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Ligji për Ndërmarrjet Publike ka vazhduar të 
shkelet nga qeveria e Kosovës dhe bordet e 
ndërmarrjeve publike edhe gjatë vitit 2019. 
Qeveria e Kosovës ka emëruar persona me të 
kaluar politike në bordet e këtyre ndërmarrjeve. 
E bordet kanë emëruar persona me të kaluar 
politike në pozitat e zyrtarëve të lartë, në 
kundërshtim me Ligjin e Ndërmarrjeve Publike.

Ligji për Ndërmarrjet Publike thotë që zyrtarët 
e lartë të ndërmarrjeve publike duhet të jenë 
të pavarur dhe se nuk mund të zgjidhen në ato 
pozita nëse në 36 muajt e fundit para aplikimit 
kanë qenë të emëruar politikë, zyrtarë të 
zgjedhur publikë apo kanë mbajtur pozita të 
rëndësishme në parti politike. Ky parim është 
shkelur disa herë. KALLXO.com ka raportuar 
se Qeveria ka emëruar  persona me të kaluar 
politike dhe në kundërshtim me Ligjin për 
Ndërmarrjet Publike në të paktën në tri borde 
të ndërmarrjeve publike: Bordi i Postës së 
Kosovës, KRU “Prishtina” dhe Ibër-Lepenci.

Përveç kësaj, bordet e ndërmarrjeve publike 
kanë emëruar persona me të kaluar politike 
në pozitat e zyrtarëve të lartë të ndërmarrjeve 
publike, që me ligjin për ndërmarrjet publike 
kërkohet që të jenë të pavarura. Agjencia 
Kundër Korrupsionit, duke mos e interpretuar 
Ligjin për Ndërmarrjet Publike, ka lëshuar një 
opinion në të cilin ka konstatuar se mbajtja 
e pozitave politike dhe atyre menaxheriale 
në ndërmarrjet publike nuk përbën konflikt të 

interesit. AKK-ja përgjegjësinë e interpretimit 
të Ligjit për Ndërmarrjet Publike ia ka lënë 
bordeve dhe Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik. 

Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka thënë se të 
gjitha bordet dhe zyrtarët e lartë janë njoftuar 
se me përmbajtjen e Ligjit për Ndërmarrjet 
Publike, e cila kërkon që zyrtarët e lartë të 
jenë të pavarur. Përkundër këtij paralajmërimi, 
nëpër ndërmarrje publike vazhdon të ketë 
zyrtar të lartë që janë të kyçur edhe në politikë. 

 � Zv.drejtori i KEK-ut, Nysret Kelmendi, i cili 
është zgjedhur zv.drejtor i KEK-ut ende 
pa i mbushur 36 muaj që nga koha kur ka 
qenë nënkryetar i Komunës së Obiliqit nga 
radhët e PDK-së. 

 � Sejdi Hoxha, derisa ka qenë kryeshef i 
Postës së Kosovës është zgjedhur kryetar i 
degës së PDK-së në Drenas.

 � Shekip Fazliu, gjatë kohës sa ka qenë 
duke e ushtruar pozitën e Sekretarit të 
Përgjithshëm në Telekomin e Kosovës 
është zgjedhur kryetar i degës së Nismës 
Socialdemokrate në Skenderaj.

 � Mirlinda Sopi-Krasniqi kishte kandiduar 
për deputete në zgjedhjet parlamentare 
të 6 tetorit 2019 nga radhët e AKR-së 
edhe pse ka qenë duke e mbajtur pozitën 
e kryeshefes ekzekutive në ndërmarrjen 
publike lokale “Sport Marketing”.

I. PËRMBLEDHJA 
EKZEKUTIVE 
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Të gjitha rastet e përmendura më lart janë 
në kundërshtim me Ligjin për Ndërmarrjet 
Publike dhe interpretimin e lëshuar nga Zyra 
e Kryeministrit dhe Ministra e Zhvillimit 
Ekonomik, ku thuhet se pozitat e larta drejtuese 
të NP-ve duhet të mbahen nga persona që 
janë të pavarur.

BIRN ka monitoruar shumë konkurse e procese 
të rekrutimit që janë zhvilluar me asistencën 
e BDO-së apo pa të. BIRN gjatë këtyre 
monitorimeve ka zbardhur shumë shkelje që 
bëhen nëpër konkurse e të cilat kanë ndikuar 
në punësimin e njerëzve jo-meritorë nëpër 
pozita. 

Në pozitat e monitoruara, komisionet vlerë-
suese nuk po i zbatojnë praktikat e BDO-së, 
në rastet kur këta të fundit nuk janë pjesë 
e konkurseve. Madje, nëpër komisionet 
vlerësuese, siç është rasti i kryesuesit të ZRrE-
së kishte persona që janë trajnuar nga BDO-ja. 

Lëshime më shumë ka në konkurset në të cilat 
nuk kanë qenë të përfshirë BDO-ja, kompania 
angleze e angazhuar nga Ambasada Britanike 
për t’i ofruar asistencë institucioneve të 
Kosovës në rekrutim. Ministria e Administrimit 
të Pushtetit Lokal (MAPL) ka arritur që 
ta përmirësojë mënyrën e vlerësimit të 
kandidatëve, pas rekomandimeve të BIRN-it. 
MAPL-ja ka udhëzuar komisionet vlerësuese 
që secili anëtar të bëjë vlerësime individuale 
për secilën përgjigje.

Me hyrjen në fuqi të Ligjit për Zyrtarët 
Shtetërorë është krijuar një momentum i ri në 
fushën e rekrutimit. Ky ligj, që është pezulluar 
deri me 1 mars nga Gjykata Kushtetuese, bën 
një reformë të thellë në fushën e rekrutimit.

Ligji e rrit peshën e testimit në vendimin 
final për punësim. Testimi bëhet në mënyrë 
elektronike. Për herë të parë do të poentohet 
edhe CV-ja e një kandidati. Ndërsa, intervistës 
i është ulur pesha, duke i lënë vetëm 10% të 
totalit të pikëve me rastin e punësimeve të 
shërbyesve civilë profesionalë.  

Kurse sa i përket pozitave të larta, Ligji 
parasheh që fillimisht duhet të ketë një 
konkurs të brendshëm. Në rast se në konkursin 
e brendshëm, që kanë të drejtë të konkurrojnë 
shërbyesit civilë, nuk arrihet që të zgjidhet 
personi i kualifikuar, atëherë do të ketë 
konkurs të jashtëm. Në konkursin e jashtëm, 
testi me shkrim dhe ai psikometrik do të ketë 
peshë prej 35%, CV-ja do të ketë peshën e 15%, 
ndërsa intervista do të ketë peshën e 50%.

Ligji për Zyrtarët Publik parasheh që Shoqëria 
Civile dhe Sindikatat të kenë mundësi të 
monitorojnë konkurset e shpallura nga 
institucionet shtetërore.

RAPORTI I MONITORIMIT TË REKRUTIMIT NË INSTITUCIONET E KOSOVËS 7



RAPORTI I MONITORIMIT TË REKRUTIMIT NË INSTITUCIONET E KOSOVËS8

II. POLITIZIMI I  
MENAXHMENTEVE TË 
NDËRMARRJEVE PUBLIKE

Ndërmarrjet Publike funksionojnë bazuar 
në Ligjin për Ndërmarrjet Publike. Ato kanë 
bordin e drejtorëve që zgjidhet nga aksionari, 
përkatësisht Qeveria e Kosovës. Bordi i 
Drejtorëve i zgjedh zyrtarët e lartë të një 
ndërmarrjeje publike. Ndërmarrja Publike, 
bazuar në Ligjin për Ndërmarrjet Publike, 
mund të ketë katër zyrtarë të lartë: Kryeshefin 
Ekzekutiv, Zyrtarin kryesor të Financave, 
Sekretarin e Ndërmarrjes dhe Zyrtarin kryesor 
të Auditimit. Ndërmarrjet e mëdha kanë të 
drejtë të emërojnë edhe një ose dy zv.kryeshefa 
ekzekutivë, që poashtu janë zyrtarë të lartë në 
një ndërmarrjeje.

Ligji për Ndërmarrjet Publike kërkon që 
të gjithë zyrtarët e lartë duhet të jenë të 
pavarur, pra në 36 muajt e fundit nuk duhet 
të kenë qenë nëpër poste politike, qofshin 
ato në institucione apo parti politike. Madje, 
është lëshuar edhe një interpretim i ligjit për 

Interpretimi i lëshuar nga Zyra e Kryeministrit 
thotë se zyrtarët e lartë të ndërmarrjeve 
publike duhet të jenë të pavarur, ashtu siç 
kërkohet në nenin 21 i Ligjit për Ndërmarrjet 
Publike.

“Në Ligjin për Ndërmarrjet Publike definohet 
qartë se një person nuk konsiderohet i pavarur 

Ndërmarrjet Publike nga Zyra e Kryeministrit 
dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik ku thuhet 
se pozitat e larta drejtuese të NP-ve duhet të 
mbahen nga persona që janë të pavarur. Sipas 
këtij interpretimi ligjor, personat e emëruar 
nga bordi i ndërmarrjeve publike duhet të 
jenë të pavarur, ashtu siç kërkohet edhe për 
anëtarët e tjerë të bordit të drejtorëve të 
ndërmarrjeve publike.

“Për përzgjedhjen e personave për emërim si 
zyrtarë të NP-së, bordi i drejtorëve duhet të 
kryejë një procedurë të hapur, transparente 
dhe konkurruese, e cila ka për qëllim që të 
gjitha emërimet të bëhen ekskluzivisht në 
bazë te meritës. Bordi i Drejtorëve duhet të 
sigurojë që të gjithë personat e emëruar si 
zyrtarë të jenë persona me integritet të njohur 
të cilët i plotësojnë kushtet e kualifikimit dhe 
i plotësojnë kriteret e pavarësisë”, thuhet në 
interpretim e Zyrës së Kryeministrit.

dhe nuk kualifikohet për zgjedhje si drejtor në 
një NP nëse “është ose në çfarëdo kohe gjatë 
periudhës 36 muajsh para datës së aplikimit 
ka qenë zyrtar i zgjedhur publik, i emëruar 
politik ose bartës i një posti udhëheqës ose 
vendimmarrës në një parti politike”, thuhet në 
interpretimin ligjor.

2.1 ANTIKORRUPSIONI AMNISTON SEJDI HOXHËN E PDK-SË
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Ky interpretim ishte përdorë nga Bordi i 
KEK-ut për ta eliminuar nga gara Blerand 
Stavilecin, ish-ministrin e Zhvillimit Ekonomik 
dhe kandidatin e PDK-së për deputet. Por, i 
njëjti interpretim ishte injoruar në disa raste 
të tjera, duke lejuar që në krye të ndërmarrjeve 
publike të emërohen apo të vazhdojnë të jenë 
zyrtarë të lartë persona me të kaluar politike, 
në kundërshtim me Ligjin për Ndërmarrjet 
Publike. Një rast i ngjashëm ka qenë kur 

Kryeshefi Ekzekutiv i Postës së Kosovës, 
Sejdi Hoxha, ka marrë post udhëheqës në 
Partinë Demokratike të Kosovës. Për rastin 
në fjalë, BIRN kishte dërguar një shkresë në 
Agjencinë Kundër Korrupsionit për të kërkuar 
një interpretim të ligjit për Ndërmarrjet 
Publike, përkatësisht nëse mbajtja e pozitës 
së Kryeshefit dhe postit politik përben konflikt 
të interesit në përputhje me dispozitat e Ligjit 
për Ndërmarrjet Publike.

RAPORTI I MONITORIMIT TË REKRUTIMIT NË INSTITUCIONET E KOSOVËS 9
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Agjencia Kundër Korrupsionit e kishte lëshuar 
një opinion në të cilin nuk e ka interpretuar 
fare Ligjin për Ndërmarrjet Publike për rastin e 
Sejdi Hoxhës i cili mbante dy pozita: Kryeshef 
Ekzekutiv i Postës së Kosovës dhe kryetar 
i PDK-së në Drenas. AKK-ja, duke u thirrur 
vetëm në Ligjin për Parandalimin e Konfliktit 
të Interesit, ka konstatuar se zgjedhja e Sejdi 
Hoxhës në pozitën e kryetarit të PDK-së në 
Drenas derisa ai ishte duke e ushtruar edhe 
funksionin e kryeshefit ekzekutiv në Postën e 
Kosovës, nuk përbënte konflikt interesi1.

Por, Agjenci Kundër Korruspionit, në vitin 
2016, e kishte lëshuar një opinion në të cilin 
konstatonte se zgjedhja e anëtarëve të bordeve 
me të kaluar politike ishte në kundërshtim me 

Interpretimi i lëshuar nga Agjencia Kundër 
Korrupsionit i ka mundësuar edhe shumë 
zyrtarëve të tjerë të vazhdojnë të mbajnë 
poste të larta në Ndërmarrje Publike, 
përkundër që nuk konsiderohen të pavarur, 
sipas interpretimit të Ligjit për Ndërmarrjet 
Publike.

Nysret Kelmendi, ish-kandidat për kryetar të 
Komunës së Obiliqit nga Partia Demokratike 
e Kosovës, është zgjedhur zëvendësdrejtor 
i Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK). 
Procedura e konkursit dhe përzgjedhja e tij në 
këtë post është zhvilluar nga Bordi i Korporatës 
Energjetike të Kosovës. Zgjedhja e Kelmendit 
në këtë pozitë nga ana e Bordit të KEK-ut 
është bërë në kundërshtim me Ligjin për 
Ndërmarrjet Publike në bazë të interpretimit 
për këtë ligj që e ka dhënë Zyra e Kryeministrit 
dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik.

Ligjin për Ndërmarrjet Publike. Përkundër që 
AKK-ja opinionet e saj duhet t’i mbështesë 
në të gjitha ligjet kur flitet për konflikt të 
interesit, ajo në rastin e Sejdi Hoxhës është 
kufizuar vetëm në interpretimin e Ligjit për 
Parandalimin e Konfliktit të Interesit.

Sejdi Hoxha i cili ka qenë duke mbajtur pozitën 
e Kryeshefit Ekzekutiv të Postës së Kosovës, më 
19 maj të këtij viti ka ardhur në krye të PDK-së 
në Drenas. Rreth një javë pas publikimit të këtij 
hulumtimi nga BIRN, Sejdi Hoxha ka dhënë 
dorëheqje nga pozita e Kryeshefit Ekzekutiv 
në Postën e Kosovës. Hoxha kishte thënë se 
ai po dorëhiqej nga kjo pozitë të cilën e kishte 
mbajtur për 7 vjet për shkak të angazhimeve 
politike dhe akademike2 .

Bordi i KEK-u ka qenë në dijeni për përmbajtjen 
e ligjit për Ndërmarrjet Publike dhe për 
interpretimin e këtij ligji që kanë dhënë Zyra 
e Kryeministrit dhe Ministria e Zhvillimit 
Ekonomik se zyrtarët e lartë të ndërmarrjeve 
publike duhet të jenë të pavarura. Ka qenë 
bordi i KEK-ut që e kishte kërkuar këtë 
interpretim për konkursin për Kryeshef që 
e kishin zhvilluar gjatë vitit të kaluar. Duke 
u thirrur në këtë ligj, Bordi i KEK-ut e kishte 
eliminuar nga gara Blerand Stavilecin, ish-
ministrin e Zhvillimit Ekonomik. 

BIRN e ka monitoruar konkursin për zv.drejtor 
të KEK-ut. Menjëherë pas përfundimit të 
procesit të intervistimit, BIRN i ka dërguar 
një shkresë Bordit të KEK-ut përmes së cilës 
i ka njoftuar se zgjedhja e Kelmendit në 
pozitën e zv.drejtorit është në kundërshtim me 
interpretimin që ka dhënë Zyra e Kryeministrit 

2.2 SHKELJA E VETËDIJSHME E LIGJIT NGA BORDI I KEK-UT 

1 Shih https://kallxo.com/gjate/hulumtim/antikorrupsioni-i-shaip-havollit-amniston-sejdi-hoxhen-e-pdk-se/
2 Shih https://kallxo.com/lajm/sejdi-hoxha-i-ben-diss-anti-korrupsionit-jep-doreheqje-morale-nga-posta/
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dhe MZHE-ja në rastin e Blerand Stavilecit, 
ish-kandidat për Kryeshef Ekzekutiv të KEK-ut.
Nysret Kelmendi ka qenë nënkryetar i Komunës 
së Obiliqit në mandatin e kaluar, pasi PDK-ja 
ka bashkëqeverisur me kryetarin Xhafer Gashi 
nga AAK. Po ashtu, në zgjedhjet e fundit lokale 
të zhvilluara në Kosovë në tetor të vitit 2017, 
Kelmendi ka qenë kandidat për kryetar të 
Komunës së Obiliqit nga radhët e PDK-së.

Pozita e zv.drejtorit të një ndërmarrjeje 
publike, me Ligjin për Ndërmarrjet Publike 
konsiderohet zyrtar i lartë i ndërmarrjes. E Ligji 
kërkon që zyrtarët e lartë të ndërmarrjes duhet 
të jenë të pavarur, njëjtë sikur anëtarët e bordit 
të KEK-ut. Në opinion ligjor të lëshuar nga 
Zyra e Kryeministrit dhe Ministria e Zhvillimit 
Ekonomik është theksuar se në nenin 21 të 
Ligjit për Ndërmarrjet publike thuhet që me 
zgjedhjen dhe emërimin e zyrtarëve të lartë të 
Ndërmarrjes Publike, personi që është ose në 
çfarëdo kohe gjatë periudhës 36 muajsh para 
datës së aplikimit ka qenë zyrtar i zgjedhur 
publik, i emëruar politik ose bartës i një 
posti udhëheqës ose vendimmarrës në një 
parti politike, nuk mund të zgjidhet Kryeshef 
Ekzekutiv i Ndërmarrjes Publike.

Zgjedhjet lokale janë zhvilluar në tetor 
të vitit 2017, Kelmendi ka filluar punën si 
zëvendësdrejtor i KEK-ut më 2 maj 2019. 
Sipas kësaj, nga dita e zgjedhjeve ku Kelmendi 
ishte kandidat e deri në ditën e zgjedhjes së 
tij si kryeshef kanë kaluar 18 muaj e një javë. 
Përveç kësaj, nuk kanë kaluar 36 muaj që kur 
ai ka qenë nënkryetar i Komunës së Obiliqit.

Përveç përzgjedhjes së personit politik, BIRN 
kishte raportuar edhe për shkelje të tjera që 
ishin bërë në këtë konkurs nga Komisioni 
Vlerësues që në këtë rast kanë qenë anëtarët e 
bordit të KEK-ut. Të gjithë anëtarët e komisionit 
vlerësues kishin qenë pjesë e trajnimit për 
rekrutim që e kishte mbajtur kompania angleze 
BDO, e cila është angazhuar nga Ambasada 
Britanike për t’i ofruar asistencë në rekrutim 

institucioneve të Kosovës. Përkundër që kishin 
ndjekur trajnimin, anëtarët e bordit të KEK-ut 
nuk i kishin përfillur praktikat e vendosura nga 
BDO, kompania angleze. 

Bordi i KEK-ut nuk i ka bërë transparente për 
BIRN-in arsyet e eliminimit të kandidatëve 
nga gara. BIRN po ashtu nuk ka qenë pjesë 
e takimit në të cilin janë hartuar pyetjet për 
kandidatët për zv.drejtor të KEK-ut. BIRN nuk 
ka informata se kur janë hartuar pyetjet: pra 
nëse janë hartuar në ditën e intervistimit apo 
më herët. Në bazë të praktikës së aplikuar nga 
BDO-ja, kompania britanike, pyetjet hartohen 
në ditën e intervistave. 

Përkundër që pyetjet ishin caktuar të njëjta 
për të gjithë kandidatët, anëtarët e panelit në 
disa raste kanë parashtruar pyetje shtesë për 
një kandidat, në kundërshtim me praktikën 
e partnerit implementues të projektit të 
rekrutimit të Ambasadës Britanike. Ish-
kandidati i PDK-së për kryetar të Obiliqit, 
Nysret Kelmendi, ka marrë pikë maksimale 
në një përgjigje. Një praktikë e tillë nuk është 
hasur deri më tani në konkurset që janë 
zhvilluar me asistencë të BDO-së.

Në konkursin për zv.drejtor të KEK-ut kanë 
aplikuar 8 kandidatë. Prej tyre 5 janë eliminuar 
dhe 3 janë ftuar për intervistë. Tre kandidatët 
që janë ftuar për intervistë janë: Ali Curri, 
Nysret Kelmendi dhe Enver Gashi.

Komisioni vlerësues ishte paraparë të kishte 
në përbërje Bordin e KEK-ut dhe Drejtorin 
Menaxhues. Por në këtë Komision mungonin 
Izet Ibrahimi dhe Gjelosh Vataj, kështu që 
Komisioni vlerësues i cili intervistoi dy 
kandidatët në garë për pozitën zëvendësdrejtor 
i KEK-ut përbëhej nga 4 anëtarë: Faruk Hajrizi, 
kryesues i Bordit të KEK-ut; Mehdi Pllashniku, 
anëtar i Bordit të KEK-ut; Njazi Thaçi, Drejtor 
Menaxhues në KEK dhe Fllanza Hoxha – Beqiri, 
anëtare e Bordit të KEK-ut.
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Në mesin e personave që janë në krye të 
ndërmarrjeve publike dhe që i kanë hyrë 
garës së politikës është edhe Mirlinda Sopi 
– Krasniqi, Kryeshefe e Ndërmarrjes Publike 
lokale “Sport Marketing” në Prishtinë.

Sopi- Krasniqi, në zgjedhjet e 6 tetorit ka garuar 
për deputete nga radhët e koalicionit Nisma-
AKR- PD. Mbajtja e pozitës së Kryeshefes 
dhe njëkohësisht garimi në zgjedhje 
parlamentare është në kundërshtim me Ligjin 
për Ndërmarrjet Publike. Ajo është zgjedhur 
deputete e Kuvendit të Kosovës.

2.4 HYRJA NË POLITIKË E KRYESHEFES

2.3 SHEKIP FAZLIU, SEKRETARI I TELEKOMIT DHE  
KRYETAR I NISMËS NË SKENDERAJ

Shekip Fazliu, sekretari i Telekomit të Kosovës, 
që nga 23 qershori është zgjedhur edhe 
kryetar i degës së Nismës Socialdemokrate në 
Skenderaj. Të dy pozitat i kishte fituar brenda 
një periudhë të shkurtër kohore, gjatë së cilës 
NISMA ishte pjesë e qeverisë së Kosovës. Në 
mars të vitit 2019, Fazilu është emëruar nga 
bordi i Telekomit të Kosovës në pozitën e 
sekretarit të kësaj ndërmarrjeje. Tre muaj më 
pas, në muajin qershor, Fazliu ka ardhur në 
krye të Nismës Socialdemokrate në Skenderaj3.

Sekretari i Telekomit është pozitë e zyrtarit të 
lartë të një ndërmarrje që zgjidhet nga bordi 
i drejtorëve të Telekomit të Kosovës. Ligji 
për Ndërmarrjet Publike kërkon që zyrtarët e 
lartë të ndërmarrjeve publike duhet të jenë të 
pavarur kur të zgjidhen dhe gjatë gjithë kohës 
që e mbajnë postin. Fazliu vazhdon ta mbajë 
postin e sekretarit në Telekomin e Kosovës, 
në kundërshtim me Ligjin për Ndërmarrjet 
Publike.

Komisioni Vlerësues për përzgjedhjen e Fazliut 
përbëhej nga anëtarët e bordit të Telekomit të 
Kosovës. Anëtarët e Bordit të Telekomit ishin 
përzgjedhur në një konkurs në të cilin kishte 
ofruar asistencë BDO-ja, kompania britanike e 
specializuar për rekrutim. Qeveria e Kosovës 
kishte vendosur t’i injorojë rekomandimet e 
kompanisë britanike duke emëruar në bordin e 
Telekomit persona që nuk i plotësonin kushtet 
për emërim sipas vlerësimit të kompanisë 
britanike. 

KALLXO.com kishte raportuar se edhe anëtarët 
e bordit të Telekomit që plotësonin kushtet 
për emërim kishin lidhje politike4 me partitë 
që ishin në pushtet: Partinë Demokratike të 
Kosovës, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës 
dhe Nismën Socialdemokrate.

1 Shih https://kallxo.com/gjate/hulumtim/antikorrupsioni-i-shaip-havollit-amniston-sejdi-hoxhen-e-pdk-se/
2 Shih https://kallxo.com/lajm/sejdi-hoxha-i-ben-diss-anti-korrupsionit-jep-doreheqje-morale-nga-posta/



Partitë të cilat kanë qenë pjesë e koalicionit 
qeverisës, PDK-AAK-Nisma Socialdemokrate 
kanë ndarë ‘hisen’ në tri pjesë në Bordin e 
Postës së Kosovës. 6 anëtarët e bordit të 
Postës së Kosovës janë: Halit Isufi, kryesues; 
Hysen Fazliu, anëtar; Rushan Ceka, anëtar; 
Zelfije Pllana, anëtare; Nuhi Provoliu; anëtar 
dhe Ylber Zabërgja, anëtar. Së paku 5 nga 6 
anëtarët e këtij bordi kanë lidhje apo janë të 
afërt me koalicionin PAN, që kanë qeverisur në 
mandatin e fundit.

Halit Isufi kishte qenë kandidat i PDK-së për 
asamble në zgjedhjet lokale të vitit 2017. Isufi 
kishte qenë kandidati i tretë më i votuar në 
listën e PDK-së në Gjakovë. Ai kishte marrë 409 
vota në zgjedhjet e 22 tetorit. Halit Isufi madje 
ka edhe një faqe në Facebook me emër “Halit 
Isufi PDK Gjakovë”. Isufi e kishte konfirmuar 
që ka qenë kandidat për asamble, mirëpo që 
nuk e kishte ushtruar këtë post përkundër që 
kishte marrë vota të mjaftueshme5.

3.1 NDARJA ‘HISES’ NË BORDIN E POSTËS

III. POLITIZIMI I BORDEVE TË 
NDËRMARRJEVE PUBLIKE

Qeveria e udhëhequr nga Ramush Haradinaj 
i ka kompletuar disa borde të ndërmarrjeve 
publike. Kompletimi i këtyre ndërmarrjeve 
ishte bërë bazuar në një konkurs që ishte 
shpallur për bordet e 14 ndërmarrjeve publike, 
në fund të vitit 2018. BIRN kishte bërë kërkesë 
për monitorimin e tyre, mirëpo Qeveria e 
Kosovës nuk e kishte miratuar atë, duke 
pamundësuar monitorimin e këtij konkursi. 
Konkursi dhe procedurat e rekrutimit janë 
bërë pa asistencën e ekspertëve britanikë.

Në pjesën e parë të vitit 2019, Qeveria e 
Kosovës ka filluar të kompletojë bordet e 
ndërmarrjeve publike, bazuar në konkursin e 
shpallur në fund të vitit 2018. BIRN ka gjetur 
dhe raportuar se tri nga bordet e ndërmarrjeve 
publike që janë votuar nga Qeveria e 
koalicionit PAN (PDK, AAK, Nisma) kishin në 
përbërje persona direkt të lidhur me partitë 
politike apo që bëjnë fushatë për partitë që 
ishin në pushtet.

5 Shih https://kallxo.com/gjate/hulumtim/politizimi-i-bordeve-te-ndermarrjeve-publike/
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Rushan Ceka është anëtari tjetër i Bordit të 
drejtorëve të Postës së Kosovës. Në profilin e 
tij në Facebook, Ceka ka shpërndarë fotografi 
nga festa e PDK-së në Pallatin e Rinisë dhe 
Sporteve në Prishtinë, ku zyrtarë të PDK-së e 

simpatizantë të kësaj të fundit ishin mbledhur 
për të festuar rizgjedhjen e Kadri Veseli në 
krye të PDK-së edhe për një mandat. Ceka e 
ka pranuar se është anëtar i PDK-së që nga 
themelimi i saj6. 

6 Po aty



Anëtari tjetër i bordit të drejtorëve të Postës 
së Kosovës është Nuhi Provoliu. Ai është 
shumë aktiv në rrjetet sociale. Në baza ditore 
shpërndan në Facebook fotografi dhe aktivitete 
të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK). 
Nuhi Provoliu kishte qenë edhe kandidat për 
këshilltar komunal të AAK-së në zgjedhjet e 
fundit komunale ku kishte marrë 105 vota. 
Provoliu e ka pranuar se ka qenë kandidat i 
AAK-së për asamble komunale dhe se është 
pjesë e partisë së kryeministrit7.

Pjesë e Bordit të Postës së Kosovës është edhe 
Ylber Zabërgja. Ai është i afërt me Nismën 
Socialdemokrate. Në fund të vitit 2017, Nisma 
Socialdemokrate në profilin e saj në Facebook 
kishte njoftuar se kësaj partie i ishin bashkuar 
16 intelektualë. Ndër emrat e përmendur ishte 
edhe Ylber Zabërgjës.

“Nismës nga sot i janë bashkuar edhe 16 
intelektualë, disa nga ta edhe profesorë 

universitarë. Arben Arifi, Elvira Reçica, Mitasin 
Beqiri, Jusuf Fejza, Agim Gashi, Ferki Fejza, 
Gëzim Hyseni, Xhevdet Qenaj, Ilir Qabrrati, 
Ylber Zabërgja, Nexhat Gashi, Shefki Rashiti, 
Burhan Arifi, Blerina Vitia, Armend Jashari 
dhe Albina Gashi i janë bashkuar sot familjes 
sonë politike”, thuhet në postimin e Nismës 
Socialdemokrate të datës 18 dhjetor 2017.

Zelfie Pllana është e vetmja grua në Bordin e 
Postës së Kosovës. Pllana, te prezantimi i saj 
në profilin e rrjetit social Facebook ka shkruar 
që ka punuar në Aleancën për Ardhmërinë e 
Kosovës. Po ashtu, Pllana ka të shpërndara 
postime të kryeministrit Haradinaj. Në vitin 
2018, kur Pllana ishte bërë pjesë e Këshillit 
drejtues të AAK-së në nivelin qendror kishte 
shkruar se ajo ka qenë ndër themelueset e 
AAK-së.

Posta e Kosovës është ndërmarrje publike që 
ka vështirësi financiare. Posta e Kosovës ka 
vazhduar trendin e operimit me humbje.  Në 
vitin 2018 humbja e paraqitur në pasqyra 
financiare ishte 2,333,841 euro. Trendi 
i humbjeve ka vazhduar nga viti 2015. 
Përkatësisht në vitin 2015 humbja totale 
që i atribuohet pronarëve/aksionarit ishte 
3,043,774 euro, në vitin 2016 humbja ishte 
1,584,554  euro, në vitin 2017 humbja ishte 
1,942,991 euro.

Kabineti i Qeverisë Haradinaj më 18 qershor 
të këtij viti ka emëruar 6 anëtarët e bordit 
të Ndërmarrjes Ibër-Lepencit. Anëtarët e 
këtij bordi janë emëruar, Bashkim Shabanin, 
kryesues; Naim Gashi, Halil Gashi, Avdullah 
Isufi, Sahit Svirca dhe Muharrem Xhemajli 
anëtarë.

Më vonë Naim Gashi është zëvendësuar nga 
Liridon Zogjani. Ai është djali i Adem Zogjanit, 
kandidatit të PDK-së për kryetar të Fushë 
Kosovës në zgjedhjet e vitit 2017. Liridon 
Zogjani ka deklaruar se nuk është ndihmuar 
nga politika për të marrë mandatin e dytë dhe 
se nuk është pjesë e asnjë partie politike.

3.2 POLITIZIMI I BORDIT TË IBËR-LEPENCIT

7 Shih https://kallxo.com/gjate/hulumtim/politizimi-i-bordeve-te-ndermarrjeve-publike/
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Qeveria e koalicionit PDK-AAK-NISMA e 
udhëhequr nga Ramush Haradinaj ka emëruar 
njerëz politikë në bordin e Kompanisë Rajonale 
të Ujësjellësit “Prishtina”. Gazeta Jeta në Kosovë 
ka raportuar se bordi i kësaj ndërmarrjeje 
është ndarë në mënyrë të barabartë në mes të 
PDK-së, AAK-së dhe Nismës Socialdemokrate.

Dy anëtarë të bordit kanë të kaluar të lidhur 
me partinë e kryeministrit Haradinaj, Aleancën 
për Ardhmërinë e Kosovës dhe një anëtar i 
bordit është i partisë së Fatmir Limajt.

Tre nga gjashtë anëtarët e bordit kanë të kaluar 
të lidhur me Partinë Demokratike të Kosovës, 
e cila udhëhiqet nga Kadri Veseli. Bordi i 
ndërmarrjes publike KRU “Prishtina” do të 
kryesohet nga Betim Berisha, nipi i deputetes 
së PDK-së, Sala Berisha Shala. Betim Berisha, 
në vitin 2016, ka qenë zëdhënës i shtabit 
zgjedhor të PDK-së në Drenas.

Kandidati i emëruar nga Qeveria e Kosovës, 
Avdullah Isufi, në të kaluarën kishte shërbyer 
si këshilltar politik në Ministrinë e Bujqësisë 
për dy vite, në kohën kur ministër ishte Blerand 
Stavileci i PDK-së. Avdullah Isufi në një bisedë 
të shkurtër në telefon e ka konfirmuar se ka 
qenë këshilltar i Blerand Stavilecit, por thotë 
se asnjëherë s’ka qenë pjesë e partive politike, 
por ka qenë në cilësinë e ekspertit.

Kandidati tjetër i emëruar nga Qeveria e 
Kosovës për anëtar bordi në “Ibër-Lepenc” 
është edhe Sahit Svirca. Ai e ka konfirmuar që 
është mbështetës i Nismës Social Demokrate, 
por thotë se nuk ka asnjë pozitë brenda partisë.

Anëtari tjetër i bordit është Muharrem 
Xhemajli, ish-kandidati i PDK-së për deputet të 
Kuvendit të Kosovës. Ai është rizgjedhur për të 
dytën herë në këtë bord. Muharrem Xhemajli 
dhe Liridon Zogjani ishin bërë pjesë e bordit 
në fillim të vitit 2018 pasi që kishin qenë në 
listë të pritjes. Xhemajli në dy palë zgjedhje 
ka qenë kandidat për deputet nga radhët e 
PDK-së. Xhemajli kishte provuar fillimisht në 
vitin 2014. Kishte marrë 6,385 vota që ishin 
të pamjaftueshme për t’u bërë deputet. Në 
zgjedhjet e vitit 2017, Xhemajli ishte pjesë e 

listës së koalicionit PAN-it, si kandidat i PDK-
së. I renditur i 105-ti në listë, Xhemajli nuk 
kishte arritur të hynte në Kuvendin e Kosovës. 
Ai kishte marrë 5,474 vota.

Pjesë e bordit të ndërmarrjes ‘Ibër-Lepenci’ 
është emëruar edhe Halil Gashi. Ai ka qenë 
pjesë e Këshillit drejtues të AAK-së në vitin 
2015. Gjithashtu, fotografia e profilit e tij në 
Facebook e cila është postuar më 10 shtator 
të këtij viti ka qenë me sloganin e koalicionit 
AAK-PSD për zgjedhjet e 6 tetorit ‘100%’. 

Ndërmarrja “Ibër-Lepenci” ka regjistruar një 
humbje prej 4,1 milionë euro, nëse merren 
parasysh edhe shpenzimet e zhvlerësimit. 
Në vitin 2017, sipas pasqyrave vjetore të 
audituara, ndërmarrja “Ibër-Lepenci” kishte të 
hyra prej 4,2 milionë euro. Shpenzimet për 
paga në këtë kompani ishin 3 milionë e 52 mijë 
euro dhe shpenzimet operative ishin 684 mijë 
euro. Kurse, shpenzimet e zhvlerësimit ishin 
4,6 milionë euro. Kjo ka bërë që shpenzimet 
të kësaj kompanie të llogariten 8,3 milionë, 
ndërsa të hyrat 4,2 milionë euro. Raporti i 
Auditimit thotë se kompania kishte humbje 
prej 4,1 milionë euro.

3.3 DREJTORËT E POLITIZUAR TË BORDIT NË “KRU PRISHINA”



RAPORTI I MONITORIMIT TË REKRUTIMIT NË INSTITUCIONET E KOSOVËS 17

Në bordin e Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit 
“Prishtina” është emëruar edhe Sejd Tolaj, ish 
anëtari i kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e 
Kosovës që udhëhiqet nga Ramush Raradinaj. 
E kaluara e tij politike është e lidhur me 
disa parti politike. Por, së fundmi ka qenë 
pjesë e partisë së kryeministrit. Ai ka qenë 
kryetar në Forumin Rinor të LDK-së, Sekretar 
i Përgjithshëm në LDD, e më pas në partinë 
e kryeministrit AAK, si anëtar i kryesisë së 
partisë së kryeministrit Haradinaj. Tolaj e ka 
pranuar që është përkrahës i AAK-së.

Në bordin e kësaj ndërmarrje është emëruar 
edhe Bajram Jashari, dhëndri i deputetit tjetër 
të PDK-së, Bekim Haxhiu. Deputeti i PDK-
së, Bekim Haxhiu, e ka pranuar se ka lidhje 
familjare me Jasharin, por ka mohuar të ketë 
ndikuar në zgjedhjen e Jasharit anëtar të 
bordit.

Anëtari i katër i bordit të KRU Prishtina është 
Albatron Sahiti. Ai ka qenë asamblist i AAK-së 
dhe ish-anëtar i Këshillit Drejtues të partisë 
së kryeministrit. Sahiti ka qenë asamblist në 

mandatin e kaluar në Komunën e Ferizajt, që 
i bie deri në fund të vitit 2017, pra më pak se 
dy vjet që prej se nuk është më në atë pozitë. 

Anëtari tjetër i bordit të Kompanisë Rajonale 
të Ujësjellësit “Prishtina” është Ilir Rexhepi. Ai 
kishte aderuar në Nismën Socialdemokrate 
më 27 shkurt të vitit 2018.

Edhe anëtari i gjashtë i bordit të Ujësjellësit 
“Prishtina”, ka të kaluar politike të lidhur me 
Partinë Demokratike të Kosovës. Amir Gashi 
që ka qenë kryesues i bordit në mandatin e 
kaluar, tash është zgjedhur vetëm anëtar bordi. 
Në vitin 2016, Gashi ushtronte funksionin e 
sekretarit organizativ të degës së PDK-së në 
Prishtinë.

KRU Prishtina kishte pasur kthim pozitiv 
të të hyrave në vitin 2018, por të hyrat e 
kësaj ndërmarrje kishin rënë krahasuar me 
vitin paraprak. Megjithatë, Auditori kishte 
konstatuar se pasqyrat financiare të kësaj 
ndërmarrje “nuk paraqesin një pamje të drejtë 
dhe të vërtetë, në të gjitha aspektet materiale”.
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Një prej bordeve më të rëndësishme është ai 
i Zyrës së Rregullatorit të Energjisë, për shkak 
të kompetencave që ka në caktimin e buxhetit 
për ndërmarrjet energjetike. Vendimet e bordit 
të ZRrE-së kanë peshë milionëshe. Aktualisht 
bordi i ZRrE-së përbëhen nga 4 anëtarë: dy 
me të kaluar politike e dy të tjerë që sipas 
ekspertëve britanikë nuk i plotësonin kushtet 
për emërim. 

Ambasada Britanike është tërhequr nga 
konkursi për zgjedhjen e kryesuesit të Zyrës 
së Rregullatorit të Energjisë, pasi Kuvendi i 
Kosovës dy herë nuk i ka zgjedhur kandidatët 
që kishin dalë të suksesshëm në intervistat 
e realizuara nga ekspertët britanikë. Në 
konkursin e parë për zgjedhjen e dy anëtarëve 
të bordit të Rregullatorit të Energjisë, Kuvendi 
i kishte emëruar dy nga kandidatët që për 
britanikët nuk i kishin plotësuar kushtet për të 
qenë në bordin e ZRRE-së. Zyra e Rregullatorit 
të Energjisë është përgjegjës për licencimin e 
ndërmarrjeve energjetike, lëshon licenca për 
hidrocentrale dhe i cakton çmimet e rrymës 
dhe ngrohjes për gjithë Kosovën. 

Konkursi i tretë për kryesues të Bordit të ZRrE-
së është zhvilluar nga Qeveria Haradinaj, pa 
asistencën e BDO-së, kompanisë britanike 
të angazhuar nga Ambasada Britanike për t’i 
ofruar asistencë institucioneve të Kosovës 
në rekrutim. Qeveria në largim ka mbetur pa 
finalizuar konkursin dhe nuk ka dërguar për 
herë të tretë emrat në Kuvend.

Komisioni vendor i ka përzgjedhur si kandidatë 
më të suksesshëm, Petrit Pepajn dhe Naim 
Sahitin, pas një procesi të intervistimit që nuk 
është zhvilluar në përputhje me praktikat e 
BDO-së përkundër asaj që disa prej anëtarëve 
të Komisionit kanë qenë pjesë e disa 
komisioneve dhe trajnimeve që i kanë mbajtur 
britanikët për komisionet vlerësuese. 

Monitoruesit e BIRN kanë gjetur se hartimi 
i pyetjeve për intervistim nuk është bërë në 
përputhje me praktikën e britanikëve. Pyetjet 
i ka sjellë njëri nga anëtarët e komisionit “të 
printuara” para se të mblidhet komisioni për 
intervistim, praktikë që nuk aplikohet nga 
BDO-ja. Në proceset kur janë të kyçur edhe 
BDO-ja, hartimi i pyetjeve bëhet në ditën e 
intervistimit dhe në mënyrë transparente. 

Lëshime kishte edhe gjatë intervistimit 
dhe poentimit të kandidatëve. Anëtarët e 
Komisionit nuk i kanë argumentuar pikët që 
i kanë dhënë për kandidatët e intervistuar. 
Poentimi është bërë në fund të të gjitha 
intervistave. Gjatë intervistimit, anëtarët e 
Komisionit nuk kanë marrë shënime gjatë 
kohës që i kanë intervistuar kandidatët. Për 
më tepër, anëtarët e Komisionit kanë përdorë 
telefonat e tyre gjatë kohës sa kandidatët janë 
përgjigjur në pyetjet e parashtruara. 

IV. TËRHEQJA E AMBASADËS 
BRITANIKE NGA KONKURSI 
PËR KRYESUES TË BORDIT  
TË ZRRE-SË
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Pas largimit të BDO-së nga asistenca në këtë 
konkurs është parë qartë që ka rënë dukshëm 
konkurrenca. Vetëm njëri nga kandidatët që 
ishte në mesin e kandidatëve që i plotësonin 
kushtet për emërim sipas vlerësimit të BDO-së 
ka konkurruar në këtë konkurs. Pas intervistimit, 
komisioni vlerësues e kishte poentuar me 420 
pikë Petrit Pepajn, drejtorin menaxhues të 
ZRrE-së kurse me 320 pikë kandidatin tjetër, 
Naim Sahiti.

Konkursi për Kryesues të Bordit të ZRrE-së 
është hapur më 25 mars dhe është mbyllur 
më 8 prill 2019. Për këtë pozitë kanë aplikuar 

gjithsej 5 persona. Ky ka qenë konkursi i 
tretë që është mbajtur për të njëjtin proces 
rekrutues.  

Anëtarët e Komisionit përzgjedhës kanë 
qenë, Fitim Sadiku, sekretar i Përgjithshëm në 
Ministrinë e Punëve të Jashtme si Kryesues; 
Fidaim Sahiti, Kryeshef Ekzekutiv në Shërbim 
Gjeologjik të Kosovës (ShGjK); Veton Firzi, 
Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e 
Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS); Ruzhdi 
Sefa, profesor në Universitetin “Hasan 
Prishtina” dhe Ilir Morina, Kryeshef Ekzekutiv i 
Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit te Kosovës.

Bordi i Drejtorëve të Ndërmarrjes Publike 
Banesore, në muajin shtator e ka anuluar 
konkursin për pozitën e kryeshefit ekzekutiv, 
të cilin e kishte shpallur 7 muaj më parë. BIRN 
e ka monitoruar këtë proces të rekrutimit i 
cili është zhvilluar pa asistencën e kompanisë 
britanike, BDO.

Më 22 shkurt është shpallur konkursi për 
Kryeshef Ekzekutiv të NPB-së. Konkursi është 
vazhduar nga 29 marsi deri më 5 prill 2019. Me 
datën 10 prill, Bordi i NPB-së është mbledhur 
për të shqyrtuar aplikacionet e kandidatëve që 
kanë aplikuar. Për këtë pozitë kishin aplikuar 
24 persona.

Përcaktimi i kandidatëve që kanë hyrë në listë 
të ngushtë ka zgjatur më shumë se një muaj, 
ka filluar më 10 prill dhe ka përfunduar më 
15 maj. Prej 24 kandidatëve që kanë aplikuar, 
19 prej tyre kanë hyrë në listë të ngushtë. 8 
prej kandidatëve janë tërhequr për arsye të 
ndryshme, kurse 11 prej tyre janë intervistuar.
Që nga përcaktimi i listës së ngushtë të 
kandidatëve që kanë hyrë në listë të ngushtë 
deri te fillimi i intervistimit të tyre kanë kaluar 
15 ditë. Intervistimi i kandidatëve ka zgjatur 3 
ditë, nga 30 maji deri më 1 qershor.

Edhe pse Bordi i NPB-së i ka intervistuar 
kandidatët për pozitën e Kryeshefit Ekzekutiv 
të NPB-së, ata nuk e kanë bërë poentimin e 
tyre aty për aty siç vepron BDO-ja në konkurset 
ku ofron asistencë. Anëtarët e Komisionit 
Vlerësues kanë deklaruar që do të caktojnë një 
takim pas 1 qershorit për ta bërë poentimin 
e kandidatëve dhe për të zgjedhur kandidatin 
më të suksesshëm për këtë pozitë. Por kjo 
mbledhje nuk është caktuar asnjëherë.

Bordi i NPB-së përbëhet nga Lendita Mekuli-
Myderizi, kryetare; Bekim Pireva, anëtar; 
Xhevdet Leci, anëtar; dhe Arbnora Jashanica, 
anëtare. Bordi i NPB-së ishte zgjedhur me 
asistencën e BDO-së. Anëtarët e Komisionit 
Vlerësues pjesërisht kanë aplikuar metodën 
e BDO-së për zhvillim të intervistave. 
Kandidatëve u është dërguar një udhëzim 
për intervistën, mirëpo nuk i janë përmbajtur 
metodës së BDO-së sa i përket cilësisë 
së intervistimit. Gjatë intervistave kishte 
ndërhyrje dhe debate me kandidatët nga disa 
anëtarë të komisionit. 

4.1 NGA PARREGULLSITË TEK ANULIMI I KONKURSIT  
PËR KRYESHEF TË NPB-SË
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Gjithashtu, Komisioni Vlerësues nuk e kanë 
ndjekur metodën e BDO-së për poentim të 
kandidatëve menjëherë pas intervistave, por 
kanë rënë dakord që ta caktojnë një mbledhje 
tjetër të Komisionit për t’i poentuar ata. Të 
gjithë kandidatëve u është matur koha e 
përgjigjes, për të qenë e barabartë për të 
gjithë dhe në përputhje me udhëzimet. Por, 
anëtarët e Komisionit nuk i kanë trajtuar në 
mënyrë të barabartë të gjithë kandidatët sa i 
përket kohëzgjatjes së intervistave.

Një parregullsi tjetër është ndërhyrja e 
anëtarëve të Komisioni Vlerësues gjatë kohës 
që kandidatët kanë qenë duke u përgjigjur në 
pyetjet e parashtruara. Anëtarët e Komisionit 
duhet të vlerësojnë përgjigjen e një kandidati 
dhe jo të hyjnë në debat me të. 

Nëse një anëtar i Komisionit nuk pajtohet me 
atë që e thotë kandidati, ai mund të përdorë 
këtë duke i dhënë pikë minimale, por jo të hyjë 
në debat. Ndërhyrja nga anëtarët e Komisionit 
mund ta dekoncentrojë kandidatin, por edhe 
mund të ndikojë në autonominë e anëtarëve 
të komisionit. 

Përkundër formatit të pranueshëm të 
intervistimit (sipas praktikës së BDO-së), 
cilësia e realizimit të intervistave lë shumë 
për të dëshiruar. Shkelja kryesore është 
mos-poentimi i kandidatëve menjëherë pas 
intervistimit. Për më tepër, poentimi nuk është 
bërë as në ditën e fundit të intervistimit, 
duke e vënë në pikëpyetje gjithë procesin e 
rekrutimit. 

Ajet Leci është zgjedhur drejtor i Muzeut 
Kombëtar të Kosovës në kohën kur kryetari i 
PDK-së, Kadri Veseli ka bërë fushatë për luftim 
të korrupsionit dhe nepotizmit. Në të kaluarën, 
Leci ka qenë pjesë e strukturave drejtuese 
të PDK-së në Drenas. BIRN e ka monitoruar 
konkursin për drejtor të Muzeut. Ajet Leci ishte 
në mesin e nëntë kandidatëve të cilët më 16 
gusht 2019 iu nënshtruan testimit më shkrim. 
Ai ishte i fundit me më së paku pikë në mesin e 
5 kandidatëve që u kualifikuan për intervistim. 
Leci kishte marrë vetëm 52 pikë, apo vetëm 
dy pikë më shumë se pragu minimal, duke 
mbetur me afërsisht 11 pikë përkatësisht 10 
nga kandidati i parë përkatësisht i dyti që 
dolën nga testi me shkrim. Ish-zyrtari i PDK-
së ka arritur të përmbysë rezultatin gjatë 
intervistimit, pasi Leci ka marrë më së shumti 
pikë nga komisioni intervistues duke lënë 
prapa 4 kandidatët e tjerë në renditjen finale.8 

BIRN e kishte dërguar raportin e monitorimit 
te Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim 

Gashi. Menjëherë pas raportimit të BIRN për 
parregullsitë e këtij konkursi, ministri në detyrë 
i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Gashi, e 
ka shkarkuar drejtorin e ri të Muzeut dhe 
Komisionin Përzgjedhës për drejtor të Muzeut9. 
Vendimin për shkarkim të komisionit e ka 
marrë ministri Gashi, e lajmin për shkarkim e ka 
bërë kreu i PDK-së Kadri Veseli në një postim 
në Facebook, në kohë të fushatës për zgjedhjet 
e 6 tetorit. Veseli kishte shkruar se shkarkimi i 
“është dëshmi se nën udhëheqjen time nuk do 
të lejoj korrupsion dhe nepotizëm”.

Por Ajet Leci, i cili gjatë fushatës për zgjedhjet 
e 6 tetorit ishte shkarkuar nga pozita e drejtorit 
të Muzeut Kombëtar të Kosovës, është rikthyer 
përsëri në këtë pozitë. Ministria e Kulturës e 
ka anuluar vendimin e saj të 23 gushtit 2019, 
për anulimin e Konkursit për drejtor të Muzeut 
Kombëtar të Kosovës, dhe që nga 7 nëntori, 
Ajet Leci me vendim të kësaj ministrie është 
emëruar në krye Muzeut Kombëtar të Kosovës10.

4.2 FUSHATA ME DREJTORIN E MUZEUT 

8 Shih https://kallxo.com/kulture/mashtrimet-e-kadri-veselit-njerezit-e-pdk-se-vazhdojne-te-punesohen/
9 Shih https://kallxo.com/lajm/vepron-kadri-veseli-pas-raportimit-te-kallxo-com-shkarkohet-drejtorit-i-pdk-se/
10 Shih https://kallxo.com/kulture/mashtrimi-publik-i-kadri-veselit-kandidati-i-shkarkuar-ne-fushate-behet-drejtor-i-muzeut/



Procesi i testimit të kandidatëve për drejtor të 
Muzeut Kombëtar është zhvilluar pa ndonjë 
shkelje të madhe, në përjashtim të ankesave 
që kanë pasur kandidatët që i janë nënshtruar 
testit për paqartësitë në disa pyetje si dhe një 
gabim teknik. 

Hapat që nuk kanë qenë në përputhje me 
praktikat e BDO-së: mënyra e intervistimit, 
mos-hartimi i pyetjeve për intervistë, pyetje të 
ndryshme për kandidatët, mënyra e vlerësimit 
të kandidatëve pas intervistimit, mungesa e 
transparencës.

Fillimisht anëtarët e Komisionit Vlerësues 
nuk kanë treguar se sa kohë do t’i jepet secilit 
kandidat për t’u përgjigjur, pra sa do të zgjasë 
një intervistë. Asnjërit prej kandidatëve nuk i 
është treguar koha sa do të zgjasë intervista. 
Kjo është në kundërshtim me praktikat që 
i zhvillon BDO-ja, kompania angleze që i 
ofron asistencë në rekrutim institucioneve 
të Kosovës. Me këto praktika është i njoftuar 
edhe Sekretari i Ministrisë së Kulturës që ka 
qenë pjesë e konkurseve të zhvilluara në bazë 
të praktikës së BDO-së. 

Anëtarët e Komisionit Vlerësues para se 
të fillojnë intervistat nuk kanë hartuar një 

listë të pyetjeve që do t’i bëhen të gjithë 
kandidatëve. Si rrjedhojë, kandidatëve nuk u 
janë parashtruar pyetjet të njëjta. Anëtarët 
e Komisionit i kanë bërë pyetjet ad-hoc (aty 
për aty) dhe të papërgatitura më parë. Në këtë 
mënyrë, kandidatët janë diskriminuar, meqë 
nuk u janë parashtruar pyetjet e njëjta. Për 
më tepër kandidatit që dukshëm ishte më i 
vlerësuari në intervistë (Ajet Leci - 84 pikë), i 
janë bërë më së paku pyetje e pothuajse asnjë 
nën-pyetje. 

Kishte mungesë të transparencës, meqë 
anëtarët e Komisionit Vlerësues nuk kanë 
treguar pikët (poentimin) që i kishin ndarë për 
secilin kandidat pas përfundimit të intervistave. 
BIRN i ka nxjerrë pikët e supozuara përmes 
kalkulimeve. Anëtarët e Komisionit Vlerësues 
formularët e vlerësimit, së bashku me pikët 
e dhëna, i kanë dorëzuar te kryetari i KD-së, 
Selim Bezeraj. Monitoruesi i BIRN-it nuk ka 
pasur qasje në pikët që i kanë dhënë anëtarët 
e komisionit. Madje, Komisioni Vlerësues 
ka tentuar për ta injoruar në tërësi procesin 
e vlerësimit, duke propozuar që drejtori të 
përzgjidhet përmes votave të fshehta. Disa 
anëtarë të Komisionit Vlerësues e kanë 
ndërruar formularin e vlerësimit për disa 
kandidatë, me arsyetimin se kanë bërë gabime. 

4.3 PROBLEMET GJATË PROCESIT TË REKRUTIMIT
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Bordi i Ndërmarrjes Publike lokale “Prishtina 
Parking” është kompletuar vetëm pas 
konkursit të tretë që është hapur nga Komuna 
e Prishtinës.11 Konkursi për drejtorë të bordit të 
“Prishtina Parking” ishte hapur më 19 dhjetor 
2018, ku ishin të përfshirë edhe BDO, kompania 
e angazhuar nga Ambasada Britanike për të 
ofruar asistencë në rekrutim.

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. Kurse, BDO-ja pas intervistimit të 18 
kandidatëve e kanë rekomanduar vetëm një 
kandidat që i plotëson kushtet. Sipas BDO, 
kandidati i vetëm i emërueshëm ka qenë 
Naser Krasniqi, ndërsa të tjerët nuk kishin 
marrë pikë të mjaftueshme për t’u konsideruar 
të emërueshëm.

Komuna e Prishtinës, që udhëhiqet nga 
Shpend Ahmeti, ka vendosur ta respektojë 
rekomandimin e BDO-s, për bordin e “Prishtina 
Parking”12, duke e emëruar vetëm Naser 
Krasniqin. Ndërsa për tri pozitat e tjera të 
drejtorëve është shpallur konkurs i ri.

Më 28 korrik 2019, Komuna e Prishtinës ka 
njoftuar se janë përzgjedhur edhe tre drejtorët 
e tjerë të bordit të “Prishtina Parking”. Naser 
Krasniqit i janë bashkëngjitur edhe Vjollca 
Duriqi - Hajdari, Muhamet Krasniqi dhe Mahir 
Blaku. Ky i fundit, njëri nga drejtorët e zgjedhur, 
në konkursin e kaluar, i cili ishte anuluar 
pjesërisht, ishte shpallur i papërshtatshëm 
nga kompania britanike, BDO.

BIRN ka bërë disa kërkesa për qasje në 
dokumentet zyrtare, përkatësish dosjet e disa 
konkurseve, me qëllim që ta vlerësojë punën 
që kanë bërë disa ministri, sekretarët e të 
cilave ishin pjesë e trajnimeve të BDO-së për 

të parë nëse ato i zbatojnë praktikat e BDO-së. 
Kërkesat janë bërë për konkurse që janë hapur 
dhe përmbyllur pa asistencën e BDO-së dhe 
monitorimin e BIRN-së.

4.4 KONKURSI MARATONË PËR ZGJEDHJEN E  
BORDIT TË “PRISHTINA PARKING”

11 Shih https://kallxo.com/lajm/komuna-e-prishtines-hap-konkurs-per-bordin-e-ndermarrjes-prishtina-parking/
12 Shih https://kallxo.com/gjate/analize/komuna-e-prishtines-u-bindet-britanikeve-per-bordin-e-prishtina-parking/

V. MBYLLJA E  
INSTITUCIONEVE  



BIRN i ka përzgjedhur gjashtë institucione ku 
ka dërguar kërkesat për qasje në dokumentet e 
konkurseve të shpallura nga këto institucione 
në pjesën e parë të vitit 2019: 

 � Ministria e Shëndetësisë

 �  Ministria e Integrimeve Europiane 

 �  Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë 

 �  Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 

 �  Ministria e Financave

 �  Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Zhvillimit Rural

Fatkeqësisht asnjë prej institucioneve 
nuk i ka ofruar BIRN-it qasje të plotë në 
tërë dokumentacionin e konkurseve- nga 
hapja e deri në përfundim të tij. Mungesa e 
dokumentacionit komplet e ka pamundësuar 
vlerësimin nëse ato janë zhvilluar në bazë 
të praktikave të BDO-së: sidomos pjesa e 
vlerësimit të testeve dhe intervistave.

Por, kjo tregon se institucionet janë tërësisht 
jo-transparente në rekrutim, duke u thirrur në 
ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale. 
Institucionet nuk kanë një praktikë uniforme, 
meqë BIRN-it i është lejuar qasje e plotë gjatë 
monitorimit, ndërsa kur BIRN nuk ka qenë 
në monitorim, dokumentet e kandidatëve 
konsiderohen konfidenciale.

BIRN ka dërguar Kërkesa për Qasje në 
Dokumente Publike në 11 konkurse të 
shpallura nga Ministria e Integrimit Evropian 
dhe Ministria e Shëndetësisë. Më 24 korrik, në 
Ministrinë e Shëndetësisë janë dërguar Kërkesa 
për Qasje në dokumentet e 5 konkurseve 
të shpallura nga kjo Ministri. Ministria e 
Shëndetësisë i ka ofruar BIRN-it qasje të 
pjesshme në këto dokumente me arsyetimin 
se në të kaluarën qasje në dokumente të tilla 
i është ofruar vetëm KPMShC-së, Inspektoratit 
të Punës  dhe në bazë të kërkesave edhe 
institucioneve gjyqësore. 

BIRN ka dërguar një tjetër Kërkesë për 
rishqyrtim duke u mbështetur në Ligjin për 

qasje në dokumente publike, argumentet se 
pse na lejohet qasja në dokumente dhe duke 
kundërshtuar arsyetimin e tyre për refuzim 
të qasjes së plotë në dokumente. Pas kësaj 
kërkese, BIRN nuk ka marrë më përgjigje prej 
Ministrisë së Shëndetësisë. 

Më 24 korrik, BIRN ka dërguar 5 kërkesa për 
qasje në dokumente publike në Ministrinë e 
Integrimit Evropian. Më 9 gusht, në adresë të 
Ministrisë së Integrimit Evropian është dërguar 
edhe Kërkesa e 6 për qasje në dokumente 
publike. Ministria e Integrimit Evropian nuk 
kanë kthyer asnjë përgjigje për asnjë prej 
konkurseve që kemi kërkuar qasje.

Në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë janë dërguar tri kërkesa për qasje 
në dokumente publike, por kjo ministri nuk 
kanë kthyer përgjigje.

Në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Zhvillimit Rural janë dërguar 5 kërkesa për 
qasje në dokumente publike. MBPZHR ka dhënë 
qasje të pjesshme në dokumente, mirëpo nuk 
janë dhënë gjithë dokumentet e kërkuara. Në 
mungesë të gjithë dokumentacionit, ka qenë 
e pamundur të vlerësohet nëse janë zbatuar 
praktikat e BDO-së. 

Në Ministrinë e Financave janë dërguar 5 
kërkesa për qasje në dokumente publike. 
Ministria e Financave fillimisht përmes një 
e-maili është përgjigjur se në lidhje më 
këto kërkesat u janë drejtuar Agjencisë për 
Mbrojtjen e të Dhënave Personale për të 
marrë një opinion nga ta. Më pas, me 23 gusht, 
Ministria ka kthyer një përgjigje duke mos 
ofruar qasje në asnjë dokument të kërkuar. Ata 
disa prej përgjigjeve i kanë shkruar në Ëord, 
e për shumicën prej dokumenteve të kërkuara 
janë përgjigjur se nuk mund t’i japin. 

Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë janë 
dërguar 5 kërkesa për qasje në dokumente 
publike, por as kjo ministri nuk ka kthyer 
përgjigje.
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Mbajtja e zgjedhjeve të jashtëzakonshme 
parlamentare të 6 tetorit e ka shtyrë edhe 
më tej afatin e funksionalizimit të disa 
institucioneve të Kosovës, shumica e të 
cilave janë ndërmarrje publike dhe agjenci të 
pavarura. Shpërndarja e Kuvendit të Kosovës 
në muajin gusht, që erdhi pas dorëheqjes së 
kryeministrit Ramush Haradinaj në korrik të 
këtij viti, si dhe zvarritja e krijimit të qeverisë 
së re ka bërë që disa ndërmarrje publike e 
agjenci të pavarura të mbesin jofunksionale.

Janë disa konkurse që janë përfunduar, mirëpo 
ka mbetur vetëm votimi në seancën plenare 
për të kompletuar bordet e disa agjencive të 
pavarura. Madje, në pjesën më të madhe të 
këtyre konkurseve kanë asistuar edhe BDO-ja, 
kompania angleze. Në komisionet e formuara 
nga Kuvendi i Kosovës kanë qenë deputetët 
e partive parlamentare, duke përfshirë edhe 
ato opozitare. Në Kuvend thonë se i takon 
propozuesit që të vendosë nëse do t’ia 
propozojë Kuvendit emrat e njëjtë apo të 
iniciojë konkurse të reja.

VI. BORDET ‘PENDING’  
QË I LA PAS QEVERIA 
HARADINAJ
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Legjislatura  e gjashtë e Kuvendit nuk ka 
arritur ta funksionalizojë bordin e ndërmarrjes 
KOSTT, edhe pse lista me emrat e kandidatëve 
të emërueshëm kanë qenë e gatshme në 
muajin janar të vitit 2019. Zvarritje ka pasur 
edhe në emërimin e disa bordeve të tjera, siç 
është ai i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të 
Shërbimit Civil të Kosovës (KPMShCK)  që është 
jofunksional nga 21 janari. Lista me gjashtë 
kandidatët më të suksesshëm për anëtarë të 
Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të Shërbimit 
Civil të Kosovës (KPMShCK) ishte dërguar në 
Kuvendin e Kosovës në fillim të muajit prill 
të këtij viti. Deputetët e Kuvendit të Kosovës 
kanë pasur për detyrë për të zgjedhur vetëm 
tre anëtarë, të cilët do të mbushin boshllëkun 
që është lënë në Këshill.

Gjithashtu, edhe lista e kandidatëve për 
drejtorë të Bordit të KOSTT-it ka qenë duke 
pritur që nga muaji janar për t’u votuar në 
Kuvendin e Kosovës. Komisioni për Zhvillim 
Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri 
dhe Zhvillim Rajonal ka dërguar në Kuvend 
12 emrat e kandidatëve më të poentuar për 
drejtorë të Bordit të KOSTT më 22 janar.

Për dallim nga dy bordet e përmendura më 
herët, Bordi i Zyrës së Rregullatorit të Energjisë 
është funksional ani se Kuvendi kishte dështuar 

ta zgjedhë kryesuesin në dy tentimet e para. 
Qeveria e Kosovës për herë të tretë ka mbetur 
të dërgojë në Kuvend emrat për kryesues të 
Bordit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë, të 
cilët janë zgjedhur pa asistencën e britanikëve.
Edhe Radio Televizioni i Kosovës (RTK) është 
me bord të pakompletuar. Më 11 korrik është 
bërë klasifikimi i kandidatëve të cilët kanë 
hyrë në listë të ngushtë për intervistim.

Njëjtë me institucionet e tjera të cilat 
kanë mbetur të pakompletuara apo janë 
jofunksionale për shkak se nuk janë votuar 
anëtarët e tyre nga Kuvendi i Kosovës, është 
edhe Komisioni i Pavarur për Media (KPM). 
Takimi i parë i komisionit është zhvilluar më 11 
qershor me ç’rast komisioni ka bërë shqyrtimin 
e aplikacioneve të pranuara nga 4 kandidatë 
të cilët kanë aplikuar për pozitën e Anëtarit 
të Bordit për Komisionin e Pavarur për Media.

Edhe anëtarët e Bordit të Organit Shqyrtues 
të Prokurimit (OSHP) ende nuk janë zgjedhur. 
Lista e kandidatëve të rekomanduar kanë 
shkuar në Qeveri. Por Qeveria në detyrë nuk i 
kishte dërguar emrat në Kuvend për t’u votuar 
nga deputetët.
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Kuvendi i Kosovës në fillim të vitit kishte 
miratuar Ligjin për Zyrtarët Publikë. Ky ligj 
ka hyrë në fuqi vetëm më 12 shtator 2019, 
duke e shfuqizuar Ligjin për Shërbimin Civil 
të Republikës së Kosovës. Ligji për Zyrtarë 
Publikë ka hyrë në fuqi, por Qeveria e Kosovës 
nuk kishte arritur të miratojë udhëzimet 
administrative, të nevojshme për qartësim 
më të detajuar të procedurave të parapara në 
ligjin e ri që rregullon çështjen e rekrutimit 
të shërbyesve civilë, si dhe avancimin e tyre 
në detyrë. Zvarritja e kompletimit të bazës 
ligjore ka ardhur për shkak se Qeveria ishte 
dorëhequr në muajin gusht, ndërsa zgjedhjet 
ishin caktuar për datën 6 tetor. 

Për pasojë, Ministria e Administratës Publike 
kishte lëshuar një udhëzim për anulimin 
e konkurseve që ishin shpallur bazuar në 

Ligjin e Shërbyesve Civilë që ishte shfuqizuar 
dhe që nuk mund të vazhdojnë procedurat 
e rekrutimit. Numri i konkurseve që ishte në 
proces në kohën kur ka hyrë në fuqi Ligji i ri ka 
qenë shumë i madh. 

Avokati i Popullit e ka dërguar Ligjin për 
Zyrtarët Publikë në Gjykatën Kushtetuese 
për shkak të pretendimeve se i njëjti ishte në 
kundërshtim me pavarësinë që Kushtetuta 
ua garantonte disa institucioneve të Kosovës. 
Gjykata Kushtetuese, në muajin nëntor vendosi 
masën e përkohshme mbi këtë ligj deri më 
datën 29 shkurt 2020, derisa të marrë vendim 
final mbi pretendimet e Avokatit të Popullit. 
Gjithsesi, BIRN ka bërë një analizë të ligjit të ri 
dhe udhëzimet administrative që ende janë në 
formë të draftit.

Ligji për Zyrtarë Publikë i ka paraparë disa 
reforma në rekrutimin e shërbyesve civilë. Këto 
reforma janë që nga shpallja e konkurseve e 
deri te mënyra e vlerësimit të kandidatëve. 
Ligji ka paraparë centralizimin e punësimit të 
shërbyesve të rinj në institucionet qeveritare.

Për dallim nga Ligji mbi Shërbimin Civil, Ligji 
mbi Zyrtarët Publikë ka paraparë që shoqëria 
civile të ketë të drejtë të monitorojë procedurat 

e rekrutimit. Detaje për vëzhgimin nga shoqëria 
civile dhe sindikatat janë dhënë edhe në nenin 
19 të Rregullores për Projekt-Rregullorja për 
Pranimin dhe Karrierë në Shërbimin Civil të 
Kosovës: “Në fazën e vlerësimit të kandidatëve 
kanë të drejtë të marrin pjesë, përfaqësues të 
sindikatave, dhe përfaqësues të shoqërisë civile. 
Ata kanë statusin e vëzhguesit dhe detyrohen 
për mbrojtjen e të dhënave personale sipas 
legjislacionit në fuqi.” 

7.1 REKRUTIMI I SHËRBYESVE CIVILË NË KATEGORINË PROFESIONALE

VII. ANALIZA E BAZËS  
SË RE LIGJORE: LIGJI  
PËR ZYRTARËT PUBLIK
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Rekrutimi në kategorinë profesionale të 
shërbyesve civilë bëhet përmes një konkurrimi 
të hapur dhe publik. Konkurset organizohen së 
paku një herë në vit. Konkurset për institucionet 
e administratës shtetërore organizohen nga 

Departamenti për Menaxhimin e Zyrtarëve 
Publikë, i cili pritet të themelohet në kuadër të 
Ministrisë së Administratës Publike. Konkurset 
do të shpallen në një portal unik të procedurave 
të konkurseve (SIMBNJ)13. 

13 Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (SIMBNJ) - është një sistem qendror elektronik për të gjitha 
institucionet publike të Kosovës. Çdo institucion është i obliguar që të gjitha proceset, veprimet dhe procedurat lidhur me 
menaxhimin e burimeve njerëzore t’i kryejë përmes sistemit (SIMBNJ). Ky sistem krijohet, mirëmbahet dhe administrohet nga 
Departamenti për Menaxhimin e Zyrtarëve Publikë.
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Reforma më e madhe është bërë te mënyra 
e vlerësimit të kandidatëve. Konkurset 
zhvillohen në dy faza14: 

1.  Fazën e verifikimit paraprak, nëse kandidatët 
i plotësojnë kriteret e përgjithshme dhe ato 
të veçanta, sipas shpalljes së konkursit.

2. Fazën e vlerësimit të njohurive dhe cilësive 
profesionale të kandidatëve.

Ligji ka paraparë se verifikimi paraprak kryhet 
nga Njësia e përgjegjëse e cila e ka shpallur 
konkursin, ndërsa vlerësimi i kandidatëve 
bëhet nga Komisioni i Pranimit, i cili krijohet 
për rekrutimin e secilit grup të administrimit 
të përgjithshëm ose të veçantë për të cilin 
krijohet konkursi. 

Ndërsa, Projekt-Rregullorja për Pranimin 
dhe Karrierë në Shërbimin Civil të Kosovës 
përcakton se Komisionet e Pranimit për 
institucionet e administratës shtetërore për-
bëhen nga: një anëtar nga Njësia Përgjegjëse 
(Burimet Njerëzore), i cili kryeson komisionin; 
tre anëtarë nga nëpunësit civilë të nivelit të 
ulët apo të mesëm drejtues dhe një ekspert 
i jashtëm në fushën e përzgjedhjes nga 
organizata të specializuara apo universitetet 
e fushës.15 Komisionet e Pranimit themelohen 
nga Qeveria e Kosovës me mandat 2 vjeçar, me 
propozim të ministrit të Administratës Publike. 
Për të parandaluar jofunksionalizimin e këtij 
komisioni, është paraparë që për kryetarin 
dhe secilin anëtar, Qeveria miratojë një anëtar 
kryesor dhe një anëtar zëvendësues.

14 Neni 34 Ligji për Zyrtarët Publikë.
15 Neni 17, Projekt-Rregullorja për Pranimin dhe Karrierë në Shërbimin Civil të Kosovës



Testi do të ketë rolin kryesor në punësimin 
e një shërbyesi civil, pasi do të ketë 70% të 
totalit të pikëve për punësim. Risi e rekrutimit 
të zyrtarëve publikë paraqitet testimi dhe 
vlerësimi elektronik. Ligji ka paraparë se 
testimi, vlerësimi dhe publikimi i rezultatit 
bëhet në mënyrë elektronike duke u siguruar 
anonimiteti i kandidatëve. Komisioni i pranimit 
i zgjedh një grup pyetjesh, secila pyetje e ka 
vetëm një përgjigje të saktë, ndërsa numri i 
pyetjeve të testimit me shkrim mund të jetë 
prej 50 deri në 70  pyetje.16 

Në Projekt-Rregulloren për Pranimin dhe 
Karrierë në Shërbimin Civil të Kosovës thuhet 
se vlerësimi i CV-ve nënkupton vlerësimin 
e cilësisë dhe rezultateve të arsimimit, 
të përvojës domethënëse në punë dhe të 
trajnimeve që lidhen me vendin e punës.

Vlerësimi maksimal për CV është deri ne njëzet 
(20) pikë, të ndara, si vijon:

• deri në tetë (8) pikë për cilësinë dhe rezul-
tatet e arsimimit;

• deri në shtatë (7) pikë për përvojën dome-
thënëse në punë; dhe

• deri në pesë (5) pikë për trajnimet dhe kuali-
fikimit.

Duke i dhënë rëndësi më të madhe testit me 
70% të totalit të pikëve dhe CV me 20%, me 
ligjin e ri është ulur ndjeshëm rëndësia e 
Intervistave e cila do të ketë vetëm 10% të 
pikëve.

Intervista është faza e fundit e testimit. Në ligj 
është vendosur që kandidatët duhet të kenë 
60 pikë nga 90 të mundshme në CV dhe testim 
për t’u ftuar në intervistim. Çdo kandidat i cili 
ka marrë 70 %  apo më shumë, të pikëve totale 
të vlerësimit (të grumbulluara nga CV, testim 
dhe intervista), konsiderohet kandidat fitues 
dhe renditet sipas pikëve të marra në listën e 
kandidatëve të suksesshëm. 

Ligji parasheh që MAP-it të krijojë një listë 
me persona që i plotësojnë kushtet për 
emërim. Kjo listë do të krijohet në varësi të 
pozitave profesionale që do të kërkohen nga 
institucionet, pra do të ketë lista të veçanta për 
profile të ndryshme. Në listën e të pranuarve 
mund të ketë më shumë se sa numri i vendeve 
të lira të punës. Neni 35 e ka përcaktuar se 
përparësi në punësim kanë personat më të 
poentuar, pra ata që kanë dalë në krye të një 
liste për punësim për një profesion/pozitë të 
caktuar.

Kandidatët e suksesshëm zgjidhen sipas 
renditjes, duke filluar nga ai me më shumë 
pikë. Madje, ligji i ka lënë mundësi kandidatëve 
më të poentuar që të zgjedhin institucionin që 
ata dëshirojnë të punësohen, në rast se ka më 
shumë se një pozitë të lirë.17 

Kandidatët të cilët i kanë marrë më shumë 
se 70% në vlerësim dhe për të cilët nuk 
ka një vend të lirë pune, do të mbeten në 
listën e pritjes për një vit. Ligji i ka dhënë 
përparësi në punësim kandidatëve nga radhët 
e komuniteteve, të kategorisë me nevoja të 
veçanta dhe të gjinisë më pak të përfaqësuar, 
nëse i plotësojnë kushtet dhe kalojnë mbi 
70% të pikëve të parapara me ligj. Ata do të 
kenë përparësi emërimi në pozitën e lirë, me 
qëllim të plotësimit të kuotës së përfaqësimit 
apo kuotës së kërkuar me ligj.

Përveç nevojës për konkurs të jashtëm për 
pranimin e shërbyesve civilë profesionalë, 
Ligji ka paraparë edhe mundësinë e lëvizjes së 
shërbyesve civilë brenda kategorive. Projekt-
Rregullorja për Pranimin dhe Karrierë në 
Shërbimin Civil thotë se një pozitë e lirë në 
kategorinë profesionale, kategorinë e ulët dhe 
kategorinë e mesme drejtuese, fillimisht është 
e hapur për t’u plotësuar nga nëpunësit civilë 
ekzistues të së njëjtës kategori, nëpërmjet 
lëvizjes brenda kategorisë.

16 Neni 22, Projekt-Rregullorja për Pranimin dhe Karrierë në Shërbimin Civil të Kosovës
17 Neni 35, Ligji për Zyrtarë Publik
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Lëvizja brenda kategorisë është procedurë 
konkurruese, e cila organizohet për secilën 
pozitë të lirë. Konkurrimi për lëvizjen brenda 
kategorisë është i mbyllur, në të kanë të 
drejtë të marrin pjesë vetëm nëpunësit civilë 
ekzistues të së njëjtës kategori të punësuar 
në të njëjtin apo në një tjetër institucion të 
shërbimit civil.18

Konkursi zhvillohet në dy faza: verifikimi 
paraprak i kandidatëve dhe vlerësimi me 
intervistë. Pra, për lëvizje brenda kategorisë 
nuk është paraparë fare të ketë testim me 
shkrim. Verifikimi paraprak i kandidatëve është 
proces i verifikimit nëse kandidati plotëson 
kushtet për lëvizjen brenda kategorisë dhe 
kërkesat e veçanta për pozitën e lirë për 
të cilën konkurrohet. Verifikimi paraprak 
kryhet nga Burimet Njerëzore. Vlerësimi i 
kandidatëve nëpërmjet intervistës bëhet nga 
ana e Komisionit të Vlerësimit për lëvizjen 
brenda kategorisë. Ky komision zhvillon një 
intervistë me gojë me kandidatët. Nëpërmjet 
intervistës, vlerëson CV-në, njohuritë, aftësitë 

apo cilësitë e kërkuara për pozitën e punës 
për të cilën zhvillohet konkurrimi. Rregullorja 
ka paraparë një procedurë të zhvillimit të 
intervistës dhe vlerësimit të kandidatëve që 
është e ngjashme me praktikën që aplikon 
BDO-ja, kompania angleze e angazhuar nga 
Ambasada Britanike për të ofruar asistencë 
institucioneve të Kosovës në rekrutim.

“Komisioni përgatit përpara fillimit të 
intervistës një grup pyetjesh. Intervista që 
zhvillohet është e strukturuar dhe me pyetje 
të njëjta për të gjithë kandidatët. Vlerësimi 
maksimal në intervistën me gojë është njëqind 
(100) pikë. Çdo anëtarë i këtij komisioni jep 
pikët e tij në mënyrë individuale. Pikët e 
çdo anëtari për çdo vlerësim mblidhen dhe 
pjesëtohen me pesë”.19

Në përfundim të fazës të vlerësimit, pikët e 
përfituara nga secili kandidat në secilën nga 
hapat e vlerësimit, mblidhen dhe shuma e 
pikëve për të gjitha hapat e vlerësimet përbën 
vlerësimin përfundimtar të konkurimit.

Pranimi në një pozitë të kategorisë së lartë 
drejtuese bëhet me konkurs të brendshëm i 
cili shpallet për çdo pozitë të lirë. Fillimisht të 
drejtë të marrin pjesë në konkurs kanë vetëm 
nëpunësit civilë ekzistues të kategorisë së lartë 
dhe të mesme drejtuese në të gjithë Shërbimin 
Civil.20 Konkursi organizohet nga Ministria 
për Administratën Publike për ‘institucionet e 
administratës shtetërore’21 dhe nga Njësia për 
Menaxhimin e Burimeve Njerëzore për ‘çdo 
institucion tjetër shtetëror’.22

Në rregulloren e re23 që ende nuk është miratuar 
nga qeveria janë paraparë që procedurat e 
vlerësimit të kandidatëve të jenë të njëjta me 
ato që i aplikon BDO-ja, kompania angleze e 
angazhuar nga Ambasada Britanike për ofrimin e 
asistencë për institucionet e Kosovës në rekrutim. 
Konkursi zhvillohet në këto dy faza: fazën 
e verifikimit paraprak, nëse kandidatët 
plotësojnë kriteret e përgjithshme dhe ato të 
posaçme, si dhe fazën e vlerësimit profesional, 
që përfshin vlerësimin e njohurive, aftësive 
dhe cilësive profesionale të kandidatëve.

18 Neni 40, Projekt-Rregullorja për Pranimin dhe Karrierë në Shërbimin Civil të Kosovës
19 Po aty
20 Shih Neni 6, Projekt Rregullorja për pranimin, vlerësimin dhe disiplinën e nënpunësve të lartë drejtues.
21 Institucion i administratës shtetërore - është Zyra e Kryeministrit, një ministri, një agjenci ekzekutive, një agjenci rregullatore, 
duke përfshirë degët lokale të tyre.
22 Institucion tjetër shtetëror - është administrata e Kuvendit, administrata e Presidentit, administrata e një institucioni të 
sistemit të drejtësisë, e një institucioni të pavarur, e një agjencie të pavarur apo e një komune.
23 Projektrregulloren (QRK) - nr. XX/2019 për Pranimi, Vlerësimin dhe Disiplinën e Nëpunësve të Lartë Drejtues.

7.2 EMËRIMI NË POZITAT E KATEGORISË SË LARTË DREJTUESE 
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Faza e parë kryhet nga Njësia për Menaxhimin 
e Burimeve Njerëzore, ndërsa faza e dytë kryhet 
nga Komisioni Vlerësues për pozita të kategorisë 
së lartë drejtuese. Vlerësimi profesional i 
kandidatëve për pozita të kategorisë së lartë 
drejtuese bëhet nëpërmjet një procedure 
vlerësimi që përfshin një testim elektronik 
dhe një testim me gojë.24 Pas përfundimit të 
vlerësimit, tre kandidatët të cilët e kanë kaluar 
pragun prej 70% të pikëve, dhe kanë më së 
shumti pikë konsiderohen kandidatë fitues dhe 
propozohen për përzgjedhjen përfundimtare 
nga mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë. Në rast se 
procedura e konkurrimit përfundon pa të 
paktën dy kandidatë fitues të cilët kalojnë 

pragun e 70 % të pikëve të përgjithshme të 
vlerësimit, organizohet një procedurë e dytë 
konkurrimi. Procedura e dytë është e hapur 
edhe për kandidatët jashtë shërbimit civil dhe 
në të mund të marrë pjesë çdo kandidat që i 
plotëson kërkesat e përgjithshme për pranimin 
në kategorinë e lartë drejtuese dhe kërkesat 
e posaçme për pozitën përkatëse nga brenda 
apo jashtë shërbimit civil. Vlerësimi profesional 
përfshin tri faza në rastet kur konkursi është i 
hapur. Vlerësimi i biografisë së kandidatëve (CV) 
që përshin: vlerësimin e arsimimit, përvojës dhe 
trajnimeve që lidhen me fushën dhe vlerësimin 
e vlerësimeve vjetore të rezultateve në punë 
për dy vitet e fundit.

24 Neni 40, Ligjin për Zyrtarët Publik - https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18730 
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Pjesa e dytë e vlerësimit ka të bëjë me 
vlerësimin e testeve: vlerësimin e testit 
psikometrik dhe testi me pyetjet në mënyrë 
të shkruar. Rregullorja25 ka paraparë edhe 
një intervistë të strukturuar me gojë. Mënyra 
e hartimit të pyetjeve për intervistim dhe 
poentimi i kandidatëve është paraparë njëjtë 
me praktikat e aplikuara nga BDO-ja, kompania 
angleze e specializuar në rekrutim.  Rregullorja 
ka paraparë se dy orë para zhvillimit të testit me 
shkrim dhe intervistës me gojë, Komisioni nga 
banka e pyetjeve përzgjedh pyetjet e testit me 
shkrim dhe intervistës me gojë duke pasur në 
konsideratë fushat e njohurive dhe aftësive të 
përcaktuara në shpalljen për konkurrim si dhe 
përgatit testin psikometrik. Banka e pyetjeve 
do të përgatitet nga departamenti i themeluar 
në kuadër të MAP për çështje të rekrutimit. 

Vlerësimi i kandidatëve duhet të bëhet në 
mënyrë individuale nga anëtarët e komisionit 
vlerësues. “Secili prej anëtarëve jep vlerësimin 
e tij te pavarur dhe individual për secilin 
kandidat. Vlerësimi përfundimtar për secilin 
kandidat është mesatarja aritmetike e 
vlerësimeve e të gjithë anëtarëve.”26 Kjo është 
praktika që zbatohet në konkursin e dytë 
dhe të tretë. Përzgjedhja e kandidatëve të 
suksesshëm në pozitën e lartë është paraparë 
ne nenin 42 të Ligjit për Zyrtarët e Lartë. Njëra 
prej dobësive në rekrutim të identifikuara 
edhe me rastin e ofrimit të asistencës teknike 
nga BDO-ja ka qenë performanca e anëtarëve 
të komisioneve vlerësuese. BDO-ja, në pjesën 
më të madhe të procedurave të rekrutimit, 
vazhdimisht ka pasur vërejtje te komisioni 
vlerësues për shkak se të njëjtit nuk kanë 
mbajtur shënime dhe nuk i kanë arsyetuar pikët 
e dhëna për kandidatë të caktuar. Tashmë, në 
projekt- rregulloren për pranimin, vlerësimin 
dhe disiplinën e nëpunësve  të lartë drejtues 
janë adresuar pikërisht këto të meta. 

Komisioni vlerësues obligohet që në vendimin 
që kanë marrë për vlerësimin profesional të 
bashkëngjisë edhe:

1. Vlerësimin individual të çdo kandidati
2. Numrin e pikëve të fituara të çdo kandidati; 
3. Arsyetimin individual për vlerësimin e çdo 

kandidati.

Komisioni, në bazë të vendimit të arsyetuar, 
përgatit listën e kandidatëve me më shumë se 
70 për qind të pikëve dhe renditjen e tyre e bën 
duke filluar nga ai me më shumë pikë. Ligji për 
Zyrtarët Publikë parasheh që pas përfundimit 
të konkurrimit, dhe pasi të jenë përcaktuar 
të paktën dy kandidatë të suksesshëm, 
mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë përzgjedh një 
nga dy ose tre kandidatët fitues të propozuar 
brenda dhjetë ditëve nga shpallja e fituesve. 
Përzgjedhja duhet të arsyetohet me shkrim.Në 
rast se brenda këtij afati 10 ditor, mbikëqyrësi 
i drejtpërdrejtë nuk e përzgjedhë asnjërin nga 
kandidatët e propozuar atëherë kandidati me 
pikët më të larta konsiderohet i përzgjedhur 
në detyrë. Kandidati i përzgjedhur emërohet 
në detyrë nga Qeveria për institucionet e 
administratës shtetërore apo nga Njësia e 
Burimeve Njerëzore për institucione të tjera 
shtetërore.

Kandidati i përzgjedhur ka mandat 4-vjeçar 
me të drejtë ri-zgjatje edhe për një mandat. 
Propozimi për rizgjatje bëhet 3 muaj para 
përfundimit të mandatit nga mbikëqyrësi i 
drejtpërdrejtë duke u bazuar në performancën 
e punës. Rizgjatja bëhet me miratim të 
Qeverisë. Pas skadimit të mandatit dhe deri 
në emërimin në një pozitë tjetër nëpunësi 
vazhdon të gëzojë të drejtën e pagës për 
pozitën e nivelit të lartë drejtues për një 
periudhë 3 mujore. Gjatë periudhës 3 mujore 
në pritje të emërimit, nëpunësi mund të 
konkurrojë për çdo pozitë të kategorisë së 
lartë drejtuese, përveç asaj për të cilën i ka 
mbaruar mandati. Në rast se Nëpunësi në fjalë 
refuzon të emërohet në pozitën e nivelit të 
mesëm drejtues ose profesional, të caktuar 
nga Njësia për Menaxhimin e Burimeve, zyrtari 
lirohet nga shërbimi civil.27

25 Projekt-Rregullore nr. Xx/2019 për pranimin, vlerësimin dhe disiplinën e nëpunësve  të lartë drejtues 
26 Neni 13, pika 3 e projekt-Rregullores për pranimin, vlerësimin dhe disiplinën e nëpunësve  të lartë drejtues
27 Neni 42, Ligjit për Zyrtarët Publikë - https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18730
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Vlerësimi profesional i kandidatëve për 
emërimin në një pozitë të kategorisë së 
lartë drejtuese në administratën shtetërore 
bëhet nga Komisioni Shtetëror i Pranimit28 

për pozita të kategorisë së lartë drejtuese. 
Ndërsa vlerësimi profesional i kandidatëve për 
emërimin në një pozitë të kategorisë së lartë 
drejtuese në një institucion tjetër shtetëror 
bëhet nga Komisioni i Pranimit për pozita të 
kategorisë së lartë drejtuese, që themelohet 
në çdo institucion tjetër shtetëror.

Komisioni Shtetëror i Pranimit për pozita të 
kategorisë së lartë drejtuese përbëhet prej tre 
nëpunësve me përvojë në pozitat e kategorisë 
së lartë drejtuese, dhe dy ekspertë të jashtëm 
në procesin e përzgjedhjes nga organizata 
të specializuara. Këta anëtarë emërohen nga 

Qeveria e Kosovës, me propozim të ministrit 
të Administratës Publike, për një mandat dy 
vjeçar. 

Ndërsa Komisioni i pranimit për pozita të 
kategorisë së lartë drejtuese, që themelohet 
në çdo institucion tjetër shtetëror, është ad-
hoc, pra i përkohshëm dhe themelohet vetëm 
për atë pozitë. Anëtarët e këtij komisioni duhet 
të jenë një përfaqësues i Njësisë përgjegjëse 
të institucionit: dy nëpunës civilë të kategorisë 
së lartë drejtuese nga institucioni apo nga një 
institucion tjetër i shërbimit civil me përgatitje 
të veçantë në procesin e përzgjedhjes; dhe dy 
ekspertë të jashtëm në procesin e përzgjedhjes 
nga organizata të specializuara.  Përzgjedhja e 
anëtarëve të këtij komisioni bëhet rregullohet 
me akt-nënligjor. 

Nëpunës të Shërbimit Publik – janë 
personeli i nivelit të lartë drejtues, drejtues, 
profesional dhe i shërbimeve të brendshme në 
administratën e shërbimeve publike, pjesë e 
administratës apo pjesë e një komune të cilët 
ofrojnë shërbime publike të drejtpërdrejta për 
qytetarët në fushën e arsimit, shëndetësisë, 
kulturës, artit si dhe shërbime tjera të 
ngjashme publike.

Marrëdhënia e punësimit për nëpunësin e 
Shërbimit Publik rregullohet sipas dispozitave 
të Ligjit të Punës ndërsa rekrutimi i tyre, 
vlerësimi i punës, disiplina dhe ndërprerja e 
marrëdhënies së punës në rast të shkeljeve 
disiplinore apo perfomancës së dobët 
rregullohet përmes Ligjit për Zyrtarët Publikë. 

7.3 KOMISIONI PËR EMËRIMET NË POZITA TË LARTA 

7.4 REKRUTIMI I NËPUNËSVE TË SHËRBIMIT PUBLIK

28 Neni 41, Ligjit për Zyrtarët Publikë - https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18730
29 Ligji për Zyrtarët Publike, neni 67.
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Themelimi i marrëdhënies së punës për një 
nëpunës të Shërbimit Publik bëhet vetëm në 
bazë të një konkursi publik dhe të hapur, të 
organizuar sipas Ligjit për Zyrtarët Publikë.29 
Procedura e konkurrimit organizohet, në 
mënyrë periodike, për secilin grup pozitash. 
Përjashtimisht, konkurrimi organizohet vetëm 
për një pozitë të caktuar, nëse parashikohet 
me ligj të veçantë apo nëse pozita është unike.

Procedura e konkurrimit organizohet nga 
Njësia e Burimeve Njerëzore e organit që 
kërkon nëpunësin. Konkurrimi zhvillohet në 
dy faza: fazën e verifikimit paraprak, nëse 
kandidatët i plotësojnë kriteret e përgjithshme 

dhe ato të posaçme, dhe fazën e vlerësimit të 
njohurive, aftësive dhe cilësive profesionale të 
kandidatëve.

Vlerësimi bëhet nëpërmjet një testimi me 
shkrim apo teknike tjetër ekuivalente për 
vlerësimin e njohurive dhe një interviste me 
gojë. Në përfundim të vlerësimit, kandidatët 
e vlerësuar me 60 për qind apo më shumë 
të pikëve totale të vlerësimit konsiderohen 
kandidatë fitues dhe renditen nga Komisioni, 
sipas pikëve të marra, në listën e kandidatëve 
të suksesshëm. Kandidati që ka marrë më 
shumë pikë dhe është vlerësuar mbi nivelin 
minimal është kandidati fitues.

Ky ligj ka paraparë edhe kohëzgjatjen e 
kontratave mbi shërbimet e veçanta apo 
kontratave mbi vepër të cilat janë lidhur para 
hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

Në nenin 84 të Ligjit mbi Zyrtarët Publikë 
është paraparë se marrëveshjet për shërbime 

të veçanta  të lidhura para hyrjes në fuqi të 
këtij ligji janë të vlefshme deri në afatin e 
përcaktuar në ato marrëveshje.

Pas kësaj periudhe, marrëveshjet për shërbimet 
e veçanta lidhen sipas legjislacionit përkatës 
të prokurimit publik.

7.5 FUNDI I KONTRATAVE MBI VEPËR 



REKOMANDIMET

Qeveria e Kosovës t’i shkarkojë të gjithë anëtarët e bordeve që nuk janë të pavarur, sipas përcaktimit të 
bërë në Ligjin për Ndërmarrje publike.

Prokuroria e Kosovës duhet të iniciojë hetime ndaj secilit anëtar të bordit që ka nënshkruar deklaratën 
duke deklaruar rrejshëm që është i pavarur.

Ministria e Zhvillimit Ekonomik të kërkojë nga të gjitha bordet e ndërmarrjeve publike që t’i verifikojë të 
gjithë zyrtarët e lartë të ndërmarrjeve nëse janë të pavarur, ashtu siç kërkohet në Ligjin për Ndërmarrjet 
Publike.

Zyrtarët e lartë të ndërmarrjeve publike që kanë të kaluar politike të shkarkohen nga postet që i 
mbajnë.

Ta respektohen rekomandimet e BDO-së, kompanisë së angazhuar nga Ambasada Britanike, për të 
ofruar asistencë në rekrutim institucioneve të Kosovës. 

Të analizohen të gjitha konkurset që kanë mbetur pezull për shkak të rënies së qeverisë dhe zgjedhjeve 
të 6 tetorit. 

Të vazhdohen me emërime konkurset e hapura dhe zhvilluara nga Kuvendi i Kosovës dhe në të cilat ka 
pajtueshmëri të plotë në mes të komisionit vendor dhe BDO-së për personat e emërueshëm. Në këto 
konkurse kanë marrë pjesë edhe partitë që tashmë i kanë fituar zgjedhjet, prandaj nuk ka arsye që ato 
të anulohen tërësisht.

Qeveria e Kosovës dhe Kuvendi të kërkojnë nga Ambasada Britanike që ta vazhdojë përkrahjen e 
institucioneve të Kosovës përmes asistencës së ofruar në rekrutime në pozitat e larta drejtuese.

Të respektohen rekomandimet e dhëna nga BDO-ja për secilin konkurs që zhvillohet me asistencë të 
ekspertëve britanikë.

BDO-ja t’i mbikëqyrë procedurat e rekrutimit që priten të zhvillohen bazuar në Ligin për Zyrtarët 
Publikë, duke përfshirë konkurset për shërbyes civilë profesionalë.
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