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AGJENCIA KOSOVARE E MIRËBESIMIT 
VAZHDON TË PAGUAJ PUNËTORËT E NSH-ve TË PRIVATIZUARA 

 
PRISHTINA- Agjencia Kosovare e Mirëbesimit sot njoftoi se po vazhdon t’i transferoj 
paratë Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës (BSPK) për ti paguar punëtorët e 
atyre NSH-ve që janë privatizuar.    
 
Si pjesë të procesit të privatizimit punëtorët e atyre NSH-ve që janë privatizuar kanë të 
drejtë në pjesën prej  20% të çmimit të shitjes të kompanive të  reja të krijuara për 
transferimin e aseteve. 
 
Oda e Veçantë ka përfunduar shqyrtimet në lidhje me përbërjen dhe numrin e listave të 
punëtorëve për NSH-të  
 
Si pjesë të procesit të privatizimit, Oda e Veçantë shqyrton listen e punëtorëve të cilën kaë 
të drejtë të paguhen nga pjesa e 20%-it, për të siguruar se punëtorët nuk janë larguar 
padrejtësisht nga lista për shkak të diskriminimit apo për ndonjë arsye tjetër. 
 
Vendimet janë marrë nga Oda e Veçantë që mbulojnë përbërjen e listave për 10 NSH-të 
vijuese: 
 
Termosistemi, Energoinvesti, ENG Betoni, IMB, Luxi, IMN 19 Qershori, Trepça 
Konfeksioni, Ekonomia e Peshqëve, Montazhi dhe Kombinati i Drurit. 
 
Fondet veçmë janë lëshuar në lidhje me shpërndarjen për 7 NSH-të e para dhe fondet për 3 
NSH-të e mbetura do të lëshohen shumë shpejtë. 
 
Ekzistojnë edhe dy NSH tjera ku vendimet për to ende nuk janë marrë nga Oda e Veçantë: 
Farmakosi dhe Kosovoplasti.   
 
Për më tepër, lista që mbulon njësitë e ndryshme operuese të NSH-së “Sharri” do të 
përpilohet dhe do të publikohet së shpejti.  
 
Pagesat e realizuara nga  AKM-ja punëtorëve të NSH-ve deri më tani 
 
• Termosistemi:    mbi 40,000€.    I janë paguar BSPK-së më 2 dhjetor. 2004. 

 
• ENG Betoni:    mbi 85,000€.    I janë paguar BSPK-së  më 15 dhjetor. 2004. 
 
• IMN Qershori:    mbi 160,000€   I janë paguar BSPK-së më 15 dhjetor. 2004. 
 
• Trepça Konfeksioni:   mbi 70,000 €    I janë paguar BSPK-së më 17 dhjetor. 2004. 
 
 

For further information, please contact:  Erdelina Dula  
038-500-400 ext 1152 or erdelina.dula@eumik.org 



 
• IMB:     mbi 160,000€.  I janë paguar BSPK-së më 10 shkurt. 2005 
 
• Shtëpia e Mallrave LUX : mbi 400,000€. I janë paguar BSPK-së më 10 shkurt. 2005 
 
• 19 Qershori:    mbi 160,000€.  I janë paguar BSPK-së më 15 dhjetor. 2004 
 
• Energoinvesti:    mbi 255,000€.  I janë paguar BSPK-së më 16 shkurt. 2005 
 
• Ekonomia e Peshqëve:     mbi 400,000€.  I janë paguar BSPK-së më 8 mars 2005. 
 
• Montazhi:    mbi 40,000€.   Do t’i paguhen BSPK-së ditët e ardhshme. 
 
• Kombinati i Drurit:   mbi 510,000€.  Verifikimi përfundimtar për konfirmimin e                                 

llogaritjeve nga NSH-ja. Do të paguhen së  
shpejti 

 
• Farmakos/Kosovoplast:      Seancat e shqyrtimit në Odën e Veçantë ende 

nuk kanë përfunduar.   nuk kanë përfunduar. 
  
AKM-ja lëshoi gjithsej mbi 1,600,000 Euro për 1377 punëtorë deri më tani.  
 
 
AKM-ja, Oda e Veçantë dhe BSPK-ja – mbrojtje e fuqishme e të drejtave të indvidëve 
 
Raporti në mes të BSPK-së, AKM-së dhe Odës së Veçantë të Gjykatës Supreme të Kosovës 
është një pjesë e rëndësishme e sistemit të fuqishëm të mbrojtjes dhe ruajtjes, që siguron 
drejtësi dhe transparencë të procesit të privatizimit në Kosovë. 
 
Së pari AKM-ja përcakton se ndërmarrja afariste është një NSH. 
 
Së dyti, AKM-ja shpall tenderët për shitjen e NSH-së. 
 
Së treti, pas shtijes së NSH-së, sindikata e NSH-së dhe Këshilli i Punëtorve në bashkëpunim 
me BSPK-në përgatisin listen e punëtorëve të cilët kanë të drejtë në pjesën e 20%-it të çmimit 
të shitjes. 
 
Së katërti, AKM-ja publikon listat e punëtorëve në gazeta vendore. 
 
Së pesti, çdo person i cili konsideron se ai ose ajo gabimisht nuk është futur në listë mund të 
parashtroj ankesë në Odën e Veçantë të Gjykatës Supreme të Kosovës. 
 
Së gjashti, Oda e Veçantë e Gjykatës Supreme të Kosovës shqyrton ankesat e atyre që 
dëshirojnë të futen në listë dhe do të urdhëroj që të futen në listë ata të cilëve u është pranuar 
ankesa.   
 
Së shtati, lista origjinale e publikuar ndryshohet duke marrë për bazë vendimet e Odës së 
Veçantë të Gjykatës Supreme të Kosovës dhe është llogaritur shuma e pagesës së çdo 
punëtori – në shumën e pagesës së çdo individi do të ketë ndikim stazhi i punëtorit në NSH.  
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Privatizimi në Kosovë deri më tani 
 
AKM-ja ka tenderuar katër raunde të NSH-ve për privatizim: 
 
Raundi i parë dhe i dytë i privatizimit pothuajse kanë përfunduar. 
 
ZvPSSP Joachim Ruecker nënshkroi dhe miratoi shumicën e kontratave të raundit të tretë 
brenda dy javëve të kaluara. Stafi i AKM-së po i finalizojnë këto transaksione. 
 
Kontratat e raundit të katërt janë kompletuar dhe do jenë të gatshme për t’u nënshkruar dhe 
miratuar së shpejti. 
 
Raundi i pestë i privatizimit pritet që të shpallet së shpejti. 
 
 
 
Ata persona që dëshirojnë të informohen më shumë për NSH-të në dispozicion për blerje në 
raundin e tretë dhe në raundet vijuese duhet të kontaktojnë Departamentin e AKM-së për 
Privatizim në nr.tel  + 381-38-500-400 lok. 1255, ose përmes e-mail-it kta@eumik.org.   
Detajet e mëtutjeshme janë në dispozicion në faqen e internetit të AKM-së:  
www.kta-kosovo.org. 
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