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KOMUNIKATË PËR SHTYP 
E hënë, 7 Mars 2005 

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit  
Sqaron Situatën Aktuale për Pagesën e Punëtorëve të Kombinatit të Drurit në Pejë  
  
Prishtinë- Drejtori Menaxhues i Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit, Jasper Dick sqaroi 
sot situatën aktuale në lidhje me  orarin e shpërndarjes së pjesës së 20% nga çmimi i 
shitjes për punëtorët e Kombinatit të Drurit të Pejës. 
Jasper Dick pohoi se: 
 “Të mërkurën, më 2 mars, Oda e Veçantë e Gjykatës Supreme të Kosovës shpalli 
vendimin e saj final në lidhje me kërkesat nga persona të ndryshëm për të hyrë në listë.  
Bazuar në këtë vendim dhe në listën e shpallur më parë, menaxhmentit dhe punëtorëve 
të NSH-së u është dërguar për shqyrtim drafti i shpërndarjes së propozuar. (Ky draft do 
të merr parasysh “kohëzgjatjen e shërbimit” – pra kohëzgjatjen e punësimit të çdo 
punëtori). Posi të arrihet marrëveshja mbi shumën, AKM-ja do t’i lëshoj shumën totale 
BSPK-së e që pastaj t’ju shpërndahet nga BSPK-ja çdo punëtori. Është vlerësuar se 
pagesa do të filloj së shpejti”. 
Meqenëse është me rendësi që privatizimi të kryhet në mënyrë të hapur, të drejtë dhe 
transparente, procesi i privatizimit të Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit përmabanë një 
varg mekanizmash mbrojtës. Një nga mekanizmat më të rëndësishëm mbrojtës është 
hartimi i listave të punëtorëve. Që të sigurohet se asnjë punëtorë nuk është 
diskriminuar, listat janë shiquar me kujdesë si nga AKM-ja ashtu edhe nga BSPK-ja   
Lista e punëtorëve duhet të shpallet dhe pastaj është një periudhë gjatë së cilës 
punëtori i cili konsideron se padrejtësisht nuk është futur në listë, atëherë ai mund të 
parashtroj ankesë.   
Oda e Veçantë duhet të vendosë mbi miratimin final të hartimit të listës së punëtorve. 
Për shkak të këtyre mekanizmave mbrojtës, pagesa ngas procesi i privatizimit për 
punëtorët mund të zgjasë pak më shumë. 
Sidoqoftë, këta mekanizma mbrojtës sigurojnë drejtësinë dhe balancimin e procesit të 
privatizimit dhe sigurojnë se procesi i privatizimit nuk favorizon asnjë grup ndaj tjetrit. 
 

 

 
  


