ekonomia e Pyjeve” Prishtinë (PRN043), e cila i 
është nënshtruar procesit të likuidimit me datë 20.01.2011, nenit 10.3 të Rregullores së UNMIK-
ut nr. 2003/13 (me ndryshime), nenin 72, pika 2 dhe 3 të Ligjit, nr. 06/L-086 për Dhomën e 
Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në lidhje me Agjencinë dhe nenit 10.3 të 
Politikave Operacionale të Agjencisë, si dhe Udhëzimin e Dhomës së Posaçme të Gjykatës 
Supreme C-IV-20-0059, të datës 15 tetor 2020, lidhur me mënyrën e publikimit të listave të 20 
%-it të punëtorëve në kohë pandemie COVID 19, me datë 4, 5, 6, 7 dhe 8 nëntor 2021, 
publikon: 
 
 

   LISTËN  FILLESTARE TË PUNËTORËVE 
 
Të cilët i kanë plotësuar kriteret për përfitimin e një pjese të të hyrave prej 20% nga 
privatizimi/ likuidimi i NSh “Ekonomia e Pyjeve”, Prishtinë (PRN043),  si në vijim: 
 

Mbiemri Emri 
Pervoje 
pune Mbiemri Emri 

Pervoje 
pune Mbiemri Emri 

Pervoje 
pune 

Shehu  Sami       11.01  Shishani  Ramadan      11.55  Sylejmani  Besim      11.55  

Beka  Afrim      11.55  Lahi Nexhat       11.55  Mjeku Maliqe      11.22  

Ibriqi Jakup      11.43  Berisha  Rrustem       11.55  
          

    
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 72, pika 2 dhe 3, 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 “Ekonomia e Pyjeve’’ 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 

 
 
Po/Jo 
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kompetent.  

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 AGJENCINË 
KOSOVARE TË  PRIVATIZIMIT  DERI MË DATËN  29.11.2021, 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. 
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