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N.SH “DERMA COMMERCE” NE  MITROVICË 
LISTA E PUNETORËVE TË CILET I KANE PLOTESUAR KUSHTET PER MARRJEN E NJË PJESE TË 

TË HYRAVE NGA PRIVATIZIMI I N.SH “DERMA COMMERCE” NË MITROVICË 
 
Biznesi dhe asetet e NSH “Derma Commerce” ne Mitrovice (“Kozar”), nr i regjistrimit ne Gjykaten Ekonomike ne 
Prishtine Fi 608/89, janë privatizuar në përputhje me procesin e tenderit të hapur i realizuar nga Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit. Sipas nenit 10 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, 20% të të hyrave nga shitja do t’iu shpërndahet 
punëtorëve të NSH “Derma Commerce” ne Mitrovice te cilet i plotesojne kushtet e parapara. 
 
Në vijim është dhënë lista e personave të cilet i kane plotesuar kushtet për marrjen e një pjese të 20 % prej te hyrave 
nga cmimi i shitjes edhe ate si vijon: 
                            

Boshnjaku Shukri Hoti Shemsedin Kastrati Fahredin Shatri Veli Xhaferi Xhafer  
Buzolli Hajredin  Hoti Shukrane Koshi Fitore  Uka Halim Zuka Zenel 
Hasani Ali  Kasapi Bujar Luta Hajrije  Xhaferi Idriz   

 
Sipas nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, punetori ka te drejte të marrë një pjesë të 20 % të të hyrave nga 
shitja nëse ai/ajo ka qenë i evidentuar si punëtor i NSH “Derma Commerce” ne Mitrovice në kohën e privatizimit dhe 
ka qenë në listën e pagave të NSH “Derma Commerce” ne Mitrovice të paktën për tri vite. Punëtori i cili nuk e 
plotëson këtë kriter megjithate  mund te ket te drejte në qoftëse diskualifikimi i tij/saj është bërë në baze 
diskriminuese.  
 
Në qoftë se emri juaj është në listë, ju nuk duhet të veproni asgjë për momentin. Mirëpo, në qoftë se emri juaj nuk 
është në listë dhe ju mendoni se duhet të jetë, atëherë ju keni të drejtë të parashtroni ankesë në Odën e Veçantë të 
Gjykatës Supreme të Kosovës.  
 
Nëse dëshironi të beni ankese lidhur me listën e punëtorëve të cilet i kane plotesuar kushtet apo për mënyrën se si do të 
shpërndahen fondet në përputhje me paragrafin 10.5 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, ju duhet të parashtroni 
ankesë në Odën e Veçantë të Gjykatës Supreme të Kosovës. Çdo ankese e cila ka për bazë diskriminimin si arsye për 
përjashtim nga lista e punëtorëve të cilet kane te drejte duhet t’i bashkangjiten provat e dokumentuara lidhur me 
diskriminimin e supozuar.    
 
Adresa për paraqitjen e ankesave në Odën e Veçantë është: Oda e Veçantë e Gjykatës Supreme të Kosovës qe ka te 
beje me cështjet e ndërlidhura me Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit, Rr. Mujo Ulqinaku nr. 11, Qyteza Pejton, 
Prishtinë, Kosovë.  
TE GJITHA ANKESAT NË LIDHJE ME KETE NJOHTIM DUHET TE DOREZOHEN DERI ME 3 MAJ 
2005  PARA PERFUNDIMIT TE ORARIT TË PUNES NE TE NJEJTEN DITE.  
 
Ju rekomandojmë që ju apo avokati juaj të shikoj nenin 10 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 dhe të kontaktoni 
Odën e Veçantë të Gjykatës Supreme për informata se si duhet të paraqitet ankesa.  

 
 
 


