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Në çështjen juridike të:                                                       AC-I-16-0122 

                                                                          

A0001 G.D.                                       Ankuesit në shkallë të dytë 

A0002 V.L. 

A0003 M.K. 

Të përfaqësuar nga av. Prishtinë. 

A0004 V.T. dhe  

A0006 M.L. 

            

Kundër:                                           

    

                                                                                E paditura/Ankuesja    

A0001 Agjencia Kosovare e Privatizimit, Rr. “Ilir Konushevci” nr. 8, Prishtinë. 

 

Kundër:                                           

                                                                      

C-0002- D.Z.                        Ankuesit në shkallë të parë   

C0003 -  C.N. 

C0006 - T.R. 

C0008 - S.N.I. 

C0010 - S.Č. 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA –REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 
VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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C0011 - D.S.S. 

C0012 - Z.P. 

C0013- B.G. 

C0014- Đ.Č. 

C0015- S.Z.S. 

C0016- L.M. 

C0017- G.S. 

C0018- S.Ž. 

C0019- D.M.G. 

C0022- Z.A.P. 

C0023- K.S. 

C0025- N.J.P. 

C0026- S.M.M. 

C0027-M.M.I. dhe. 

C0033- D.J. 

 

Kolegji i Apelit i Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje 

që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (DHPGJS), i përbërë nga Ilmi 

Bajrami, gjyqtar kryesues, Sahit Sylejmani dhe Sabri Halili, gjyqtarë, duke 

vendosur lidhur me ankesën e ankuesve të parashtruar kundër Aktgjykimit të 

Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së C-II-13-0444 të datës 24 maj 2016, në 

seancën vendimmarrëse të mbajyur më 04 tetor 2019, me shumicë votash, lëshon 

këtë: 

 

                                             A K T G J Y K I M 

 

I. Ankesat e ankueseve: A0001 G.D., A0002 V.L., A0003 M.K., dhe 

A0006 M.L., refuzohen si të pa bazuara  dhe vërtetohet pika –II- dhe 

pika –III- e dispozitivit të Aktgjykimit C-II-13-0444 të datës 24 Maj 

2016 . 
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II. Ankesa e ankueses, A0005 AKP-së, lidhur me punëtorët: C-0002 D.Z., 

C0003 C.N., C0006 T.R., C0008 S.N., C0010 S.Či., C0011 D.S., C0012 

Z.P., C0014 Đ.Č., C0015 S.Z., C0016 L.M., C0017 G.S., C0018 S.Ž., 

C0019 D.M.G., C0023 K.S., C0026 S.M., C0027 M.I., dhe  C0033 D.J., 

refuzohet si e pa bazuar dhe  të njëjtit mbesin në listën e përfituesve 

të 20 % nga procesi i privatizimi i NSH-së, NSH në Fushë Kosovë. 

 

III. Ankesa e ankueses A0005 AKP-së, lidhur me punëtorët: C-0013 B.G., 

C0022 Z.P., dhe C0025 N.J.P., aprovohet si e bazuar dhe  të njëjtit, 

hiqen nga lista e përfituesve të 20 % nga procesi i privatizimi i NSH-

së, NSH në Fushë Kosovë.  

 

 

IV. Ankesa e ankueses: A0004 V.T., hedhet poshtë si e paafatshme. 

 

V.  Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurën ankimore. 

 

 

Rrethanat procedurale dhe gjendja faktike 

 

Ndërmarrja Shoqërore NSH në Fushë Kosovë,  është privatizuar  më 16 Nëntor 

2006. 

Lista përfundimtare e punëtorëve me të drejta legjitime ishte publikuar në mjetet e 

informimit publik në gjuhën shqipe dhe në gjuhën serbe më datë 07, 08 dhe 09 

Nëntor 2013 në gazetat,  koha ditore, bota sot,  Vijesti, dhe Danas. 

 

Afati i fundit  për paraqitjen e ankesave në DHPGJS ka qenë data 30 Nëntor 2013. 

Ndaj listës përfundimtare të AKP-së për punëtoret e kualifikuar, përfitues  të 20 

përqindëshit të të ardhurave nga privatizimi i NSH në Fushë Kosovë,  në DHPGJS 

janë paraqitur 34 ankesa.  
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Më 24 Maj 2016 Kolegji i Specializuar i Dhomës së Posaçme nxori Aktgjykimin C-II-

13-0444  me të cilin: 

 

-I- Ankesat e C-0002- D.Z.. 

  C-0003- Ć.N.. 

                C-0006-T.R. 

 C-0008- S.N.I.. 

                     C-0010- S.Či.. 

                     C-0011- D.S.S. 

                     C-0012- Z.P.. 

                     C-0013- B.G.. 

                     C-0014- Đ.Č. 

                     C0015- S.Z.S.. 

                     C0016- L.M. 

                     C0017- G.S. 

                     C0018- S.Ž. 

                     C0019- D.M.G. 

                     C0022- Z.A.P.. 

                     C0023- K.S. 

                    C0025- N.J.P. 

                    C0026- S.M.M. 

                    C0027-M.M.I. dhe. 

                    C0033- D.J., janë të bazuara. E paditura obligohet që ti përfshijë 

ankuesit në listën përfundimtare të punëtorëve  që do të përftojnë nga të hyrat e 

realizuara nga  privatizimi i NSH në Fushë Kosovë. 

 

- II- Ankesat e  C0001-J.K.. 

                        C0004- D.D.. 

                        C0005- S.S. 

                        C0007-B.N.N.. 

                        C0009- J.D.N.. 

                        C0020 S.P.. 
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                        C0021- H.A.N. 

                        C0024-V.T.. 

                        C0028- M.L. dhe. 

                        C0029-D.G., refuzohen si të pa bazuara. 

 

III- Ankesa e    C0030 G.D. 

                        C0031- V.L.. 

                        C0032-M.K. dhe. 

                        C0034- F.T., hedhen poshtë si të pa pranueshme. 

 

 

Ndaj  Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së C-II-13-0444  të datës 

24 Maj 2016, janë paraqitur 06 ankesa: ankesa e ankuesve C30-G.D., C31-V.L., 

C32- M.K., të cilat i përfaqëson av.B.I.nga Prishtina, ankesa e ankueses, C24-V.T., 

C28-M.L., dhe ankesa  e AKP-së-kundër ankuesve si në vijim:  

C-0002- D.Z., C0003 -  C.N., C0006 - T.R., C0008 - S.N.I., C0010 - S.Č. C0011 - 

D.S.-S, C0012 - Z.P., C0013- B.G. C0014- Đ.Č. C0015- S.Z.S., C0016- L.M., 

C0017- G.S. C0018- S.Ž., C0019- D.M.G.C0022- Z.A.P., C0023- K.S., C0025- 

N.J.P.C0026- S.M.M.C0027-M.M.I. dhe C0033- D.J. 

 

AKP-ja, ankesat e lartcekur i ka pranuar me datë 09 gusht 2016 dhe nuk ka 

parashtruar përgjigje ndaj të njëjtës. 

 

Arsyetimi ligjor 

 

Ankesa e ankueseve: A0001 G.D., A0002 V.L., A0003 M.K., dhe A0006 M.L., 

refuzohen si të pa bazuara.  

  

 Ankesa e ankueses,  A0005 (AKP-së) refuzohet si e pa bazuar si në pikën –II- të 

dispozititvit. 
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 Ankesat e ankueses, A0005 (AKP-së), aprovohet si e bazuar si në piken –III- të 

dispozitivit. 

 

 Ankesa e ankueses: A0004 V.T. hedhet poshtë si e pa pranueshëm për shkak të 

skadimit të afatit.  

 

Në bazë të nenit 69.1 të Ligjit të Republikës së Kosovës nr. 06/L-086 mbi Dhomën 

e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për Çështjet lidhur me Agjencinë 

Kosovare të Privatizimit Kolegji i Apelit vendos që të heq dorë nga pjesa gojore e 

procedurës.  

 

Meritat e ankesave dhe vlerësimi i kolegjit të Apelit 

 

A0001 G.D. 

 

Me 07 Qershor  2016 Ankuesja A0001 - G.D., të cilën e përfaqëson av.B.I., ka 

parashtruar ankesë kundër  Aktgjykimit, C-II-13-0444  të datës 24 Maj 2016. 

Përfaqësuesi i ankueses pohon se ankuesja me dt.06.12.2013, apo katër (4) ditë 

pas afatit, ankuesja ka paraqitur në gjykatë ankesën e saj kundër listës 

përfundimtare. Gjykata e shkallës së parë nuk e ka vlerësuar fare faktin se 

ankuesja ka qenë dhe ende sod e kësaj dite jeton në Serbi dhe ka pasur pengesa të 

shumta për të mësuar faktin se ishte publikuar lista përfundimatare lidhur me këtë 

NSH. Gjykata është dashur që të konsiderojë se ankuesja së bashku me ankesë ka 

bërë edhe kërkes për kthimin në gjendjen e mëparshme, ashtu siq parashihet me 

nenin 129 (1) të Ligjit Për Proceduren Kontestimore, i cili ligj zbatohet mutatis 

mutandis sipas nenit 14 (4) të ligjit për Dhomen e Posaçme. Kjo ka qenë e mundur 

për shkak se vonesa e punëtores ka qenë katër (4) ditore , që do të thotë se ka 

qenë me e vogël se vonesa prej 60 ditësh që parashihet me nenin 130 (3) të ligjit 

për procedurën kontestimore. Andaj në përputhje me nenin 129 (1) të LPK-së 

anksen  e punëtores ta konsideroj si të paraqitur me kohë. Përfaqësuesi i ankueses 

ka pohuar se ankuesja ka qenë punëtore e NSH-së nga 01.09.1990 deri me 

15.08.1997, dhe pastaj nga 16.08.1997 dhe ka punuar në NSH deri në përfundimin 
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e luftës në Kosovë në qershor të vitit 1999. Pas përfundimit të luftës objekti i 

ndërmarrjes është shfrytëzuar nga ana e UNMK-ut. Në këtë ndërmarrje në menyrë 

aktive nuk punonte askush në NSH përveç rojeve. Përfaqësuesi i ankueses pohon 

se ankuesja ka qenë në listën e pagave të NSH-së për më tepër se tri vite  dhe se 

në momentin e privatizimit të kësaj ndërmarrje ajo ka qenë e rregjistruar si 

punëtore e ndërmarrjes për shkak se librezën e punës e kishte ende të hapur. 

Andaj i propozojë Kolegjit të Apelit që të miratoj këtë ankesë si të bazuar duke e 

ndryshuar aktgjykimin e kolegjit të specializuar dhe të përfshijë ankuesen në listën 

përfundimtare.  

 

AKP-ja, ankesën e lartcekur e ka pranuar me datë 09 gusht 2016 dhe nuk ka 

parashtruar përgjigje ndaj të njëjtës. 

 

Kolegji i Specializuar lidhur me këtë ankuese ka konstatuar se ankesa është e pa 

pranueshme sepse është parashtruar jashtë afatit ligjor. 

Pas shikimit të shkresave të lëndës dhe vlerësimit të të njëjtave, Kolegji i Apelit 

vjen në përfundim se konstatimi i Kolegjit të Specializuar është i saktë, pasi që afati 

i fundit  për paraqitjen e ankesave në DHPGJS kundër Listës përfundimtare  ka 

qenë data 30 nëntor 2013, ndërsa në rastin konkret përfaqësuesi i ankueses ka 

ushtruar ankesë jashtë afatit të paraparë ligjor ndaj listës përfundimtare 

përkatësisht me datë 06 dhjetor 2013, andaj edhe e njëjta është hedhur poshtë si e 

pa pranueshme nga ana e Kolegjit të Specializuar konform dispozitës se nenit 10.6 

(a) të Rregullores se UNMIKU-ut, nr. 2003/13, sipas së cilës dispozitë ankesa duhet 

të dorëzohet në Dhomën e Posaçme brenda 20 ditëve pas shpalljes përfundimtare 

në media nga Agjencia, në bazë të paragrafit 10.3 të listës së të punësuarve me të 

drejta legjitime. Përfaqësuesi i ankueses, në ankesën e parashtruar pranë Kolegjit 

të Apelit, nuk ka paraqitur ndonjë fakt tjetër që do të ndikonte në vendosje ndryshe 

në këtë çështje. Sa i përket pretendimit se ka bërë kërkesë për kthim në gjendje të 

mëparshme në shkallë të parë, kolegji i apelit vlerëson se një pretendim i tillë nuk 

qëndron pasi që nga shkresat e lëndës të shkallës së parë shihet që ankuesi nuk e 

ka ushtruar një kërkesë të tillë, ndërsa pretendimet tjera ankimore lidhur me të 

drejtën për tu futur në listën përfundimtare mbeten të pa shqyrtuara pasi që 
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ankesa e ushtruar në shkallë të parë është e pa afatshme dhe ky fakt është pengës 

për të proceduar më tutje lidhur me vlerësimin meritor të ankesës. 

 

Mbi bazën e  këtyre arsyeve, Kolegji i Apelit konstaton se Ankesa është e pabazuar 

dhe rrjedhimisht  aktvendimi  ankimor sa i përket kësaj ankuese vërtetohet si i 

drejtë dhe i bazuar në ligj. 

 

A0002 V.L. 

 

Me 07 Qershor  2016 Ankuesja A0002 - V.L., të cilën e përfaqëson av.B.I., ka 

parashtruar ankesë kundër  Aktgjykimit, C-II-13-0444  të datës 24 Maj 2016. 

Përfaqësuesi i ankueses pohon se ankuesja me dt.09.12.2013, apo shtatë (7) ditë 

pas afatit, ankuesja ka paraqitur në gjykatë ankesën e saj kundër listës 

përfundimtare. Gjykata e shkallës së parë nuk e ka vlerësuar fare faktin se 

ankuesja ka qenë dhe ende sod e kësaj dite jeton në Serbi dhe ka pasur pengesa të 

shumta për të mësuar faktin se ishte publikuar lista përfundimatare lidhur me këtë 

NSH. Gjykata është dashur që të konsiderojë se ankuesja së bashku me ankesë ka 

bërë edhe kërkes për kthimin në gjendjen e mëparshme, ashtu siq parashihet me 

nenin 129 (1|) të Ligjit Për Proceduren Kontestimore, i cili ligj zbatohet mutatis 

mutandis sipas nenit 14 (4) të ligjit për Dhomen e Posaçme. Kjo ka qenë e mundur 

për shkak se vonesa e punëtores ka qenë katër (4) ditore , që do të thotë se ka 

qenë me e vogël se vonesa prej 60 ditësh që parashihet me nenin 130 (3) të ligjit 

për procedurën kontestimore. Andaj në përputhje me nenin 129 (1) të LPK-së 

anksen  e punëtores ta konsideroj si të paraqitur me kohë.Përfaqësuesi i ankueses 

ka pohuar se ankuesja ka qenë punëtore e NSH-së nga 01.03.1990 e deri në 

përfundimin e luftës në Kosovë në qershor të vitit 1999. Pas përfundimit të luftës 

objekti i ndërmarrjes është shfrytëzuar nga ana e UNMK-ut. Në këtë ndërmarrje në 

menyrë aktive nuk punonte askush në NSH përveç rojeve. Përfaqësuesi i ankueses 

pohon se ankuesja ka qenë në listën e pagave të NSH-së për më tepër se tri vite  

dhe se në momentin e privatizimit të kësaj ndërmarrje ajo ka qenë e rregjistruar si 

punëtore e ndërmarrjes për shkak se librezën e punës e kishte ende të hapur. 

Andaj i propozojë Kolegjit të Apelit që të miratoj këtë ankesë si të bazuar duke e 



9/
1
 

 

ndryshuar aktgjykimin e kolegjit të specializuar dhe të përfshijë ankuesen në listën 

përfundimtare.  

 

AKP-ja, ankesën e lartcekur e ka pranuar me datë 09 gusht 2016 dhe nuk ka 

parashtruar përgjigje ndaj të njëjtës. 

 

Kolegji i Specializuar lidhur me këtë ankuese ka konstatuar se ankesa është e pa 

pranueshme sepse është parashtruar jashtë afatit ligjor. 

 

Pas shikimit të shkresave të lëndës dhe vlerësimit të të njëjtave, Kolegji i Apelit 

vjen në përfundim se konstatimi i Kolegjit të Specializuar është i saktë, pasi që afati 

i fundit  për paraqitjen e ankesave në DHPGJS kundër Listës përfundimtare  ka 

qenë data 30 nëntor 2013, ndërsa në rastin konkret përfaqësuesi i ankueses ka 

ushtruar ankesë jashtë afatit të paraparë ligjor ndaj listës përfundimtare 

përkatësisht me datë 06 dhjetor 2013, andaj edhe e njëjta është hedhur poshtë si e 

pa pranueshme nga ana e Kolegjit të Specializuar konform dispozitës se nenit 10.6 

(a) të Rregullores se UNMIKU-ut, nr. 2003/13, sipas së cilës dispozitë ankesa duhet 

të dorëzohet në Dhomën e Posaçme brenda 20 ditëve pas shpalljes përfundimtare 

në media nga Agjencia, në bazë të paragrafit 10.3 të listës së të punësuarve me të 

drejta legjitime. Përfaqësuesi i ankueses, në ankesën e parashtruar pranë Kolegjit 

të Apelit, nuk ka paraqitur ndonjë fakt tjetër që do të ndikonte në vendosje ndryshe 

në këtë çështje. Sa i përket pretendimit se ka bërë kërkesë për kthim në gjendje të 

mëparshme në shkallë të parë, kolegji i apelit vlerëson se një pretendim i tillë nuk 

qëndron pasi që nga shkresat e lëndës të shkallës së parë shihet që  ankuesi nuk e 

ka ushtruar një kërkesë të tillë, ndërsa pretendimet tjera ankimore lidhur me të 

drejtën për tu futur në listën përfundimtare mbeten të pa shqyrtuara pasi që 

ankesa e ushtruar në shkallë të parë është e pa afatshme dhe ky fakt është pengës 

për të proceduar më tutje lidhur me vlerësimin meritor të ankesës. 

 

Mbi bazën e  këtyre arsyeve, Kolegji i Apelit konstaton se Ankesa është e pabazuar 

dhe rrjedhimisht  aktvendimi  ankimor sa i përket kësaj ankuese vërtetohet si i 

drejtë dhe i bazuar në ligj. 
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A0003 M.K. 

 

Me 07 Qershor  2016 Ankuesja A0003 - M.K., të cilën e përfaqëson av.B.I.nga 

Prishtina, ka parashtruar ankesë kundër  Aktgjykimit, C-II-13-0444  të datës 24 

Maj 2016. Përfaqësuesi i ankueses pohon se ankuesja me dt.09.12.2013, apo 

shtatë (7) ditë pas afatit, ankuesja ka paraqitur në gjykatë ankesën e saj kundër 

listës përfundimtare. Gjykata e shkallës së parë nuk e ka vlerësuar fare faktin se 

ankuesja ka qenë dhe ende sod e kësaj dite jeton në serbi dhe ka pasur pengesa të 

shumta për të mësuar faktin se ishte publikuar lista përfundimatare lidhur me këtë 

NSH. Gjykata është dashur që të konsiderojë se ankuesja së bashku me ankesë ka 

bërë edhe kërkes për kthimin në gjendjen e mëparshme, ashtu siq parashihet me 

nenin 129 (1) të Ligjit Për Proceduren Kontestimore, i cili ligj zbatohet mutatis 

mutandis sipas nenit 14 (4) të ligjit për Dhomen e Posaçme. Kjo ka qenë e mundur 

për shkak se vonesa e punëtores ka qenë katër (4) ditore , që do të thotë se ka 

qenë me e vogël se vonesa prej 60 ditësh që parashihet me nenin 130 (3) të ligjit 

për procedurën kontestimore. Andaj në përputhje me nenin 129 (1) të LPK-së 

anksen  e punëtores ta konsideroj si të paraqitur me kohë. Po ashtu Përfaqësuesi i 

ankueses ka pohuar se ankuesja ka qenë punëtore e NSH-së nga 01.09.1990 deri 

me 11.03.1997, pastaj prej 12.03.1997 deri me 15.08.1997, dhe pastaj nga 

16.08.1997 dhe ka punuar në këtë ndërmarrje deri në përfundimin e luftës në 

Kosovë në qershor të vitit 1999. Pas përfundimit të luftës objekti i ndërmarrjes 

është shfrytëzuar nga ana e UNMK-ut. Në këtë ndërmarrje në menyrë aktive nuk 

punonte askush në NSH përveç rojeve. Përfaqësuesi i ankueses pohon se ankuesja 

ka qenë në listën e pagave të NSH-së për më tepër se tri vite  dhe se në momentin 

e privatizimit të kësaj ndërmarrje ajo ka qenë e rregjistruar si punëtore e 

ndërmarrjes për shkak se librezën e punës e kishte ende të hapur. Andaj i 

propozojë Kolegjit të Apelit që të miratoj këtë ankesë si të bazuar duke e ndryshuar 

aktgjykimin e kolegjit të specializuar dhe të përfshijë ankuesen në listën 

përfundimtare.  
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AKP-ja, ankesën e lartcekur e ka pranuar me datë 09 gusht 2016 dhe nuk ka 

parashtruar përgjigje ndaj të njëjtës. 

 

Kolegji i Specializuar lidhur me këtë ankuese ka konstatuar se ankesa është e pa 

pranueshme sepse është parashtruar jashtë afatit ligjor. 

 

Pas shikimit të shkresave të lëndës dhe vlerësimit të të njëjtave, Kolegji i Apelit 

vjen në përfundim se konstatimi i Kolegjit të Specializuar është i saktë, pasi që afati 

i fundit  për paraqitjen e ankesave në DHPGJS kundër Listës përfundimtare  ka 

qenë data 30 nëntor 2013, ndërsa në rastin konkret përfaqësuesi i ankueses ka 

ushtruar ankesë jashtë afatit të paraparë ligjor ndaj listës përfundimtare 

përkatësisht me datë 06 dhjetor 2013, andaj edhe e njëjta është hedhur poshtë si e 

pa pranueshme nga ana e Kolegjit të Specializuar konform dispozitës se nenit 10.6 

(a) të Rregullores se UNMIKU-ut, nr. 2003/13, sipas së cilës dispozitë ankesa duhet 

të dorëzohet në Dhomën e Posaçme brenda 20 ditëve pas shpalljes përfundimtare 

në media nga Agjencia, në bazë të paragrafit 10.3 të listës së të punësuarve me të 

drejta legjitime. Përfaqësuesi i ankueses, në ankesën e parashtruar pranë Kolegjit 

të Apelit, nuk ka paraqitur ndonjë fakt tjetër që do të ndikonte në vendosje ndryshe 

në këtë çështje. Sa i përket pretendimit se ka bërë kërkesë për kthim në gjendje të 

mëparshme në shkallë të parë, kolegji i apelit vlerëson se një pretendim i tillë nuk 

qëndron pasi që nga shkresat e lëndës të shkallës së parë shihet që  ankuesi nuk e 

ka ushtruar një kërkesë të tillë, ndërsa pretendimet tjera ankimore lidhur me të 

drejtën për tu futur në listën përfundimtare mbeten të pa shqyrtuara pasi që 

ankesa e ushtruar në shkallë të parë është e pa afatshme dhe ky fakt është pengës 

për të proceduar më tutje lidhur me vlerësimin meritor të ankesës. 

 

Mbi bazën e  këtyre arsyeve, Kolegji i Apelit konstaton se Ankesa është e pabazuar 

dhe rrjedhimisht  aktvendimi  ankimor sa i përket kësaj ankuese vërtetohet si i 

drejtë dhe i bazuar në ligj. 

 

A0004 V.T. 
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Me 15 Qershor  2016 Ankuesja A0004- V.T., ka parashtruar ankesë kundër  

Aktgjykimit, C-II-13-0444  të datës 24 Maj 2016, për shkak të shkeljeve të 

dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale. Ankusja pohon se 

kolegji i specializuar gabimisht ka vërtetuar se ankuesja ishte e punësuar  në NSH 

nga data 01.09.1990 deri me 01.11.1997. Ajo pohon se ka punuar në NSH ”Fabrika 

e Trikotazhit” në Fushë Kosovë deri me dt.15.08.1997 dhe ishte e regjistruar në 

regjistrin nën numrin M 202. Me 16 Gusht 1998 në bazë të ndryshimit të statusit të 

ndërmarrjes unë jam regjistruar në regjistrin e HK PK Yumco Vranje nën numrin M 

18022, e cila shihet nga një fotokopje e faqes së librit amë me një shënim të 

shkruar në cirilik. Ajo pohon se pavarësisht nga ndryshimet e statusit që janë bërë 

nga bashkimi i ndërmarrjes ankuesja vazhdoi të punonte në të njëjtin vend pune, 

në të njëjtën makine për qepje në lokalet e ndërtesës së fabrikës në Fushë Kosovë. 

Ajo pohon se kurr nuk ka punuar në fabrikën “Yumco”-Vranjë të Serbisë. Andaj i 

propozojë Kolegjit të Apelit që të miratoj këtë ankesë si të bazuar duke e ndryshuar 

aktgjykimin e kolegjit të specializuar dhe të përfshijë ankuesen në listën 

përfundimtare të punonjësve të NSH Fushë Kosovë. 

AKP-ja, ankesën e lartcekur e ka pranuar me datë 09 gusht 2016 dhe nuk ka 

parashtruar përgjigje ndaj të njëjtës. 

Kolegji i Specializuar lidhur me këtë ankuese ka konstatuar se sipas librit amë 

marrëdhënia e punës ishte ndërprerë në bazë të vendimit nr. M.202, te lëshuar më 

01.11.1997.  Pasi që ankuesja nuk ka paraqitur librezën e punës , gjykata nuk 

është në gjendje që të përcaktojë në tërësi situatën faktike nëse ankuesja ka qenë 

punëtore e NSH-së pas vitit 1997, andaj ankesën e refuzon si të pabazë. 

 

Sa i përket kësaj ankuese Kolegji i Apelit vlerëson se e njëjta është paraqitur jashtë 

afatit të paraparë ligjor. Nga shkresat e lëndës përkatësisht nga flet kthesa me të 

cilën është pranuar aktgjykimi i atakuar, Kolegji i Apelit vërteton faktin se 

aktgjykimi C-II-13-0444  është pranuar nga ana e ankueses me datë 03 mars 2016 

dhe sipas këshillës juridike të të njëjtit vendim është paraparë se mund të 

ushtrohet ankesa në afat prej 21 ditësh. Në rastin konkret ankuesja ka pasur të 

drejtë të parashtrojë ankesë deri më datë 24 mars 2016, ndërsa ankesa është 
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parashtruar më datë 15 qershor 2016, që i bie se është parashtruar jashtë afatit të 

paraparë ligjor, andaj Kolegji i Apelit ankesën e ankueses e hedhë poshtë si të pa 

afatshme. 

 

A0006 M.L. 

 

Me 24 Qershor 2016 Ankuesja A0006- M.L., ka parashtruar ankesë kundër  

Aktgjykimit, C-II-13-0444  të datës 24 Maj 2016.Ajo pohon se arsyetimi i 

aktgjykimit nuk eshte i argumentuar mjaftueshëm, sepse libreza e punës nuk mund 

të jetë dëshmi e vetme per marrëdhënien e punës në NSH. Ajo ka pohuar se libreza 

e punës si dokument kur punëtori themelon marrëdhënien e punës dorëzohet tek 

departamenti i të dhënave personale të ndërmarrjes deri në pensionimin e 

punëtorit. Libreza ime e punës si dokument ka mbetur në firmën   dhe është 

shkatëruar nga ata që kanë hyrë në firmë. 

 

AKP-ja, ankesën e lartcekur e ka pranuar me datë 09 gusht 2016 dhe nuk ka 

parashtruar përgjigje ndaj të njëjtës. 

Kolegji i Specializuar lidhur me këtë ankuese ka konstatuar se ankuesja ishte 

punetore e NSH-së nga data 01.03.1990 deri me dt.30.01.1998.  Pasi që ankuesja 

nuk ka paraqitur librezën e punës , gjykata nuk është në gjendje që të përcaktojë 

në tërësi situatën faktike nëse ankuesja ka qenë punëtore e NSH-së pas vitit 1997, 

andaj ankesën e refuzon si të pabazë. 

 

Kolegji i Apelit vlerëson si të drejtë dhe të bazuar në ligj përfundimin e Kolegjit të 

Specializuar lidhur me këtë ankuese. Nga gjendja faktike e vërtetuar dhe nga 

shkresat e lëndës shihet dhe nuk është kontestuese se e njëjta ka qenë punëtore e 

NSH-së deri në vitin 1997, kjo dëshmohet në bazë të vendimit për pushim të 

lehonisë nr.18112/89, dt.29.12.1997,  mirëpo e njëjta pas vitit 1997 nuk prezanton 

asnjë provë tjetër materiale se ka vazhduar punën në NSH. Ankuesja as në shkallë 

të parë e as në shkallë të dytë në ankesë nuk ka pohuar asnjë rrethane 

diskriminuese kundër saj me të cilën Kolegji i Apelit do të kishte mundur të 

konstatonte se ajo nuk ishte në gjendje të punojë sepse ishte diskriminuar, nga kjo 
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vije përfundimi se kjo ankuese nuk i  plotëson kushtet ligjore nga neni 10.4 i 

Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 të ndryshuar për tu përshirë në listën 

përfundimtare të të punësuarve. 

 

Mbi bazën e  këtyre arsyeve, Kolegji i Apelit konstaton se Ankesa është e pabazuar 

dhe rrjedhimisht  aktgjykimi  ankimor sa i përket kësaj ankuese vërtetohet si i 

drejtë dhe i bazuar në ligj. 

 

 

Ankesa  A0005 - Agjencia Kosovare e Privatizimit 

 

Më datë 20.06.2016 Ankuesja A0005 Agjencia Kosovare e Privatizimit ka 

parashtruar ankesë dhe atë pjesërisht kundër pikës –I- të dispozitivit të  

Aktgjykimit C-II-13-0444 të datës 01 Qershor 2016 për shkak të vërtetimit të 

gabuar të gjendjes faktike dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale. Kolegjit 

të Apelit i propozon që ta aprovojë ankesën  si të bazuar dhe anulon Aktgjykimin  

C-II-13-0444  të pranuar me dt.01.06.2016 në pjesën e atakuar. AKP-ja  ka pohuar 

se në bazë të arsyetimit ligjor të aktgjykimit, si arsye kryesore për futjen e 

punëtorëve në listën përfundimtare me të drejta legjitime për marrjen e një pjese 

të të ardhurave nga privatizimi i NSH-së është diskriminimi. Sipas ankueses nuk 

janë ofruar prova nga të cilat mund të parashikohet diskriminimi direkt apo indirekt 

dhe vetëm nëse këto fakte dhe prova parashtrohen e paditura duhet të sjell kundër 

argumente dhe prova se nuk ka pasur qasje diskriminuese andaj në rastet kur 

paditësi nuk ofron argumente të besueshme për diskriminimin atëherë as e paditura 

nuk mund të paraqesë kundër argumentet e saj lidhur me diskriminimin. AKP-ja 

konsideron se aktgjykimi i kundërshtuar i Dhomës së Posaçme është jo kosistent, i 

pa argumentuar në bazë të ligjit të aplikueshëm, nuk i përmban faktet vendimtare 

dhe në mënyrë arbitraren e interpreton drejtën e aplikueshme. 

 

Diskriminimi 
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Në mënyrë që të ndalojë diskriminimin, promovojë dhe të fusë në fuqi parimin e 

trajtimit të barabartë të qytetarëve të Kosovës, Kuvendi i Kosovës, më 30 korrik 

2004, miratoi Ligjin Kundër Diskriminimit nr. 2004/3. 

 

Sa i përket barrës së provave, neni 8 i Ligjit Kundër Diskriminimit, mbi barrën e 

provave, thotë si vijon: 

 

8.1. Kur personat të cilët e konsiderojnë se parimi i trajtimit të barabartë nuk është 

zbatuar ndaj tyre, paraqesin faktet para organit administrativ apo Gjykatës 

kompetente, nga të cilat mund të supozohet se ka pasur diskriminim të 

drejtpërdrejtë apo të tërthortë, barra e provës bie mbi palën e paditur, e cila duhet 

të dëshmojë se nuk ka pasur shkelje të parimit të trajtimit të barabartë. 

 

Sipas interpretimit të mësipërm, kur një ankues ka për qëllim të dëshmojë se është 

diskriminuar, nga ai/ajo kërkohet vetëm që të pretendojë faktet specifike nga të 

cilat mund të supozohet se ka pasur diskriminim (të drejtpërdrejtë apo të 

tërthortë), dhe i mbetet të paditurit (në këtë rast Agjencisë) që të dëshmojë të 

kundërtën, d.m.th. të dëshmojë se nuk ka pasur shkelje të parimit të trajtimit të 

barabartë.  

Sipas të drejtës precedentale DHPGJS-së(ASC-11-0069, AC-I-12-0012 etj), të 

diskriminuar mund të llogariten: 

 

a) punëtorët e përkatësisë etnike shqiptare, apo që u takojnë minoriteteve 

ashkali, romë, egjiptian, goran dhe turq, të cilit ishin larguar për arsye diskriminimi 

në periudhën e ashtuquajtur të “masave të përkohshme serbe” (që sillet prej vitit 

1989 deri në vitin 1999), apo të cilët u diskriminuan edhe në periudha të 

ndryshme, për shkak të etnisë së tyre, besimeve politike dhe religjioze, etj.;  

b) punëtorët e përkatësisë etnike serbe të cilët për shkak të mungesës së 

sigurisë pas vitit 1999, nuk u paraqiten në punë dhe të njëjtit nuk u gjendën në 

listat përfundimtare të punëtorëve. 
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Si pasojë e të ashtuquajturave “Masa të Përkohshme” të vëna në NSH, 

menaxhmenti shqiptar u largua dhe u zëvendësua me menaxhmentin serb (shih 

Ligji mbi Masat e Përkohshme për Mbrojtjen Shoqërore të të Drejtave Vetë-

Menaxhuese dhe të Pronës Shoqërore, publikuar në Gazetën Zyrtare të Republikës 

Socialiste të Serbisë nr. 49 të datës 28 tetor 1989, i vili ligj nuk është në fuqi sipas 

rregullores se UNMIK-ut 1999/24) një numër i punëtorëve që i takojnë minoritetit 

serbo-kosovar, punuan gjatë periudhës së masave të përkohshme serbe (1989-

1999), por nuk ishin në gjendje që të kthehen në punë menjëherë pas luftës, pra 

duke u diskriminuar nga menaxhmenti i ri. Kur një ankues pretendon fakte 

specifike diskriminuese i mbetet të paditurit që të dëshmojë se ankuesi nuk është 

diskriminuar. 

 

Për të gjitha arsyet e mësipërme ligjore, ankesa pranohet si e bazuar kur ankuesi 

dëshmon të ketë qenë i punësuar në NSH për së paku tri vite dhe ai është i 

regjistruar si punëtor i NSH-së në kohën e privatizimit ose kur ai ka dorëzuar prova 

se nuk ishte në gjendje të punojë sepse ishte diskriminuar, në të kundërtën ankesa 

duhet si e pa bazuar kur faktet dhe rrethanat e lartpërmendura nuk janë vërtetuar 

nga ankuesi. 

Në çështjen konkrete ankesa e AKP-së e ushtruar kundër pikës së –I- të dispozitivit 

të aktgjykimit të atakuar është pjesërisht e bazuar dhe pjesërisht e pa bazuar  pasi 

që ankuesit të cilët janë futur në listën përfundimtare nga ana e Kolegjit të 

Specializuar kanë dëshmuar se kanë qenë punëtor të NSH-së dhe kanë pretenduar 

diskriminimin e largimit të tyre nga puna para dhe pas qershorit të vitit 1999. 

 

Andaj për këto arsye është i saktë përfundimi i Kolegjit të Specializuar për këta 

ankues dhe të njëjtit duhen të përfshihen në listën përfundimtare pasi që i 

plotësojnë kushtet ligjore në bazë të nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 

2003/13. 

 

Ne vazhdim jepen arsyet specifike ligjore për secilin ankues, të cilët duhet të 

mbeten ne listën përfundimtare me të drejta legjitime dhe për ata të cilët nuk i 
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plotësojnë kriteret ligjore për tu përfshirë në listën përfundimtare me të drejta 

legjitime. 

 

C0002 D.Z. 

 

Ankuesja në shkallë të parë C-0002, D.Z.  më 18.11.2013 ka paraqitur ankesë në 

Dhomën e Posaçme kundër të paditurës AKP-së, duke kërkuar përfshirjen në listën 

e punëtorëve me të drejta legjitime për të përfituar pjesën prej 20% të të 

ardhurave nga privatizimi i NSH në Fushë Kosovë. Ankuesja ka theksuar se ka 

punuar në NSH që nga data 26.07.1992 deri në mars të vitit 1997. Si provë ka 

dorëzuar  kopjen e librezës së punës nr.125281, një kopje të vendimit  të 

dt.26.07.1992, kopjen e leternjoftimit, një kopje të aksioneve të regjistruara të 

dt.12.08.1999 dhe 09.02.2000. 

 

E paditura ka parashtruar përgjigje në ankesë duke pohuar se ankuesja në bazë të 

librezës së punës shihet se marrëdhënia e punës është mbyllur me 15.08.1997 në 

NSH-Fushë Kosovë dhe ishte rihapur me 16.08.1997 në Holding Company. AKP-ja 

deklaron se sipas Aktgjykimit të DHPGJS –së nr.SCC-05-0482, NSH Fushë Kosovë 

është subjekt juridik i pavarur nga H C me seli në Vranjë nga data 10.06.1999. 

Ankuesja nuk ishte e regjistruar si punëtore e NSH- Fushë Kosovë në kohën e 

privatizimit ajo nuk i plotëson kushtet e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 

2003/13, prandaj nuk ka bazë për ta përfshirë në listën e punëtorëve me të drejta 

legjitime. 

 

Kolegji i Specializuar lidhur me këtë ankues ka konstatuar se ankuesja ka qenë 

punëtore e NSH-Fushë Kosovë që nga viti 1992 deri në vitin 1997, kur ndërmarrja e 

njëjtë ishte transformuar ne NSH-Fushë Kosovë, ku ajo vazhdoi të punojë dhe ka 

punuar gjatë gjithë kohës në të njëjtat lokale  të NSH-së  në Fushë Kosovë. Sipas 

dëshmive ajo kur nuk ka punuar në fabrikën  -Vranje në Serbi.Transformimi i Fushë 

Kosovë  nuk ka ndodhur para datës 10 qershor 1999. Gjykata konsideron se 

ankuesja i plotëson kushtet e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 të 

ndryshuar. 
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Kolegji i Apelit, pas shikimit të shkresave të lëndës vjen në përfundim se ankesa e 

ankueses në shkallë të parë C-0002, D.Z. është e bazuar dhe vlerësimi i Kolegjit të 

Specializuar është i drejtë.  

Nga gjendja faktike e vërtetuar dhe nga shkresat e lëndës shihet që ankuesja ka 

qenë në marrëdhënie pune në NSH dhe kjo vërtetohet nga libreza e punës nga e 

cila vërtetohet fakti se ankuesja ka filluar marrëdhënien e punës në NSH dhe ka 

qenë punëtore e NSH Fushë Kosovë që nga data 26.07.1992 e deri më 15.08.1997, 

kur ndërmarrja e njëjtë ishte transformuar në NSH Fushë Kosovë, ku ajo vazhdoi të 

punojë dhe ka punuar gjatë gjithë kohës në të njëjtat lokale  të NSH-së  në Fushë 

Kosovë që nga data 16.08.1997, libreza e punës e hapur, marrëdhënia e saj e 

punës  në NSH dëshmohet edhe në bazë të vendimit  nr.1288, dt.26.07.1992. 

Kolegji i Apelit pajtohet me konstatimin e kolegjit të specializuar ku në bazë të 

aktgjykimit të fundit të Gjykates Supreme të Kosovës nr.SCC-05-0482, është e 

pakontestueshme se para vitit 1997  Fushë Kosovë ishte ndërmarrje shoqërore e 

regjistruar në Kosovë me të gjitha aseset e saj në Kosove. Bashkimi me të cilin 

është krijuar një H C me Fushë Kosovë si një njësi punuese  nuk e ka ndryshuar 

statusin e saj si një ndërmarrje shoqerore. Nuk ka asnjë provë  që një shoqëri 

aksionare ishte organizuar para datës 13 shtator 1999, dëshmia e vetme që e ka 

Dhoma  ka të bëjë me datën e transformimit  në shoqëri aksionare  që nga data e 

regjistrimit në gjykatë  me 02 dhjetor 1999 për “Holding Company. NSH - Fushë 

Kosovë ishte një ndërmarrje shoqërore e regjistruar në Kosovë me pasurite e saj në 

Kosovë që nga data 10 qershor 1999. Transformimi i - Fushë Kosovë nuk ka 

ndodhur para datës 10 qershor 1999. Ankusja ka pohuar se ka qenë e diskriminuar. 

Andaj nga kjo vije përfundimi se ankuesja i plotëson kushtet ligjore nga neni 10.4 i 

Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 të ndryshuar për tu përshirë në listën 

përfundimtare të të punësuarve me të drejta legjitime, deri tek ky përfundim vije 

edhe për faktin se e paditura me asnjë provë nuk e dëshmon faktin se ankuesja 

nuk ka ofruar shërbime për NSH, apo se ia ka ndërprerë marrëdhënien e punës me 

ndonjë vendim të formës së prerë, apo se e njëjta nuk i është nënshtruar 

diskriminimit. 
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Nga këto arsye ankesa e AKP-së lidhur me këtë ankuese refuzohet si e pa bazuar 

dhe vërtetohet pika e –I- e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar si i drejtë dhe i 

bazuar në ligj. 

 

C0003 C.N. 

 

Ankuesja në shkallë të parë C-0003, C.N.  më 19.11.2013 ka paraqitur ankesë në 

Dhomën e Posaçme kundër të paditurës AKP-së, duke kërkuar përfshirjen në listën 

e punëtorëve me të drejta legjitime për të përfituar pjesën prej 20% të të 

ardhurave nga privatizimi i NSH në Fushë Kosovë. Ankuesja ka theksuar se ka 

punuar në NSH që nga data 26.04.1996 deri në qershor  të vitit 1997. Që pas 

konfliktit në Kosovë ajo ishte në pushim të lehonisë, por marrëdhënia e saj e punës 

nuk është ndërprerë nga kompania deri në privatizim. Si provë ka dorëzuar  kopjen 

e librezës së punës nr.1584/81, një kopje të vendimit mbi punësimin të 

dt.02.09.1997, një kopje të vendimit për pushim të lehonisë të datës 20.08.1999 

dhe  kopjen e leternjoftimit. 

 

E paditura ka parashtruar përgjigje në ankesë duke pohuar se ankuesja në bazë të 

librezës së punës shihet se marrëdhënia e punës është mbyllur me 15.08.1997 në 

NSH - Fushë Kosovë dhe ishte rihapur me 16.08.1997 në Holding Company. AKP-ja 

deklaron se sipas Aktgjykimit të DHPGJS –së nr.SCC-05-0482, NSH Fushë Kosovë 

është subjekt juridik i pavarur nga H C me seli në Vranjë nga data 10.06.1999. 

Parashtruesja e ankesës ka përvoje pune në NSH Fushë Kosovë  më pak se tre (3) 

vite dhe se nuk ishte e regjistruar si punëtore e NSH Fushë Kosovë në kohën e 

privatizimit, ajo nuk i plotëson kushtet e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 

2003/13, prandaj nuk ka bazë për ta përfshirë në listën e punëtorëve me të drejta 

legjitime. 

 

Kolegji i Specializuar lidhur me këtë ankues ka konstatuar se ankuesja ka qenë 

punëtore e NSH nga data 26.04.1996 e deri me 21.08.1999  ku pastaj kishte 

shkruar në pushim të lehonisë  në bazë të vendimit nr.18474, dt.20.08.1999, e 

gjithë kjo vërteton faktin se marrëdhënia e saj e punës me NSH-në nuk ishte 
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ndërprerë para privatizimit të NSH-së. Andaj ankuesja i plotëson kushtet e nenit 

10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 të ndryshuar. 

 

Kolegji i Apelit, pas shikimit të shkresave të lëndës vjen në përfundim se ankesa e 

ankuesit në shkallë të parë C-0003,  C.N.  është e bazuar dhe vlerësimi i Kolegjit të 

Specializuar është i drejtë.  

Nga gjendja faktike e vërtetuar dhe nga shkresat e lëndës shihet që ankuesja ka 

qenë në marrëdhënie pune në NSH dhe kjo vërtetohet nga libreza e punës nga e 

cila vërtetohet fakti se ankuesja ka filluar marrëdhënien e punës në NSH dhe ka 

qenë punëtore e NSH që nga data 26.04.1996 e deri më 15.08.1997, pastaj që nga 

data 16.08.1997, libreza e punës e hapur, po ashtu marrëdhënia e saj e punës  në 

NSH dëshmohet edhe në bazë të Vendimit të Pushimit të Lehonisë   nr.18474, 

dt.20.08.1999,  nga kjo vije përfundimi se kjo ankuese i plotëson kushtet ligjore 

nga neni 10.4 i Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 të ndryshuar për tu përshirë në 

listën përfundimtare të të punësuarve, deri tek ky përfundim vije edhe për faktin se 

e paditura me asnjë provë nuk e dëshmon faktin se ankuesja nuk ka ofruar 

shërbime për NSH, se ia ka ndërprerë marrëdhënien e punës me ndonjë vendim te 

ligjshëm. 

Nga këto arsye ankesa e AKP-së lidhur me këtë ankues refuzohet si e pa bazuar 

dhe vërtetohet pika e I e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar si i drejtë dhe i 

bazuar në ligj. 

 

C0006 T.R. 

 

Ankuesi në shkallë të parë C-0006, T.R.  më 22.11.2013 ka paraqitur ankesë në 

Dhomën e Posaçme kundër të paditurës AKP-së, duke kërkuar përfshirjen në listën 

e punëtorëve me të drejta legjitime për të përfituar pjesën prej 20% të të 

ardhurave nga privatizimi i NSH në Fushë Kosovë. Ankuesi ka theksuar se ka 

punuar në NSH që nga data 01.03.1990 deri në qershor  të vitit 1999, kur për 

shkak të gjendjes  jo të sigurt në kohën e pasluftës ai nuk kishte punuar në këtë 

NSH. Ai pohon se ka qenë i diskriminuar me rastin e mos përfshirjes në listën e 

punëtorëve. Si provë ai ka dorëzuar,  kopjen e librezës së punës nr.75806/87, një 
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kopje të vendimit mbi punësimin të dt.16.08.1990,  kopjen e letërnjoftimit, 

kartelën shëndetësore dhe kopjen e pasqyrës së pagave për vitin 1999. 

 

E paditura ka parashtruar përgjigje në ankesë duke pohuar se ankuesja në bazë të 

librezës së punës shihet se marrëdhënia e punës është mbyllur me 15.08.1997 në 

NSH Fushë Kosovë dhe ishte rihapur me 16.08.1997 në Holding Company. AKP-ja 

deklaron se sipas Aktgjykimit të DHPGJS –së nr.SCC-05-0482, NSH Fushë Kosovë 

është subjekt juridik i pavarur nga H C me seli në Vranjë nga data 10.06.1999, 

ankuesi nuk ishte i rregjistruar si punëtor i NSH Fushë Kosovë në kohën e 

privatizimit, ai nuk i plotëson kushtet e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 

2003/13, prandaj nuk ka bazë për ta përfshirë në listën e punëtorëve me të drejta 

legjitime. 

 

Kolegji i Specializuar lidhur me këtë ankues ka konstatuar se ankuesi ka qenë 

punëtor i NSH nga data 01.03.1990 e deri në qershor të vitit 1999, por ai nuk ishte 

në gjendje që të punojë aty menjëherë pas luftës për shkak të situatës së 

pasluftës. NSH  –Fushë Kosovë, ishte transformuar në  NSH Fushë Kosovë, ku ai 

kishte vazhduar të punojë dhe ka punuar gjatë gjithë kohës në lokalet e njëjta të 

NSH-së në Fushë Kosovë. Transformimi i Fushë Kosovë  nuk ka ndodhur para datës 

10 qershor 1999. Gjykata konsideron se ankuesi i plotëson kushtet e nenit 10.4 të 

Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 të ndryshuar .   

 

Kolegji i Apelit, pas shikimit të shkresave të lëndës vjen në përfundim se ankesa e 

ankuesit në shkallë të parë C-0006,  T.R.  është e bazuar dhe vlerësimi i Kolegjit të 

Specializuar është i drejtë.  

Nga gjendja faktike e vërtetuar dhe nga shkresat e lëndës shihet që ankuesi ka 

qenë në marrëdhënie pune në NSH dhe kjo vërtetohet nga libreza e punës nga e 

cila vërtetohet fakti se ankuesi ka filluar marrëdhënien e punës në NSH dhe ka qenë 

punëtor i NSH  që nga data 01.03.1990 e deri në qershor të vitit 1999, por ai nuk 

ishte në gjendje që të punojë aty menjëherë pas lufte për shkak të situatës së 

pasluftës. Për parashtrusin e ankesës situata e sigurisë ka qenë shumë e vështirë 

dhe nuk iu është lejuar që të paraqitën në punë. NSH  –Fushë Kosovë, ishte 
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transformuar në  NSH Fushë Kosovë, ku ai kishte vazhduar të punojë dhe ka 

punuar gjatë gjithë kohës në lokalet e njëjta të NSH-së në Fushë Kosovë, libreza e 

punës e hapur që nga data 16.08.1997.  

 

Kolegji i Apelit pajtohet me konstatimin e kolegjit të specializuar ku në bazë të 

aktgjykimit të fundit të Gjykates Supreme të Kosovës nr.SCC-05-0482, është e 

pakontestueshme se para vitit 1997 Fushë Kosovë ishte ndërmarrje shoqërore e 

regjistruar në Kosovë me të gjitha aseset e saj në Kosove. Bashkimi me të cilin 

është krijuar një H C me   Fushë Kosovë si një njësi punuese  nuk e ka ndryshuar 

statusin e saj si një ndërmarrje shoqerore. Nuk ka asnjë provë  që një shoqëri 

aksionare ishte organizuar para datës 13 shtator 1999, dëshmia e vetme që e ka 

Dhoma  ka të bëjë me datën e transformimit  në shoqëri aksionare  që nga data e 

regjistrimit në gjykatë  me 02 dhjetor 1999 për “H CL.T.D.Vranje”. NSH ” ”- Fushë 

Kosovë ishte një ndërmarrje shoqërore e regjistruar në Kosovë me pasurite e saj në 

Kosovë që nga data 10 qershor 1999. Transformimi i “ ”- Fushë Kosovë nuk ka 

ndodhur para datës 10 qershor 1999.  Ankuesi ka pohuar se ka qenë i diskriminuar 

dhe se nuk është përfshirë në listën me të drejtë kompensimi. Kolegji i Apelit  

vlerëson se koha kur e ka lëshuar ankuesi vendin e punës dhe pas përfundimit të 

luftës ka qenë kohë që ka mbizotëruar  pasiguria e këtij ankuesi për veten dhe 

familjen e tij  për shkak të përkatësisë etnike që ka, dhe kjo pasiguri për punëtoret 

e nacionaliteti serb  ka vazhduar edhe pas përfundimit të luftës, andaj nga kjo vije 

përfundimi se ankuesi ka qenë i diskriminuar sa i përket  vazhdimit të marrëdhënies 

së punës dhe kësisoj ankuesi i plotëson kushtet ligjore nga neni 10.4 i Rregullores 

së UNMIK-ut 2003/13 të ndryshuar për tu përshirë në listën përfundimtare të të 

punësuarve me të drejta legjitime, deri tek ky përfundim vije edhe për faktin se e 

paditura me asnjë provë nuk e dëshmon faktin se ankuesi nuk ka ofruar shërbime 

për NSH, se ia ka ndërprerë marrëdhënien e punës apo se i njëjti nuk i është 

nënshtruar diskriminimit.  

 

Nga këto arsye ankesa e AKP-së lidhur me këtë ankues refuzohet si e pa bazuar 

dhe vërtetohet pika e I e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar si i drejtë dhe i 

bazuar në ligj. 
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C0008  S.N.I. 

 

Ankuesja në shkallë të parë C-0008,  S.N.I. më 22.11.2013 ka paraqitur ankesë në 

Dhomën e Posaçme kundër të paditurës AKP-së, duke kërkuar përfshirjen në listën 

e punëtorëve me të drejta legjitime për të përfituar pjesën prej 20% të të 

ardhurave nga privatizimi i  NSH në Fushë Kosovë. Ankuesja ka theksuar se ka 

punuar në NSH që nga data 26.10.1992 e deri në privatizimin e ndërmarrjës. Si 

provë ajo ka dorëzuar,  kopjen e librezës së punës nr.1250, një kopje të vendimit 

mbi punësimin të dt.26.10.1992, një kopje të vendimit për pushim vjetor të 

dt.10.09.1998, kopjen e letërnjoftimit, dhe kopjen e librezës se shëndetësisë të 

vulosur nga NSH-ja më 11.09.1998. 

 

E paditura ka parashtruar përgjigje në ankesë duke pohuar se ankuesja nuk ka 

paraqitur asnjë provë materiale për të provuar nëse ka qenë në listën e pagave në 

kohën e privatizimit ose ndonjë provë tjetër që do të vërtetonte vazhdimësinë e 

punësimit të saj në NSH ” ”-Fushë Kosovë, ndërsa libreza ishte rihapur më 

16.08.1997 në H C “ ”-Vranje. AKP-ja deklaron se sipas Aktgjykimit të DHPGJS –së 

nr.SCC-05-0482, NSH ” ”-Fushë Kosovë është subjekt juridik i pavarur nga H C “ ” 

me seli në Vranjë nga data 10.06.1999, ankuesja nuk ishte e rregjistruar si 

punëtore e  NSH Fushë Kosovë në kohën e privatizimit, ajo nuk i plotëson kushtet e 

nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, prandaj nuk ka bazë për ta 

përfshirë në listën e punëtorëve me të drejta legjitime. 

 

Kolegji i Specializuar lidhur me këtë ankuese ka konstatuar se ankuesja ka qenë 

punëtore e NSH-së  në kohën e privatizimit pasi që marrëdhënia e saj e punës në 

këtë NSH nuk kishte pushuar me ndonjë vendim të formës së prerë të lëshuar nga 

NSH-ja . Po ashtu AKP-ja nuk i ka mbështetur pohimet e saj me prova materiale 

për të provuar se parashtruesja e ankesës nuk ka qenë punëtore e NSH-së në 

kohën e privatizimit . Në bazë të dëshmive  të dorëzuara nga parashtruesja e 

ankesës ajo i përmbush kushtet e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 
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të ndryshuar . Andaj ajo ka të drejtë legjitime për përfshirje në listën e punëtorëve 

që përfitojnë nga 20 përqindëshi i të ardhurave nga privatizimi i NSH-së.  

 

Kolegji i Apelit, pas shikimit të shkresave të lëndës vjen në përfundim se ankesa e 

ankuesit në shkallë të parë C-0008   S.N.I. është e bazuar dhe vlerësimi i Kolegjit 

të Specializuar është i drejtë.  

Nga gjendja faktike e vërtetuar dhe nga shkresat e lëndës shihet që ankuesja ka 

qenë në marrëdhënie pune në NSH dhe kjo vërtetohet nga libreza e punës nga e 

cila vërtetohet fakti se ankuesja ka filluar marrëdhënien e punës në NSH dhe ka 

qenë punëtore e NSH  që nga data 26.10.1992  e deri më 15.08.1997, pastaj 

libreza e punës e hapur me dt.16.08.1997. Kolegji i Apelit pajtohet me konstatimin 

e kolegjit të specializuar ku në bazë të aktgjykimit të fundit të Gjykates Supreme të 

Kosovës nr.SCC-05-0482, është e pakontestueshme se para vitit 1997   Fushë 

Kosovë ishte ndërmarrje shoqërore e regjistruar në Kosovë me të gjitha aseset e 

saj në Kosove. Bashkimi me të cilin është krijuar një H C me   Fushë Kosovë si një 

njësi punuese  nuk e ka ndryshuar statusin e saj si një ndërmarrje shoqerore. Nuk 

ka asnjë provë  që një shoqëri aksionare ishte organizuar para datës 13 shtator 

1999, dëshmia e vetme që e ka Dhoma  ka të bëjë me datën e transformimit  në 

shoqëri aksionare  që nga data e regjistrimit në gjykatë  me 02 dhjetor 1999 për “H 

CL.T.D.Vranje”. NSH ” ”- Fushë Kosovë ishte një ndërmarrje shoqërore e regjistruar 

në Kosovë me pasurite e saj në Kosovë që nga data 10 qershor 1999. Transformimi 

i “ ”- Fushë Kosovë nuk ka ndodhur para datës 10 qershor 1999.  Ankuesja ka 

pohuar se ka punuar në NSH deri në privatizimin e NSH-së, andaj nga kjo vije 

përfundimi se ankuesi i plotëson kushtet ligjore nga neni 10.4 i Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13 të ndryshuar për tu përshirë në listën përfundimtare të të 

punësuarve me të drejta legjitime, deri tek ky përfundim vije edhe për faktin se e 

paditura me asnjë provë nuk e dëshmon faktin se ankuesja nuk ka ofruar shërbime 

për NSH, apo se ia ka ndërprerë marrëdhënien e punës me ndonjë vendim të 

formës së prerë.  

 



25/
1
 

 

Nga këto arsye ankesa e AKP-së lidhur me këtë ankuese refuzohet si e pa bazuar 

dhe vërtetohet pika e I e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar si i drejtë dhe i 

bazuar në ligj. 

 

C0010 S.Ć. 

 

Ankuesja në shkallë të parë C-0010, S.Ć. më 22.11.2013 ka paraqitur ankesë në 

Dhomën e Posaçme kundër të paditurës AKP-së, duke kërkuar përfshirjen në listën 

e punëtorëve me të drejta legjitime për të përfituar pjesën prej 20% të të 

ardhurave nga privatizimi i  NSH në Fushë Kosovë. Ankuesja ka theksuar se ka 

punuar në NSH që nga data 26.08.1992 e deri në privatizimin e ndërmarrjës. Si 

provë ajo ka dorëzuar,  kopjen e librezës së punës nr.128699, një kopje të vendimit 

mbi punësimin të dt.26.08.1992, kopjen e letërnjoftimit, dhe nje kopje te vendimit 

qe vërteton pagesën e kontributeve pensionale nr.5435/06. 

 

E paditura ka parashtruar përgjigje në ankesë duke pohuar se ankuesja nuk ka 

paraqitur asnjë provë materiale për të provuar nëse ka qenë në listën e pagave në 

kohën e privatizimit ose ndonjë provë tjetër që do të vërtetonte vazhdimësinë e 

punësimit të saj në NSH ” ”-Fushë Kosovë, ndërsa libreza ishte rihapur më 

16.08.1997 në H C “ ”-Vranje. AKP-ja deklaron se sipas Aktgjykimit të DHPGJS –së 

nr.SCC-05-0482, NSH ” ”-Fushë Kosovë është subjekt juridik i pavarur nga H C “ ” 

me seli në Vranjë nga data 10.06.1999, ankuesja nuk ishte e rregjistruar si 

punëtore e  NSH Fushë Kosovë në kohën e privatizimit, ajo nuk i plotëson kushtet e 

nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, prandaj nuk ka bazë për ta 

përfshirë në listën e punëtorëve me të drejta legjitime. 

 

Kolegji i Specializuar lidhur me këtë ankuese ka konstatuar se ankuesja ka qenë 

punëtore e NSH-së  në kohën e privatizimit pasi që marrëdhënia e saj e punës në 

këtë NSH nuk kishte pushuar me ndonjë vendim të formës së prerë të lëshuar nga 

NSH-ja . Po ashtu AKP-ja nuk i ka mbështetur pohimet e saj me prova materiale 

për të provuar se parashtruesja e ankesës nuk ka qenë punëtore e NSH-së në 

kohën e privatizimit . Në bazë të dëshmive  të dorëzuara nga parashtruesja e 
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ankesës ajo i përmbush kushtet e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 

të ndryshuar . Andaj ajo ka të drejtë legjitime për përfshirje në listën e punëtorëve 

që përfitojnë nga 20 përqindëshi i të ardhurave nga privatizimi i NSH-së.  

 

Kolegji i Apelit, pas shikimit të shkresave të lëndës vjen në përfundim se ankesa e 

ankuesit në shkallë të parë C-0010 S.Ć. është e bazuar dhe vlerësimi i Kolegjit të 

Specializuar është i drejtë.  

Nga gjendja faktike e vërtetuar dhe nga shkresat e lëndës shihet që ankuesja ka 

qenë në marrëdhënie pune në NSH dhe kjo vërtetohet nga libreza e punës nga e 

cila vërtetohet fakti se ankuesja ka filluar marrëdhënien e punës në NSH dhe ka 

qenë punëtore e NSH  që nga data 26.08.1992  e deri më 15.08.1997, pastaj 

libreza e punës e hapur me dt.16.08.1997.Kolegji i Apelit pajtohet me konstatimin 

e kolegjit të specializuar ku në bazë të aktgjykimit të fundit të Gjykates Supreme të 

Kosovës nr.SCC-05-0482, është e pakontestueshme se para vitit 1997   Fushë 

Kosovë ishte ndërmarrje shoqërore e regjistruar në Kosovë me të gjitha aseset e 

saj në Kosove. Bashkimi me të cilin është krijuar një H C me   Fushë Kosovë si një 

njësi punuese  nuk e ka ndryshuar statusin e saj si një ndërmarrje shoqerore. Nuk 

ka asnjë provë  që një shoqëri aksionare ishte organizuar para datës 13 shtator 

1999, dëshmia e vetme që e ka Dhoma  ka të bëjë me datën e transformimit  në 

shoqëri aksionare  që nga data e regjistrimit në gjykatë  me 02 dhjetor 1999 për “H 

C L.T.D.Vranje”. NSH ” ”- Fushë Kosovë ishte një ndërmarrje shoqërore e 

regjistruar në Kosovë me pasurite e saj në Kosovë që nga data 10 qershor 1999. 

Transformimi i “ ”- Fushë Kosovë nuk ka ndodhur para datës 10 qershor 1999.  

Ankuesja ka pohuar se ka punuar në NSH deri në privatizimin e NSH-së, andaj nga 

kjo vije përfundimi se ankuesja i plotëson kushtet ligjore nga neni 10.4 i 

Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 të ndryshuar për tu përshirë në listën 

përfundimtare të të punësuarve me të drejta legjitime, deri tek ky përfundim vije 

edhe për faktin se e paditura me asnjë provë nuk e dëshmon faktin se ankuesja 

nuk ka ofruar shërbime për NSH, apo se ia ka ndërprerë marrëdhënien e punës me 

ndonjë vendim të formës së prerë.  
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Nga këto arsye ankesa e AKP-së lidhur me këtë ankuese refuzohet si e pa bazuar 

dhe vërtetohet pika e I e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar si i drejtë dhe i 

bazuar në ligj. 

 

C0011 D.S. S. 

 

Ankuesja në shkallë të parë C-0011, D.S. S. më 22.11.2013 ka paraqitur ankesë në 

Dhomën e Posaçme kundër të paditurës AKP-së, duke kërkuar përfshirjen në listën 

e punëtorëve me të drejta legjitime për të përfituar pjesën prej 20% të të 

ardhurave nga privatizimi i  NSH në Fushë Kosovë. Ankuesja ka theksuar se ka 

punuar në NSH që nga data 26.06.1992 e deri në privatizimin e ndërmarrjës. Si 

provë ajo ka dorëzuar,  kopjen e librezës së punës nr.128116, një kopje të vendimit 

mbi punësimin të dt.20.09.1995, dhe nje kopje te vendimit që vërteton pagesën e 

kontributeve pensionale nr.07.12.2006 dhe 22.08.2007. 

 

E paditura ka parashtruar përgjigje në ankesë duke pohuar se ankuesja nuk ka 

paraqitur asnjë provë materiale për të provuar nëse ka qenë në listën e pagave në 

kohën e privatizimit ose ndonjë provë tjetër që do të vërtetonte vazhdimësinë e 

punësimit të saj në NSH ” ”-Fushë Kosovë, ndërsa libreza ishte rihapur më 

16.08.1997 në H C “ ”-Vranje. AKP-ja deklaron se sipas Aktgjykimit të DHPGJS –së 

nr.SCC-05-0482, NSH ” ”-Fushë Kosovë është subjekt juridik i pavarur nga H C “ ” 

me seli në Vranjë nga data 10.06.1999, ankuesja nuk ishte e rregjistruar si 

punëtore e  NSH Fushë Kosovë në kohën e privatizimit, ajo nuk i plotëson kushtet e 

nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, prandaj nuk ka bazë për ta 

përfshirë në listën e punëtorëve me të drejta legjitime. 

 

Kolegji i Specializuar lidhur me këtë ankuese ka konstatuar se ankuesja ka qenë 

punëtore e NSH-së  në kohën e privatizimit pasi që marrëdhënia e saj e punës në 

këtë NSH nuk kishte pushuar me ndonjë vendim të formës së prerë të lëshuar nga 

NSH-ja . Po ashtu AKP-ja nuk i ka mbështetur pohimet e saj me prova materiale 

për të provuar se parashtruesja e ankesës nuk ka qenë punëtore e NSH-së në 

kohën e privatizimit . Në bazë të dëshmive  të dorëzuara nga parashtruesja e 
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ankesës ajo i përmbush kushtet e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 

të ndryshuar . Andaj ajo ka të drejtë legjitime për përfshirje në listën e punëtorëve 

që përfitojnë nga 20 përqindëshi i të ardhurave nga privatizimi i NSH-së.  

 

Kolegji i Apelit, pas shikimit të shkresave të lëndës vjen në përfundim se ankesa e 

ankuesit në shkallë të parë C0011 D.S. S. është e bazuar dhe vlerësimi i Kolegjit të 

Specializuar është i drejtë.  

Nga gjendja faktike e vërtetuar dhe nga shkresat e lëndës shihet që ankuesja ka 

qenë në marrëdhënie pune në NSH dhe kjo vërtetohet nga libreza e punës nga e 

cila vërtetohet fakti se ankuesja ka filluar marrëdhënien e punës në NSH dhe ka 

qenë punëtore e NSH  që nga data 26.06.1992  e deri më 11.04.1997, pastaj 

libreza e punës e hapur me dt.12.05.1997.Kolegji i Apelit pajtohet me konstatimin 

e kolegjit të specializuar ku në bazë të aktgjykimit të fundit të Gjykates Supreme të 

Kosovës nr.SCC-05-0482, është e pakontestueshme se para vitit 1997   Fushë 

Kosovë ishte ndërmarrje shoqërore e regjistruar në Kosovë me të gjitha aseset e 

saj në Kosove. Bashkimi me të cilin është krijuar një H C me   Fushë Kosovë si një 

njësi punuese  nuk e ka ndryshuar statusin e saj si një ndërmarrje shoqerore. Nuk 

ka asnjë provë  që një shoqëri aksionare ishte organizuar para datës 13 shtator 

1999, dëshmia e vetme që e ka Dhoma  ka të bëjë me datën e transformimit  në 

shoqëri aksionare  që nga data e regjistrimit në gjykatë  me 02 dhjetor 1999 për “H 

C Vranje”. NSH ” ”- Fushë Kosovë ishte një ndërmarrje shoqërore e regjistruar në 

Kosovë me pasurite e saj në Kosovë që nga data 10 qershor 1999. Transformimi i “ 

”- Fushë Kosovë nuk ka ndodhur para datës 10 qershor 1999.  Ankuesja ka pohuar 

se ka punuar në NSH deri në privatizimin e NSH-së, andaj nga kjo vije përfundimi 

se ankuesja i plotëson kushtet ligjore nga neni 10.4 i Rregullores së UNMIK-ut 

2003/13 të ndryshuar për tu përshirë në listën përfundimtare të të punësuarve me 

të drejta legjitime, deri tek ky përfundim vije edhe për faktin se e paditura me 

asnjë provë nuk e dëshmon faktin se ankuesja nuk ka ofruar shërbime për NSH, 

apo se ia ka ndërprerë marrëdhënien e punës me ndonjë vendim të formës së 

prerë.  
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Nga këto arsye ankesa e AKP-së lidhur me këtë ankuese refuzohet si e pa bazuar 

dhe vërtetohet pika e I e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar si i drejtë dhe i 

bazuar në ligj. 

 

C0012 Z.P. 

 

Ankuesja në shkallë të parë C-0012, Z.P. më 26.11.2013 ka paraqitur ankesë në 

Dhomën e Posaçme kundër të paditurës AKP-së, duke kërkuar përfshirjen në listën 

e punëtorëve me të drejta legjitime për të përfituar pjesën prej 20% të të 

ardhurave nga privatizimi i  NSH në Fushë Kosovë. Ankuesja ka theksuar se ka 

punuar në NSH që nga data 15.05.1990 e deri në privatizimin e ndërmarrjës. Si 

provë ajo ka dorëzuar,  kopjen e librezës së punës nr.116029, dhe një kopje të 

vërtetuar të vendimit mbi punësimin e lehonisë të datës 22.09.1997. 

 

E paditura ka parashtruar përgjigje në ankesë duke pohuar se ankuesja nuk ka 

paraqitur asnjë provë materiale për të provuar nëse ka qenë në listën e pagave në 

kohën e privatizimit ose ndonjë provë tjetër që do të vërtetonte vazhdimësinë e 

punësimit të saj në NSH ” ”-Fushë Kosovë, ndërsa libreza ishte rihapur më 

16.08.1997 në H C “ ”-Vranje. AKP-ja deklaron se sipas Aktgjykimit të DHPGJS –së 

nr.SCC-05-0482, NSH ” ”-Fushë Kosovë është subjekt juridik i pavarur nga H C “ ” 

me seli në Vranjë nga data 10.06.1999, ankuesja nuk ishte e rregjistruar si 

punëtore e  NSH Fushë Kosovë në kohën e privatizimit, ajo nuk i plotëson kushtet e 

nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, prandaj nuk ka bazë për ta 

përfshirë në listën e punëtorëve me të drejta legjitime. 

 

Kolegji i Specializuar lidhur me këtë ankuese ka konstatuar se ankuesja ka qenë 

punëtore e NSH-së  në kohën e privatizimit pasi që marrëdhënia e saj e punës në 

këtë NSH nuk kishte pushuar me ndonjë vendim të formës së prerë të lëshuar nga 

NSH-ja . Po ashtu AKP-ja nuk i ka mbështetur pohimet e saj me prova materiale 

për të provuar se parashtruesja e ankesës nuk ka qenë punëtore e NSH-së në 

kohën e privatizimit . Në bazë të dëshmive  të dorëzuara nga parashtruesja e 

ankesës ajo i përmbush kushtet e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 
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të ndryshuar . Andaj ajo ka të drejtë legjitime për përfshirje në listën e punëtorëve 

që përfitojnë nga 20 përqindëshi i të ardhurave nga privatizimi i NSH-së.  

 

Kolegji i Apelit, pas shikimit të shkresave të lëndës vjen në përfundim se ankesa e 

ankuesit në shkallë të parë C-0012  Z.P. është e bazuar dhe vlerësimi i Kolegjit të 

Specializuar është i drejtë.  

Nga gjendja faktike e vërtetuar dhe nga shkresat e lëndës shihet që ankuesja ka 

qenë në marrëdhënie pune në NSH dhe kjo vërtetohet nga libreza e punës nga e 

cila vërtetohet fakti se ankuesja ka filluar marrëdhënien e punës në NSH dhe ka 

qenë punëtore e NSH  që nga data 15.05.1990  e deri më 31.08.1990, pastaj prej 

01.09.1990 deri 15.08.1997, libreza e punës e hapur me dt.16.08.1997. Kolegji i 

Apelit pajtohet me konstatimin e kolegjit të specializuar ku në bazë të aktgjykimit 

të fundit të Gjykates Supreme të Kosovës nr.SCC-05-0482, është e 

pakontestueshme se para vitit 1997   Fushë Kosovë ishte ndërmarrje shoqërore e 

regjistruar në Kosovë me të gjitha aseset e saj në Kosove. Bashkimi me të cilin 

është krijuar një H C me   Fushë Kosovë si një njësi punuese  nuk e ka ndryshuar 

statusin e saj si një ndërmarrje shoqerore. Nuk ka asnjë provë  që një shoqëri 

aksionare ishte organizuar para datës 13 shtator 1999, dëshmia e vetme që e ka 

Dhoma  ka të bëjë me datën e transformimit  në shoqëri aksionare  që nga data e 

regjistrimit në gjykatë  me 02 dhjetor 1999 për “H CL.T.D.Vranje”. NSH ” ”- Fushë 

Kosovë ishte një ndërmarrje shoqërore e regjistruar në Kosovë me pasurite e saj në 

Kosovë që nga data 10 qershor 1999. Transformimi i “ ”- Fushë Kosovë nuk ka 

ndodhur para datës 10 qershor 1999.  Ankuesja ka pohuar se ka punuar në NSH 

deri në privatizimin e NSH-së, andaj nga kjo vije përfundimi se ankuesja i plotëson 

kushtet ligjore nga neni 10.4 i Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 të ndryshuar për 

tu përshirë në listën përfundimtare të të punësuarve me të drejta legjitime, deri tek 

ky përfundim vije edhe për faktin se e paditura me asnjë provë nuk e dëshmon 

faktin se ankuesja nuk ka ofruar shërbime për NSH, apo se ia ka ndërprerë 

marrëdhënien e punës me ndonjë vendim të formës së prerë.  
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Nga këto arsye ankesa e AKP-së lidhur me këtë ankuese refuzohet si e pa bazuar 

dhe vërtetohet pika e I e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar si i drejtë dhe i 

bazuar në ligj. 

 

C0013 B.G. 

 

Ankuesja në shkallë të parë C-0013, B.G. më 26.11.2013 ka paraqitur ankesë në 

Dhomën e Posaçme kundër të paditurës AKP-së, duke kërkuar përfshirjen në listën 

e punëtorëve me të drejta legjitime për të përfituar pjesën prej 20% të të 

ardhurave nga privatizimi i  NSH në Fushë Kosovë. Ankuesja ka theksuar se ka 

punuar në NSH që nga data 16.08.1990 e deri në privatizimin e ndërmarrjës. Si 

provë ajo ka dorëzuar,  kopjen e librezës së punës nr.5124, një kopje të vërtetuar 

të vendimit mbi punësimin e datës 19.02.1992 dhe 23.10.1997, dhe një kopje të 

vendimit për pushim vjetor  të dt.15.06.1990. 

 

E paditura ka parashtruar përgjigje në ankesë duke pohuar se ankuesja nuk ka 

paraqitur asnjë provë materiale për të provuar nëse ka qenë në listën e pagave në 

kohën e privatizimit ose ndonjë provë tjetër që do të vërtetonte vazhdimësinë e 

punësimit të saj në NSH ” ”-Fushë Kosovë, ndërsa libreza ishte rihapur më 

16.08.1997 në H C “ ”-Vranje. AKP-ja deklaron se sipas Aktgjykimit të DHPGJS –së 

nr.SCC-05-0482, NSH ” ”-Fushë Kosovë është subjekt juridik i pavarur nga H C “ ” 

me seli në Vranjë nga data 10.06.1999, ankuesja nuk ishte e rregjistruar si 

punëtore e  NSH Fushë Kosovë në kohën e privatizimit, ajo nuk i plotëson kushtet e 

nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, prandaj nuk ka bazë për ta 

përfshirë në listën e punëtorëve me të drejta legjitime. 

 

Kolegji i Specializuar lidhur me këtë ankuese ka konstatuar se ankuesja ka qenë 

punëtore e NSH-së  në kohën e privatizimit pasi që marrëdhënia e saj e punës në 

këtë NSH nuk kishte pushuar me ndonjë vendim të formës së prerë të lëshuar nga 

NSH-ja . Po ashtu AKP-ja nuk i ka mbështetur pohimet e saj me prova materiale 

për të provuar se parashtruesja e ankesës nuk ka qenë punëtore e NSH-së në 

kohën e privatizimit . Në bazë të dëshmive  të dorëzuara nga parashtruesja e 
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ankesës ajo i përmbush kushtet e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 

të ndryshuar . Andaj ajo ka të drejtë legjitime për përfshirje në listën e punëtorëve 

që përfitojnë nga 20 përqindëshi i të ardhurave nga privatizimi i NSH-së.  

 

Kolegji i Apelit, pas shikimit të shkresave të lëndës vjen në përfundim se ankesa e 

ankueses në shkallë të parë C-0013, B.G. është e pa  bazuar dhe vlerësimi i 

Kolegjit të Specializuar është i gabuar.  

Kolegji i Apelit  nuk pajtohet me konstatimin e kolegjit të specializuar se ankuesja 

ka qenë punëtore e NSH-së deri në privatizimin e NSH-së,  sepse nga gjendja 

faktike e vërtetuar dhe nga libreza e punës shihet që ankueses ju ka ndërprerë 

marrëdhënia e punës me dt.31.08.2003, ajo nuk ka paraqitur ndonjë dëshmi për të 

vërtetuar faktin se e njëjta  ka vazhduar punën në NSH pas vitit 2003, si dhe e 

njëjta nuk pohon asnjë lloj diskriminimi ndaj saj, andaj nga kjo vije përfundimi se 

kjo ankuese nuk  i plotëson kushtet ligjore nga neni 10.4 i Rregullores së UNMIK-ut 

2003/13 të ndryshuar për tu përshirë në listën përfundimtare të të punësuarve 

sepse e njëjta  nuk ka qenë në listën e pagave në kohën e privatizimit të NSH-së.  

 

Nga këto arsye ankesa e AKP-së lidhur me këtë ankuese aprovohet si e bazuar dhe 

ndryshohet pika e I e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar sa i përket kësaj 

ankuese, ankuesja B.G., hiqet nga lista përfundimtare me të drejta legjitime. 

 

C0014 Đ.Č. 

 

Ankuesja në shkallë të parë C-0014, Đ.Č. më 26.11.2013 ka paraqitur ankesë në 

Dhomën e Posaçme kundër të paditurës AKP-së, duke kërkuar përfshirjen në listën 

e punëtorëve me të drejta legjitime për të përfituar pjesën prej 20% të të 

ardhurave nga privatizimi i  NSH në Fushë Kosovë. Ankuesja ka theksuar se ka 

punuar në NSH që nga data 16.03.1992 e deri në privatizimin e ndërmarrjës. Si 

provë ajo ka dorëzuar,  kopjen e vërtetuar të librezës së punës nr.125679, dhe një 

kopje të vendimit për pagesën e kontributeve pensionale të dt.29.12.2006. 
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E paditura ka parashtruar përgjigje në ankesë duke pohuar se ankuesja nuk ka 

paraqitur asnjë provë materiale për të provuar nëse ka qenë në listën e pagave në 

kohën e privatizimit ose ndonjë provë tjetër që do të vërtetonte vazhdimësinë e 

punësimit të saj në NSH ” ”-Fushë Kosovë, pas vitit 1992, ajo nuk i plotëson 

kushtet e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, prandaj nuk ka bazë për 

ta përfshirë në listën e punëtorëve me të drejta legjitime. 

Kolegji i Specializuar lidhur me këtë ankuese ka konstatuar se ankuesja ka qenë 

punëtore e NSH-së  në kohën e privatizimit pasi që marrëdhënia e saj e punës në 

këtë NSH nuk kishte pushuar me ndonjë vendim të formës së prerë të lëshuar nga 

NSH-ja . Po ashtu AKP-ja nuk i ka mbështetur pohimet e saj me prova materiale 

për të provuar se parashtruesja e ankesës nuk ka qenë punëtore e NSH-së në 

kohën e privatizimit . Në bazë të dëshmive  të dorëzuara nga parashtruesja e 

ankesës ajo i përmbush kushtet e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 

të ndryshuar . Andaj ajo ka të drejtë legjitime për përfshirje në listën e punëtorëve 

që përfitojnë nga 20 përqindëshi i të ardhurave nga privatizimi i NSH-së.  

 

Kolegji i Apelit, pas shikimit të shkresave të lëndës vjen në përfundim se ankesa e 

ankuesit në shkallë të parë C-0014  Đ.Č. është e bazuar dhe vlerësimi i Kolegjit të 

Specializuar është i drejtë.  

Nga gjendja faktike e vërtetuar dhe nga shkresat e lëndës shihet që ankuesja ka 

qenë në marrëdhënie pune në NSH dhe kjo vërtetohet nga libreza e punës nga e 

cila vërtetohet fakti se ankuesja ka filluar marrëdhënien e punës në NSH dhe ka 

qenë punëtore e NSH  që nga data 16.03.1992, libreza e punës e hapur. Kolegji i 

Apelit pajtohet me konstatimin e kolegjit të specializuar  se ankuesja ka qenë 

punëtore e NSH-së që nga viti 1992 e deri në privatizimin e NSH –së, pasi që 

marrëdhënia e saj e punës në këtë NSH nuk kishte pushuar me ndonjë vendim të 

formës së prerë të lëshuar nga NSH-ja. Po ashtu AKP-ja nuk i ka mbështetur 

pohimet e saj me prova materiale për të provuar se parashtruesja e ankesës nuk ka 

qenë punëtore e NSH-së në kohën e privatizimit, andaj nga kjo vije përfundimi se 

ankuesja i plotëson kushtet ligjore nga neni 10.4 i Rregullores së UNMIK-ut 

2003/13 të ndryshuar për tu përshirë në listën përfundimtare të të punësuarve me 

të drejta legjitime. 
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Nga këto arsye ankesa e AKP-së lidhur me këtë ankuese refuzohet si e pa bazuar 

dhe vërtetohet pika e I e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar si i drejtë dhe i 

bazuar në ligj. 

 

C0015 S.Z.S. 

 

Ankuesja në shkallë të parë C-0015, S.Z.S. më 27.11.2013 ka paraqitur ankesë në 

Dhomën e Posaçme kundër të paditurës AKP-së, duke kërkuar përfshirjen në listën 

e punëtorëve me të drejta legjitime për të përfituar pjesën prej 20% të të 

ardhurave nga privatizimi i  NSH në Fushë Kosovë. Ankuesja  ka theksuar se ka 

punuar në NSH që nga viti 1997 e deri ne privatizimin e ndërmarrjes ajo ka qene se 

paku tre vjet ne listën e pagave. Ajo pohon se ka qenë e diskriminuar me rastin e 

mos përfshirjes në listën e punëtorëve. Si provë ajo ka dorëzuar,  kopjen e librezës 

së punës nr.76345/87,  një kopje të vendimit mbi punësimin të dt.26.10.1990 dhe 

një kopje të leternjofitmit. 

 

E paditura ka parashtruar përgjigje në ankesë duke pohuar se ankuesja në bazë të 

librezës së punës shihet se marrëdhënia e punës është mbyllur me 15.08.1997 në 

NSH”  ”-Fushë Kosovë dhe ishte rihapur me 16.08.1997 në H C “ ”-Vranje. AKP-ja 

deklaron se sipas Aktgjykimit të DHPGJS –së nr.SCC-05-0482, NSH ” ”-Fushë 

Kosovë është subjekt juridik i pavarur nga H C “ ” me seli në Vranjë nga data 

10.06.1999, ankuesja nuk ishte e rregjistruar si punëtore e  NSH Fushë Kosovë në 

kohën e privatizimit, ajo nuk i plotëson kushtet e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, prandaj nuk ka bazë për ta përfshirë në listën e punëtorëve me 

të drejta legjitime. 

 

Kolegji i Specializuar lidhur me këtë ankuese ka konstatuar se ankuesja ka qenë 

punëtore e NSH-së  në kohën e privatizimit pasi që marrëdhënia e saj e punës në 

këtë NSH nuk kishte pushuar me ndonjë vendim të formës së prerë të lëshuar nga 

NSH-ja . Po ashtu AKP-ja nuk i ka mbështetur pohimet e saj me prova materiale 

për të provuar se parashtruesja e ankesës nuk ka qenë punëtore e NSH-së në 

kohën e privatizimit . Në bazë të dëshmive  të dorëzuara nga parashtruesja e 
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ankesës ajo i përmbush kushtet e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 

të ndryshuar . Andaj ajo ka të drejtë legjitime për përfshirje në listën e punëtorëve 

që përfitojnë nga 20 përqindëshi i të ardhurave nga privatizimi i NSH-së.  

 

Kolegji i Apelit, pas shikimit të shkresave të lëndës vjen në përfundim se ankesa e 

ankuesit në shkallë të parë C-0015,  S.Z.S. është e bazuar dhe vlerësimi i Kolegjit 

të Specializuar është i drejtë.  

 

Nga gjendja faktike e vërtetuar dhe nga shkresat e lëndës shihet që ankuesja ka 

qenë në marrëdhënie pune në NSH dhe kjo vërtetohet nga libreza e punës nga e 

cila vërtetohet fakti se ankuesja ka filluar marrëdhënien e punës në NSH dhe ka 

qenë punëtore e NSH  që nga data 01.03.1990 e deri me 31.08.1990, pastaj me 

01.09.1990 deri me 15.08.1997, pastaj me dt 16.08.1997 libreza e punës e hapur. 

Kolegji i Apelit pajtohet me konstatimin e kolegjit të specializuar ku në bazë të 

aktgjykimit të fundit të Gjykates Supreme të Kosovës nr.SCC-05-0482, është e 

pakontestueshme se para vitit 1997   Fushë Kosovë ishte ndërmarrje shoqërore e 

regjistruar në Kosovë me të gjitha aseset e saj në Kosovë. Bashkimi me të cilin 

është krijuar një H C me   Fushë Kosovë si një njësi punuese  nuk e ka ndryshuar 

statusin e saj si një ndërmarrje shoqerore. Nuk ka asnjë provë  që një shoqëri 

aksionare ishte organizuar para datës 13 shtator 1999, dëshmia e vetme që e ka 

Dhoma  ka të bëjë me datën e transformimit  në shoqëri aksionare  që nga data e 

regjistrimit në gjykatë  me 02 dhjetor 1999 për “H CL.T.D.Vranje”. NSH ” ”- Fushë 

Kosovë ishte një ndërmarrje shoqërore e regjistruar në Kosovë me pasurite e saj në 

Kosovë që nga data 10 qershor 1999. Transformimi i “ ”- Fushë Kosovë nuk ka 

ndodhur para datës 10 qershor 1999. Ankuesja ka pohuar se ka qenë e 

diskriminuar dhe se nuk është përfshirë në listën me të drejtë kompensimi, andaj 

nga kjo vije përfundimi se ankuesja i plotëson kushtet ligjore nga neni 10.4 i 

Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 të ndryshuar për tu përshirë në listën 

përfundimtare të të punësuarve me të drejta legjitime, deri tek ky përfundim vije 

edhe për faktin se e paditura me asnjë provë nuk e dëshmon faktin se ankuesja 

nuk ka ofruar shërbime për NSH, se ia ka ndërprerë marrëdhënien e punës me 

ndonjë vendim të ligjshëm, apo se e njëjta nuk i është nënshtruar diskriminimit.  
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Nga këto arsye ankesa e AKP-së lidhur me këtë ankuese refuzohet si e pa bazuar 

dhe vërtetohet pika e I e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar si i drejtë dhe i 

bazuar në ligj. 

 

C0016 L.M. 

 

Ankuesja në shkallë të parë C-0016, L.M. më 27.11.2013 ka paraqitur ankesë në 

Dhomën e Posaçme kundër të paditurës AKP-së, duke kërkuar përfshirjen në listën 

e punëtorëve me të drejta legjitime për të përfituar pjesën prej 20% të të 

ardhurave nga privatizimi i  NSH në Fushë Kosovë. Ankuesja  ka theksuar se ka 

punuar në NSH që nga viti 1990 e deri ne privatizimin e ndërmarrjes. Ajo pohon se 

ka qenë e diskriminuar me rastin e mos përfshirjes në listën e punëtorëve. Si provë 

ajo ka dorëzuar,  kopjen e vërtetuar të librezës së punës nr.784,  kopjen e 

vërtetuar  të vendimit mbi punësimin të dt.16.08.1990, kopjen e vërtetuar të 

vendimit për përcaktimin e vendit të punës te dt.28.08.1995, 10.02.1996 dhe 

23.10.1997, dhe një kopje të leternjoftimit. 

 

E paditura ka parashtruar përgjigje në ankesë duke pohuar se ankuesja në bazë të 

librezës së punës shihet se marrëdhënia e punës është mbyllur me 15.08.1997 në 

NSH”  ”-Fushë Kosovë dhe ishte rihapur me 16.08.1997 në H C “ ”-Vranje. AKP-ja 

deklaron se sipas Aktgjykimit të DHPGJS –së nr.SCC-05-0482, NSH ” ”-Fushë 

Kosovë është subjekt juridik i pavarur nga H C “ ” me seli në Vranjë nga data 

10.06.1999, ankuesja nuk ishte e rregjistruar si punëtore e  NSH Fushë Kosovë në 

kohën e privatizimit, ajo nuk i plotëson kushtet e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, prandaj nuk ka bazë për ta përfshirë në listën e punëtorëve me 

të drejta legjitime. 

 

Kolegji i Specializuar lidhur me këtë ankuese ka konstatuar se ankuesja ka qenë 

punëtore e NSH-së  në kohën e privatizimit pasi që marrëdhënia e saj e punës në 

këtë NSH nuk kishte pushuar me ndonjë vendim të formës së prerë të lëshuar nga 

NSH-ja . Po ashtu AKP-ja nuk i ka mbështetur pohimet e saj me prova materiale 
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për të provuar se parashtruesja e ankesës nuk ka qenë punëtore e NSH-së në 

kohën e privatizimit . Në bazë të dëshmive  të dorëzuara nga parashtruesja e 

ankesës ajo i përmbush kushtet e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 

të ndryshuar . Andaj ajo ka të drejtë legjitime për përfshirje në listën e punëtorëve 

që përfitojnë nga 20 përqindëshi i të ardhurave nga privatizimi i NSH-së.  

Kolegji i Apelit, pas shikimit të shkresave të lëndës vjen në përfundim se ankesa e 

ankuesit në shkallë të parë C0016 L.M. është e bazuar dhe vlerësimi i Kolegjit të 

Specializuar është i drejtë.  

Nga gjendja faktike e vërtetuar dhe nga shkresat e lëndës shihet që ankuesja ka 

qenë në marrëdhënie pune në NSH dhe kjo vërtetohet nga libreza e punës nga e 

cila vërtetohet fakti se ankuesja ka filluar marrëdhënien e punës në NSH dhe ka 

qenë punëtore e NSH  që nga data 01.03.1990 e deri me 31.08.1990, pastaj me 

01.09.1990 deri me 15.08.1997, pastaj me dt 16.08.1997 libreza e punës e hapur. 

Kolegji i Apelit pajtohet me konstatimin e kolegjit të specializuar ku në bazë të 

aktgjykimit të fundit të Gjykates Supreme të Kosovës nr.SCC-05-0482, është e 

pakontestueshme se para vitit 1997   Fushë Kosovë ishte ndërmarrje shoqërore e 

regjistruar në Kosovë me të gjitha aseset e saj në Kosovë. Bashkimi me të cilin 

është krijuar një H C me   Fushë Kosovë si një njësi punuese  nuk e ka ndryshuar 

statusin e saj si një ndërmarrje shoqerore. Nuk ka asnjë provë  që një shoqëri 

aksionare ishte organizuar para datës 13 shtator 1999, dëshmia e vetme që e ka 

Dhoma  ka të bëjë me datën e transformimit  në shoqëri aksionare  që nga data e 

regjistrimit në gjykatë  me 02 dhjetor 1999 për “H CL.T.D.Vranje”. NSH ” ”- Fushë 

Kosovë ishte një ndërmarrje shoqërore e regjistruar në Kosovë me pasurite e saj në 

Kosovë që nga data 10 qershor 1999. Transformimi i “ ”- Fushë Kosovë nuk ka 

ndodhur para datës 10 qershor 1999. Ankuesja ka pohuar se ka qenë e 

diskriminuar dhe se nuk është përfshirë në listën me të drejtë kompensimi, andaj 

nga kjo vije përfundimi se ankuesja i plotëson kushtet ligjore nga neni 10.4 i 

Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 të ndryshuar për tu përshirë në listën 

përfundimtare të të punësuarve me të drejta legjitime, deri tek ky përfundim vije 

edhe për faktin se e paditura me asnjë provë nuk e dëshmon faktin se ankuesja 

nuk ka ofruar shërbime për NSH, se ia ka ndërprerë marrëdhënien e punës me 

ndonjë vendim të ligjshëm, apo se e njëjta nuk i është nënshtruar diskriminimit.  
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Nga këto arsye ankesa e AKP-së lidhur me këtë ankuese refuzohet si e pa bazuar 

dhe vërtetohet pika e I e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar si i drejtë dhe i 

bazuar në ligj. 

C0017 G.S. 

 

Ankuesja në shkallë të parë C-0017, G.S. më 26.11.2013 ka paraqitur ankesë në 

Dhomën e Posaçme kundër të paditurës AKP-së, duke kërkuar përfshirjen në listën 

e punëtorëve me të drejta legjitime për të përfituar pjesën prej 20% të të 

ardhurave nga privatizimi i  NSH në Fushë Kosovë. Ankuesja ka theksuar se ka 

punuar në NSH që nga data 01.03.1990 deri në qershor  të vitit 1999, kur për 

shkak të gjendjes  jo të sigurt në kohën e pasluftës ajo nuk kishte punuar në këtë 

NSH. Ajo pohon se ka qenë e diskriminuar me rastin e mos përfshirjes në listën e 

punëtorëve. Si provë ai ka dorëzuar,  kopjen e vërtetuar të librezës së punës 

nr.117145, kopjen e vërtetuar të vendimit mbi punësimin në NSH të dt.16.08.1990, 

dhe kopjen e letërnjoftimit. 

 

E paditura ka parashtruar përgjigje në ankesë duke pohuar se dokumentet e 

parashtruara nga ankuesja nuk janë të mjaftueshme për ta përfshirë atë në listën 

përfundimtare  të punëtorëve me të drejta legjitime, ajo nuk i plotëson kushtet e 

nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, prandaj nuk ka bazë për ta 

përfshirë në listën e punëtorëve me të drejta legjitime. 

 

Kolegji i Specializuar lidhur me këtë ankuese ka konstatuar se ankuesja ka qenë 

punëtore e NSH-së nga viti 1990 dhe se libreza e punës nuk ishte mbyllur me 

ndonjë vendim përfundimtar të lëshuar nga NSH-ja. Parashtruesja e ankesës ka 

pretenduar fakte diskriminuese, i mbetet të paditurit që të dëshmojë se ankuesja 

nuk është e diskriminuar. Gjykata konsideron se ankuesja i plotëson kushtet e nenit 

10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 të ndryshuar .   
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Kolegji i Apelit, pas shikimit të shkresave të lëndës vjen në përfundim se ankesa e 

ankueses në shkallë të parë C-0017, G.S. është e bazuar dhe vlerësimi i Kolegjit të 

Specializuar është i drejtë.  

Nga gjendja faktike e vërtetuar dhe nga shkresat e lëndës shihet që ankuesja ka 

qenë në marrëdhënie pune në NSH dhe kjo vërtetohet nga libreza e punës nga e 

cila vërtetohet fakti se ankuesja ka filluar marrëdhënien e punës në NSH dhe ka 

qenë punëtore e NSH  që nga data 01.03.1990 e deri  me 31.08.1990, pastaj nga 

data 01.09.1990 e deri me 15.08.1997, si dhe nga 16.08.1997, libreza e punës e 

hapur. Ankusja ka pohuar se ka punuar në NSH deri  në qershor të vitit 1999, por 

ajo nuk ishte në gjendje që të punojë aty menjëherë pas lufte për shkak të situatës 

së pasluftës. Për parashtrusen e ankesës situata e sigurisë ka qenë shumë e 

vështirë dhe nuk iu është lejuar që të paraqitën në punë.  Ankuesja ka pohuar se 

ka qenë e diskriminuar dhe se nuk është përfshirë në listën me të drejtë 

kompensimi. Kolegji i Apelit  vlerëson se koha kur e ka lëshuar ankuesja vendin e 

punës dhe pas përfundimit të luftës ka qenë kohë që ka mbizotëruar  pasiguria e 

kësaj ankuese për veten dhe familjen e saj për shkak të përkatësisë etnike që ka, 

dhe kjo pasiguri për punëtoret e nacionaliteti serb  ka vazhduar edhe pas 

përfundimit të luftës, andaj nga kjo vije përfundimi se ankuesja ka qenë e 

diskriminuar sa i përket  vazhdimit të marrëdhënies së punës dhe kësisoj ankuesja i 

plotëson kushtet ligjore nga neni 10.4 i Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 të 

ndryshuar për tu përshirë në listën përfundimtare të të punësuarve me të drejta 

legjitime, deri tek ky përfundim vije edhe për faktin se e paditura me asnjë provë 

nuk e dëshmon faktin se ankuesja nuk ka ofruar shërbime për NSH, se ia ka 

ndërprerë marrëdhënien e punës apo se e njëjta nuk i është nënshtruar 

diskriminimit.  

 

Nga këto arsye ankesa e AKP-së lidhur me këtë ankuese refuzohet si e pa bazuar 

dhe vërtetohet pika e I e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar si i drejtë dhe i 

bazuar në ligj. 

 

C0018 S.Ž. 
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Ankuesja në shkallë të parë C-0018, S.Ž. më 25.11.2013 ka paraqitur ankesë në 

Dhomën e Posaçme kundër të paditurës AKP-së, duke kërkuar përfshirjen në listën 

e punëtorëve me të drejta legjitime për të përfituar pjesën prej 20% të të 

ardhurave nga privatizimi i  NSH në Fushë Kosovë. Ankuesja ka theksuar se ka 

punuar në NSH që nga data 01.03.1990 deri në qershor  të vitit 1999, kur për 

shkak të gjendjes  jo të sigurt në kohën e pasluftës ajo nuk kishte punuar në këtë 

NSH. Ajo pohon se ka qenë e diskriminuar me rastin e mos përfshirjes në listën e 

punëtorëve. Si provë ai ka dorëzuar,  kopjen e librezës së punës nr.7225, kopjen e 

vendimit mbi punësimin në NSH të dt.16.08.1990, dhe kopjen e letërnjoftimit. 

 

E paditura ka parashtruar përgjigje në ankesë duke pohuar se dokumentet e 

parashtruara nga ankuesja nuk janë të mjaftueshme për ta përfshirë atë në listën 

përfundimtare  të punëtorëve me të drejta legjitime, ajo nuk i plotëson kushtet e 

nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, prandaj nuk ka bazë për ta 

përfshirë në listën e punëtorëve me të drejta legjitime. 

 

Kolegji i Specializuar lidhur me këtë ankuese ka konstatuar se ankuesja ka qenë 

punëtore e NSH-së nga viti 1990 dhe se libreza e punës nuk ishte mbyllur me 

ndonjë vendim përfundimtar të lëshuar nga NSH-ja. Parashtruesja e ankesës ka 

pretenduar fakte diskriminuese, i mbetet të paditurit që të dëshmojë se ankuesja 

nuk është e diskriminuar. Gjykata konsideron se ankuesja i plotëson kushtet e nenit 

10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 të ndryshuar .   

 

 

Kolegji i Apelit, pas shikimit të shkresave të lëndës vjen në përfundim se ankesa e 

ankueses në shkallë të parë C-0018, S.Ž. është e bazuar dhe vlerësimi i Kolegjit të 

Specializuar është i drejtë.  

Nga gjendja faktike e vërtetuar dhe nga shkresat e lëndës shihet që ankuesja ka 

qenë në marrëdhënie pune në NSH dhe kjo vërtetohet nga libreza e punës nga e 

cila vërtetohet fakti se ankuesja ka filluar marrëdhënien e punës në NSH dhe ka 

qenë punëtore e NSH  që nga data 01.03.1990 e deri  me 31.08.1990, pastaj nga 

data 01.09.1990 e deri me 15.08.1997, si dhe nga 16.08.1997, libreza e punës e 
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hapur. Ankusja ka pohuar se ka punuar në NSH deri  në qershor të vitit 1999, por 

ajo nuk ishte në gjendje që të punojë aty menjëherë pas lufte për shkak të situatës 

së pasluftës. Për parashtrusen e ankesës situata e sigurisë ka qenë shumë e 

vështirë dhe nuk iu është lejuar që të paraqitën në punë.  Ankuesja ka pohuar se 

ka qenë e diskriminuar dhe se nuk është përfshirë në listën me të drejtë 

kompensimi. Kolegji i Apelit  vlerëson se koha kur e ka lëshuar ankuesja vendin e 

punës dhe pas përfundimit të luftës ka qenë kohë që ka mbizotëruar  pasiguria e 

kësaj ankuese për veten dhe familjen e saj për shkak të përkatësisë etnike që ka, 

dhe kjo pasiguri për punëtoret e nacionaliteti serb  ka vazhduar edhe pas 

përfundimit të luftës, andaj nga kjo vije përfundimi se ankuesja ka qenë e 

diskriminuar sa i përket  vazhdimit të marrëdhënies së punës dhe kësisoj ankuesja i 

plotëson kushtet ligjore nga neni 10.4 i Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 të 

ndryshuar për tu përshirë në listën përfundimtare të të punësuarve me të drejta 

legjitime, deri tek ky përfundim vije edhe për faktin se e paditura me asnjë provë 

nuk e dëshmon faktin se ankuesja nuk ka ofruar shërbime për NSH, se ia ka 

ndërprerë marrëdhënien e punës apo se e njëjta nuk i është nënshtruar 

diskriminimit.  

 

Nga këto arsye ankesa e AKP-së lidhur me këtë ankuese refuzohet si e pa bazuar 

dhe vërtetohet pika e I e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar si i drejtë dhe i 

bazuar në ligj. 

 

C0019 D.M.G. 

 

Ankuesja në shkallë të parë C-0019, D.M.G. më 25.11.2013 ka paraqitur ankesë në 

Dhomën e Posaçme kundër të paditurës AKP-së, duke kërkuar përfshirjen në listën 

e punëtorëve me të drejta legjitime për të përfituar pjesën prej 20% të të 

ardhurave nga privatizimi i  NSH në Fushë Kosovë. Ankuesja ka theksuar se ka 

punuar në NSH që nga data 01.03.1990 deri në qershor  të vitit 1999, kur për 

shkak të gjendjes  jo të sigurt në kohën e pasluftës ajo nuk kishte punuar në këtë 

NSH. Ajo pohon se ka qenë e diskriminuar me rastin e mos përfshirjes në listën e 
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punëtorëve. Si provë ai ka dorëzuar,  kopjen e librezës së punës nr.3144, dhe 

kopjen e letërnjoftimit. 

 

E paditura ka parashtruar përgjigje në ankesë duke pohuar se dokumentet e 

parashtruara nga ankuesja nuk janë të mjaftueshme për ta përfshirë atë në listën 

përfundimtare  të punëtorëve me të drejta legjitime, ajo nuk i plotëson kushtet e 

nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, prandaj nuk ka bazë për ta 

përfshirë në listën e punëtorëve me të drejta legjitime. 

 

Kolegji i Specializuar lidhur me këtë ankuese ka konstatuar se ankuesja ka qenë 

punëtore e NSH-së nga viti 1990 dhe se libreza e punës nuk ishte mbyllur me 

ndonjë vendim përfundimtar të lëshuar nga NSH-ja. Parashtruesja e ankesës ka 

pretenduar fakte diskriminuese, i mbetet të paditurit që të dëshmojë se ankuesja 

nuk është e diskriminuar. Gjykata konsideron se ankuesja i plotëson kushtet e nenit 

10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 të ndryshuar .   

 

Kolegji i Apelit, pas shikimit të shkresave të lëndës vjen në përfundim se ankesa e 

ankueses në shkallë të parë C-0019, D.M.G. është e bazuar dhe vlerësimi i Kolegjit 

të Specializuar është i drejtë.  

Nga gjendja faktike e vërtetuar dhe nga shkresat e lëndës shihet që ankuesja ka 

qenë në marrëdhënie pune në NSH dhe kjo vërtetohet nga libreza e punës nga e 

cila vërtetohet fakti se ankuesja ka filluar marrëdhënien e punës në NSH dhe ka 

qenë punëtore e NSH  që nga data 01.03.1990 e deri  me 31.08.1990, pastaj nga 

data 01.09.1990 e deri me 15.08.1997, si dhe nga 16.08.1997, libreza e punës e 

hapur. Ankusja ka pohuar se ka punuar në NSH deri  në qershor të vitit 1999, por 

ajo nuk ishte në gjendje që të punojë aty menjëherë pas lufte për shkak të situatës 

së pasluftës. Për parashtrusen e ankesës situata e sigurisë ka qenë shumë e 

vështirë dhe nuk iu është lejuar që të paraqitën në punë.  Ankuesja ka pohuar se 

ka qenë e diskriminuar dhe se nuk është përfshirë në listën me të drejtë 

kompensimi. Kolegji i Apelit  vlerëson se koha kur e ka lëshuar ankuesja vendin e 

punës dhe pas përfundimit të luftës ka qenë kohë që ka mbizotëruar  pasiguria e 

kësaj ankuese për veten dhe familjen e saj për shkak të përkatësisë etnike që ka, 
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dhe kjo pasiguri për punëtoret e nacionaliteti serb  ka vazhduar edhe pas 

përfundimit të luftës, andaj nga kjo vije përfundimi se ankuesja ka qenë e 

diskriminuar sa i përket  vazhdimit të marrëdhënies së punës dhe kësisoj ankuesja i 

plotëson kushtet ligjore nga neni 10.4 i Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 të 

ndryshuar për tu përshirë në listën përfundimtare të të punësuarve me të drejta 

legjitime, deri tek ky përfundim vije edhe për faktin se e paditura me asnjë provë 

nuk e dëshmon faktin se ankuesja nuk ka ofruar shërbime për NSH, se ia ka 

ndërprerë marrëdhënien e punës apo se e njëjta nuk i është nënshtruar 

diskriminimit.  

 

Nga këto arsye ankesa e AKP-së lidhur me këtë ankuese refuzohet si e pa bazuar 

dhe vërtetohet pika e I e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar si i drejtë dhe i 

bazuar në ligj. 

 

C0022 Z.P. 

 

Ankuesi në shkallë të parë C-0022, Z.P. më 29.11.2013 ka paraqitur ankesë në 

Dhomën e Posaçme kundër të paditurës AKP-së, duke kërkuar përfshirjen në listën 

e punëtorëve me të drejta legjitime për të përfituar pjesën prej 20% të të 

ardhurave nga privatizimi i  NSH në Fushë Kosovë. Ankuesi ka theksuar se ka 

punuar në NSH që nga data 15.05.1990 deri me 06.12.1993 kur ai u largua 

vullnetarisht nga NSH-ja. Ai konsideron se i plotëson kriteret për tu përfshirë në 

listën e NSH-së.  Si provë ai ka dorëzuar,  kopjen e librezës së punës, deklaratën 

nën  betim të vërtetuar tek noteri Isak Ademi me seli në Prishtinë me 

nr.Ref.LRP.Nr.20455/13, të dhënë nga dy dëshmitar përmes së cilës kanë dhënë 

deklaratën se ankuesi në fjalë ka filluar punën në NSH me dt.15.05.1990 deri me 

08.12.1993, ku ka lëshuar punën në mënyrë vullnetare për arsye të kalimit në një 

ndërmarrje tjeter , dhe kopjen e letërnjoftimit. 

 

E paditura ka parashtruar përgjigje në ankesë duke pohuar se prashtruesi i ankesës 

në bazë të librezës se punës shihet se marrëdhënia e tij e punës në NSH është 

ndërprerë me dt.06.12.1993, dhe ishte rihapur në një punëdhënës tjetër me 
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dt.08.12.1993, ankuesi nuk i plotëson kushtet e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, prandaj nuk ka bazë për ta përfshirë në listën e punëtorëve me 

të drejta legjitime. 

 

Kolegji i Specializuar lidhur me këtë ankues ka konstatuar se ai ishte punëtor i 

NSH-së  nga data 15.05.1990 e deri me 06.12.1993 ku marrëdhënia e tij e punës 

është ndërprerë me pëlqimin e tij gjegjësisht para privatizimit të NSH-së, ai nuk 

ishte punëtor në NSH në kohën e privatizimit, andaj ankuesi nuk i plotëson kushtet 

e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 të ndryshuar .   

 

Kolegji i Apelit, pas shikimit të shkresave të lëndës vjen në përfundim se ankesa e 

AKP-së, sa i përket  ankuesit në shkallë të parë C-0022, Z.P. është bazuar, dhe 

qëndrimi i  Kolegjit të Specializuar dhënë në arsyetim të Aktgjykimit të atakuar  

është i drejtë.  

Kolegji i Apelit konstaton se është bërë një gabim teknik nga ana e Kolegjit të 

Specializuar sa i përket dispozitivit dhe arsyetimit lidhur me ankuesin, ku në 

dispozitiv të Aktgjykimit në bazë të pikës –I- të njëjtin e ka futur në listën e 

përfitimit të 20% nga privatizimi i NSH-së, ndërsa në arsyetim të Aktgjykimit  ka 

dhënë përfundimin se i njëjti nuk i plotëson kushtet ligjore për tu futur në listën e 

përfitimit të 20% nga privatizimi i NSH-së.  

Kolegji i Apelit  konstaton se nga  gjendja faktike e vërtetuar dhe nga shkresat e 

lëndës shihet që ankuesi ka qenë në marrëdhënie pune në NSH dhe kjo vërtetohet 

nga libreza e punës nga e cila vërtetohet fakti se ankuesi ka filluar marrëdhënien e 

punës në NSH dhe ka qenë punëtor i NSH-së  që nga data 15.05.1990 e deri  me 

08.12.1993, pastaj i njëjti ka krijuar marrëdhënie të re të punës në një ndërmarrje 

tjetër, pastaj në bazë të Deklarates Nën Betim të vërtetuar tek noteri Isak Ademi 

me seli në Prishtinë me nr.Ref.LRP.Nr.20455/13, deklarate kjo e  dhënë nga dy 

dëshmitar përmes së cilës kanë dhënë deklaratën se Z.P. ka filluar punën në NSH 

me dt.15.05.1990 deri me 08.12.1993, ku i njëjti e ka lëshuar punën në mënyre 

vullnetare për arsye të kalimit në një ndërmarrje tjetër, po ashtu edhe vetë ankuesi 

në ankesë ka pohuar se ka punuar në NSH që nga data 15.05.1990 deri me 

08.12.1993, ku pastaj e  lëshuar punën në mënyre vullnetare për arsye të kalimit 
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në një ndërmarrje tjetër, andaj nga kjo vije përfundimi se ankuesi nuk  i plotëson 

kushtet ligjore nga neni 10.4 i Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 të ndryshuar për 

tu përshirë në listën përfundimtare të të punësuarve me të drejta legjitime, sepse i 

njëjti nuk ka qenë punëtor i NSH-së në kohën e privatizimit të ndërmarrjës. 

 

Nga këto arsye ankesa e AKP-së lidhur me këtë ankues aprovohet  si e bazuar dhe 

ndryshohet pika –I- e dispozitivit të aktgjykimit dhe ankuesi C-0022, Z.P., hiqet 

nga lista e përfituesve të 20% nga privatizimi i NSH-së. 

 

C0023 K.S. 

 

Ankuesja në shkallë të parë C-0023, K.S. më 29.11.2013 ka paraqitur ankesë në 

Dhomën e Posaçme kundër të paditurës AKP-së, duke kërkuar përfshirjen në listën 

e punëtorëve me të drejta legjitime për të përfituar pjesën prej 20% të të 

ardhurave nga privatizimi i  NSH në Fushë Kosovë. Ankuesja  ka theksuar se ka 

punuar në NSH që nga data 01.03.1990 e deri ne privatizimin e ndërmarrjes. Si 

provë ajo ka dorëzuar,  kopjen e vërtetuar të librezës së punës nr.383, kopjen e 

vërtetuar të vendimit mbi punësimin të dt.26.09.1995, kopjen e vërtetuar të 

vendimit për pushim të lehonisë dt.15.07.1997, kopjen e vërtetuar të vërtetimit për 

punësim të dt.18.11.2003, kopjen e vendimit për pagesën e kontributeve 

pensionale të dt.08.12.2006, dhe kopjen e leternjoftimit. 

 

E paditura ka parashtruar përgjigje në ankesë duke pohuar se ankuesja në bazë të 

librezës së punës shihet se marrëdhënia e punës është mbyllur me 15.08.1997 në 

NSH”  ”-Fushë Kosovë dhe ishte rihapur me 16.08.1997 në H C “ ”-Vranje. AKP-ja 

deklaron se sipas Aktgjykimit të DHPGJS –së nr.SCC-05-0482, NSH ” ”-Fushë 

Kosovë është subjekt juridik i pavarur nga H C “ ” me seli në Vranjë nga data 

10.06.1999, ankuesja nuk ishte e rregjistruar si punëtore e  NSH Fushë Kosovë në 

kohën e privatizimit, ajo nuk i plotëson kushtet e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, prandaj nuk ka bazë për ta përfshirë në listën e punëtorëve me 

të drejta legjitime. 
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Kolegji i Specializuar lidhur me këtë ankuese ka konstatuar se ankuesja ka qenë 

punëtore e NSH-së  në kohën e privatizimit pasi që marrëdhënia e saj e punës në 

këtë NSH nuk kishte pushuar me ndonjë vendim të formës së prerë të lëshuar nga 

NSH-ja . Po ashtu AKP-ja nuk i ka mbështetur pohimet e saj me prova materiale 

për të provuar se parashtruesja e ankesës nuk ka qenë punëtore e NSH-së në 

kohën e privatizimit . Në bazë të dëshmive  të dorëzuara nga parashtruesja e 

ankesës ajo i përmbush kushtet e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 

të ndryshuar . Andaj ajo ka të drejtë legjitime për përfshirje në listën e punëtorëve 

që përfitojnë nga 20 përqindëshi i të ardhurave nga privatizimi i NSH-së.  

 

Kolegji i Apelit, pas shikimit të shkresave të lëndës vjen në përfundim se ankesa e 

ankuesit në shkallë të parë C0023 K.S. është e bazuar dhe vlerësimi i Kolegjit të 

Specializuar është i drejtë.  

Nga gjendja faktike e vërtetuar dhe nga shkresat e lëndës shihet që ankuesja ka 

qenë në marrëdhënie pune në NSH dhe kjo vërtetohet nga libreza e punës nga e 

cila vërtetohet fakti se ankuesja ka filluar marrëdhënien e punës në NSH dhe ka 

qenë punëtore e NSH  që nga data 01.03.1990 e deri me 31.08.1990, pastaj me 

01.09.1990 deri me 15.08.1997, pastaj me dt 16.08.1997 libreza e punës e hapur. 

Kolegji i Apelit pajtohet me konstatimin e kolegjit të specializuar ku në bazë të 

aktgjykimit të fundit të Gjykates Supreme të Kosovës nr.SCC-05-0482, është e 

pakontestueshme se para vitit 1997   Fushë Kosovë ishte ndërmarrje shoqërore e 

regjistruar në Kosovë me të gjitha aseset e saj në Kosovë. Bashkimi me të cilin 

është krijuar një H C me   Fushë Kosovë si një njësi punuese  nuk e ka ndryshuar 

statusin e saj si një ndërmarrje shoqerore. Nuk ka asnjë provë  që një shoqëri 

aksionare ishte organizuar para datës 13 shtator 1999, dëshmia e vetme që e ka 

Dhoma  ka të bëjë me datën e transformimit  në shoqëri aksionare  që nga data e 

regjistrimit në gjykatë  me 02 dhjetor 1999 për “H CL.T.D.Vranje”. NSH ” ”- Fushë 

Kosovë ishte një ndërmarrje shoqërore e regjistruar në Kosovë me pasurite e saj në 

Kosovë që nga data 10 qershor 1999. Transformimi i “ ”- Fushë Kosovë nuk ka 

ndodhur para datës 10 qershor 1999. Andaj nga kjo vije përfundimi se ankuesja i 

plotëson kushtet ligjore nga neni 10.4 i Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 të 

ndryshuar për tu përshirë në listën përfundimtare të të punësuarve me të drejta 
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legjitime, deri tek ky përfundim vije edhe për faktin se e paditura me asnjë provë 

nuk e dëshmon faktin se ankuesja nuk ka ofruar shërbime për NSH, se ia ka 

ndërprerë marrëdhënien e punës me ndonjë vendim të ligjshëm, si dhe nuk i ka 

mbështetur pohimet e saj me prova materiale për të provuar se parashtruesja e 

ankesës nuk ka qenë punëtore e NSH-së në kohën e privatizimit.  

 

Nga këto arsye ankesa e AKP-së lidhur me këtë ankuese refuzohet si e pa bazuar 

dhe vërtetohet pika e I e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar si i drejtë dhe i 

bazuar në ligj. 

 

C0025 N.J.P. 

 

Ankuesja në shkallë të parë C-0025, N.J.P. më 29.11.2013 ka paraqitur ankesë në 

Dhomën e Posaçme kundër të paditurës AKP-së, duke kërkuar përfshirjen në listën 

e punëtorëve me të drejta legjitime për të përfituar pjesën prej 20% të të 

ardhurave nga privatizimi i  NSH në Fushë Kosovë. Ankuesja si provë ajo ka 

dorëzuar,  kopjen e vërtetuar të librezës së punës nr.6994, dhe kopjen e 

leternjoftimit. 

 

E paditura ka parashtruar përgjigje në ankesë duke pohuar se ankuesja në bazë të 

librezës së punës shihet se marrëdhënia e punës është mbyllur me 23.01.1997 në 

NSH”  ”-Fushë Kosovë dhe ishte rihapur me 23.01.1998, dhe mbyllur me 

30.11.2003, ankuesja nuk ishte e rregjistruar si punëtore e  NSH Fushë Kosovë në 

kohën e privatizimit, ajo nuk i plotëson kushtet e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, prandaj nuk ka bazë për ta përfshirë në listën e punëtorëve me 

të drejta legjitime. 

 

Kolegji i Specializuar lidhur me këtë ankuese ka konstatuar se ankuesja në bazë të 

dëshmive  të dorëzuara ajo i përmbush kushtet e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13 të ndryshuar . Andaj ajo ka të drejtë legjitime për përfshirje në 

listën e punëtorëve që përfitojnë nga 20 përqindëshi i të ardhurave nga privatizimi i 

NSH-së.  



48/
1
 

 

Kolegji i Apelit, pas shikimit të shkresave të lëndës vjen në përfundim se ankesa e 

ankueses në shkallë të parë C0025 N.J.P. është e pa bazuar dhe vlerësimi i Kolegjit 

të Specializuar është i gabuar.  

Kolegji i Apelit  nuk pajtohet me konstatimin e kolegjit të specializuar se ankuesja i  

ka plotësuar kushtet e nenit 10.4 i Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, për përfshirje 

në listën e punëtorëve që përfitojnë nga 20 përqindëshi i të ardhurave nga 

privatizimi i NSH-së. Kolegji i Apelit konstaton se nga gjendja faktike e vërtetuar 

dhe nga libreza e punës shihet që ankueses ju ka ndërprerë marrëdhënia e punës 

në NSH me dt.30.11.2003, ankuesja nuk ka paraqitur ndonjë dëshmi për të 

vërtetuar faktin se e njëjta  ka vazhduar punën në NSH pas vitit 2003, si dhe e 

njëjta nuk pohon asnjë lloj diskriminimi ndaj saj, andaj nga kjo vije përfundimi se 

kjo ankuese nuk  i plotëson kushtet ligjore nga neni 10.4 i Rregullores së UNMIK-ut 

2003/13 të ndryshuar për tu përshirë në listën përfundimtare të të punësuarve 

sepse e njëjta  nuk ka qenë në listën e pagave në kohën e privatizimit të NSH-së.  

 

Nga këto arsye ankesa e AKP-së lidhur me këtë ankuese aprovohet si e bazuar dhe 

ndryshohet pika e –I- e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar sa i përket kësaj 

ankuese, ankuesja N.J.P., hiqet nga lista përfundimtare me të drejta legjitime. 

 

C0026 S.M. 

 

Ankuesi në shkallë të parë C0026 S.M. më 29.11.2013 ka paraqitur ankesë në 

Dhomën e Posaçme kundër të paditurës AKP-së, duke kërkuar përfshirjen në listën 

e punëtorëve me të drejta legjitime për të përfituar pjesën prej 20% të të 

ardhurave nga privatizimi i  NSH në Fushë Kosovë. Ankuesi  ka theksuar se ka 

punuar në NSH që nga data 21.01.1999 e deri ne privatizimin e ndërmarrjes. Si 

provë ai ka dorëzuar,  kopjen e vërtetuar të librezës së punës nr.7390, kopjen e 

vërtetuar të vendimit mbi punësimin të dt.16.08.1990, dhe kopjen e leternjoftimit. 

 

E paditura ka parashtruar përgjigje në ankesë duke pohuar se ankuesja në bazë të 

librezës së punës shihet se marrëdhënia e punës është mbyllur me 15.08.1997 në 

NSH”  ”-Fushë Kosovë dhe ishte rihapur me 21.01.1999 në H C “ ”-Vranje. AKP-ja 
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pohon se ankuesi nuk ka dorëzuar ndonjë provë për të provuar vazhdimësinë e 

punësimit në NSH ” ”-Fushë Kosovë. AKP-ja deklaron se sipas Aktgjykimit të 

DHPGJS –së nr.SCC-05-0482, NSH ” ”-Fushë Kosovë është subjekt juridik i pavarur 

nga H C “ ” me seli në Vranjë nga data 10.06.1999, ankuesi nuk ishte i rregjistruar 

si punëtor i  NSH Fushë Kosovë në kohën e privatizimit, ai nuk i plotëson kushtet e 

nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, prandaj nuk ka bazë për ta 

përfshirë në listën e punëtorëve me të drejta legjitime. 

 

Kolegji i Specializuar lidhur me këtë ankues ka konstatuar se ankuesi ka qenë 

punëtor i NSH “Konfeksioni Fushë Kosovë” nga data 01.09.1990 deri  më 

11.09.1998.  Ai ishte i punësuar gjatë periudhës 16.09.1998 deri më 13.11.1998 

tek një punëdhënës tjetër, mirëpo më vonë  ai përsëri ishte punësuar në   dhe 

libreza e tij e punës ishte rihapur më 21.01.1999. Në bazë të dëshmive  të 

dorëzuara nga parashtruesi i ankesës ai i përmbush kushtet e nenit 10.4 të 

Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 të ndryshuar . Andaj ai ka të drejtë legjitime për 

përfshirje në listën e punëtorëve që përfitojnë nga 20 përqindëshi i të ardhurave 

nga privatizimi i NSH-së.  

 

Kolegji i Apelit, pas shikimit të shkresave të lëndës vjen në përfundim se ankesa e 

ankuesit në shkallë të parë C0026 S.M. është e bazuar dhe vlerësimi i Kolegjit të 

Specializuar është i drejtë.  

Nga gjendja faktike e vërtetuar dhe nga shkresat e lëndës shihet që ankuesi ka 

qenë në marrëdhënie pune në NSH dhe kjo vërtetohet nga libreza e punës nga e 

cila vërtetohet fakti se ankuesi ka filluar marrëdhënien e punës në NSH dhe ka qenë 

punëtor i NSH-së  që nga data 01.09.1990 e deri me 15.08.1997, pastaj me 

16.08.1997  deri më 11.09.1998,  pastaj që nga data 21.01.1999, libreza e punës e 

hapur. Kolegji i Apelit pajtohet me konstatimin e kolegjit të specializuar ku në bazë 

të aktgjykimit të fundit të Gjykates Supreme të Kosovës nr.SCC-05-0482, është e 

pakontestueshme se para vitit 1997   Fushë Kosovë ishte ndërmarrje shoqërore e 

regjistruar në Kosovë me të gjitha aseset e saj në Kosovë. Bashkimi me të cilin 

është krijuar një H C me   Fushë Kosovë si një njësi punuese  nuk e ka ndryshuar 

statusin e saj si një ndërmarrje shoqerore. Nuk ka asnjë provë  që një shoqëri 
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aksionare ishte organizuar para datës 13 shtator 1999, dëshmia e vetme që e ka 

Dhoma  ka të bëjë me datën e transformimit  në shoqëri aksionare  që nga data e 

regjistrimit në gjykatë  me 02 dhjetor 1999 për “H CL.T.D.Vranje”. NSH ” ”- Fushë 

Kosovë ishte një ndërmarrje shoqërore e regjistruar në Kosovë me pasurite e saj në 

Kosovë që nga data 10 qershor 1999. Transformimi i “ ”- Fushë Kosovë nuk ka 

ndodhur para datës 10 qershor 1999. Andaj nga kjo vije përfundimi se ankuesja i 

plotëson kushtet ligjore nga neni 10.4 i Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 të 

ndryshuar për tu përshirë në listën përfundimtare të të punësuarve me të drejta 

legjitime, deri tek ky përfundim vije edhe për faktin se e paditura me asnjë provë 

nuk e dëshmon faktin se ankuesi nuk ka ofruar shërbime për NSH, se ia ka 

ndërprerë marrëdhënien e punës me ndonjë vendim të ligjshëm. 

Nga këto arsye ankesa e AKP-së lidhur me këtë ankuese refuzohet si e pa bazuar 

dhe vërtetohet pika e –I- e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar si i drejtë dhe i 

bazuar në ligj. 

 

C0027 M.I. 

 

Ankuesja në shkallë të parë C0027 M.I. më 29.11.2013 ka paraqitur ankesë në 

Dhomën e Posaçme kundër të paditurës AKP-së, duke kërkuar përfshirjen në listën 

e punëtorëve me të drejta legjitime për të përfituar pjesën prej 20% të të 

ardhurave nga privatizimi i  NSH në Fushë Kosovë. Ankuesja  ka theksuar se ka 

punuar në NSH që nga data 15.05.1990 e deri në privatizimin e ndërmarrjes. Si 

provë ajo ka dorëzuar,  kopjen e vërtetuar të librezës së punës nr.2721, kopjen e 

vërtetuar të vendimit mbi punësimin të dt.15.05.1990, dhe kopjen e leternjoftimit. 

 

E paditura ka parashtruar përgjigje në ankesë duke pohuar se ankuesja në bazë të 

librezës së punës shihet se marrëdhënia e punës është mbyllur me 15.08.1997 në 

NSH”  ”-Fushë Kosovë dhe ishte rihapur me 16.08.1997 në H C “ ”-Vranje. AKP-ja 

pohon se ankuesi nuk ka dorëzuar ndonjë provë për të provuar vazhdimësinë e 

punësimit në NSH ” ”-Fushë Kosovë. AKP-ja deklaron se sipas Aktgjykimit të 

DHPGJS –së nr.SCC-05-0482, NSH ” ”-Fushë Kosovë është subjekt juridik i pavarur 

nga H C “ ” me seli në Vranjë nga data 10.06.1999, ankuesja nuk ishte e 
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rregjistruar si punëtore e  NSH Fushë Kosovë në kohën e privatizimit, ajo nuk i 

plotëson kushtet e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, prandaj nuk ka 

bazë për ta përfshirë në listën e punëtorëve me të drejta legjitime. 

 

Kolegji i Specializuar lidhur me këtë ankuese ka konstatuar se ankuesja ka qenë 

punëtore e NSH “Konfeksioni Fushë Kosovë”  nga viti 1990 deri  në vitin 1997, kur 

ndërmarrja e njëjtë ishte transformuar në NSH ”  Fushë Kosovë”, ku ajo kishte 

vazhduar të punojë gjatë gjithë kohës në lokalet e njëjta të NSH-së në Fushë 

Kosovë, sipas provave ajo kur nuk ka punuar në Fabriken  -Vranje në Serbi. Libreza 

e saj e punës ishte e hapur që nga data 16.08.1997. Në bazë të dëshmive  të 

dorëzuara nga parashtruesja e ankesës ajo i përmbush kushtet e nenit 10.4 të 

Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 të ndryshuar . Andaj ajo ka të drejtë legjitime 

për përfshirje në listën e punëtorëve që përfitojnë nga 20 përqindëshi i të 

ardhurave nga privatizimi i NSH-së.  

 

Kolegji i Apelit, pas shikimit të shkresave të lëndës vjen në përfundim se ankesa e 

ankueses në shkallë të parë C0027 M.I. është e bazuar dhe vlerësimi i Kolegjit të 

Specializuar është i drejtë.  

 

Nga gjendja faktike e vërtetuar dhe nga shkresat e lëndës shihet që ankuesja ka 

qenë në marrëdhënie pune në NSH dhe kjo vërtetohet nga libreza e punës nga e 

cila vërtetohet fakti se ankuesja ka filluar marrëdhënien e punës në NSH dhe ka 

qenë punëtore e NSH-së  që nga data 15.05.1990 e deri me 31.08.1990, pastaj me 

01.09.1990  deri më 15.08.1997,  pastaj që nga data 16.08.1997, libreza e punës e 

hapur.  Kolegji i Apelit pajtohet me konstatimin e kolegjit të specializuar ku në bazë 

të aktgjykimit të fundit të Gjykates Supreme të Kosovës nr.SCC-05-0482, është e 

pakontestueshme se para vitit 1997   Fushë Kosovë ishte ndërmarrje shoqërore e 

regjistruar në Kosovë me të gjitha aseset e saj në Kosovë. Bashkimi me të cilin 

është krijuar një H C me   Fushë Kosovë si një njësi punuese  nuk e ka ndryshuar 

statusin e saj si një ndërmarrje shoqerore. Nuk ka asnjë provë  që një shoqëri 

aksionare ishte organizuar para datës 13 shtator 1999, dëshmia e vetme që e ka 

Dhoma  ka të bëjë me datën e transformimit  në shoqëri aksionare  që nga data e 
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regjistrimit në gjykatë  me 02 dhjetor 1999 për “H CL.T.D.Vranje”. NSH ” ”- Fushë 

Kosovë ishte një ndërmarrje shoqërore e regjistruar në Kosovë me pasurite e saj në 

Kosovë që nga data 10 qershor 1999. Transformimi i “ ”- Fushë Kosovë nuk ka 

ndodhur para datës 10 qershor 1999. Andaj nga kjo vije përfundimi se ankuesja i 

plotëson kushtet ligjore nga neni 10.4 i Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 të 

ndryshuar për tu përshirë në listën përfundimtare të të punësuarve me të drejta 

legjitime, deri tek ky përfundim vije edhe për faktin se e paditura me asnjë provë 

nuk e dëshmon faktin se ankuesja nuk ka ofruar shërbime për NSH, se ia ka 

ndërprerë marrëdhënien e punës me ndonjë vendim të ligjshëm. 

Nga këto arsye ankesa e AKP-së lidhur me këtë ankuese refuzohet si e pa bazuar 

dhe vërtetohet pika e –I- e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar si i drejtë dhe i 

bazuar në ligj. 

 

C0033 D.J. 

 

Ankuesja në shkallë të parë C-0033, D.J. më 21.11.2013 ka paraqitur ankesë në 

Dhomën e Posaçme kundër të paditurës AKP-së, duke kërkuar përfshirjen në listën 

e punëtorëve me të drejta legjitime për të përfituar pjesën prej 20% të të 

ardhurave nga privatizimi i  NSH në Fushë Kosovë. Ankuesja ka theksuar se ka 

punuar në NSH që nga data 01.09.1990 deri në okupimin e fabrikës nga ana e 

UNMIK-ut. Ajo pohon se ka qenë e diskriminuar me rastin e mos përfshirjes në 

listën e punëtorëve. Si provë ajo ka dorëzuar,  kopjen e vërtetuar të librezës së 

punës nr.7260,  një kopje të vërtetuar të vendimit mbi punësimin të dt.07.05.1990 

dhe një kopje të letërnjoftimit. 

 

E paditura ka parashtruar përgjigje në ankesë duke pohuar se dokumentet e pa 

vërtetuara nga ankuesja nuk janë të mjaftueshme për ta përfshirë atë në listën 

përfundimtare  të punëtorëve me të drejta legjitime, ajo nuk i plotëson kushtet e 

nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, prandaj nuk ka bazë për ta 

përfshirë në listën e punëtorëve me të drejta legjitime. 
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Kolegji i Specializuar lidhur me këtë ankuese ka konstatuar se ankuesja ka qenë 

punëtore e NSH  Fushë Kosovë, nga data 01.09.1990 deri në qershor të vitit 1999, 

por ajo nuk ishte në gjendje për të punuar atje menjëherë pas luftës per shkak të 

gjendjes së pasluftës. Për paditësen gjendja e sigurisë ishte shume e vështirë dhe 

nuk u ka lejuar atyre që të lajmërohen në punë. Ankusja ka paraqitur  

Librezën e punës e cila është ende e hapur dhe e cila dëshmon se marrëdhënia e 

saj e punës nuk ka pushuar asnjëherë me NSH-në. Parashtruesja e ankesës ka 

pretenduar fakte diskriminuese, i mbetet të paditurit që të dëshmojë se ankuesja 

nuk është e diskriminuar. Gjykata konsideron se ankuesja i plotëson kushtet e nenit 

10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 të ndryshuar .   

 

 

Kolegji i Apelit, pas shikimit të shkresave të lëndës vjen në përfundim se ankesa e 

ankueses në shkallë të parë C-0033, D.J.  është e bazuar dhe vlerësimi i Kolegjit të 

Specializuar është i drejtë.  

Nga gjendja faktike e vërtetuar dhe nga shkresat e lëndës shihet që ankuesja ka 

qenë në marrëdhënie pune në NSH dhe kjo vërtetohet nga libreza e punës nga e 

cila vërtetohet fakti se ankuesja ka filluar marrëdhënien e punës në NSH dhe ka 

qenë punëtore e NSH  që nga data 01.03.1990 e deri  me 31.08.1990, pastaj nga 

data 01.09.1990 e deri me 15.08.1997, si dhe nga 16.08.1997, libreza e punës e 

hapur. Ankusja ka pohuar se ka punuar në NSH deri  në qershor të vitit 1999, por 

ajo nuk ishte në gjendje që të punojë aty menjëherë pas lufte për shkak të situatës 

së pasluftës. Për parashtrusen e ankesës situata e sigurisë ka qenë shumë e 

vështirë dhe nuk iu është lejuar që të paraqitën në punë.  Ankuesja ka pohuar se 

ka qenë e diskriminuar dhe se nuk është përfshirë në listën me të drejtë 

kompensimi. Kolegji i Apelit  vlerëson se koha kur e ka lëshuar ankuesja vendin e 

punës dhe pas përfundimit të luftës ka qenë kohë që ka mbizotëruar  pasiguria e 

kësaj ankuese për veten dhe familjen e saj për shkak të përkatësisë etnike që ka, 

dhe kjo pasiguri për punëtoret e nacionaliteti serb  ka vazhduar edhe pas 

përfundimit të luftës, andaj nga kjo vije përfundimi se ankuesja ka qenë e 

diskriminuar sa i përket  vazhdimit të marrëdhënies së punës dhe kësisoj ankuesja i 

plotëson kushtet ligjore nga neni 10.4 i Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 të 
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ndryshuar për tu përshirë në listën përfundimtare të të punësuarve me të drejta 

legjitime, deri tek ky përfundim vije edhe për faktin se e paditura me asnjë provë 

nuk e dëshmon faktin se ankuesja nuk ka ofruar shërbime për NSH, se ia ka 

ndërprerë marrëdhënien e punës apo se e njëjta nuk i është nënshtruar 

diskriminimit.  

 

Nga këto arsye ankesa e AKP-së lidhur me këtë ankuese refuzohet si e pa bazuar 

dhe vërtetohet pika e I e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar si i drejtë dhe i 

bazuar në ligj. 

 

Taksat gjyqësore: 

 

Lidhur me listat e punëtorëve, Dhoma e Posaçme nuk cakton taksat gjyqësore, 

komfor nenit 13.8 të Udhëzimit Administrativ nr. 01/2017 për Unifikimin e Taksave 

Gjyqësore të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. 

 

 

 

 

 

Lëshuar nga Kolegji i Ankesave i DHPGJS-së, më  04/10/2019 

 

 

 

 

 

 

Ilmi Bajrami , Gjyqtar Kryesues    __________________ 
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URDHËR PËR ZYREN E REGJISTRIMIT 

 

 

Luteni ta dërgoni këtë Aktgjykim (përfshirë përkthimin e tij në gjuhën Serbe) tek: 

 

- Ankuesit 

 

- Ankuesit në  shkallë të parë  

 

- Tek e paditura/ankuesja 

 

- Gjyqtarit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së në lëndën C-II-13-0444 të 

datës 24.05.2016. 

 

 

 

 

 

      Ilmi Bajrami,  Kryesuesi i Kolegjit të Apelit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


