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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 “ Mladost ” (GJI103) Fi 24/74 në Shtërpce si në vijim:
Sqarim: Numri mbrapa emrit nënkupton stazhin e punës në këtë NSH
Arifi Rafiz (26.04); Milkovic Dusanka (26.11); Stamenkovic Branka (19.86); Bojkovic Zoran (24.44);
Nedeljkovic Novica (37.80); Stanisavljevic Srboljub (27.41); Boskovic Igor (17.35); Pavletovic Tatjana
(22.65); Stankovic Jagoda (16.63); Bozilovic Dejan (19.96); Petkovic Vera (36.87); Stanojkovic Jovanka
(23.46); Djordjevic Lubica (23.68); Sibinovic Slobodanka (27.19); Stojanovic Blazica (24.40); Djurinac
Snezana (17.61); Staletovic Bozidar (26.04);Tomic Desanka (23.68); Geric Radojka (35.71); Staletovic
Milica (35.04); Vucic Verka (39.11); Geric Branislav (10.04); Staletovic Cvetko (28.08); Vukasinovic
Miroslavka (28.69); Ilic Dostana (26.04).
Çdo punëtor cili mendon se ai/ajo do te duhej te jetë përfshirë në Listën Përfundimtare të Punëtorëve,
apo çfarë do pretendimi tjetër ankimor lidhur me publikimin e kësaj liste, mund 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 theksuara në hyrje të Listës (e nenit 68, pika 5, dhe 7, të Shtojcës së Ligjit
për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës.)
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.
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 15.03.2019 para përfundimit të orarit të punës
Adresa:
Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës
Pallati i Drejtësisë-Hajvali
10000 Prishtinë, Kosovë

