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METODOLOGJIA

Ky raport përmban të dhëna të grumbulluara në periudhën Qershor 2018 – Mars 2019 nga
monitorimi direkt i proceseve të rekrutimit.
Janë monitoruar konkurse të shpallura nga:






Kuvendi i Kosovës,
Qeveria e Kosovës,
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Komunat
Ndërmarrjet Publike

Konkurset e monitoruara janë ndarë në dy
kategori:
 14 konkurse të cilat janë zhvilluar me
asistencë kompanisë angleze të rekrutimit,
BDO
 18 konkurse tjera jashtë listës së BDO

Monitorimi i këtyre pozitave është bërë me miratimin e institucioneve që e kanë hapur konkursin.
Monitoruesit kanë qenë të angazhuar në matjen e disa treguesve:
 Nëse në testet me gojë dhe me shkrim po
ftohen kandidatët që i plotësojnë kriteret e
konkursit;
 Nëse testet mbahen dhe vlerësohen në
përputhje me rregulloret për rekrutim;
 Nëse intervistat realizohen në bazë të
rregulloreve në fuqi dhe ato po arrijnë të
nxjerrin kandidatët më meritorë;

 Nëse institucionet po i punësojnë personat
më të suksesshëm në teste;
 Monitorimi i BIRN-it ka shkuar edhe te
zbulimi i lidhjeve politike e konfliktit
potencial të interesit mes anëtarëve të
komisioneve vlerësuese dhe kandidatëve
potencialë.

Në përgjithësi BIRN ka monitoruar proceset e papenguar, megjithatë disa institucione e kanë
refuzuar kërkesën e BIRN-it për t’i monitoruar proceset e rekrutimit. Monitorimi nuk është lejuar
nga shumë institucione, e më të rëndësishmet kanë qenë:
 Konkursi për Drejtorin e Policisë së Kosovës
 Konkursi për katër pozita të lira në Zyrën e Presidencës
 14 konkurse në ndërmarrjet publike të hapura nga Qeveria e Kosovës
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PËRMBLEDHJA
EKZEKUTIVE

Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese
(BIRN) në bashkëpunim me Ambasadën
Britanike është duke e implementuar projektin
për monitorimin e proceseve të rekrutimit të
pozitave të larta drejtuese, por edhe pozitave
tjera të shërbimit civil.
Institucionet e Kosovës në vazhdimësi kanë
dështuar të garantojë qasje të barabartë dhe
meritokraci në punësim. Raportet e hulumtimit
të BIRN kanë identifikuar punësime partiake
dhe avancime të njerëzve të lidhur me
strukturat politike në pushtet.
Qeveria Haradinaj erdhi në pushtet me
premtimet për punësimin e të paktën një
anëtari nga çdo familje. Premtimi i dhënë gjatë
fushatës nga zëvendëskryeministri Fatmir
Limaj, kryetar i partisë NISMA Socialdemokrate,
është jetësuar me punësime të militantëve dhe
emërime politike. Në mandatin e qeverisjes të
koalicionit PDK-AAK-NISMA-AKR, BIRN arrin
në konstatimet se:
 Institucionet e Kosovës kanë dështuar
t’i implementojnë rekomandimet e
Ambasadës Britanike për të zgjedhur në
pozitat kyçe njerëz meritorë, të vlerësuar
dhe të cilët i plotësojnë kriteret.
 Kuvendi i Kosovës ka zgjedhur persona që
nuk i kanë plotësuar kushtet për emërim në
pozita të rëndësishme. Kjo është konstatuar
gjatë zgjedhjes së Drejtori i Agjencisë për
Krahasimin dhe Verifikimin e Pronave dhe
anëtarëve të bordit të Zyrës së Rregullatorit
të Energjisë.

 Qeveria e Kosovës edhe përkundër
memorandumit të Mirëkuptimit me
Ambasadën Britanike në procese të
rëndësishme ka shmangur përfaqësuesit e
kompanisë nga proceset e përzgjedhjes.
 Qeveria e Kosovës e ka përjashtuar tërësisht
BDO-në nga selektimi i anëtarëve të bordit
të Agjencisë Kosovare të Privatizimit (AKP),
e cila ka në menaxhim pronat shoqërore.
 Qeveria e Kosovës ka eliminuar në mënyrë
të dyshimtë emra nga lista e kandidatëve
për borde të ndërmarrjeve publike.
 Kuvendi i Kosovës ka dështuar t’i votojë
kandidatët më të suksesshëm të përzgjedhur
nga BDO. Nga 6 rastet e monitoruara, vetëm
në një rast kandidatët e suksesshëm sipas
vlerësimit të BDO-së janë votuar nga
deputetët e Kuvendit të Kosovës.
 Partia opozitare PSD ka marrë pjesë në votim
duke ia mundësuar qeverisë së Kosovës t’i
emërojë anëtarët e bordit të AKP-së edhe
përkundër asaj që nga ky proces ishte
përjashtuar Ambasada Britanike.
 Partitë opozitare nuk janë angazhuar për të
garantuar procese të rregullta dhe të drejta
të rekrutimit.
 Qeveria e Kosovës ka lejuar që bordi i
përkohshëm i Ndërmarrjes së Re Energjetike
ta zgjedhë kryeshef, Fadil Ismajlin pas
ndërhyrjes së përfaqësuesit të USAID-it. Për
partnerin e Ambasadës Britanike, Ismajli
nuk i plotësonte kushtet për t’u emëruar në
krye të kësaj ndërmarrjeje.
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 Monitoruesit e BIRN kanë gjetur probleme
dhe lëshime në konkursin për përzgjedhjen
e drejtorin e ATK-së, njëri nga postet më të
larta që zgjidhet përmes konkursit.
 Qeveria e Kosovës ka lejuar që njerëz të
cilët nuk janë rekomanduar nga BDO të
zgjidhen në krye të bordeve të rëndësishme.
 Në procesin e votimit janë votuar njerëzit
të cilët gjatë përzgjedhjes kanë marrë më
së paku pikë por që janë persona të lidhur
me partitë politike.
BIRN ka monitoruar disa konkurse në të cilët
kompania britanike nuk ka marrë pjesë. Ajo që
vlen të përmendet si trend pozitiv është që
disa institucione ia kanë mundësuar BIRN-it
monitorimin e konkurseve edhe në ato pozita
që nuk janë paraparë nga kompania britanike
të përfshihen në projektin e tyre të rekrutimit.
Mirëpo, në këto procese të monitoruara
jashtë syve të britanikëve, BIRN ka hasur në
shumë shkelje që pamundësojnë zgjedhjen e
kandidatëve bazuar në meritokraci:
 Institucionet nuk kanë një standard të
ndërtuar mbi të cilin e organizojnë procesin
e rekrutimit të stafit.
 Mënyrat e përzgjedhjes, vlerësimit dhe
pikësimit dallojnë nga ministria në ministri.
 Proceset e vlerësimit të kandidatëve
dallojnë edhe në ndërmarrjet publike.
 Janë hasur shkelje në procesin e testimit
dhe në mënyrën se si vlerësohen testet me
shkrim.

 Vlerësimi i testeve bëhet në mënyrë
kolektive, në kundërshtim me rregulloret
në fuqi.
 Intervistat për pozita zhvillohen pa
standarde dhe nuk zgjasin më shumë se 10
minuta.
 Anëtarët e komisioneve nuk bëjnë pyetje
për strategjinë e as kompetencën, siç e ka
praktikë komisioni i BDO-së.
 Gjatë procesit të vlerësimit, anëtarët e
komisionit diskutojnë paraprakisht se sa
pikë do t’u japin kandidatëve.
BIRN nuk është lejuar të monitorojë konkurse të
rëndësishme që janë iniciuar nga institucionet
e Kosovës. Qeveria e Kosovës nuk ka pranuar
që BIRN ta monitorojë konkursin për bordet
e 14 ndërmarrjeve publike. Gjithashtu është
refuzuar monitorimi i konkursit për Drejtor
dhe Zëvendës Drejtor të Policisë së Kosovës,
por edhe disa pozitave të larta që janë iniciuar
nga Zyra e Presidentit të Kosovës.
Përveç monitorimit të drejtpërdrejtë të
proceseve të rekrutimit, BIRN ka raportuar
për shumë punësime të njerëzve të lidhur
me politikën. Këto punësime janë bërë nëpër
institucionet që udhëhiqen nga njerëz që janë
zgjedhur në mënyrë jo-meritore, siç është rasti
i Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së
Tregtisë dhe Industrisë (MTI) i cili nuk kishte
qenë i emërueshëm sipas vlerësimeve të BDOsë.
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I.

HISTORIKU I ANGAZHIMIT
TË AMBASADËS BRITANIKE
NË REKRUTIM

Vitin e kaluar, kryeministri Ramush Haradinaj
dhe kryeparlamentari Kadri Veseli kishin
nënshkruar memorandume të bashkëpunimit
me Ambasadën Britanike në Prishtinë për t’i
ofruar asistencë institucioneve në rekrutimin
e pozitave të larta drejtuese.
Qëllimi i Memorandumit të Mirëkuptimit
është që, në pajtim me legjislacionin në fuqi,
të mbështeten përpjekjet e përbashkëta për të
siguruar fuqizimin, pavarësinë, meritokracinë
dhe profesionalizmin në procesin e
rekrutimit të pozitave të larta drejtuese në
shërbimin civil dhe bordeve të ndërmarrjeve
publike. Palët nënshkruese, kryeministri dhe
kryeparlamentari, në memorandum zotohen
se do të zbatojnë rekomandimet që do t’i japin
ekspertët britanikë.
Sa i përket nivelit qendror, Memorandumi i
parë i Mirëkuptimit mes Qeverisë së Kosovës
dhe Ambasadës Britanike në Kosovës ishte

nënshkruar më 11 tetor 2017 me kohëzgjatje
deri më 31 mars 2018. Më pas, memorandumi i
dytë ishte nënshkruar më 24 gusht. Kohëzgjatja
e këtij memorandumi është deri më 31 mars
të vitit 2020. Me memorandumin e parë janë
zgjedhur 21 pozita drejtuese kurse me të dytin
janë paraparë të zgjidheshin 22 pozita të tjera.
Ambasada Britanike ka angazhuar një partner
të jashtëm zbatues (Kompani e specializuar
nga Britania) për të ndihmuar në proceset
teknike të rekrutimit për pozitat e lira të larta
të identifikuara. Përveç kësaj, partneri zbatues
do të monitorojë dhe këshillojë institucionet
vendore dhe do të ofrojë rekomandime për
komisionet e rekrutimit dhe praktikat më të
mira të rekrutimit. Deri më tani janë finalizuar
30 procese të rekrutimit, të cilat janë zhvilluar
me asistencë të BDO-së.
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II.

MONITORIMI I PROCESEVE
TË UDHËHEQURA NGA
KUVENDI I KOSOVËS

Kompania BDO e angazhuar nga Ambasada
Britanike ka ofruar asistencë në disa procedura
të rekrutimit për pozita të larta drejtuese të
agjencive që i raportojnë Kuvendit të Kosovës.
Sipas ligjit, konkursi për zgjedhjen e bordeve
të agjencive të pavarura hapet nga Kuvendi.
Komisioni Parlamentar në fund të procesit të
rekrutimit i rekomandon seancës së Kuvendit
kandidatët më të suksesshëm për një pozitë.
Përveç kësaj, disa konkurse iniciohen nga
Qeveria e Kosovës e cila duhet t’ia propozojë
Kuvendit dy kandidatë për secilën pozitë, kurse
për emërimin e tyre prapë vendosin deputetet
me votat e tyre.
BIRN i ka monitoruar apo raportuar për 6
konkurse për të cilët në fund është dashur
të vendosë Kuvendi për përzgjedhjen e

kandidatëve të suksesshëm. Vetëm konkursi për
anëtarë të Komisionit për Ndihmë Shtetërore
është përmbyllur me sukses, duke u emëruar
kandidatët më të poentuar nga komisioni dhe
BDO-ja.
Monitorimi ka zbuluar se në konkursin për
Drejtorit dhe Zëvendës Drejtorit të Sekretarisë
Ekzekutive të Agjencisë Kosovare për Krahasim
dhe Verifikim të Pronës dhe atë për bordin
e ZRRE-së, Kuvendi ka zgjedhur kandidatët
që nuk i kanë plotësuar kushtet për emërim.
Kurse përzgjedhja e kryesuesit dhe një anëtari
të bordit të AKP-së ishte zhvilluar tinëz
Ambasadës Britanike.
Janë dy konkurse, bordi i KOSTT-it dhe kryesuesi
i ZRrE-së, ende nuk janë përmbyllur nga
Kuvendi i Kosovës, pasi pritet që kandidatët
e suksesshëm të votohen nga deputetët në
seancë.

2.1 PËRJASHTIMI I REKOMANDIMIT TË BDO NË PËRZGJEDHJEN E
NJERIUT TË POLITIKËS
Monitorimi i BIRN gjen se Kuvendi i Kosovës
ka shmangur plotësisht rekomandimet e
kompanisë britanike kur është fjala për
emërimin e njerëzve të afërt të politikës në
pozita kyçe.
Konkursi më i kritikuar që është zhvilluar
me asistencë të Ambasadës Britanike është
zgjedhja e Drejtorit dhe Zëvendës Drejtorit të

Sekretarisë Ekzekutive të Agjencisë Kosovare
për Krahasim dhe Verifikim të Pronës.
Kjo agjenci ka për qëllim t’i verifikojë e
riverifikojë librat kadastralë të Kosovës duke
i krahasuar me ekzemplarët origjinalë të cilët
janë në Serbi që nga koha e luftës.
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Në proceset e nisura nga EULEX, disa prej
njerëzve të politikës përfshirë ish-deputetin
Azem Syla akuzohen se kishin falsifikuar të
dhëna kadastrale.
Konkursi i parë i shpallur në shkurt të vitit
2018 ishte anuluar, pasi asnjë nga kandidatët
e propozuar nuk kishin marrë votat e
mjaftueshme nga Kuvendi i Kosovës. Konkursi
i dytë ishte hapur më 27 qershor 2018.
Në mesin e kandidatëve për Drejtor të
Sekretarisë Ekzekutive të Agjencisë Kosovare
për Krahasim dhe Verifikim të Pronës ishte
Naser Shala.
Shala i njohur me nofkën “Ftyra”, i afërt me
politikën, portretizohet si njeriu që u qëndronte
afër liderëve Fatmir Limaj e Hashim Thaçi
gjatë një konference për media të krerëve të
UÇK-së në kohën e luftës. Ai ishte i akuzuar
së bashku me Fatmir Limajn në një proces për
krimet e luftës ku të dy dolën të pafajshëm.
Njëri prej dëshmitarëve kryesorë në këtë rast,
Agim Zogaj, i njohur si Dëshmitari X, kishte
bërë vetëvrasje.

Procedurat e rekrutimit është zhvilluar me
asistencën e ofruar nga partneri britanik,
BDO. Pas intervistimit të kandidatëve, BDO-ja
kishte vlerësuar se vetëm Florije Kika ishte e
emërueshme, ndërsa kandidati Naser Shala
(Ftyra), sipas BDO-së, nuk i përmbushte kushtet
për emërim në këtë pozitë.
Por, ishte Komisioni vendor që përveç Florije
Kikës kishte propozuar edhe Naser Shalën si
kandidat të suksesshëm.
Në procesin e votimit në Kuvend, Shala që
sipas britanikëve nuk i plotësonte kushtet
për t’u bërë drejtor, arriti të marrë votat e 50
deputetëve, ndërsa Florije Kika mori vetëm 22
vota.
Përpos BDO-së, BIRN gjeti se edhe Komisioni
për Legjislacion i Kuvendit të Kosovës i kishte
rekomanduar Kuvendit të Kosovës që mos ta
votojë asnjë nga kandidatët e propozuar nga
Qeveria e Kosovës.

2.2 BORDI I KOSTT
Monitorimi i BIRN ka gjetur probleme edhe te
konkursi për anëtarë të bordit të Operatorit të
Sistemit, Transmisionit dhe Tregut (KOSTT).
Problemet kryesore të cilat monitoruesit
i konstatuan kanë të bëjnë me përbërjen
e komisionit intervistues ku u konstatuan
parregullsi dhe mungesë të standardeve.
Në ditën e parë1, gjatë të cilës janë intervistuar
5 kandidatë, paneli vendor është përbë nga 6
persona. Monitoruesit kanë vërejtur joseriozitet
te deputetët gjatë procesit të intervistimit.
Vetëm tek intervistimi i kandidatit të parë
kanë qenë të pranishëm gjithë anëtarët e

komisionit. Nga dhoma e intervistimit janë
larguar fillimisht deputetët Liburn Aliu dhe
Hykmete Bajrami. Deputeti Liburn Aliu ishte
kthyer te kandidati i katërt, ndërsa ishte
larguar deputetja Duda Balje. Pra, në ditën
e parë, kandidatët nuk janë poentuar nga
anëtarë të njëjtë të komisionit.
BIRN vlerëson se largimi i anëtarëve të
komisionit gjatë procesit të intervistimit e
bën të pamundur që anëtarët të mund të
bëjnë krahasime mes kandidatëve për të
vendosur se cili ka dhënë përgjigjet më të
mira. Kjo e pamundëson një vlerësim real dhe
një konkurrencë të drejtë në mes të gjithë
kandidatëve.

1 Dita e parë e intervistave të kandidatëve për anëtarë të bordit të KOSTT është mbajtur më 14 janar 2019.
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Kandidati

Sala Berisha
- Shala

Veton
Berisha

Hykmete
Bajrami

Liburn
Aliu

Muharrem
Nitaj

Duda
Balje

1

Idriz Blakaj

Prezent

Prezent

Prezent

Prezent

Prezent

Prezent

2

Hamëz Rama

Prezent

Prezent

Mungon

Mungon

Prezent

Prezent

3

Mehdi Latifaj

Prezent

Prezent

Mungon

Mungon

Prezent

Prezent

4

Bahtijar Berisha

Prezent

Prezent

Mungon

Prezent

Prezent

Mungon

5

Habib Basholli

Prezent

Prezent

Mungon

Prezent

Prezent

Mungon

Prezent

Prezent

Prezent

Prezent

Mungon

Mungon

Komisioni
pas ditës së parë

Prezenca e anëtarëve të komisionit në intervistimin e kandidatëve të ditës së parë dhe ditëve tjera pasuese.

Në ditën e dytë të intervistave është vendosur
që të ndryshohet Komisioni Vlerësues, duke
u tkurrur në 4 anëtarë. Nga komisioni është
larguar Duda Balje që ka dhënë vlerësimin për

Vlerësimi i bërë nga Deputetet

3 kandidatët e ditës së parë, dhe Muharrem
Nitaj që ka qenë me rastin e intervistimit të 5
kandidatëve të ditës së parë.

Vlerësimi i bërë nga BDO

Kandidatët

Totali

1

Hekuran Murati

27

2

Musafer Shala

25

3

Enis Berisha

4

Kandidatët

Totali

1

Nagip Krasniqi

26

24.8

2

Enis Berisha

25.5

Nagip Krasniqi

24

3

Musafer Shala

24

5

Migjen Kukaj

23.3

6

Nagip Skenderi

23

4

Migjen Kukaj

23.5

7

Shkelzen Nuza

22.3

5

Mehdi Latifaj

22

8

Sejdi Rexhepi

20.5

6

Nebih Zariqi

21

9

Nebih Zariqi

20.3

7

Nagip Skenderi

20

10

Naim Sahiti

20

11

Neron Berisha

19.3

8

Naim Sahiti

20

12

Habib Basholli

19

9

Sejdi Rexhepi

19.5

Pas intervistimit, Komisioni vendor dhe BDOja i kanë propozuar Kuvendit të Kosovës emra
të ndryshëm që duhet të zgjidhen në bordin
e KOSTT-it. Katër nga emrat e propozuar

nga komisioni vendor nuk janë në listën e
kandidatëve të emërueshëm të BDO-së. Lista
e BDO-së përbëhet vetëm nga 9 kandidatë të
suksesshëm.
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2.3 PËRJASHTIMI I BRITANIKËVE NGA BORDI AKP-SË
Monitorimi i BIRN ka gjetur parregullsi edhe
gjatë përzgjedhjes së anëtarëve të bordit të
AKP-së.
Me nënshkrimin e memorandumit, Kuvendi
dhe Ambasada Britanike ishin pajtuar që në
mesin e pozitave të ishte edhe kryesuesi dhe
anëtarët e bordit të AKP-së.
Por monitorimi i BIRN ka zbuluar se britanikët
nuk ishin njoftuar fare nga Qeveria e Kosovës
për përzgjedhjen e dy anëtarëve të këtij bordi.
Qeveria në mbledhjen e 77-të të mbajtur më
4 dhjetor 2014 ka vendosur që për kryesues
të bordit të AKP-së të propozonte Bajram
Zejnullahun (atëkohë anëtar i bordit të AKPsë) dhe Hajzer Salihun.

Ambasada Britanike kishte tentuar që ta
parandalonte përzgjedhjen duke i dërguar
letër Komisionit për Zhvillim Ekonomi ku e
kishte njoftuar për përjashtimin e Ambasadës
nga ky proces, por letra ishte injoruar.
Kuvendi, përfshirë edhe deputetët e partisë
opozitare PSD, kanë vendosur t’i votojnë
kandidatët e propozuar nga qeveria edhe
përkundër përjashtimit të ambasadës.
Kjo nuk është hera e parë që britanikët
anashkalohen për pozitat që paraprakisht
janë dakorduar me institucionet për t’i ofruar
asistencë. Gjatë vitit të kaluar, Guvernatori
i Republikës së Kosovës ishte zgjedhur pa
‘aminin’ e Ambasadës Britanike dhe në
kundërshtim me Memorandumin e lidhur me
Kuvendin e Kosovës.

2.4 SKANDALI ME BORDIN E ZRRE-SË
Ndërhyrjet e dyshimta të politikës janë
konstatuar edhe në konkurset për zgjedhjen e
dy anëtarëve dhe kryesuesit të bordit të Zyrës
së Rregullatorit të Energjisë.
Në vitin 2017, Qeverisa së bashku me BDO
kishin realizuar procesin e intervistimit të
kandidatëve për këtë bord. Atëkohë BIRN nuk
ishte i përfshirë në procesin e monitorimit të
intervistave, megjithatë për shkak të interesit
publik, BIRN ka hulumtuar dhe raportuar për
këtë proces.
BIRN ka gjetur se në konkursin e parë të
vitit 2017, BDO-ja kishte rekomanduar dy
kandidatët: Bekim Jakupin i lidhur me PDK-në
dhe Fadil Ismajlin, ish-nënkryetar i AKR-së.

Në muajin mars, qeveria kishte vendosur që
Kuvendit t’ia propozojë katër anëtarë, duke i
futur në listë edhe dy kandidatë Izet Rushitin
dhe Selman Hotin. Për këta kandidatë, BDO
kishte arritur në konstatimin se ishin të
paemërueshëm për këtë pozitë. BIRN hulumtoi
dhe gjeti se Rushiti ishte kandidat i AAK-së
për kuvendin komunal në Ferizaj në zgjedhjet
lokale të vitit të kaluar.
Përkundër që BDO rekomandoi dy kandidatë
tjerë (Fadil Ismajlin dhe Bekim Jakupin),
Kuvendi kishte vendosur që t’i zgjedhë si
anëtarë të bordit Hotin dhe Rushitin, që nuk
kanë qenë të emërueshëm për BDO-në2.

2 Shih https://kallxo.com/gjnk/propozimi-dyshimte-qeverise-per-anetaret-e-bordit-te-zrre-se/
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Konkursi i dytë për zgjedhjen e kryesuesit të
ZRRE ishte hapur në vitin 2018.
BIRN nuk ishte pjesë e monitorimit të këtij
procesi në intervistat direkte, ndërsa pas
përfundimit të mbledhjes së Qeverisë më
24 korrik 2018, Kryeministri ka proceduar
në Kuvend 4 emra për kryesuesin e bordit te
ZRRE-së3: Fadil Ismajli, Petrit Pepaj, Përparim
Kabashi dhe Bekim Jakupi.
Gjatë monitorimit, BIRN ka zbuluar se
dokumenti qeveritar ishte falsifikuar duke u
hequr nga i njëjti dy emra: Përparim Kabashi
dhe Fadil Ismajli. Vetëm pas hulumtimit të
BIRN-it dhe reagimit të deputetëve, Qeveria
e Kosovës e kishte përmirësuar gabimin duke
i dërguar më vonë katër emra.4 Kryesuesi i
Bordit të ZRRE-së ende nuk është zgjedhur
nga Kuvendi i Kosovës.

2.5 SHEMBULLI I KOMISIONIT PËR NDIHMË SHTETËRORE
BIRN ka gjetur edhe raste kur konkurset kanë
shkuar në rregull dhe pa ndërhyrje politike.
Konkursi për zgjedhjen e anëtarëve të
Komisionit për Ndihmë Shtetërore ka nisur
dhe është përmbyllur me sukses. Ky konkurs
është hapur nga Kuvendi i Kosovës dhe është
realizuar me asistencën e BDO-së.

Anëtarët e Kuvendit të emëruar për Komisionin
për Ndihmë Shtetërore janë: Fortuna ShaqiriHaxhikadrijaj, Alban Elshani, Mehmet Krasniqi,
Bashkim Mustafa dhe Asdren Osaj. Kjo përbërje
e komisionit për ndihmë shtetërore është në
përputhje me rekomandimet që ka dhënë
kompania angleze, BDO.

3 Shih https://kallxo.com/gjnk/qeveria-i-largon-ne-menyre-te-dyshimte-perparim-kabashin-e-fadil-ismajlin-nga-gara-perzrre/
4 Shih https://kallxo.com/permiresimi-i-gabimit-te-haradinajt-kuvendit-i-shkojne-4-emra-per-bordin-e-zrre/
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REKRUTIMI
NGA
III. QEVERIA E KOSOVËS

Qeveria dhe Kuvendi i Kosovës, të
zotuar publikisht që do implementojnë
Memorandumin e Mirëkuptimit me Ambasadën
Britanike, e kanë shfrytëzuar atë për marketing
politik duke mos respektuar rekomandimet e
BDO-së për pozitat të rëndësishme. Madje në
disa raste, BDO është përjashtuar nga procesi,
sidomos në pozitat ku ata kanë qenë të
interesuar t’i mbikëqyrin dhe kanë qenë pjesë
e marrëveshjes fillestare.
Qasja e Qeverisë së Kosovës, në disa raste,
ka qenë përjashtuese edhe për monitoruesit
e BIRN, duke mos e lejuar monitorimin e
disa pozitave të rëndësishme. Qeveria e
Kosovës nuk e ka lejuar BIRN-in ta monitorojë
konkursin për përzgjedhjen e bordeve të 14
ndërmarrjeve publike.

Konkursi për përzgjedhjen e kryeshefit të
“Ndërmarrjes së Re Energjetike” (NKEC) është
përmbyllur me vendimin e dyshimtë të bordit
të përkohshëm të kësaj ndërmarrjeje. Në këtë
vendim të dyshimtë ka ndikuar edhe presioni i
bërë nga përfaqësuesi i USAID-it.
BIRN ka gjetur ndryshim të pikëve nga
komisioni i BDO-së dhe ai vendor në procesin
e rekrutimit të drejtorit të Administratës
Tatimore të Kosovës. Shembulli i mirë i këtyre
konkurseve është mendimi ligjor i Ministrisë
së Zhvillimit Ekonomik që ndalon që në krye
të ndërmarrjeve publike të zgjidhen personat
që në 36 muajt e fundit kanë mbajtur poste
politike nëpër institucione apo parti politike.

3.1 KRYESHEFI I NDËRMARRJES SË RE ENERGJETIKE TË KOSOVËS (NKEC)
Monitoruesit e BIRN ishin pjesë e procesit
për përzgjedhja e kryeshefit të Ndërmarrjes
së Re Energjetike të Kosovës (NKEC). Procesi
zhvillohej nga një bord i përkohshëm, e në të
cilën kanë qenë vartës të ministrit të Zhvillimit
Ekonomik.
Konkursi është bërë me asistencën e BDO-së,
ndërsa procesi i intervistimit është monitoruar
nga BIRN dhe USAID.

Në garë për kryeshef të NKEC kanë qenë Fadil
Ismajli dhe Gjelosh Vataj, të cilat janë ftuar në
intervistim.
BIRN ka gjetur se të dy komisionet, ai i bordit
lokal dhe BDO-së, e kanë poentuar më shumë
kandidatin Gjelosh Vatajn. Komisioni vendor e
ka vlerësuar Fadil Ismajlin me 26 pikë, ndërsa
Gjelosh Vataj i ka marrë 30.2 pikë. Kurse, dy
anëtarët e kompanisë BDO ia kanë dhënë
Vatajt 28.5 pikë, ndërsa Fadil Ismajlit vetëm
20 pikë.
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Gjatë procesit, monitoruesit e BIRN hasën në
një precedentë të pazakontë dhe ndërhyrje
flagrante nga ekipi i monitoruesve të USAID.
Pas prezantimit të rezultateve përfundimtare
nga të dy komisionet (Komisioni vendor dhe
përfaqësuesit e BDO), përfaqësuesi i USAID,
Uilliam Trigg, që ishte vetëm në cilësi të
monitoruesit, e kishte cilësuar vlerësimin
e Komisionit vendor dhe përfaqësuesve të
BDO-së si të pasaktë. Sipas këtij përfaqësuesi,
kandidati Fadil Ismajli ishte më i përgatitur
për pozitën për të cilën po intervistohej se sa
kandidati Gjelosh Vataj. Në fund të fjalimit të
tij, Trigg tha se qëndrimi i prezantuar nga ai
është “direktivë prej ambasadës amerikane”5.
Trigg është zëvendësdrejtor i Zyrës për Zhvillim
Ekonomik në USAID.
Ndërhyrja e Trigg e ka ndryshuar komplet
procesin e vlerësimit të kandidatëve. Pas kësaj
ndërhyrjeje, Bordi kishte diskutuar për tri orë
me dyer të mbyllura. Bordi i NKEC ka vendosur
që ta anulojë gjithë konkursin për kryeshef të
kësaj ndërmarrjeje. Kumtimi i vendimit ishte
bërë në prani të BDO-së, BIRN dhe USAID-it.
Ky i fundit serish ishte i pakënaqur edhe me
vendimin për anulim të konkursit.
Bordi anulimin e kishte arsyetuar duke thënë
se “diferenca e pikëve mes kandidatëve ka qenë
e vogël”. Nëse i referohemi pikëve të vlerësuar
në fillim nga Bordi/Komisioni, diferenca ka

qenë 3.8 pikë. Ky ndryshim i pikëve është
bërë tërësisht në mënyrë jo-transparente,
pasi anëtarët e bordit nuk kanë dhënë asnjë
shpjegim për ndryshimin e pikëve.
Zhvillimet rreth përzgjedhjes së kryeshefit të
NKEC-it nuk kanë përfunduar me kumtimin
e vendimit të bordit për anulim të konkursit.
Bordi i NKEC është mbledhur të nesërmen,
më 6 shkurt, ndërsa në takim nuk kanë marrë
pjesë përfaqësuesit e BDO-së dhe BIRN-it.
Në këtë takim të 6 shkurtit, Bordi i NKEC i ka
ndryshuar edhe njëherë pikët, duke e vendosur
Fadil Ismajlin si kandidatin më të votuar.
Njoftimi për kandidatë të suksesshëm që është
publikuar në ueb-faqen e MZHE-së është
nënshkruar nga anëtarët e komisionit/bordit:
Ferit Idrizi, Shqipe Ahmeti, Bedri Dragusha,
Besnik Gecaj dhe Valon Berisha.
Në këtë njoftim thuhet se Fadil Ismajli është
kandidat i suksesshëm me 29 pikë të fituara.
Në bazë të këtyre rezultateve, del që Ismajlit
i janë shtuar edhe 3 pikë. Pikët e kandidatit
Vataj nuk janë publikuar, mirëpo herën e parë
i kishte 30.2. Pra herën e dytë i janë ulur pikët.
Ndërkohë, BDO i ka publikuar rezultatet e
komisionit të tyre për kandidatët për kryeshef
të NKEC-it. Ata kanë vlerësuar se Fadil Ismajli
nuk është i emërueshëm.

3.2 ‘SHIFTI’ I KOORDINUAR PËR ZGJEDHJEN E DREJTORIT TË ATK-SË
Drejtori i Administratës Tatimore të Kosovës
ishte ndër pozitat më të rëndësishme që
është planifikuar të realizohet me asistencën
e kompanisë britanike, BDO. Naim Baftiu,
sekretar i Ministrisë së Financave; Arton
Berisha, sekretar i Ministrisë së Administratës
Publike; Nazmi Zenelaj, sekretar i Ministrisë së
Zhvillimit Ekonomik; Mrika Kotorri, ligjëruese

në UP dhe Shkendije Loshaj-Krasniqi, ishin
anëtarët e Komisionit të caktuar me vendim
të ministrit Bedri Hamza për të intervistuar
dhe vlerësuar kandidatët. Ndërsa, Rebeca
Stevens dhe Karen Uest ishin të angazhuarat e
partnerëve implementues për të lehtësuar dhe
ndihmuar në rrjedhën e procesit.

5 USAID dhe Ambasada Amerikane nuk kanë dhënë asnjë koment për këtë ndërhyje të përfaqësuesit të tyre, duke thënë se
MZHE-ja duhet të përgjigjet për këtë process të rekrutimit.
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Në nisje të procesit të monitorimit, BIRN
ka gjetur se përbërja e komisionit nuk ishte
në rregull. Përfaqësuese e shoqërisë civile,
Shkendije Krasniqi e punësuar në Odën
Ekonomike Amerikane të Kosovës (OEAK)
mban pozitën Zyrtare e Anëtarësisë dhe
Protokollit në Qeverinë e Kosovës. BIRN ka
gjetur se caktimi i saj në komision bie ndesh
me përcaktimet e rregullores nr. 17/2018
për Procedurat e emërimit në pozitat e larta
drejtuese në shërbimin civil të Republikës së
Kosovës.
Paragrafi 2 i nenit 8 të kësaj rregulloreje
përcakton se nga pesë anëtarët e komisionit
për vlerësimin e kritereve, një anëtar duhet
të jetë nga shoqëria civile, ndërsa pika 1.3 e
paragrafit 1 të nenit 9 të kësaj rregulloreje
përcakton se “përfaqësuesi i shoqërisë civile
duhet të jetë person me pozitë udhëheqëse në
një organizatë të shoqërisë civile dhe të njihet
për integritetin e tij/saj”.
Në rastin konkret, pozita e mbajtur nga
Shkendije Krasniqi në OEAK bie ndesh me
rregulloren e lartpërmendur pasi që pozita
Zyrtare e Anëtarësisë dhe Protokollit është
pozitë e lartë drejtuese në një OJQ.

PROBLEMET E PROCESIT
Për pozitën e ‘Drejtorit të Përgjithshëm të
Administratës Tatimore të Kosovës’ listën e
ngushtë e formësuan gjithsej 17 kandidatë
të cilët ishte e paraparë të intervistoheshin
brenda 5 ditëve, nga 28 janari deri më 1 shkurt
2019.

Prej 17 kandidatëve të listës së ngushtë, në
intervistë nuk u paraqitën 5 kandidatë të cilët
përmes e-mailave kanë njoftuar se nuk do të
jenë pjesë e intervistës.
Monitoruesi i BIRN i angazhuar në proces
ka konstatuar se Komisioni vendor dhe ai
britanik, gjatë pesë ditëve të intervistimit ka
bërë ndryshime të vazhdueshme të pikëve,
duke i zvogëluar apo rritur pikët kandidatëve
që kanë qenë në garë.
Për shkak të këtyre ndryshimeve, kishte
ndryshim të personit më të poentuar në listën
e komisionit vendor. Kandidatit Isen Lipovica
i janë zbritur 5 pikë, nga 35.4 pikë sa i kishte
në fillim i janë zbritur në 30.4 në fund të
procesit, ndërsa kandidatit tjetër, Ilir Murtezaj
i janë ngritur 1.4 pikë, pasi në fillim i kishte
29.2 pikë, ndërsa pas ndryshimeve në fund i
kishte 30.6 pikë, duke kaluar i pari në renditje.
Ndryshime në poentim ka pasur edhe nga
komisioni britanik, e më me ndikim ishte
ngritja e pikëve për kandidatin Ilir Murtezaj në
atë mënyrë që ai nga një prej kandidatëve me
më së paku pikë ka arritur të hyjë në mesin
e kandidatëve të emërueshëm. Murtezaj është
zgjedhur drejtor i ATK-së me propozim të
Ministrit të Financave, Bedri Hamza.
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Poentimi sipas anëtarëve britanikë të komisionit
Nr.

Emri i kandidatit

Pikët pas
intervistimit1

Pikët pas diskutimeve
fillestare2

Pikët finale3

1

Isen Lipovica

35.4

▼ 30.6

▼ 30.4

2

Ilir Murtezaj

29.2

29.2

▲ 30.6

3

Dardan Stublla

28.2

28.2

▼ 26.2

4

Sakip Imeri

24.2

24.2

▲ 27

5

Ruzhdi Zeqiri

23.8

23.8

23.8

6

Remzi Smajli

23.6

23.6

23.6

6

Besim Ahmetaj

23.8

23.6

23.6

7

Hamit Mulaj

22.6

22.6

22.6

8

Hamdi Hoxha

22.4

22.4

22.4

9

Petrit Popova

19.6

19.6

19.6

10

Adrijana Latifi

18.8

18.8

18.8

11

Murat Mehmeti

16

16

16

1 Rubriken e parë janë paraqitur lista e kandidatëve të poentuar menjëherë pas intervistimit.
2 Rubrika e dytë janë është paraqitur numri i pikëve nga komisioni vlerësues britanik, e prezantuar më 01.02.2019,
në të cilën janë përfshirë edhe ndryshimi i pikëve që ka ndodhur gjatë ditëve të intervistimit.
3 Në Rubriken e tretë janë paraqitur pikët finale nga anëtarët britanik të komisionit vlerësues.

Gjatë këtij procesi të intervistimit, anëtarët
e komisionit vendor vlerësimin e lartë për
kandidatët Ilir Murtezaj dhe Isen Lipovica
e kanë arsyetuar edhe me informacione dhe
njohjen me shembujt që janë dhënë nga
kandidatët, pra jo vetëm me informacione që
janë dhënë nga kandidatët në intervistë por
duke u bazuar gjithashtu edhe në njohuritë
paraprake që i kanë pasur në lidhje me
shembujt e dhënë nga kandidatët.
Murtezaj e Lipovica kanë arritur të hyjnë në
mesin e kandidatëve të poentuar vetëm pasi
BDO-ja i ka eliminuar nga gara dy kandidatë
që ishin poentuar më shumë: Hamdi Hoxha që
kishte marrë 23.4 pikë dhe Ruzhdi Zeqiri që i
kishte 24.5 pikë. Në vend të tyre, në top pesë
kandidatët më të poentuar kanë hyrë Lipovica
dhe Murtezaj që me vonë është zgjedhur

drejtor i ATK-së me vendim të Kryeministrit të
Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj.
Këtë ndryshim drastik në vlerësimin e pikëve
partnerët implementues e arsyetojnë duke
thënë se këtë e kanë bërë pasi kanë krahasuar
shënimet e tyre me ato të komisionit dhe
rrjedhimisht janë bindur për t’i ndryshuar
pikët.
“Në lidhje me kandidatin Ilir Murtezaj, diferenca
e madhe në vlerësim në mes të komisionit
vendor dhe partnerëve implementues
shkaktoi një rishikim të shtuar të secilës nga
kompetencat ku kishte dallim në vlerësim në
mes të anëtarëve të komisionit dhe partnerëve
implementues”, thuhet në përgjigjen e Hugh
Grant, bashkudhëheqës i njësisë së partnerëve
implementues.
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Më tej, Grant shton se si rrjedhojë rishikimi
dhe këmbimi i shënimeve mes komisionit
vendor dhe parterëve implementues evidentoi
disa dallime në shënimet në lidhje me atë se
çfarë kishte thënë kandidati gjatë intervistës.
“Ekzaminimi i shënimeve të intervistës
evidentoi disa fusha ku anëtarët e komisionit
kishin diferenca nga partnerët implementues
në detaje se çka kishte thënë kandidati, në

veçanti në lidhje me fushat e kompetencës
për mendim strategjik, zgjidhje e problemit
dhe adaptueshmëri. Gjithashtu, disa nga
shembujt e cituar nga kandidati në përgjigje
të rasteve të kompetencës ishin të disa viteve
më parë, mirëpo partnerët implementues
pranuan pikëpamjet e komisionit vendor se
ata ishin shembuj validë në lidhje me sjelljen
e kandidatit”, thuhet në përgjigjen e Grant për
BIRN.

Nr.

Emri i kandidatit/es

Pikët pas
intervistimit1

Pikët pas diskutimeve
fillestare2

Pikët finale3

1

Sakip Imeri

31

31

31

2

Dardan Stublla

29

29

▼ 28

3

Hamit Mulaj

27

27

27

4

Ruzhdi Zeqiri

24.5

▼ 24.5

▼ 24.5

5

Hamdi Hoxha

23.5

▼ 23.5

▼ 23.5

6

Isen Lipovica

18

▲ 22

▲ 22

7

Besim Ahmetaj

19

19

19

8

Remzi Smajli

17.5

17.5

17.5

9

Ilir Murtezaj

15.5

15.5

▲ 22

10

Adrijana Latifi

15.5

15.5

15.5

11

Murat Mehmeti

15.5

15.5

15.5

12

Petrit Popova

11.5

11.5

11.5

1 Në rubriken e parë janë paraqitur lista e kandidatëve të poentuar menjëherë pas intervistimit
2 Rubrika e dytë janë është paraqitur numri i pikëve nga komisioni vlerësues britanik, e prezantuar më 01.02.2019,
në të cilën janë përfshirë edhe ndryshimi i pikëve që ka ndodhur gjatë ditëve të intervistimit.
3 Në Rubriken e tretë janë paraqitur pikët finale nga anëtarët britanik të komisionit vlerësues.

Pra partnerët implementues britanikë i
ndryshuan dhe i ngritën pikët në bazë të
rishikimit të shënimeve të komisionit vendor
në lidhje me thëniet e kandidatit Murtezaj.
Kompania angleze ka bërë lëvizje të pikëve,

faktikisht ulje të pikëve, pas konsultimit me
komisionin vendor, edhe tek kandidatët tjerë,
duke përfshirë ish-drejtorin e ATK-së, Sakip
Imerin dhe Dardan Stubllën.
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3.3 INTERPRETIMI QË DEPOLITIZON POZITËN E KRYESHEFIT TË
NDËRMARRJEVE PUBLIKE
Konkursi i tretë për të zgjedhur Drejtorin
Menaxhues të KEK është hapur më 9 gusht
dhe ka qenë i hapur deri më 10 shtator
2018. Në garën për drejtor menaxhues në
Korporatën Energjike të Kosovës kanë aplikuar
15 kandidatë, ndër ta edhe njerëz politikë.
Blerand Stavileci, shef i kabinetit të Kadri
Veselit dhe Njazi Thaçi, kushëri i Presidentit
Hashim Thaçi, ishin kandidatët potencialë.
Stavileci ka qenë ministër i Zhvillimit
Ekonomik, ndërsa aktualisht është asamblist
në Kuvendin Komunal të Prishtinës nga radhët
e PDK-së.
Monitoruesit e BIRN zbuluan se kandidimi
i Stavilecit në këtë pozitë mund të ishte
në kundërshtim me ligj. Në proces, BIRN
i rekomandoi BDO-së që të kërkonin një
interpretim nëse kushti ligjor ishte në rregull
në këtë rast.
Blerand Stavileci ishte eliminuar nga kjo garë
pas interpretimit që kishte dhënë Ministria
e Zhvillimit Ekonomik (MZhE) dhe Zyra e
Kryeministrit (ZKM) për kandidatët për Drejtor
Menaxhues të KEK-ut që kanë pasur të kaluar
politike, pas kërkesës për interpretim ligjor që
ka bërë Bordi i KEK-ut më 12 shtator 2018.

Sipas këtij interpretimi, asnjë person që në
36 muajt e fundit ka pasur poste politike në
institucione apo në parti politike nuk mund
të zgjedhet në krye të menaxhmentit të një
ndërmarrje publike. Në krye të KEK-ut është
emëruar, Njazi Thaçi, kushëri i Presidentit të
Kosovës, Hashim Thaçi6. Procesi i përzgjedhjes
së Thaçit nuk ka pasur ndonjë shkelje
procedurale, të paktën në sallën ku janë
zhvilluar intervistat.
BIRN ka vërejtur se kandidati Thaçi ishte i
fundit në listën e të intervistuarve. E ndërkohë,
intervistimi i kandidatëve është zhvilluar në
një sallë që ka qenë tepër afër më zyrën e UD.
Drejtorit Menaxhues, Njazi Thaçi.
Komisioni Vlerësues i përbërë nga anëtarët
e bordit të KEK-ut disa herë janë koordinuar
për poentimin që i është bërë kandidatëve
të caktuar. BIRN ka gjetur se disa anëtarë
të komisionit vlerësues vazhdimisht kanë
dalë jashtë pyetjeve të dakorduara, duke i
ndryshuar ato apo duke i dhënë më shumë
orientim kandidatëve të caktuar. Ndryshimi i
pyetje është ngritur si çështje edhe nga vetë
anëtarët e BDO-së.

6 https://kallxo.com/kusheriri-i-presidentit-hashim-thaci-ne-krye-te-kek-ut/
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IV.

REKRUTIMI LARG SYVE
TË BRITANIKËVE

Ekipi i BIRN është angazhuar në promovimin
e standardeve të rekrutimit meritor. Në kuadër
të projektit, BIRN ka monitoruar procese të
cilat kanë qenë jashtë kontratës së Ambasadës
me Kuvendin dhe Qeverinë. Gjatë këtyre
monitorimeve, BIRN ka evidentuar probleme
të mëdha në procesin e rekrutimit, ndërsa
në secilin rast ka rekomanduar ndryshime
te përgjegjësit e institucioneve. Gjatë këtij
procesi, ka pasur procese rekrutimi që janë
anuluar pas rekomandimeve të BIRN e
poashtu përmirësime evidente të praktikave
të rekrutimit.

BIRN ka gjetur shkelje të ndryshme që
janë bërë nga institucionet e Kosovës gjatë
procesit të rekrutimit në pozitat ku nuk kanë
qenë të pranishëm BDO-ja. Shkeljet e bëra
në faza të ndryshme (në fazën e selektimit
të kandidatëve, formimit të listës së ngushtë
apo ‘short-listimit’, testimit dhe intervistimit)
pamundësojnë që nëpër konkurset publike të
zgjidhen më të mirët. Për më tepër, disa prej
shkeljeve janë recidiviste dhe janë kthyer në
një praktikë të pranueshme që aplikohet nëpër
shumë institucione të Kosovës.

SELEKTIMI I KANDIDATËVE
BIRN ka gjetur se institucionet nuk kanë një
standard të unifikuar sa i përket dëshmive
që duhet të dorëzojë një kandidatë për të
dëshmuar përvojën e punës.
Te Rregullorja për procedurat e rekrutimit
të shërbimit civil, Neni 21 i përshkrimit të
aplikacionit flet për përmbajtjen e përvojës
së punës. Aty thuhet se duhet të ketë një
përshkrim të hollësishëm të përvojës së
punës duke përfshirë emrin e punëdhënësit,
funksionet, titujt, rangun, kohëzgjatjen e
punës, një përshkrim të shkurtër të detyrave,
numrin dhe llojin e personelit nën mbikëqyrje,
adresën e punëdhënësit, arsyet për largim nga
puna. Tutje, në paragrafin 2.1 thuhet se duhet të
dorëzohet një kopje e dëshmisë së punësimit,
pa e cekur se çka konsiderohet dëshmi.

Vendimi i Qeverisë së Republikës së Kosovës
me nr: 06/29, i datës 15 maj 2015, përcakton
rregullat dhe procedurat për dëshmimin
e përvojës së punës për të punësuarit në
sektorin publik me qëllim të ekzekutimit të
pagesës së përvojës së punës. Për punëtorët
e sektorit publik, duke përfshirë edhe
ndërmarrjet shoqërore dhe publike, kërkohet
një dëshmi mbi përvojën e punës e lëshuar
nga institucioni përkatës.
Ndërsa, për të punësuarit në sektorin privat
dhe nëpër organizata joqeveritare, përveç
dëshmisë mbi përvojën e punës të lëshuar
nga ndërmarrja përkatësisht OJQ-ja, kërkohet
edhe dëshmia për kryerjen e obligimeve mbi
të ardhurat personale për punëtorit dhe mbi
pagesën e kontributeve pensionale.
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Në disa konkurse të monitoruara, nuk është
kërkuar nga kandidatët që përveç dëshmisë së
punës të dorëzojnë edhe dëshmi për pagesën
e kontributeve personale dhe atyre pensionale.
Në rregulloret për rekrutim duhet të vendosen
dokumentet që duhet kërkohen në secilin
konkurs për të dëshmuar përvojën e punës.
Një problem tjetër i evidentuar nëpër disa
prej konkurseve publike është selektimi i
kandidatëve të cilët nuk i përmbushin kriteret e
konkursit. Kjo ka bërë që proceset e rekrutimit
të dështojnë dhe për pasojë pozitat të mbesin
të paplotësuara.

Shembull, në konkursin për ‘Auditor të
Brendshëm’, Trafiku Urban kishte kërkuar që
kandidatët, përveç shumë kritereve tjera, të
kenë të përfunduar Fakultetin Ekonomik.
Përkundër që ishte kriter, Bordi i Trafikut
Urban e kishte ftuar në test dhe intervistë
një kandidat që nuk ishte i diplomuar në
Ekonomi. Pas përfundimit të proceseve të
testimit, kandidati në fjalë ishte përzgjedhur
si kandidati më i suksesshëm. Pas ankesave
të kandidatëve të tjerë në garë, konkursi ishte
anuluar. Prej anulimit të këtij konkursi, Trafiku
Urban i ka shpallur edhe dy konkurse të tjera
dhe ende nuk ka arritur ta zgjedhë Auditorin e
Brendshëm.

TESTIMI I KANDIDATËVE
BIRN ka monitoruar disa teste që janë
zhvilluar nëpër institucione të ndryshme të
Kosovës. Janë monitoruar teste në Ministrinë
e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural,
Ministrinë e Administrimit të Pushtetit
Lokal, Ministrinë e Administratës Publike,
Ndërmarrjen Hortikultura dhe Këshillin
Prokurorial të Kosovës.
Sipas ‘Rregullores për procedurat e rekrutimit të
shërbimit civil’, kandidatët duhet të kalojnë një
test me shkrim dhe një me gojë. Sipas të njëjtës
rregullore vetëm kandidatët që i kalojnë 50%
të pikëve fitojnë të drejtën për të kaluar në
fazën e tjetër, intervistën.7 Në fund, kandidati
mund të zgjidhet për një pozitë vetëm nëse
arrin 60% të pikëve, në të cilën hyjnë edhe ato
që kandidati i merr në intervistë.
BIRN ka konstatuar se ka lëshime në procesin e
testimit, duke filluar nga mbikëqyrja e procesit
të testimit nga vetëm një anëtar i komisionit
vlerësues. Në një rast, anëtari i komisionit ka
munguar me arsyetimin se duhet ta kryejë një
rit fetar8. Pas gjetjeve dhe rekomandimeve të

BIRN, Ministria e Pushtetit Lokal ka vendosur
rregull që në testim duhet të jenë kryesuesi i
komisioni dhe të paktën dy anëtarë të tjerë të
komisionit.
Përveç kësaj, BIRN ka vërejtur që komisionet
vlerësuese testet i kontrollojnë një javë pas
përfundimit të testit, duke lënë hapësirë
për dyshime me manipulim të tyre. Shkelje
janë gjetur edhe te mënyra e vlerësimit
të testeve. Vlerësimi i testeve bëhet në
kundërshtim me Rregulloren 02/2010 për
Procedurat e Rekrutimit për Shërbimin Civil.
Në këtë rregullore përcaktohet se vlerësimi
i kandidatëve në të gjitha fazat e procedurës
bëhet veç e veç nga anëtarët e komisionit
vlerësues. Për më tepër, formularët e
përcaktuar nga Rregullorja, janë për vlerësimet
individuale të secilit anëtar të komisionit
përzgjedhës ad-hoc.
Më konkretisht, Neni 28, par.2 përcakton se
“secili anëtar vlerëson kandidatin në secilin
kriter”. Tutje, Neni 34, par. 2, përcakton se
“pas secilit testim me shkrim dhe me gojë,

7 Rregullorja me NR 02/2010 për procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil.
8 Një anëtar i komisionit vlerësues në konkursin e Ndërmarrjes Hortikultura ka munguar në testin e mbajtur të premten me
datën 14 shkurt, duke u arsyetuar se ka qenë në rit fetar.
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secili anëtar i komisionit plotëson formularin,
FORM.MAP-SHCK-08 ose FORM.MAP-SHCK08a, varësisht nga lloji i tij.”
Gjithashtu, Neni 34, par. 3 bën përcaktimin që
vlerësimet e anëtarëve janë individuale dhe
jo grupore. Sipas këtij paragrafi, “Anëtarët e
KPSHC [Komisionit përzgjedhës], shënojnë
në mënyrë të përbashkët pikët e kandidatëve
në formularin FORM.MAP-SHCK-09, lidhur me
përmbledhjen e “vlerësimeve individuale”. Pra,
formulari 09 i përmban pikët totale të secilit
vlerësim individual të të gjithë anëtarëve të
komisionit përzgjedhës.
Në institucionet që BIRN ka monitoruar
konkurse që kanë pasur test me shkrim,
vlerësimi është bërë në mënyrë kolektive,

pra me marrëveshje në mes të anëtarëve
të komisionit vlerësues. Në Ministrinë e
Administrimit të Pushtetit Lokal, në konkursin
për Zyrtar për Integrime Europiane, vlerësimi i
testeve është bërë menjëherë pas përfundimit
të testit. Por, vlerësimi i testeve është bërë
në koordinim mes anëtarëve të komisionit.
Në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Zhvillimit Rural, në konkursin për Udhëheqës
të Divizionit për Integrim Europian, testet
janë kontrolluar 9 ditë pas mbajtjes së testit
me shkrim. Përveç kësaj, vlerësimi i testeve në
Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit
Rural është bërë në mënyrë kolektive, ku
kryesuesja9 i ka propozuar pikët për secilën
përgjigje të kandidatëve, ndërsa anëtarët tjerë
janë pajtuar në të gjitha rastet.

4.1 SHEMBULLI I MIRË I MINISTRISË SË ADMINISTRIMIT TË
PUSHTETIT LOKAL
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal i
është drejtuar BIRN-it me kërkesë që të jetë
pjesë e monitorimit të konkurseve të hapura
nga kjo ministri.
Në fillim janë monitoruar dy pozita: Zyrtar
për Integrime Europiane dhe Zyrtar për
Monitorimin e Komunave. BIRN në këto dy
procese kishte konstatuar se:
 Komisioni vlerësues nuk kishte treguar
konsistencë në mënyrën e vlerësimit të
përvojës së punës;
 Ishin pranuar dokumente pas afatit të
dorëzimit të aplikacioneve;
 Mbarëvajtjen e testit nuk e kishin
kontrolluar të gjithë anëtarët e komisionit;
 Kontrolli i testeve ishte bërë me vonesë;
 Përgjigjet nëpër teste janë vlerësuar në
mënyrë kolektive.

9 Kryetare e Komisionit Vlerësues ka qenë Sebahate Haradinaj.

Të gjitha gjetjet e ekipit të BIRN-it janë dërguar
te Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal.
Sekretarja e Përgjithshme e kësaj ministrie,
Rozafa Ukimeraj, e kishte angazhuar auditorin
e brendshëm për të kontrolluar të gjitha
pretendimet dhe gjetjet e bëra nga BIRN. Të dy
konkurset ishin anuluar, njëri për shkelje e tjetri
për mungesë të kandidatëve të suksesshëm në
fund të intervistimit.
Pas këtyre rekomandimeve MAPL ka bërë një
udhëzues për të gjitha komisionet, të cilat në
mënyrë të detajuar tregojnë rrugën që duhet
ndjekur nga shpallja e konkursit e deri në
përzgjedhjen e kandidatit të suksesshëm.
BIRN ka monitoruar edhe pozita të tjera që
janë shpallur nga MAPL. Kjo ministri i kishte
adresuar gjetjet e BIRN-it.
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Në monitorimet e fundit, BIRN serish ka
konstatuar se vlerësimi i testeve por edhe i
performacës së kandidatëve në intervistim
vazhdon të bëhet në mënyrë kolektive jo vetëm
në këtë por në gjitha institucionet. Obligimi
ligjor është që secili anëtar i komisionit duhet

ta bëjë vlerësimin e pavarur dhe të plotësojë
një dokument të veçantë për pikët e dhëna për
secilën përgjigje të kandidatit. Ndërkohë, edhe
anëtarët e komisionit nga BDO, me rastin e
rekrutimit të pozitave të larta drejtuese, bëjnë
vlerësime të veçanta dhe të pavarura.

SEKRETARI I MINISTRISË SË INFRASTRUKTURËS
BIRN është angazhuar në monitorimin
e konkursit për Sekretar të Ministrisë së
Infrastrukturës. Gjatë monitorimit të këtij
procesi, BIRN ka gjetur shkelje ligjore.
Monitorimi ka konstatuar se dy kandidatëve u
janë pranuar dokumente të caktuara pas afatit
të dorëzimit të aplikacioneve. Këto dokumente
që janë dorëzuar kanë pasur datën e lëshimit
disa ditë pas mbylljes së afatit.
Në proces në cilësinë e monitoruesit ishte
edhe Eshref Shabani, kryetar i bordit të
Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin
Civil të Kosovës. Ai u ka kërkuar anëtarëve të
komisionit që ta anulojnë konkursin, meqë
është vërtetuar pranimi i dokumenteve
pas afatit. Ai ka thënë se do të japë opinion
negativ për këtë konkurs dhe se kurdo që do
të kompletohet bordi i këshillit që e drejton,
do ta anulojë konkursin. Shabani, para
anëtarëve të komisionit vlerësues, ka thënë
se kandidatët duhet të trajtohen në mënyrë të

barabartë, duke thënë se kandidati Sejdë Tolaj
është eliminuar nga gara për shkak se nuk e ka
dorëzuar dokumentin që dëshmon përvojën e
punës.
Këtë rast Shabani e ka përmendur duke thënë
se nëse komisioni ka pranuar dokumente
jashtë afatit, atëherë është dashur që t’i jepet
mundësua edhe Tolajt. Shabani ka thënë se
pranimi i dokumenteve shtesë pas afatit është
i kundërligjshëm. Përkundër paralajmërimeve,
komisioni vlerësues ka vendosur që të
vazhdojë me procedurat e tjera, duke i caktuar
ditët kur do të intervistohen kandidatët.
Ministria e Administratës Publike e ka pranuar
faktin që ka janë pranuar dokumente pas
afatit për dorëzim të dokumentacionit, mirëpo
një gjë e tillë ka ndodhur për shkak grevës
në sistemin gjyqësor dhe pamundësisë që
kandidatët të pajisjen me certifikata që nuk
janë nën hetime brenda afatit.
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ASISTENCA E OFRUAR
PËR KOMUNAT

Monitorimi i BIRN është fokusuar edhe në
pozitat e rekrutimit në nivel komunal e ku
Ambasada Britanike në Kosovë u ka ofruar
asistencë në rekrutim. Aktualisht, partneri
britanik BDO është i kyçur në disa pozita të
larta në Komunën e Prishtinës dhe në atë të
Pejës. Në Komunën e Prishtinës, BDO është e
angazhuar në:
 Ndërmarrja Publike Banesore (NPB) Anëtarët e Bordit
 Parkingu Prishtina - Kryesuesi dhe anëtarët
e Bordit
 Stacioni i Autobusëve në Prishtinë Kryesuesi dhe anëtarët e Bordit
 Kryeshef Ekzekutiv në Stacionin e
Autobusëve në Prishtinë
 Pallati i Rinisë në Prishtinë - Kryesuesi dhe
anëtarët e Bordit

Përveç këtyre pozitave, BIRN i ka monitoruar
edhe konkurset për zgjedhjen e zyrtarëve të
lartë në ndërmarrjen Komunale, Hortikultura.
Edhe Komuna e Pejës do të zhvillojë procedura
të rekrutimit me asistencën e britanikëve.
Më 8 shkurt 2019, kryetari i Komunës së
Pejës, Gazmend Muhaxheri së bashku me
ambasadorin britanik në Kosovës, Ruairi
O’Connell, kanë nënshkruar një memorandum
të mirëkuptimit për transparencë, konkretisht
për formën e rekrutimit të Bordit të drejtorëve
të ndërmarrjes publike “Stacioni i Autobusëve”
në Pejë. Nënshkrimit të këtij memorandumi
i ka paraprirë kërkesa e Komunës së Pejës
drejtuar kësaj ambasade për ta ndihmuar në
këtë proces, më qëllim që të ndërrohet mënyra
dhe kultura e rekrutimit të anëtarëve të Bordit
të drejtorëve.

BORDI I NDËRMARRJES PUBLIKE BANESORE (NPB)
Procesi i rekrutimit për bordin e NPB është
zhvilluar gjatë muajit nëntor dhe dhjetor 2018.
Komisioni vlerësues nga Komuna e Prishtinës
ishte në përbërje të aksionarëve: Dren Kukaj,
Vesel Makolli dhe Genc Sherifi.
Monitoruesit e BIRN kanë gjetur se dy anëtarët
e BDO-së kanë parandaluar shumë shkelje
gjatë këtij procesi të rekrutimit.

Gjatë procesit, anëtarët e komisionit kishin
propozime për ta shtyrë afatin e konkurrimit
përkundër që ishin mbi 15 persona që i kishin
plotësuar kushtet minimale. Gjithashtu ka
pasur diskutime që janë bërë për kandidatë
specifikë me rastin e caktimit të personave që
do të intervistoheshin. Por këto propozime nuk
janë miratuar pas diskutimeve me anëtarët e
BDO-së.
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Komisioni Vendor

Pikët

Komisioni Britanik

Pikët

Bekim Pireva

22.7

Lendita Mekuli-Myderrizi

23

Arber Mulaku

21

Arber Mulaku

20

Bekim Pireva

20.7

Bekim Pireva

19.5

Arbnore Jashanica

19.3

Arbnore Jashanica

19

Xhevdet Leci

17

Lista e kandidatëve të suksesshëm nga të dy komisionet

Monitoruesit kanë gjetur probleme gjatë
poentimit të kandidatëve të intervistuar.
Komisioni i aksionarëve dhe BDO-ja kishin bërë
vlerësime të ndara për secilin kandidat dhe
për secilën pyetje. Monitoruesit konstatuan se
komisioni vendor i ndryshoi pikët në mënyrë
që të përafrohet me vlerësimet e bëra nga
britanikët. Ndërrimi i pikëve, sado që mund
të ketë qëllim të mirë, tregon për pasiguri në
momentin e vlerësimit dhe për vlerësim që
nuk është bazuar në përgjigjet që i kanë dhënë
kandidatët.
Kjo pasi komisioni vendor i ka ndërruar pikët
në 25 raste. Ndërrimi i pikëve ka shkuar deri
në plus/minus 2 pikë. Për dallim nga komisioni
vendor, BDO-ja i ka ndërruar pikët në vetëm
dy raste. Monitoruesit e BIRN kanë konstatuar
se edhe në Prishtinë kandidatët me më shumë
pikë nga BDO nuk janë emëruar.

Komisioni i Aksionarëve, duke u thirrur në
nenin 17, pika 4, i cili kërkon se në çdo Bord
duhet të ketë së paku dy (2) drejtorë të cilët
janë ekspertë, ose së paku të kenë njohuri
adekuate në kontabilitet, e kanë ndryshuar
listën përfundimtare të kandidatëve të
suksesshëm. Ata e kanë larguar kandidatin
Arbër Maloku përkundër asaj se ai kishte
pikë më shumë, ndërsa e kanë futur në bord
Xhevdet Lecin (17 pikë), me arsyetimin se ky i
fundit ka njohuri në kontabilitet.
Meqë Ligji kërkon specifikisht dy ekspertë
të kontabilitetit, atëherë konkursi duhet të
shpallet në dy pjesë, pra të kërkohen ekspertë
të kontabiliteti dhe të kërkohen dy anëtarë
të tjerë me njohuri tjera për të parandaluar
rastet si ky, kur është larguar një kandidat
i suksesshëm dhe është futur në bord një
kandidat që nuk ka qenë i emërueshëm.

PRISHTINA PARKING
Monitoruesit e BIRN kanë mbikëqyrur edhe
procesin e rekrutimit të anëtarëve të bordit të
Prishtina Parking. Në konkurs kanë aplikuar
18 persona. Pas intervistimit, vlerësimi i BDOsë është se vetëm kandidati Naser Krasniqi
i plotëson kushtet për emërim në bordin e
kësaj ndërmarrjeje të re. Për dallim nga BDO,
pas përmbylljes së procesit të intervistimit,
komisioni vendor ka propozuar katër kandidatë
të suksesshëm për bord të ndërmarrjes: Lulzim
Pirraku, Sinan Pasha, Mahir Blaku dhe Naser
Krasniqi.

Përkundër asaj që Komuna e Prishtinës i
kishte publikuar në “Facebook” emrat e rinj
të bordit të ndërmarrjes, ai postim më vonë
ishte shlyer. E tash, anëtarët e komisionit të
aksionarëve ende nuk kanë një vendim nëse
do ta anulojnë, siç ka rekomanduar BDOja, apo do ta kompletojnë bordin me katër
persona, tre prej të cilëve për BDO-në nuk i
kanë plotësuar kushtet për të qenë në bordin
e kësaj ndërmarrjeje.
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KRYESHEFI EKZEKUTIV I STACIONIT TË AUTOBUSËVE
Monitoruesit e BIRN të angazhuar në
monitorimin e konkursit për kryeshef
ekzekutiv të Stacionit të Autobusëve kanë
vërejtur shkelje në nisje të procesit. Procesi i
selektimit të kandidatëve që do të ftohen në
intervistë është proceduar duke toleruar njërin
nga kandidatët të dorëzojë dokumente pas
përfundimit të afatit.

Kandidati Emin Sylejmani, të cilit i janë
pranuar dokumentet, ka qenë ushtrues detyre
i kryeshefit dhe i njëjti vazhdimisht ka qenë
prezent në afërsi të zyrës ku janë mbajtur
intervistat. Përkundër këtyre shkeljeve,
komisioni ka përzgjedhur një kandidat tjetër,
Luan Hoti. Ai kishte marrë më së shumti pikë
nga komisioni vendor, apo 33.3 pikë. Kurse te
BDO-ja, Hoti e kishte ndarë vendin e parë me
28 pikë me Naser Krasniqin.

VLERËSIMI I MISTERSHËM I TESTEVE DHE INTERVISTAVE NË
HORTIKULTURË
Gjatë procesit të monitorimit në Komunën e
Prishtinës, ekipi i BIRN ka pasur probleme dhe
është përjashtuar nga procesi i monitorimit
të rekrutimit në Hortikulturë, ndërmarrjen
publike të Komunës së Prishtinës që merret
me projektim, mirëmbajtje dhe ngritjen e
sipërfaqeve të gjelbëruara me seli në Prishtinë.
Konkursi nuk është zhvilluar me asistencën e
BDO-së. BIRN ka hasur me probleme bazike.
Kandidatëve u është lejuar qasje e plotë e
telefonave me arsyetimin se të njëjtit mund të
përdorën për kalkulime.
Vlerësimi i testeve nuk është bërë në ditën
e testimit. Për më tepër, bordi i Hortikulturës
e ka përjashtuar monitoruesin e BIRN nga
procesi i vlerësimit të testeve. Një çështje
tjetër që është evidentuar nga monitoruesi
i BIRN-it është kohëzgjatja e intervistave.
Intervistat për kandidatë kanë zgjatur
mesatarisht 7 minuta. Gjatë intervistave nuk
ka pasur pyetje për strategji afatgjate dhe as
pyetje të kompetencës. E pas përfundimit të
intervistave, anëtarët e komisionit: Valentina
Bajrami, Kryesuese, dhe Dardane Sadiku,
Kreshnik Gashi, Shpetim Aliu, nuk kanë bërë
asnjë vlerësim. Ata kanë thënë se vlerësimi i
kandidatëve do të bëhet në mbledhjen e bordit
dhe i njëjti është i mbyllur për monitoruesin e
BIRN-it.

BIRN e ka njoftuar kryetarin e Komunës
së Prishtinës, Shpend Ahmeti, dhe krerët e
bordit të ndërmarrjes për përjashtimin e
monitorueses sonë nga procesi i vlerësimit.
Në një përgjigje të pranuar nga anëtarët e
bordit të Hortikulturës, thuhet se “poentimi i
testeve është bërë nga ana e jonë dhe ne e
kemi udhëzuar që në arkivë të Kompanisë, të
protokoluar dhe të arkivuar i gjen të gjitha
testet dhe shënimet nga intervistat, por as për
këtë nuk ka shfaqur interesim”.
Një vlerësim i fshehtë i testeve dhe zvarritja e
vlerësimit të intervistave, ia kanë pamundësuar
BIRN-it të konstatojë nëse vlerësimi i testeve
dhe i intervistave dhe vendimi përfundimtar
për këto konkurse është në përputhje me ligjin.
Për më tepër, një mbyllje e procesit të vlerësimit
tregon për mungesën e transparencës në këtë
ndërmarrje.
Stacioni i Autobusëve në Pejë - Procesi i
përzgjedhjes së anëtarëve të bordit të Stacionit
i Autobusëve në Pejë është në fazën fillestare.
Aktualisht janë caktuar vetëm personat që do
të thirren në intervistim.
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REFUZIMI I
MONITORIMIT
Përkundër deklarimeve të shumta që
institucionet e Kosovës janë transparente dhe
angazhohen për procese të rregullta, BIRN ka
arritur në konstatimin se një gjë e tillë nuk
qëndron.

kërkesa në adresë të përgjegjësve, te stafi
politik dhe komisionet përzgjedhëse, por ishte
refuzuar. Përzgjedhja e Drejtorit dhe Zëvendës
Drejtorit të Policisë së Kosovës është bërë pa
monitorimin e BIRN-it.

BIRN-i ka bërë kërkesa për të marrë pjesë në
monitorim të procedurave të rekrutimit në
shumë konkurse të shpallura nga institucionet
e Kosovës. BIRN-it nuk i është lejuar qasje
në shumë procese të rekrutimit, duke ngritur
dyshimet për mënyrën e vlerësimeve që
bëhen kur të pranishëm nuk janë BDO-ja e as
shoqëria civile.

BIRN ka bërë kërkesë për monitorim të
konkurseve që janë shpallur nga Zyra e
Presidentit të Kosovës për katër pozita të lira.
Kjo zyrë, që udhëhiqet nga Hashim Thaçi, nuk
ka kthyer asnjëherë përgjigje në adresë të
BIRN-it për monitorimin e katër pozitave të
lira. Edhe komuna e Prizrenit nuk e ka lejuar
BIRN-in në monitorim të disa konkurseve që
janë hapur. Ministria e Drejtësisë e ka lejuar
BIRN-in të monitorojë konkursin për Drejtor
të Departamentit për Drejtësi Tranzicionale,
mirëpo nuk ka kthyer përgjigje për monitorim
të konkursit për ekzaminer.

Qeveria e Kosovës e ka hapur konkursin për
zgjedhjen e bordeve të 14 ndërmarrjeve
publike më 22 gusht. BIRN-i me kohë ka
bërë kërkesë në Zyrën e Kryeministrit për
monitorimin e tyre. Qeveria e Kosovës ia
ka refuzuar kërkesën BIRN me arsyetimin
se përfshirja e BIRN-it nuk parashihet në
memorandumin që kanë nënshkruar me
Ambasadën Britanike. Përkundër që BIRN me
një shkresë e ka shpjeguar se është angazhuar
nga Ambasada Britanike për të monitoruar
proceset e rekrutimit që nuk janë të parapara
në memorandume, Zyra e Kryeministrit serish
ka refuzuar të lejojë monitorimin.
Kjo nuk është pozita e vetme kur BIRN është
refuzuar nga institucionet e Kosovës për t’i
monitoruar konkurset publike. Dy prej pozitave
kryesore që nuk është lejuar monitorimi
nga ana e BIRN-it kanë qenë përzgjedhja e
Drejtorit dhe Zëvendës Drejtorit të Policisë
së Kosovës. BIRN me kohë kishte dërguar

Edhe Korporata Energjetike e Kosovës nuk e
ka pranuar BIRN-in të monitorojë konkurset
për disa pozita të larta, përkundër që edhe
bordi e edhe kryeshefi i kësaj ndërmarrjeje
janë përzgjedhur me asistencën dhe praktikën
e BDO-së, kompanisë britanike.
Përkundër shumë refuzimeve, disa prej
institucioneve të Kosovës janë treguar të
hapura që BIRN t’i monitorojë konkurset
për plotësimin e vendeve të reja të punës.
Në këtë mes, si shembull është Ministria e
Administrimit të Pushtetit Lokal. Qasje na kanë
lejuar edhe Ndërmarrja Publike Trafiku Urban
dhe Hortikultura, Ministria e Drejtësisë, ajo e
Administratës Publike dhe e Bujqësisë.
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POLITIZIMI I NDËRMARRJEVE
PUBLIKE DHE SHËRBIMIT CIVIL
Përveç monitorimit të drejtpërdrejtë, BIRN
është angazhuar në kontrollimin e punësimeve
politike. Qeveria Haradinaj kishte ardhur në
pushtet me premtimin se do të punësonte nga
një anëtar për çdo familje. Hulumtimet e BIRN
kanë konstatuar punësime të njerëzve të afërt
me partitë politike. Gazeta JnK ka raportuar për
disa punësime mbi bazën partiake në Ministrinë
e Tregtisë dhe Industrisë, sekretari i së cilës
është zgjedhur një kandidat që sipas BDO-së nuk
i plotësonte kushtet për emërim.
Veron Selmani, burri i vajzës së Fatmir Limajt,
është punësuar në Ministrin e Tregtisë dhe
Industrisë, e cila udhëhiqet nga NISMA.
Konsulent për çështje financiare është pozita për
në të cilën Veron Selmani është angazhuar me
kontratë për shërbime të veçanta në mars të vitit
2018 në Agjencinë KIESA. Kjo Agjenci është në
kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë.
Gazeta Jeta në Kosovë ka gjetur se Taulant
Krasniqi, nipi i Jakup Krasniqit, është punësuar si
inspektor tregu, në ministrinë që drejtohet nga
Nisma Socialdemokrate. Taulant Krasniqi është
djali i Abdyl Krasniqit, vëllait të Jakup Krasniqit.
Edhe kunata e ish-deputetes Valdete Bajramit
është punësuar në Ministrinë e Tregtisë dhe
Industrisë përmes një konkursi, kriteret e të cilit
ishin vendosur në përputhje me shkollimin e
saj. Shkëndije Bajrami – Azizi, kunata e Valdete
Bajramit, është pranuar në punë përmes
konkursit të dytë për inspektore e tregut për
cilësinë e naftës.
Qeveria e Kosovës e kishte emëruar bordin
e Telekomit të Kosovës, pas procedurave të
zhvilluara me asistencë të BDO-së, kompanisë
britanike. Gazeta JnK kishte raportuar për
lidhjet me politikën të kandidatëve të bordit
të Telekomit. Ky bord e ka vazhduar politizimin

e ndërmarrjes, duke e emëruar Gent Begollin
në krye të Telekomit. Begolli ka qenë drejtor
i shërbimeve publike në qeverisjen e kaluar
në Prishtinë dhe bartës i listës së AAK-së në
zgjedhjet lokale të vitit 2017. Ai ishte dorëhequr
më vonë nga kjo pozitë.
Me gjithë problemet e mëdha financiare,
Telekomi i Kosovës gjatë qeverisjes Haradinaj
është mbipopulluar me punëtorë e staf të ri. Në
një dokument, të cilin e ka siguruar KALLXO.com,
dëshmohet se nga shkurti 2018 deri në shkurtin
e vitit 2019 në këtë ndërmarrje është rritur numri
i punëtorëve për 234 persona.10
Bordi i Drejtorëve i Agjencisë Kosovare të
Privatizimit e kishte emëruar Valon Tolajn në
pozitën Drejtor Menaxhues me mandat prej
katër vitesh, pa konkurs të hapur publik. Valon
Tolaj ka qenë sekretar ekzekutiv i partisë së
kryeministrit Ramush Haradinaj, Aleancës për
Ardhmërinë e Kosovës, dhe në postin e ri ka një
pagë prej 4,500 euro. Përvec Tolajt, AAK-ja e ka
rehatuar ish-deputetin Lahi Brahimaj. Brahimaj,
që është daja i kryeministrit Haradinaj, është
punësuar në Agjencinë që është në kuadër të
Zyrës së Kryeministrit, Agjencisë së Ushqimit
dhe Veterinës.
Përveç kësaj, Gazeta JnK kishte raportuar edhe
për disa punësime në ministrinë e drejtuar nga
Pal Lekaj. Asamblistja e AAK-së në Komunën e
Rahovecit, Florije Boshnjaku, është përzgjedhur
që tash e tutje të drejtojë Zyrën Ligjore në
Ministrinë e Infrastrukturës cila udhëhiqet nga
bashkëpartiaku i saj, Pal Lekaj. Ndërsa, Fatos Mani,
këshilltari politik i Pal Lekajt, është kandidati i
rekomanduar nga Komisioni përzgjedhës për
pozitën e drejtorit të Financave në Ministrinë e
Infrastrukturës.

10 Shih https://kallxo.com/gjate-qeverisjes-haradinaj-ne-telekom-u-punesuan-234-persona-dokument/
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REKOMANDIMET
Qeveria, Kuvendi dhe Komunat duhet t’i marrin
seriozisht rekomandimet e BDO-së;
Kuvendi dhe Qeveria e Kosovës duhet t’i
respektojnë obligimet nga memorandumi i
Mirëkuptimit dhe ta përfshijë BDO-në në pozitat
e dakorduara paraprakisht;

BIRN rekomandon që mënyra e testimit dhe
intervistimit të rregullohet në mënyrë të detajuar,
në mënyrë që të pamundësohen shkeljet të cilat
bëhen;
Caktimi i pyetjeve duhet të bëhet nga gjithë
anëtarët e komisionit, në ditën e testimit;

Deputetët e Kuvendit të Kosovës, veçanërisht ata
opozitarë, duhet të jenë aktivë në parandalimin
e avancimeve jomeritore;

Në testimin me shkrim, të pranishëm duhet të
jenë të paktën 60% të anëtarëve të komisionit
vlerësues;

Qeveria e Kosovës dhe institucionet tjera
duhet t’i implementojnë politikat e BDO-së në
konkurset e rëndësisë më të vogël;

Vlerësimi i testeve duhet të bëhet në mënyrë
individuale, ashtu siç parashihet në rregullore.
Çdo proces i rekrutimit që nuk ka vlerësim
individual duhet të anulohet;

Në konkurset që procedohen me asistencë
të BDO-së, BIRN rekomandon që shënimet e
pikëve të bëhen në laptop, ekrani i të cilit do
të mund të përcillej në mënyrë të hapur dhe të
lehtë nga të gjithë anëtarët e komisionit dhe
monitoruesit qoftë përmes ndonjë monitori
të madh ose projektori. Në këtë mënyrë, aty
do evidentoheshin pikët fillestare por edhe
ndryshimet e mëvonshme nga pikët fillestare;
BIRN rekomandon që anëtarët e shoqërisë civile
të mos jenë pjesë e komisioneve vlerësuese. Deri
në ndryshimet ligjore, përzgjedhja e anëtarëve të
shoqërisë civile duhet të bëhet nga organizatat
që e monitorojnë një institucion apo sektor të
caktuar që lidhet me pozitën ne fjalë;
BIRN rekomandon që testimi me gojë dhe me
shkrim të xhirohet, në mënyrë që perfomanca e
treguar në intervistim të mund të rishikohet në
rast të ankesave;

Pyetjet për intervistim duhet të caktohen në
ditën e intervistimit, ku të pranishëm janë të
gjithë anëtarët e komisionit vlerësues;
Duhet të ketë pyetje për të testuar vizionin
e kandidatit, por të ketë edhe pyetje të
kompetencës;
Kohëzgjatja e intervistës duhet të caktohet para
secilit proces të intervistimit dhe e njëjta duhet
t’i kumtohet kandidatëve të intervistuar;
BDO nuk duhet të ndikohet nga komisioni vendor
e të bëjë ndërrim të pikëve në fund të procesit;
Partitë politike nuk duhet të lejojnë që anëtarët
e tyre dhe të familjarëve të tyre të kandidojnë
për poste ku kërkohen njerëz të kualifikuar.
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ANEKS 1
MEMORANDUMI I PARË - 11 TETOR 2017

NR

INSTITUCIONI

Nr i
pozitave

Pozitat e bartura nga lista e vitit 2016/17
1

Drejtori i Agjencisë së Financimit Shëndetësor (AFSh)

1

2

Drejtor i Përgjithshëm i Institutit të Mjekësisë Ligjore

1

3

Sekretar i Përgjithshëm i MTI-së

1

4

Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë për Komunitete për Komunitete dhe Kthim

1

5

Kryeshef i Agjencisë për Akreditim - MAShT

1

Proceset në vazhdim apo në pritje
1

Bordi i Postës dhe Telekomit të Kosovës

6

2

Bordi i Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK)

6

3

Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit Korrektues të Kosovës

1

4

Sek. i Përgjithshëm i Ministrisë së Drejtësisë

1

5

Drejtori i Agjencisë së Punësimit

1

6

Drejtori i Agjencisë për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsimin e të Rriturve

1

Lista me pozita të reja për vitin 2017/18 (për t’u pajtuar)
1

Drejtori i Agjencisë Qendrore të Prokurimit

1

2

Anëtarët e Komisionit për Ndihmë Shtetërore

5

3

Sekretariati Ekzekutiv - Agjencia Kosovare e Pronës

1

4

Bordi Mbikëqyrës - Agjencia Kosovare e Pronës

2

5

Komisioni për Provimin e Jurisprudencës

5

6

Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë për Pronësi Industriale

1

7

Kryeshef Ekzekutiv i Agjencisë së Kosovës për Efiçiencë të Energjisë

1

Pozitat e mundshme
8

Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë Tatimore dhe Doganës

1

9

Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Tatimeve dhe Doganës

1

10

Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Tatimeve dhe Doganës

1

11

Drejtor i Administratës Tatimore të Kosovës

1

31

32

RAPORTI I MONITORIMIT TË REKRUTIMIT NË INSTITUCIONET E KOSOVËS

ANEKS 2
MEMORANDUMI I DYTË - 24 GUSHT 2018

NR

INSTITUCIONI

1

Drejtor Gjeneral - Policia e Kosovës

2

Drejtor dhe Zëvendës Drejtor i Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim te Pronës (AKKVP)

3

Drejtor i KEK

4

Drejtor i Agjencisë së Kosovës për Akreditim

5

Shef dhe Anëtarë të Agjencisë Kosovare të Privatizimit

6

Shef i Agjencisë për investime dhe përkrahjen e ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA)

7

Drejtor i Agjencisë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale

8

Shef dhe anëtarë të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës

9

Shef dhe Anëtarë të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës – RTK

10

Shef dhe Anëtarë të Trustit të Kursimeve Pensionale

11

Anëtarë të Organit Shqyrtues të Prokurimit

12

Shefi i Komisionit të Rishikimit në Zyrën e Rregullatorit për Ujë dhe Kanalizim

13

Shefi dhe Anëtarët e Bordit të Ndërmarrjeve Publike - KOSTT

14

Shef dhe anëtarët e Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale KPMM

15

Sekretari i Përhershëm i Ministrisë së Inovacionit dhe Ndërmarrësisë

16

Sekretari i Përhershëm i Ministrisë së Arsimit

17

Stafi menaxhues i Ministrisë së Arsimit

18

Avokat i Përgjithshëm i Shtetit

19

Shef dhe Anëtarët e Komisionit për Provimin e Jurisprudencës

20

Shefi dhe Anëtarët e Bordit për Ankesa të Mediave

21

Shef i Bordit të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik

22

Pozitat në Kompaninë e re të Energjisë Elektrike (Kosova e Re)

