
Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo

KËSHILLI  I PAVARUR MBIKËQYRËS PËR SHËRBIMIN CIVIL TË KOSOVËS
NEZAVISNI NADZORNI ODBOR CIVILNE SLUŽBE KOSOVA

INDEPENDENT OVERSIGHT BOARD FOR THE CIVIL SERVICE OF KOSOVA

Raport i punës
së Këshillit të Pavarur Mbikqyrës për
Shërbimin Civil të Kosovës për vitin

2014

Prishtinë
Shkurt 2015



Raporti vjetor 2014

Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës 2

TABELA E PËRMBAJTJES
1. Përmbledhje ekzekutive 3
2. Korniza ligjore 4
3. Fushëveprimi i Këshillit 5
4. Organizimi i Këshillit 5
5. Aktivitetet e Këshillit për periudhën raportuese 7
5.1. Funksioni i shqyrtimit të ankesave 7
5.1.1 Ankesat e pranuara sipas objektit 7
5.1.2 Ankesat e pranuara sipas strukturës gjinore të ankuesëve 9
5.1.3 Ankesat e pranuara sipas strukturës etnike të ankuesëve 10
5.1.4 Ankesat e pranuara sipas institucioneve ndaj vendimeve të të cilave është

paraqitur ankesë
11

6. Ankesat e pranuara kundër vendimeve të institucioneve 12
6.1 Ankesat kundër vendimeve të institucioneve të administratës qendrore 12
6.2 Ankesat kundër vendimeve të institucioneve të administratës lokale 15

7. Ndarja e ankesave sipas formës së vendosjes 17
7.1. Të aprovuara 17
7.2. Pjesërisht të aprovuara 17
7.3. Të refuzuara 17
7.4. Të hedhura poshtë 17
7.5. Të shpallura jo-kompetent 17
7.6. Detyrimi i organit administrativ për të nxjerr aktin administrativ 18
7.7. Kthimi në rishqyrtim 18
7.8. Përfundim i procedimit administrativ 18

8. Format e vendosjes kundër vendimeve të institucioneve 19
8.1. Format e vendosjes kundër vendimeve të institucioneve të administratës

qendrore
19

8.2. Format e vendosjes kundër vendimeve të institucioneve të administratës
lokale

22

9. Zbatimi i vendimeve të Këshillit nga organet e punësimit 23
10. Funksioni i mbikëqyrjes së zbatimit të rregullave dhe parimeve të

legjislacionit për shërbimin civil
26

11. Funksioni i vëzhgimit të procedurës së emërimit të nëpunësve civil të
nivelit drejtues

27

12. Rekomandimet dhe sfidat e Këshillit 30
13. Vlerësimi i përgjithshëm i respektimit të rregullave dhe parimeve që

rregullojnë shërbimin civil të Republikës së Kosovës
32

14. Raporti për shpenzimin e buxhetit të Këshilit 37
15. Raportimi rreth adresimit të rekomandimeve të Zyrës së Auditorit të

Përgjithshëm
39

16. Bashkëpunimi i Këshillit me institucionet e tjera 39
17. Krahasimi i punës së Këshillit për vitin 2014 me punën e Këshillit për vitin

2013
40



Raporti vjetor 2014

Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës 3

1. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Raporti i punës për vitin 2014, përmban të dhëna dhe informata të detajuara, për të gjitha aktivitetet
dhe punët e kryera nga Këshilli i Pavarur Mbikqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës.

Në raport përfshihen të dhëna, për punët e kryera në kuadër të funksionit të zgjidhjes së ankesave të
nëpunësve civilë dhe kandidatëve për pranim në Shërbimin civil, funksionit të vëzhgimit të
procedurës së emërimit të nëpunësve civil të nivelit drejtues dhe funksionit të mbikëqyrjes së zbatimit
të rregullave dhe parimeve të legjislacionit për shërbimin civil si dhe për aktivitetet e tjera të
Këshillit.

Këshilli gjatë vitit 2014, ka arritur që të shqyrtojë dhe vendos në mënyrë meritore për 650 ankesa të
nëpunësve civilë dhe kandidatëve për pranim në Shërbimin civil, prej gjithësejt 689 ankesave të
pranuara gjatë vitit 2014 dhe 38 ankesave të cilat janë bartur nga viti 2013 për vendosje në vitin 2014.

Këshilli gjatë vitit 2014, ka marr pjesë në 44 procedura të vëzhgimit lidhur me procesin e emërimeve
të nëpunësve civil të nivelit drejtues. Nga 44 procedura që janë vëzhguar, Këshilli ka anuluar 16
procedura të vëzhgimit për shkak të shkeljeve ligjore dhe procedurale, ndërsa ka aprovuar 28
procedura të rekrutimit për nëpunësit civilë të nivelit drejtues.

Në kuadër të funksionit të mbikëqyrjes së zbatimit të rregullave dhe parimeve të legjislacionit në
pajtim me Planin e Monitorimit, Këshilli ka realizuar katërdhjetëepesë (45) vizita monitoruese dhe ka
përgatitur katërdhjetëepesë (45) raporte të mbikëqyrjes së zbatimit të rregullave dhe parimeve të
legjislacionit për shërbimin civil.

Në raportet e mbikëqyrjes së zbatimit të rregullave dhe parimeve të legjislacionit për shërbimin civil
për 45 institucione të nivelit qendror dhe lokal, Këshilli ka evidentuar dhe ka konstatuar 265 shkelje të
rregullave dhe parimeve të legjislacionit për shërbimin civil, dhe për shkeljet e evidentuara ka dhënë
178 rekomandime për zyrtarët përgjegjës të institucioneve të monitoruara.

Këshilli, edhe përkundër faktit që 3 (tre) prej anëtarëve të Këshillit, ju ka skaduar mandati, me
fillimin e gjashtë mujorit të dytë të vitit 2014, ka arritur që me angazhim të shtuar të përballojë
vëllimin e madh të punës në krahasim me vitin paraprak, dhe të arrijë progres në zgjidhjen uniforme
të ankesave si dhe në vendosjen e çështjeve në pajtim të plotë me legjislacionin.

Këshilli, gjatë tërë periudhës raportuese, është përballur me mungesë të hapësirave për punë,
hapësirave për mbajtjen e mbledhjeve, seancave profesionale apo seancave dëgjimore si dhe me
mungesën e buxhetit të mjaftueshëm, të cilat sfida pritet të përcillen edhe në vitin 2015.
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2. KORNIZA LIGJORE

Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, kryen funksionet dhe përgjegjësitë në
pajtim me:

 Kushtetutën e Republikës së Kosovës,
 Ligjin nr. 03/L-192 për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës,
 Ligjin nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës,
 Ligjin nr. 02/L-028 për Procedurën Administrative,
 Rregulloren nr. 01/2014 për Punën e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të

Kosovës,
 Rregulloren nr. 02/2014 për Rregullat dhe Procedurat  e Ankesave në Këshillin e Pavarur

Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, dhe
 dispozitat e akteve ligjore dhe nënligjore që ndërlidhen me shërbimin civil dhe fushëveprimin e

Këshillit.

Pas analizimit të akteve nënligjore ekzistuese, Këshilli ka arritur që gjatë vitit 2014 të hartoj dhe të
miratoj rregulloret bazike me të gjitha plotësimet dhe ndryshimet e nevojshme, gjegjësisht ka
miratuar:

 Rregulloren Nr. 01/2014 për Punën e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të
Kosovës,

 Rregulloren Nr. 02/2014 për Rregullat dhe Procedurat e Ankesave në Këshillin e Pavarur
Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës,

 Rregulloren Nr.03/2014 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës
në Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës,

 Rregulloren Nr.04/2014 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores Nr. 01/2014 për Punën e
Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, dhe

 Rregulloren Nr.05/2014 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores Nr. 03/2014 për
Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Këshillin e Pavarur
Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës.

Vështërsitë që kryesisht është përballur Këshilli, e që ndërlidhen me bazën ligjore, përfshijnë
mosmiratimin e të gjitha akteve nënligjore për shërbimin civil, kolizionin e dispozitave ligjore në
mes të ligjeve por edhe në mes të akteve nënligjore, paqartësitë e krijuara me kategoritë e
nëpunsëve civilë dhe nëpunësve tjerë në mungesë të përfundimit të klasifikimit të vendeve të
punës si dhe mos zbatimin e obligimeve ligjore për organizimin dhe strukturimin e administratës
shtetërore.
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3. FUSHËVEPRIMI I KËSHILLIT

Këshilli është organ i pavarur i cili mbikëqyr respektimin e të gjitha rregullave dhe parimeve që
rregullojnë Shërbimin Civil në Republikën e Kosovës dhe për punën e tij i raporton drejtpërdrejtë
Kuvendit të Republikës së Kosovës.

Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, është paraparë me nenin 101
paragrafin 2 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës si dhe me Ligjin Nr.03/L-192 për Këshillin e
Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës.

Me dispozitat e Ligjit nr.03/L-192 për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të
Kosovës janë përcaktuar funksionet e Këshillit si në vijim:
 shqyrton dhe merr vendime për ankesat e nëpunësve civilë kundër vendimeve të organit të

punësimit në të gjitha institucionet e Shërbimit Civil në përputhje me rregullat dhe parimet e
parashtruara në Ligjin për Shërbim Civil të Republikës së Kosovës;

 vendos nëse emërimet e nëpunësve civil të nivelit drejtues janë bërë në përputhje me rregullat
dhe parimet e parashtruara në Ligjin për Shërbim Civil të Republikës së Kosovës;

 mbikëqyr zbatimin e rregullave dhe parimeve të legjislacionit për shërbimin civil.

Me qëllim të ushtrimit të funksioneve, Këshilli mund të:
 vizitojë çdo vend ku janë të punësuar nëpunësit civilë;
 ketë qasje dhe t’i kontrollojë të dhënat me shkrim lidhur me punësimin, emërimin, procedurat

disiplinore dhe avancimin e nëpunësve civilë ose lidhur me shqyrtimin dhe vendimet për
ankesa;

 mund ta intervistojë çdo nëpunës civil, i cili mund të ketë informata që kanë rëndësi të
drejtpërdrejtë për ushtrimin e funksioneve të Këshillit.

4. ORGANIZIMI I KËSHILLIT

Organizimi i brendshëm i Këshillit është i rregulluar me Ligjin Nr. 03/L-192 për Këshillin e Pavarur
Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës si dhe me Rregulloren Nr.03/2014 për Organizimin e
Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për
Shërbimin Civil të Kosovës.

Me dispozitat e këtij Ligji është përcaktuar edhe përbërja e Këshillit, ku përcaktohet që Këshilli
përbëhet prej shtatë (7) anëtarëve, që emërohen nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, në bazë të
procedurave të hapura dhe transparente, dhe po ashtu që përbërja e Këshillit pasqyron karakterin
shumëetnik dhe gjinor.

Mandati i të gjithë anëtarëve të Këshillit është 5 vjeçar me mundësi rizgjedhje. Kryetari i Këshillit
zgjidhet nga vetë anëtarët e Këshillit me mandat dy vjeçar.

Me fillimin e gjashtë mujorit të dytë të vitit 2014, 3 (tre) anëtarëve të Këshillit ju ka skaduar
mandati, dhe deri në fund të vitit Këshilli ka funksionuar me katër anëtarë.

SEKRETARIATI i Këshillit, ndihmon Këshillin në realizimin e funksioneve dhe detyrave, sipas
Rregullores Nr.03/2014 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në
Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës.Sekretariati udhëhiqet nga Drejtori
Ekzekutiv. Në kuadër të Sekretariatit funksionojnë: Departamenti për Mbështetje Profesionale dhe
Departamenti për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme. Në sekretariatin e Këshillit janë të
punësuar 18 nëpunës civilë.
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5. AKTIVITETET E KËSHILLIT PËR PERIUDHËN RAPORTUESE-2014

Në vijim të raportit, paraqesim një pasqyrim të plotë të mënyrës së ushtrimit të funksioneve nga
Këshilli, respektivisht për procesin e shqyrtimit të ankesave, procesin e vëzhgimit të emërimeve të
nëpunësve civil të nivelit drejtues dhe procesin e mbikëqyrjes së zbatimit të rregullave dhe parimeve
të legjislacionit për shërbimin civil, gjatë periudhës raportuese 1 Janar - 31 Dhjetor 2014.

5.1. FUNKSIONI I SHQYRTIMIT TË ANKESAVE

Këshilli gjatë vitit 2014 ka pranuar gjithsej 689 ankesa të cilat janë parashtruar nga nëpunësit civilë, si
dhe nga kandidatët për punësim në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.

Këshilli, përveç 689 ankesave të pranuara, në shqyrtim ka pasur edhe 38 ankesa, të cilat janë bartur
nga viti 2013 për vendosje në vitin 2014. Bazuar në këto të dhëna, rezulton që Këshilli gjatë vitit 2014
ka pasur në shqyrtim gjithsej 727 ankesa.

Këshilli ka vendosur në mënyrë meritore për 650 ankesa, ndërsa 77 ankesa janë bartur për tu vendosur
brenda afatit ligjor në vitin 2015.

Ky raport përmban të dhëna statistikore për ankesat e pranuara sipas:
1. objektit të ankesës,
2. strukturës gjinore të ankuesëve,
3. strukturës etnike të ankuesëve dhe
4. institucioneve ndaj vendimeve të të cilave është paraqitur ankesë.

5.1.1. Ankesat e pranuara sipas objektit të ankesës

Në Këshill, janë pranuar ankesa, të cilat kanë pasur objekt të ndryshëm të ankimimit dhe të ndara
sipas llojit të objektit, në numra dhe në përqindje janë të paraqitura në tabelën në vijim.

Tabela nr.1 paraqet ankesat e pranuara sipas objektit të ankesës

Nr. Objekti i ankesave Numri i ankesave Përqindja
1 Kompensim material 199 28.88%
2 Kontestim konkursi 178 25.83%
3 Ndërprerje e marrëdhënies së punës 111 16.11%
4 Transferim 43 6.24%
5 Masë disiplinore 39 5.66%

6 Degradim 25 3.62%
7 Pezullim parandalues 20 2.90%
8 Shkelje e të drejtës në pagë 18 2.61%
9 Mos vazhdim i kontratës së punës 14 2.03%

10 Të tjera 11 1.59%
11 Kundër caktimit të ushtruesit të detyrës 10 1.45%
12 Lëshim i akt emërimit 5 0.72%
13 Vlerësim i punës 5 0.72%

14 Qështje e avansimit 5 0.72%

15 Mos zbatim i vendimit të Komisionit të Ankesave 4 0.58%
16 Pezullim i dakorduar 2 0.29%

Gjithësejt: 689 100%



Raporti vjetor 2014

Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës 8

Diagrami nr.1 paraqet të dhënat e tabelës nr.1.
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5.1.2. Ankesat e pranuara sipas strukturës gjinore të ankuesëve

Nga 689 ankesa të pranuara në vitin 2014, nga ankuesit e gjinisë mashkullore janë pranuar 486 ankesa
ose 70.53% e numrit të përgjithshëm të ankesave, ndërsa nga ankueset e gjinisë femërore janë pranuar
203 ankesa ose 29.47% e numrit të përgjithshëm të ankesave.

Nr. Rendor Ankesat e pranuara sipas strukturës gjinore
të ankuesëve

Numri i
ankesave

Përqindja

1 Meshkuj 486 70.53%
2 Femra 203 29.47%

Tabela nr. 2 paraqet ankesat e pranuara sipas strukturës gjinore të ankuesve

Diagrami nr.2 paraqet të dhënat e tabelës nr.2
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të ankuesëve

Numri i
ankesave

Përqindja

1 Meshkuj 486 70.53%
2 Femra 203 29.47%

Tabela nr. 2 paraqet ankesat e pranuara sipas strukturës gjinore të ankuesve

Diagrami nr.2 paraqet të dhënat e tabelës nr.2

Ankesat e pranuara sipas strukturës gjinore
të ankuesëve
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5.1.3 Ankesat e pranuara sipas strukturës etnike të ankuesëve

Nga 689 ankesa të pranuara në vitin 2014, nga ankuesit e përkatësisë etnike shqiptare janë pranuar
632 ankesa ose 91.72% e numrit të përgjithshëm të ankesave, nga ankuesit e përkatësisë etnike serbe
janë pranuar 46 ankesa ose 6.67% e numrit të përgjithshëm të ankesave, nga ankuesit e përkatësisë
etnike boshnjake janë pranuar 9 ankesa ose 1.30% e numrit të përgjithshëm të ankesave, si dhe nga
ankuesit e përkatësisë etnike turke janë pranuar 2 ankesa ose 0.29% e numrit të përgjithshëm të
ankesave.
Nr. Rendor Ankesat e pranuara sipas strukturës

etnike të ankuesve
Numri i ankesave Përqindja

1 Shqiptar 632 91.72%
2 Serb 46 6.67%
3 Boshnjak 9 1.30%
4 Turq 2 0.29%

Tabela nr. 3 paraqet ankesat e pranuara sipas strukturës etnike të ankuesëve

Diagrami nr.3 paraqet të dhënat e tabelës nr.3

Shqiptar

Ankesat e pranuara sipas strukturës etnike të
ankuesëve

632

91,72%
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Sërb Boshnjak Turq

Ankesat e pranuara sipas strukturës etnike të
ankuesëve

21,30%96,67%46
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5.1.4. Ankesat e pranuara sipas institucioneve kundër vendimeve të të cilave është
paraqitur ankesë

Këshilli, gjatë periudhës raportuese ka pranuar ankesa nga nëpunësit civilë dhe nga kandidatët për
pranim në shërbimin civil, të parashtruara kundër vendimeve të organeve të punësimit, si në vijim:
428 ankesa ose 62.11% e numrit të përgjithshëm të ankesave janë parashtruar kundër vendimeve të
institucioneve të administratës qendrore si dhe 261 ankesa ose 37.88% e numrit të përgjithshëm të
ankesave janë parashtruar kundër vendimeve të institucioneve të administratës kokale.

Nr. Ankesat e pranuara sipas institucioneve kundër vendimeve
të të cilave është paraqitur ankesë

Numri i
ankesave

Përqindja

1 Institucionet e Administratës Qendrore 428 62.11%

2 Institucionet e Administratës Lokale 261 37.88%

Tabela nr. 4 paraqet ankesat e pranuara sipas institucioneve kundër vendimeve të të cilave është paraqitur ankesë.

Diagrami nr. 4 paraqet të dhënat e tabelës nr.4

Institucionet e
Administratës

Qendrore

Institucionet e
Administratës Lokale

Ankesat e pranuara kundër vendimeve të institucioneve të
administratës qendrore dhe lokale

62,11%

428
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Institucionet e
Administratës Lokale

Ankesat e pranuara kundër vendimeve të institucioneve të
administratës qendrore dhe lokale

261

37,88%
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Nr.Institucionet e Administratës Qendrore Numri i
ankesave

Përqindja

1 Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës 129 18.72%
2 Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 35 5.07%
3 Ministria e Punëve të Brendshme 31 4.49%
4 Ministria e Punëve të Jashtme 23 3.33%
5 Prokuroria e Shtetit 16 2.32%
6 Agjencia Kosovare e Privatizimit 15 2.17%
7 Ministria e Infrastrukturës 11 1.59%
8 Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë 11 1.59%
9 Ministria e Shëndetësisë 10 1.45%

10 Administrata Tatimore e Kosovës 10 1.45%
11 Policia e Kosovës 9 1.30%
12 Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale 9 1.30%
13 Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit 9 1.30%
14 Shërbimi Korrektues i Kosovës 8 1.16%
15 Agjencia e Kosovës për Produkte Medicinale 8 1.16%
16 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 7 1.01%
17 Agjencia Pyjore e Kosovës 7 1.01%
18 Ministria e Administratës Publike 6 0.87%
19 Agjencia e Statistikave të Kosovës 5 0.72%
20 Kuvendi i Republikës së Kosovës 5 0.72%
21 Biblioteka Kombëtare e Kosovës 5 0.72%
22 Ministria e Diasporës 4 0.58%
23 Institucioni i Avokatit të Popullit 4 0.58%
24 Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale 4 0.58%
25 Zyra e Auditorit të Përgjithshëm 4 0.58%
26 Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 3 0.43%
27 Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural 3 0.43%
28 Ministria e Drejtësisë 3 0.43%
29 Universiteti i Mitrovicës 3 0.43%
30 Ministria e Forcës dhe Sigurisë së Kosovës 2 0.29%
31 Ministria e Financave 2 0.29%
32 Ministria për Komunitete dhe Kthim 2 0.29%
33 Zyra e Kryeministrit 2 0.29%
34 Agjencia Kosovare për Forenzikë 2 0.29%
35 Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës 2 0.29%

6. ANKESAT E PRANUARA KUNDËR VENDIMEVE TË INSTITUCIONEVE

6.1. Ankesat kundër vendimeve të institucioneve të administratës qendrore

Këshilli, gjatë periudhës raportuese ka pranuar 428 ankesa kundër vendimeve të institucioneve të
administratës qendrore.
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36 Universiteti i Gjakovës 2 0.29%
37 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 2 0.29%
38 Kompania Rajonale Radoniqi 1 0.14%
39 Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal 1 0.14%

40 Agjencia për Menagjimin e Komplekseve Memoriale 1 0.14%

41 Agjencia e Akreditimit të Kosovës 1 0.14%

42 Dogana e Kosovës 1 0.14%

43 Universiteti i Prishtinës 1 0.14%

44 Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore 1 0.14%

45 Spitali Rajonal i Gjakovës 1 0.14%

46 Agjencia Kadastrale e Kosovës 1 0.14%

47 Agjencia Kosovare e Pronës 1 0.14%

48 Muzeu i Kosovës 1 0.14%

49 Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 1 0.14%

50 Akademia e Kosovës për Siguri Publike 1 0.14%

51 Autoriteti Rregullativ për Komunikime Elektronike 1 0.14%

52 Organi Shqyrtues i Prokurimit Publik 1 0.14%

Totali 428 62.11%
Tabela nr. 5 paraqet të dhënat për numrin dhe përqindjen e ankesave të arritura në Këshill, gjatë
vitit 2014, kundër vendimeve të institucioneve të administratës qendrore
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Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të
Kosovës

114 13 1 1 129

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 8 4 5 2 5 2 1 3 1 4 35
Ministria e Punëve të Brendshme 17 11 1 2 31
Ministria e Punëve të Jashtme 5 1 4 3 8 2 23
Prokuroria e Shtetit 3 12 1 16
Agjencia Kosovare e Privatizimit 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 15
Ministria e Infrastrukturës 3 1 2 4 1 11
Agjencia e Ushqimit dhe
Veterinarisë

4 6 1 11

Ministria e Shëndetësisë 5 4 1 10
Adiministrata Tatimore e Kosovës 5 2 3 10

Ministria e Punës dhe Mirëqenies
Sociale

1 5 2 1 9
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Ministria e Kulturës, Rinisë dhe
Sportit

6 2 1 9

Policia e Kosovës 3 2 2 1 1 9

Shërbimi Korrektues i Kosovës 6 1 1 8

Agjencia Kosovare për Produkte
Medicinale

1 1 5 1 8

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinor

1 5 1 7

Agjencia Pyjore e Kosovës 1 4 1 1 7

Ministria e Administratës Publike 1 4 1 6

Agjencia e Statistikave të Kosovës 1 2 2 5

Kuvendi i Republikës së Kosovës 2 2 1 5
Biblioteka Kombëtare e Kosovës 5 5

Ministria e Diasporës 3 1 4

Institucioni i Avokatit të Popullit 1 1 2 4
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe
Minerale

2 2 4

Zyra e Auditorit të Përgjithshëm 2 1 1 4

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë
Teknologjisë

1 2 3

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Zhvillimit Rural

1 1 1 3

Ministria e Drejtësisë 1 1 1 3

Universiteti i Mitrovicës 3 3

Ministria e Forcës dhe Sigurisë së
Kosovës

2 2

Ministria e Financave 1 1 2

Ministria për Komunitete dhe Kthim 1 1 2

Zyra e Kryeministrit 1 1 2

Agjencia Kosovare për Forenzikë 2 2

Akademia e Shkencave dhe Arteve
të Kosovës

2 2

Universiteti i Gjakovës 2 2

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 2 2

Agjencia Kosovare e Pronës 1 1

Ministria e Administrimit të
Pushtetit Lokal

1 1

Muzeu i Kosovës 1 1
Kompania Rajonale Radoniqi 1 1

Agjencia për Menaxhimin e
Komplekseve Memoriale

1 1

Agjencia e Akreditimit të Kosovës 1 1

Dogana e Kosovës 1 1
Universiteti i Prishtinës 1 1
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Tabela nr.6 paraqet ankesat e pranuara kundër vendimeve të institucioneve të administratës qendrore, sipas
objektit të ankesave

6.2. Ankesat kundër vendimeve të institucioneve të administratës lokale

Këshilli gjatë periudhës raportuese ka pranuar 261 ankesa kundër vendimeve të institucioneve të
administratës lokale.

Këshilli i Kosovës për Trashëgimi
Kulturore

1 1

Spitali Rajonal i Gjakovës 1 1

Agjencia Kadastrale e Kosovës 1 1

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e
të Dhënave Personale

1 1

Akademia e Kosovës për Siguri
Publike

1 1

Autoriteti Rregullativ i
Komunikimeve Elekronike dhe
Postare

1 1

Organi Shqyrtues i Prokurimit 1 1

Gjithsejt 154 117 36 22 27 19 8 5 5 10 4 4 4 7 1 5 428

Nr. Institucionet e administratës
lokale

Numri i ankesave Përqindja

1. Komuna e Prishtinës 34 4.93%
2 Komuna e Malishevës 23 3.33%
3 Komuna e Gjakovës 19 2.75%
4 Komuna e Lipjanit 18 2.61%
5 Komuna e Pejës 15 2.17%
6 Komuna e Mitrovicës 15 2.17%
7 Komuna e Parteshit 13 1.88%
8 Komuna e Gjilanit 13 1.88%
9 Komuna e Kaçanikut 12 1.75%

10 Komuna e Ferizajt 10 1.45%
11 Komuna e Kamenicës 10 1.45%
12 Komuna e Obiliqit 10 1.45%
13 Komuna e Leposaviqit 9 1.3%
14 Komuna e Vitisë 9 1.3%
15 Komuna Skenderajt 8 1.16%
16 Komuna e Prizrenit 6 0.87%
17 Komuna e Rahovecit 6 0.87%
18 Komuna e Suharekës 5 0.72%
19 Komuna e Kllokotit 5 0.72%
20 Komuna e Drenasit 3 0.43%
21 Komuna e Klinës 4 0.58%
22 Komuna e Dragashit 3 0.43%
23 Komuna e Graqanicës 3 0.43%
24 Komuna e Podujevës 3 0.43%
25 Komuna e Novobërdës 2 0.3%
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Tabela nr.7 Paraqet të dhënat për numrin dhe përqindjen e ankesave të arritura në Këshill, gjatë vitit
2014, kundër vendimeve të institucioneve të administratës lokale

26 Komuna e Hanit të Elezit 1 0.14%
27 Komuna e Shtimes 1 0.14%
28 Komuna e Vushtrrisë 1 0.14%

Gjithsejt 261 37.88%
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Komuna e Prishtinës 7 7 15 1 1 1 2 34

Komuna e Malishevës 6 16 1 23

Komuna e Gjakovës 5 2 1 9 19

Komuna e Lipjanit 2 3 3 7 2 1 18
Komuna e Pejës 2 3 6 1 2 1 15

Komuna e Mitrovicës 4 10 1 15

Komuna e Parteshit 1 7 1 4 13

Komuna e Gjilanit 1 2 7 2 1 13

Komuna e Kaçanikut 7 5 12

Komuna e Ferizajt 5 1 2 2 10

Komuna e Kamenicës 1 4 1 2 1 1 10

Komuna e Obiliqit 1 3 1 1 1 2 1 10

Komuna e Leposaviqit 9 9

Komuna e Vitisë 3 2 1 1 1 1 9

Komuna e Skenderajt 4 1 1 1 1 8

Komuna e Prizrenit 5 1 6

Komuna e Rahovecit 2 1 2 1 6

Komuna e Suharekës 2 1 2 5

Komuna e Kllokotit 5 5

Komuna e Klinës 3 1 4

Komuna e Drenasit 3 3

Komuna e Dragashit 3 3
Komuna e Graqanicës 1 1 1 3

Komuna e Podujevës 1 2 3

Komuna e Novobërdës 2 2
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Tabela nr.8 paraqet ankesat e pranuara kundër vendimeve të institucioneve të administratës lokale sipas objektit të
ankesave

7. NDARJA E ANKESAVE SIPAS MËNYRËS SË VENDOSJES

Këshilli, gjatë vitit 2014, ka shqyrtuar dhe ka vendosur për gjithsej 650 ankesa, si në vijim:

7.1 Të aprovuara
Janë ankesat e parashtruara nga ankuesit, që në bazë të provave dhe fakteve, Këshilli i ka aprovuar
dhe ka anuluar vendimet e organeve të punësimit, duke i obliguar organet e punësimit për zbatimin e
vendimeve të Këshillit në afatin e përcaktuar ligjor.
Këshilli gjatë periudhës raportuese ka aprovuar njëqindetridhjetëekatër (134) ankesa.

7.2 Pjesërisht të aprovuara
Janë ankesat e parashtruara nga ankuesit të cilat kanë dy e më shumë pretendime  ankimore dhe për të
cilat Këshilli në bazë të provave dhe fakteve të ofruara nga ankuesit dhe nga organet e punësimit ka
vendosur për aprovimin e pjesërishëm të ankesës.
Këshilli gjatë periudhës raportuese ka aprovuar pjesërisht tri (3) ankesa.

7.3 Të refuzuara
Janë ankesat e parashtruara nga ankuesit, të cilat Këshilli i ka refuzuar si të pabazuara në bazë të
provave dhe fakteve të paraqitura nga ankuesit dhe organet e punësimit, duke lënë në fuqi vendimet e
organeve të punësimit.
Këshilli gjatë periudhës raportuese ka refuzuar njëqindekatërdhjetëekatër (144) ankesa.

7.4 Të hedhura poshtë si të palejuara
Janë ankesat e parashtruara nga ankuesit, të cilat Këshilli i ka hedhë poshtë si të palejuara sepse janë
parashtruar jashtë afatit të përcaktuar ligjor për ankimim, apo janë parashtruar nga personat që në
bazë të ligjit nuk konsiderohen palë në procedurë.
Këshilli gjatë periudhës raportuese ka hedh poshtë si të palejuara dyqind (200) ankesa.

7.5 Të shpallura jo-kompetent
Janë ankesat e parashtruara nga ankuesit për të cilat Këshilli ka vendosur që të shpallet jo-
kompetent, për shkak se ankesat janë parashtruar nga personat të cilët nuk e kanë statusin e nëpunësit
civil ose nuk janë kandidat për pranim në shërbimin civil.
Këshilli gjatë periudhës raportuese është shpall jo kompetent për katërdhjetëepesë (45) ankesa.

Komuna e Hanit të Elezit 1 1

Komuna e Shtimes 1 1

Komuna e Vushtrrisë 1 1

Gjithsejt 45 62 75 21 12 6 12 9 13 1 2 2 1 261
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7.6 Detyrimi i organit administrativ për të nxjerr aktin administrativ
Janë vendime me të cilat Këshilli i detyron organet e punësimit, respektivisht komisionet përkatëse
për zgjidhjen e kontesteve dhe ankesave për të vendosur për ankesën e ankuesit, në rastet kur nuk ka
vendosur për ankesën e ankuesit ashtu siç është përcaktuar me dispozitat e Ligjit për Shërbimin Civil
të Republikës së Kosovës.
Këshilli gjatë periudhës raportuese ka nxjerr vendime për detyrimin e organeve të punësimit për të
vendosur, për tetëdhjetëepesë (85) ankesa.

7.7 Kthimi në rishqyrtim
Janë vendime me të cilat, Këshilli ka vendos për kthimin e lëndës në rishqyrtim tek organet e
punësimit për të gjitha rastet kur në bazë të provave dhe fakteve të ofruara nga ankuesit dhe nga
organet e punësimit, Këshilli ka konstatuar se nëse lënda kthehet në rishqyrtim tek organi i punësimit
do të evitohen gabimet të cilat nuk konsiderohen si shkelje të rënda procedurale. Këshilli gjatë
periudhës raportuese ka vendosur për kthimin e lëndës në rishqyrtim për nëntëmbëdhjetë (19) ankesa.

7.8 Përfundim i procedimit administrativ
Janë vendime të cilat Këshilli i nxjerr për të gjitha rastet kur ankuesit i tërheqin ankesat ose kur
Këshilli konstaton se objekti për të cilin kishte filluar procedimi ose qëllimi i vendimit është bërë i
pamundur.
Këshilli gjatë periudhës raportuese ka vendosur për përfundimin e procedimit administrativ për
njëzetë (20) ankesa.

Në tabelën në vijim paraqitet në mënyrë tabelare, mënyra e vendosjes nga Këshilli për 650 ankesa,
numri i ankesave të vendosura si dhe përqindja në krahasim me numrin e përgjithshëm të ankesave të
vendosura.

Mënyra e vendosjes Numri i ankesave Përqindja

Të hedhura poshtë si të palejuara 200 30.76%
Të refuzuara 144 22.15%
Të aprovuara 134 20.61%
Detyrimi i organit administrativ për të nxjerr aktin
administrativ

85 13.07%

Shpallja jo kompetent 45 6.92%
Përfundim i procedimit administrativ 20 3.07%
Kthimi në rishqyrtim 19 2.92%
Të aprovuara pjesërisht 3 0.46%
Gjithsejt 650 100%
Tabela nr. 9 paraqet mënyrën e vendosjes së ankesave nga Këshilli, numrin e ankesave sipas mënyrës së

vendosjes dhe përqindjen në krahasim me numrin e përgjithshëm të ankesave
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Diagrami nr. 5 paraqet të dhënat e tabelës nr.9

8. FORMAT E VENDOSJES KUNDËR VENDIMEVE TË INSTITUCIONEVE

Në këtë pjesë të raportit, paraqiten të dhënat për formën e vendosjes nga Këshilli, lidhur me ankesat e
parashtruara kundër vendimeve të institucioneve të administratës qendrore dhe lokale.

8.1 Format e vendosjes kundër vendimeve të institucioneve të administratës qendrore

Këshilli, gjatë periudhës raportuese ka vendosur për 413 ankesa të parashtruara kundër vendimeve të
institucioneve të administratës qendrore, gjegjësisht për 382 ankesa të vitit 2014, dhe për 31 ankesa të
bartura nga viti 2013 në vitin 2014.
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Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës 3 7 95 16 1 1 123

Ministria e Punëve të Brendshme 3 3 11 10 1 28

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 4 12 1 3 4 1 1 1 27

Mënyra e vendosjes së ankesave
200

30.76%

144

22.15%
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Diagrami nr. 5 paraqet të dhënat e tabelës nr.9

8. FORMAT E VENDOSJES KUNDËR VENDIMEVE TË INSTITUCIONEVE

Në këtë pjesë të raportit, paraqiten të dhënat për formën e vendosjes nga Këshilli, lidhur me ankesat e
parashtruara kundër vendimeve të institucioneve të administratës qendrore dhe lokale.

8.1 Format e vendosjes kundër vendimeve të institucioneve të administratës qendrore

Këshilli, gjatë periudhës raportuese ka vendosur për 413 ankesa të parashtruara kundër vendimeve të
institucioneve të administratës qendrore, gjegjësisht për 382 ankesa të vitit 2014, dhe për 31 ankesa të
bartura nga viti 2013 në vitin 2014.
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Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës 3 7 95 16 1 1 123

Ministria e Punëve të Brendshme 3 3 11 10 1 28

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 4 12 1 3 4 1 1 1 27

Mënyra e vendosjes së ankesave

30.76%

144

22.15%

134

20.61%

85

113.07%

45

6.92%
20

3.07%
19

2.92% 3
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Diagrami nr. 5 paraqet të dhënat e tabelës nr.9

8. FORMAT E VENDOSJES KUNDËR VENDIMEVE TË INSTITUCIONEVE

Në këtë pjesë të raportit, paraqiten të dhënat për formën e vendosjes nga Këshilli, lidhur me ankesat e
parashtruara kundër vendimeve të institucioneve të administratës qendrore dhe lokale.

8.1 Format e vendosjes kundër vendimeve të institucioneve të administratës qendrore

Këshilli, gjatë periudhës raportuese ka vendosur për 413 ankesa të parashtruara kundër vendimeve të
institucioneve të administratës qendrore, gjegjësisht për 382 ankesa të vitit 2014, dhe për 31 ankesa të
bartura nga viti 2013 në vitin 2014.
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Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës 3 7 95 16 1 1 123

Ministria e Punëve të Brendshme 3 3 11 10 1 28

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 4 12 1 3 4 1 1 1 27

2.92% 3 0.46%
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Ministria e Punëve të Jashtme 4 10 2 6 3 25

Prokuroria e Shtetit 4 7 1 2 14

Agjencia Kosovare e Privatizimit 2 2 7 1 1 13

Ministria e Infrastrukturës 2 6 1 1 1 11

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë 4 5 2 11

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale 3 1 1 3 2 10

Administrata Tatimore e Kosovës 1 5 2 2 10

Ministria e Shëndetësisë 3 5 1 9

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit 6 1 2 9

Policia e Kosovës 2 1 5 1 9

Agjencia Pyjore e Kosovës 4 1 2 1 8

Ministria e Administratës Publike 1 5 1 7

Shërbimi Korrektues i Kosovës 1 6 7

Agjencia e Statistikave të Kosovës 1 4 1 1 7

Agjencia Kosovare e Pronës 1 6 7

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit
Hapsinor

3 1 2 6

Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale 1 1 4 6

Kuvendi i Kosovës 1 1 2 1 5

Biblioteka Kombëtare e Kosovës 2 1 2 5

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë

2 2 4

Ministria e Forcës dhe Sigurisë së Kosovës 1 2 1 4

Komisioni për Miniera dhe Minerale 3 1 4

Ministria e Drejtësisë 1 1 1 3

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Zhvillimit Rural

1 2 3

Ministria e Diasporës 2 1 3

Ministria për Komunitete dhe Kthim 2 1 3

Akademia e Shkencave dhe Arteve të
Kosovës

1 1 1 3

Zyra e Kryeministrit 1 1 2

Zyra e Auditorit të Përgjithshëm 2 2

Agjencia Kosovare për Forenzikë 1 1 2
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Universiteti i Gjakovës 2 2

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 1 1 2

Ministria e Financave
1 1

Ministria e Administrimit të Pushtetit lokal 1 1

Ministria e Integrimeve Europiane 1 1

Avokati i Popullit 1 1

Universiteti i Mitrovicës 1 1

Muzeu i Kosovës 1 1

Kompania Rajonale Radoniqi 1 1

Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve
Memoriale

1 1

Agjencia e Kosovës për Akreditim 1 1

Dogana e Kosovës 1 1

Universiteti i Prishtinës 1 1

Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore 1 1

Spitali Rajonal i Gjakovës 1 1

Agjencia Kadastrale e Kosovës 1 1

Akademia e Kosovës për Siguri Publike 1 1

Organi Shqyrtues i Prokurimit 1 1

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të
Dhënave Personale

1 1

Universiteti i Pejës 1 1

Spitali Rajonal i Mitrovicës 1 1

GJITHSEJT 65 93 2 161 62 6 11 13 413

Tabela nr.10 paraqet format e vendosjes për ankesat e vitit 2014 kundër vendimeve të institucioneve të
administratës qendrore
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Institucionet e
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Komuna e Prishtinës 10 9 5 3 2 2 1 32

Komuna e Malishevës 12 4 1 3 2 22

Komuna e Lipjanit 5 2 3 1 1 3 1 16
Komuna e Gjakovës 2 2 4 7 1 16
Komuna e Pejës 1 4 4 1 2 1 13
Komuna e Parteshit 8 1 4 13

Komuna e Gjilanit 2 1 1 8 12
Komuna e Mitrovicës 4 3 4 1 12
Komuna e Kamenicës 4 2 1 1 1 1 10

Komuna e Obiliqit 2 6 1 1 10
Komuna e Ferizajit 6 3 9
Komuna e Vitisë 1 2 4 1 8

Komuna e Skenderajt 2 2 4 8
Komuna e Prizrenit 3 3 1 1 8

Komuna e Kaçanikut 3 2 1 2 8

Komuna e Rahovecit 1 3 1 5
Komuna e Klinës 1 1 2 1 5
Komuna e Suharekës 2 1 1 1 5
Komuna e Kllokotit 3 2 5
Komuna e Podujevës 2 1 3
Komuna e Graçanicës 1 1 1 3
Komuna e Drenasit 3 3
Komuna e Leposaviqit 3 3
Komuna e Vushtrrisë 1 1 2
Komuna e Dragashit 1 1 2
Komuna e Novobërdës 2 2
Komuna e Shtimes 1 1
Komuna e Hanit të Elezit 1 1
Gjithsejt 69 51 1 39 23 13 34 7 237

8.2 Format e vendosjes kundër vendimeve të institucioneve të administratës lokale

Këshilli, gjatë periudhës raportuese ka vendosur për 237 ankesa të parashtruara kundër vendimeve të
institucioneve të administratës lokale, gjegjësisht për 230 ankesa të vitit 2014, dhe për 7 ankesa të
bartura nga viti 2013 në vitin 2014.

Tabela nr.11 paraqet format e vendosjes për ankesat e vitit 2014 kundër vendimeve të institucioneve të administratës lokale
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9. ZBATIMI I VENDIMEVE TË KËSHILLIT NGA ORGANET E PUNËSIMIT

Në pajtim me dispozitat e nenit 13 të Ligjit Nr.03/L-192 për Këshillin e Pavarur Mbikqyrës për
Shërbimin Civil të Kosovës, organet e punësimit që kanë të punësuar nëpunës civil janë të obliguara
për zbatimin e vendimeve të Këshillit.

Vendimet e Këshillit janë vendime administrative të formës së prerë dhe duhet të zbatohen nga
zyrtari i nivelit të lartë drejtues ose personi përgjegjës i institucionit që ka nxjerrë vendimin e parë
ndaj palës.

Moszbatimi i vendimit të Këshillit nga personi përgjegjës i institucionit paraqet shkelje të rëndë të
detyrave të punës sipas Ligjit për Shërbimin Civil në Republikën e Kosovës.

Organet e punësimit për vitin 2014, kanë pasur obligim ligjor për të zbatuar 241 vendime të Këshillit,
gjegjësisht:
 134 vendime me të cilat janë aprovuar ankesat,
 3 vendime me të cilat janë aprovuar pjesërisht ankesat,
 85 vendime me të cilat organet e punësimit janë obliguar që të nxjerrin aktin administrativ dhe
 19 vendime me të cilat organet e punësimit janë obliguar që të rishqyrtojnë vendimet e tyre.

Përkundër faktit që vendimet e Këshillit janë të vendime të formës së prerë në procedurë
administrative, nga njoftimet që Këshilli ka pranuar nga organet e punësimit dhe ankuesit rezulton që
organet e punësimit kanë zbatuar 181 vendime, ndërsa nuk kanë zbatuar 54 vendime të Këshillit.
Gjatë periudhës raportuese, nuk ka kaluar afati për zbatim për 3 vendime të Këshillit.
Nga numri i përgjithshëm prej 650 vendimeve të Këshillit, gjatë vitit 2014, Gjykata ka vendosur për
shtyrjen e ekzekutimit për vetëm tri (3) vendime të Këshillit.

Vendimet e Këshillit
për ankesat

Numri i
ankesave

Vendimet e
zbatuara

Vendimet e
pa zbatuara

Nuk ka
kaluar afati
për zbatim

Numri i
vendimeve të
pezulluara me

vendim të
Gjykatës

Të aprovuara 134 87 41 3 3

Detyrim për vendosje 85 77 8

Kthimi në rishqyrtim 19 15 4

Pjesërisht të
aprovuara

3 2 1

Gjithsejt: 241 181 54 3 3
Tabela nr. 12 paraqet numrin e ankesave, vendimet e zbatuara, vendimet e pazbatuara si dhe vendimet e
pezulluara me vendim të gjykatës
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Diagrami nr.6 paraqet të dhënat e tabelës nr.12

Në tabelën në vijim, paraqiten të dhënat për institucionet e administratës publike që nuk i kanë
zbatuar vendimet e Këshillit si dhe numrin e vendimeve të pazbatuara.

Institucionet e Administratës Qendrore Numri i vendimeve
të pazbatuara

Prokuroria e Shtetit 3
Universiteti i Gjakovës 2
Zyra e Auditorit të Përgjithshëm 2
Ministria për Komunitete dhe Kthim 1
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor 1
Ministria e Punëve të Jashtme 1
Agjencia Kosovare e Privatizimit 1
Agjencia e Kosovës për Produkte Medicinale 1
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 1

Gjithsej 13

Institucionet e Administratës Lokale Numri i vendimeve
të pazbatuara

Komuna e Malishevës 10

Komuna e Gjakovës 6
Komuna e Lipjanit 6
Komuna e Kllokotit 5
Komuna e Prishtinës 5
Komuna e Mitrovicës 3
Komuna e Kamenicës 2
Komuna e Podujevës 2

Numri i
Ankesave

Vendimet e
zbatuara

Zbatimi i vendimeve të Këshillit nga organet e
punësimit

Të aprovuara Detyrim për vendosje

134

85

19
3

87
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Diagrami nr.6 paraqet të dhënat e tabelës nr.12

Në tabelën në vijim, paraqiten të dhënat për institucionet e administratës publike që nuk i kanë
zbatuar vendimet e Këshillit si dhe numrin e vendimeve të pazbatuara.

Institucionet e Administratës Qendrore Numri i vendimeve
të pazbatuara

Prokuroria e Shtetit 3
Universiteti i Gjakovës 2
Zyra e Auditorit të Përgjithshëm 2
Ministria për Komunitete dhe Kthim 1
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor 1
Ministria e Punëve të Jashtme 1
Agjencia Kosovare e Privatizimit 1
Agjencia e Kosovës për Produkte Medicinale 1
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 1

Gjithsej 13

Institucionet e Administratës Lokale Numri i vendimeve
të pazbatuara

Komuna e Malishevës 10

Komuna e Gjakovës 6
Komuna e Lipjanit 6
Komuna e Kllokotit 5
Komuna e Prishtinës 5
Komuna e Mitrovicës 3
Komuna e Kamenicës 2
Komuna e Podujevës 2

Vendimet e
zbatuara

Vendimet e pa
zbatuara

Nuk ka kaluar
afati për zbatim

Numri i
vendimeve të
pezulluara me

vendim të
Gjykatës

Zbatimi i vendimeve të Këshillit nga organet e
punësimit

Detyrim për vendosje Rishqyrtim Pjesërisht të aprovuara

87 77

15
2

41

8 4 1 3 3
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Diagrami nr.6 paraqet të dhënat e tabelës nr.12

Në tabelën në vijim, paraqiten të dhënat për institucionet e administratës publike që nuk i kanë
zbatuar vendimet e Këshillit si dhe numrin e vendimeve të pazbatuara.

Institucionet e Administratës Qendrore Numri i vendimeve
të pazbatuara

Prokuroria e Shtetit 3
Universiteti i Gjakovës 2
Zyra e Auditorit të Përgjithshëm 2
Ministria për Komunitete dhe Kthim 1
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor 1
Ministria e Punëve të Jashtme 1
Agjencia Kosovare e Privatizimit 1
Agjencia e Kosovës për Produkte Medicinale 1
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 1

Gjithsej 13

Institucionet e Administratës Lokale Numri i vendimeve
të pazbatuara

Komuna e Malishevës 10

Komuna e Gjakovës 6
Komuna e Lipjanit 6
Komuna e Kllokotit 5
Komuna e Prishtinës 5
Komuna e Mitrovicës 3
Komuna e Kamenicës 2
Komuna e Podujevës 2

Numri i
vendimeve të
pezulluara me

vendim të
Gjykatës

Zbatimi i vendimeve të Këshillit nga organet e
punësimit

Pjesërisht të aprovuara

3



Raporti vjetor 2014

Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës 25

Komuna e Drenasit 1
Komuna e Kaçanikut 1
Komuna e Klinës 1
Komuna e Parteshit 1
Komuna e Skenderajt 1
Gjithsej 44

Tabela nr.13 paraqet institucionet e administratës publike që nuk kanë zbatuar vendimet e Këshillit
si dhe numrin e vendimeve të pazbatuara
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10. FUNKSIONI I MBIKËQYRJES SË ZBATIMIT TË RREGULLAVE DHE
PARIMEVE TË LEGJISLACIONIT PËR SHËRBIMIN CIVIL

Këshilli gjatë periudhës raportuese ka ushtruar funksionin e mbikëqyrjes në bazë të nenit 10
paragrafit 3 dhe nenit 17 të Ligjit Nr. 03/L-192 për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin
Civil të Kosovës, duke mbikëqyrur zbatimin e rregullave dhe parimeve të legjislacionit për shërbimin
civil për dosjet e personelit, procedurat e pranimit në shërbimin civil, zëvendësimin e kontratave të
nëpunësve civil, pushimet në shërbimin civil, procedurat e avancimit në karrierë të nëpunësve civilë,
procedurat e transferimit të nëpunësve civilë, vlerësimin e rezultateve të punës për nëpunësit civilë,
klasifikimin dhe sistematizimin e vendeve të punës në shërbimin civil, procedurat e ndërprerjes,
pezullimit dhe përfundimit të marrëdhënies së punës; komisionet disiplinore dhe procedurat
disiplinore si dhe për komisionet për zgjidhjen e  kontesteve dhe ankesave dhe procedurat e ankesave
në kuadër të institucioneve të administratës publike qendrore dhe lokale.

Këshilli, me vendimin me numër 7/2014 të datës 24.02.2014, ka aprovuar Planin e Monitorimit për
vitin 2014, ku është paraparë monitorimi i tetëdhjetëetri (83) institucioneve të nivelit qendror dhe
lokal.

Duke marr parasysh faktin që tre (3) anëtarëve të Këshillit i ka përfunduar mandati në fillimin e
gjashtë mujorit të dytë të vitit 2014, si dhe vëllimin shumë të madh të ankesave të pranuara gjatë vitit
2014, Këshilli me datë 15.10.2014, ka bërë plotësim/ndryshimin e Planit të Monitorimit për vitin
2014, sipas të cilit plan është përcaktuar që të monitorohen 55 institucione të nivelit qendror dhe
lokal.

Në bazë të Planit të Monitorimit, Këshilli ka realizuar katërdhjetëetetë (48) vizita monitoruese dhe ka
përgatitur katërdhjetëepesë (45) raporte të mbikëqyrjes së zbatimit të rregullave dhe parimeve të
legjislacionit për shërbimin civil. Në raportin e mbikëqyrjes së zbatimit të rregullave dhe parimeve të
legjislacionit për shërbimin civil për Ministrinë e Punëve të Jashtme, janë përfshirë edhe raportet e
mbikëqyrjes së zbatimit të rregullave dhe parimeve të legjislacionit për shërbimin civil për tri (3)
ambasadat e Republikës së Kosovës.

Në raportet e mbikëqyrjes së zbatimit të rregullave dhe parimeve të legjislacionit për shërbimin civil
për 48 institucione të nivelit qendror dhe lokal, Këshilli, ka evidentuar dhe ka konstatuar 265 shkelje
të rregullave dhe parimeve të legjislacionit për shërbimin civil, dhe për shkeljet e evidentuara ka
dhënë 178 rekomandime për zyrtarët përgjegjës të institucioneve të monitoruara.
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11. FUNKSIONI I VËZHGIMIT TË PROCEDURËS SË EMËRIMIT TË NËPUNËSVE
CIVIL TË NIVELIT DREJTUES

Funksioni i vëzhgimit të procedurës së emërimit të nëpunësve civilë të nivelit drejtues është i
përcaktuar me nenin 10 paragrafin 1.2 si dhe nenin 16 të Ligjit Nr. 03/L-192 për Këshillin e Pavarur
Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës. Në pajtim me këto dispozita, Këshilli është kompetent
për të vendosur nëse procedura e emërimit të nëpunësve civilë të nivelit drejtues është zhvilluar në
pajtim me rregullat dhe parimet e përcaktuara me legjislacionin për Shërbimin Civil të Republikës së
Kosovës.
Në pajtim me këtë dispozitë ligjore, organet e punësimit, janë të obliguara që të njoftojnë Këshillin,
për të vëzhguar procesin e avancimit ose të rekrutimit të nëpunësve civilë të nivelit drejtues.

Këshilli gjatë vitit 2014 ka pranuar 29 njoftime për vëzhgimin e procedurës së emërimit për 44 pozita
të nëpunësve civilë të nivelit drejtues.

Pas vëzhgimit të procedurave të emërimeve të nëpunësve civilë të nivelit drejtues, Këshilli gjatë vitit
2014 ka nxjerrë gjithësejt njëzetetetë (28) vendime me të cilat ka vlerësuar nëse emërimet e
nëpunësve civil të nivelit drejtues janë bërë në përputhje me rregullat dhe parimet e parashtruara në
Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.

Këshilli gjatë vitit 2014 ka marrë pjesë në 44 procedura të vëzhgimit lidhur me procesin e emërimeve
të nëpunësve civil të nivelit drejtues. Nga 44 procedura që janë vëzhguar, Këshilli ka aprovuar 28
procedura të rekrutimit ndërsa ka anuluar 16 procedura të rekrutimit për shkak të shkeljeve ligjore dhe
procedurale.

Në vijim janë paraqitur në mënyrë tabelare, institucionet dhe pozitat e nëpunësve civilë, të nivelit
drejtues për të cilat Këshilli, ka bërë vëzhgimin e procedurës së emërimit si dhe mënyrën e vendosjes
për këto procedura.
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Tabela nr.15 paraqet institucionet dhe pozitat e nëpunësve civilë të nivelit drejtues, për të cilat, procedurat e
rekrutimit janë miratuar aprovuar nga Këshilli

Institucioni Pozitat e nëpunësve civilë të nivelit drejtues, për të cilat,
procedurat e rekrutimit janë miratuar nga Këshilli

1. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit
Hapsinor

1. Udhëheqës i Departamentit për Planifikim Hapsinor,
Ndërtim dhe Banim

2. Udhëheqës i Drejtorisë së Monitorimit, Vlersimit dhe
Raportit Mjedisor

3. Udhëheqës i Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës.
4. Udhëheqës i Drejtorisë për Administrimin e Parkut

Kombëtar ,,Bjeshkët e Nemuna”
2. Agjencia e Shoqërisë së Informacionit 1. Udhëheqës i Drejtorisë së Menaxhimit dhe Integrimit të

Sistemeve
2. Udhëheqës i Drejtorisë për Operime Qendrore dhe

Sigurisë
3. Udhëheqës i Drejtorisë së Rrjetit dhe Telekomunikimit
4. Udhëheqës i Drejtorisë së Zhvillimit të E-Qeverisjes

3. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë 1. Drejtor i Drejtorisë së Administratës
2. Drejtor i Drejtorisë së Shëndetit dhe Mirëqenies së

Kafshëve
3. Drejtor i Drejtorisë së Shëndetit Publik

4. .

4. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 1. Drejtor i Drejtorisë për Zhvillimin e Sektorit Privat
2. Udhëheqës i Departamentit për Kontrollin e Tregut me

Mallra Strategjike
3. Drejtor i Drejtorisë për Promovimin e Sektorit Privat

5. Kuvendi i Kosovës 1. Drejtor i Drejtorisë së përgjithshme për çështje ligjore
dhe procedurale

2. Drejtor i Drejtorisë për mbështetje të Komisioneve
Parlamentare

6. Zyra e Kryeministrit 1. Drejtor i Zyrës për Planifikim Strategjik
2. Drejtor i Sekretarisë Koordinuese të Qeverisë

7. Akademia e Kosovës për Siguri
Publike

1. Drejtor i Drejtorisë për Trajnime dhe Përkrahje
Programore

8. Universiteti i Mitrovicës 1. Drejtor i Departamentit për Buxhet dhe Financa

9. Ministria e Zhvillimit Ekonomik 1. Udhëheqës i Departamentit të Minierave

10. Autoriteti Rregullativ për
Komunikime elektronike dhe postare

1. Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit

11. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë

1. Drejtor i Departamentit të Arsimit të Lartë

12. Ministria e Drejtësisë 1. Drejtor i Departamentit për Profesione të Lira

13. Universiteti i Prishtinës 1. Sekretar i Përgjithshëm i Fakultetit të Shkencave
Matematiko-Natyrore

14. Ministria e Diasporës 1. Udhëheqës i Departamentit për Ruajtjen dhe Kultivimin
e Arsimit dhe Kulturës në Diasporë

15. Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport 1. Drejtor i Departamentit Ligjor

16. Agjencia Pyjore e Kosovës 1.  Drejtor i Institutit Kërkimor të Pylltarisë së Kosovës
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Tabela nr.16 paraqet institucionet dhe pozitat e nëpunësve civilë të nivelit drejtues, për të cilat, procedurat e
rekrutimit janë anuluar nga Këshilli

Institucioni Pozitat e nëpunësve civilë të nivelit drejtues, për të
cilat, procedurat e rekrutimit janë anuluar nga
Këshilli

1.Ministria e Punëve të Jashtme 1. Udhëheqës i Departamentit për Çështje Politike
2. Udhëheqës i Departamentit për Planifikim të

Politikave
2.Ministria e Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë

1. Drejtor i Departamentit të Arsimit të Lartë
2. Drejtor Ekzekutiv Financiar

3.Këshilli i Kosovës për Trashëgimi
Kulturore

1. Udhëheqës i Programit për Mbrojtjen e
Trashëgimisë Kulturore Materiale

2. Udhëheqës i Programit për Mbrojtjen e
Trashëgimisë Kulturore Jo-materiale

4.Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit
Hapsinor

1. Udhëheqës i Departamentit për Integrime
Evropiane dhe Koordinim të Politikave

5.Institucioni i Avokatit të Popullit 1. Udhëheqës i Departamentit të Prokurimit

6. Ministria e Diasporës 1. Udhëheqës i Departamentit të Financave dhe
Shërbimeve të Përgjithshme

7. Ministria e Financave 1. Drejtor i Departamentit Ligjor
8.Autoriteti  Rregullativ për
Komunikime elektronike dhe Postare

1. Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit

9. Ministria e Infrastrukturës 1. Drejtor për Integrime Evropiane dhe Koordinim të
Politikave.

10. Ministria për Kulturë, Rini dhe
Sport

1. Drejtor i Bibliotekës Kombëtare të Kosovës
,,Pjetër Bogdani’’

11.Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 1. Udhëheqës i Departamentit të Tregtisë

12.  Zyra e Kryeministrit 1. Drejtor i Zyrës për Planifikim Strategjik

13. Ministria e Administratës Publike 1. Drejtor i Departamentit për Menaxhimin e
Reformës së Administratës Publike
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12. REKOMANDIMET DHE SFIDAT E KËSHILLIT

Edhe pse me probleme të shumta, si të natyrës financiare e poashtu edhe ato të kapaciteteve të
burimeve njerëzore, Këshilli ka arritur që gjatë vitit 2014, në mënyrë të kënaqshme, të përmbush
obligimet e veta kushtetuese dhe ligjore, në ato fusha ku puna është varur direkt nga faktori i burimeve
njerëzore.

Ndërkohë, që disa nga problemet dhe vështirësitë, me të cilat është ballafaquar dhe vazhdon akoma
mëtutje të ballafaqohet Këshilli, kanë rezultuar në moskryerjen e plotë të të gjitha funksioneve të
Këshillit.

Në vazhdim do të paraqesim, disa nga sfidat kryesore me të cilat është ballafaquar Këshilli gjatë
periudhës raportuese që mbulohet në këtë raport.

 Moszbatimi i vendimeve të Këshillit - Këshilli ka konstatuar se disa nga nëpunësit civilë të
nivelit të lartë drejtues (Zyrtarët Kryesor Administrativ), përgjegjës për zbatimin e vendimeve të
Këshillit, kanë treguar neglizhencë dhe papërgjegjësi në zbatimin e këtyre vendimeve, për çka në
pajtim me nenin 15 paragrafin 1 dhe paragrafin 5 të Ligjit Nr. 03/L-192 për Këshillin e Pavarur
Mbikqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, Këshilli, ka njoftuar me shkrim Kryeministrin, Kuvendin
e Republikës së Kosovës dhe eprorët e drejtpërdrejtë, të secilit person përgjegjës që nuk i ka zbatuar
vendimet. Edhe pse njoftimet sipas ligjit janë bazë për inicimin e procedurave disiplinore, ndaj
personave përgjegjës për moszbatim të vendimeve deri me tani nuk është ndërmarrë asnjë hap
konkret për të inicuar edhe një rast të vetëm disiplinor. Kjo gjë ka rritur ndjeshëm papërgjegjësinë
dhe neglizhencën e zyrtarëve përgjegjës, të cilët duke u amnistuar nga eprorët e tyre për këto shkelje
ligjore, me moszbatimin e vendimeve të Këshillit, kanë dëmtuar buxhetin e Republikës së Kosovës,
qoftë në rastet e dhënies së pagave, për kandidatët të cilët janë punësuar ende pa i përfunduar
procedurat ankimore, ndërkohë që me urdhër përmbarimor të Gjykatës kompetente është vërtetuar
vendimi përfundimtar i Këshillit, me të cilin u është ndërprerë marëdhënia e punës e cila ka qenë e
lidhur përmes një procedure të jashtëligjshme, apo edhe rastet e moszbatimit të vendimeve të
Këshilit me të cilat janë aprovuar ankesat e nëpunësve civilë, duke sjellur kështu situata në të cilat
pas urdhrit përmbarimor të Gjykatës kompetente që kanë vërtetuar vendimet e Këshillit dhe kanë
kërkuar kthimin e nëpunësve në pozitat e tyre, është dashur që tu bëhet kompensimi i të gjitha
pagave dhe beneficioneve tjera që rrjedhin nga marëdhënia e punës, e të cilat ju kanë mohuar
padrejtësisht.

 Buxheti i pa mjaftueshëm, në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve -është një nga sfidat
me të cilat është përballur Këshilli në të gjitha vitet, e veçanërisht në vitin 2014 për shkak të
shkurtimeve buxhetore në këtë kategori. Kjo mungesë ka kufizuar në masë të madhe ushtrimin e
funksioneve të Këshillit, me theks të veçantë, ushtrimin e funksionit të mbikëqyrjes të zbatimit të
parimeve dhe rregullave të shërbimit civil nga institucionet qendrore dhe lokale, si dhe nga
përfaqësitë diplomatike jashtë vendit. Si pasojë e kësaj kemi pasur kufizim të mundësive në
realizimin e Planit Vjetor të Monitorimit të Këshillit për vitin 2014, respektivisht për shkak të
pamundësive buxhetore për mbulimin e shpenzimeve të detyrueshme, jemi detyruar që të kufizojmë
numrin e monitorimeve në organet e punësimit në të cilat ka nëpunës civilë.

 Mungesa e hapësirave të punës - mungesa e zyrave të mjaftueshme në ndërtesën në të cilën
është vendosur Këshilli, respektivisht akomodimi i 5-6 zyrtarëve në një hapësirë prej 20 m2, përveç
që vështirëson punën e anëtarëve dhe zyrtarëve të Këshillit, qoftë në shqyrtimin dhe zgjidhjen
efikase të lëndëve, mbajtjen e seancave dëgjimore dhe seancave të kolegjeve për shqyrtimin e
ankesave, si dhe mbajtjen e takimeve të Këshillit. Këto hapësira-zyra janë edhe jashtë çdo standardi
të përcaktuar për të zhvilluar punën, në mënyrë efikase dhe efektive. Edhe përkundër thirrjeve të
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deputetëve të legjislaturës së kaluar, të cilët gjatë vizitës së tyre kanë parë gjendjen e rëndë të
kushteve të punës, si dhe përpjekjeve të Këshillit që përmes Ministrisë së Administratës Publike të
gjendet hapësirë e mjaftueshme për zhvillimin e aktiviteteve, të këtij institucioni kushtetues, akoma
nuk është arritur të bëhet një zgjidhje dhe Këshilli si institucion kushtetues me mandat për
mbikqyrjen e administratës publike, vazhdon që të ushtroj funksionet në kushte dhe hapësira shumë
të papërshtatshme dhe jashtë çdo standardi për punë.

 Mosmiratimi i kërkesave buxhetore të Këshillit, për projekte kapitale - kërkesa e arsyetuar
për blerjen e veturave të reja dhe ekonomike, duke pasur parasysh se automjetet që tani ka në
shfrytëzim Këshilli, janë në gjendje tejet të amortizuar (automjete të prodhuara në vitet 1998 deri
2002), dhe të cilat kanë shpenzime enorme të karburanteve, si dhe kosto shumë të lartë të
mirëmbajtjes, të cilën nuk e përballon dot një buxhet i vogël siç është buxheti i Këshillit.

 Mungesa e tre (3) anëtarëve të Këshillit - Këshilli gjatë këtij viti, respektivisht që nga fillimi i
gjashtë mujorit të dytë të vitit, është ballafaquar me një sfidë shtesë për shkak të përfundimit të
mandatit ligjor të tre (3) anëtarëve të Këshillit, e sidomos kur dihet fakti që mbi bazën e statistikave të
paraqitura në këtë raport, numri i ankesave të pranuara në vitin 2014 krahasuar me vitin 2013 është
rritur për 237 ankesa, pasi që gjatë vitit 2013 Këshilli ka pranuar gjithsejt 452 ankesa, ndërsa në vitin
2014 Këshilli ka pranuar gjithsejt 689 ankesa.

Në bazë të kësaj, Këshilli i rekomandon Kuvendit të Republikës së Kosovës që:
1. Në rast të rishikimit të buxhetit, të marr parasysh sfidat e paraqitura në këtë raport, duke

reflektuar në ngritjen e buxhetit të Këshillit, me qëllim që të kemi mundësi, të realizojmë
objektivat e parapara, konform mandatit kushtetues dhe ligjor duke ruajtur pavarësinë
institucionale.

2. Të angazhohet që përmes mekanizmave të vetë, të ndikoj tek institucionet kompetente, për
krijimin e kushteve më të mira të punës për Këshillin, në mënyrë që të mund të kryejmë
obligimet tona kushtetuese dhe ligjore.

3. Në funksion të ushtrimit të mandatit mbikëqyrës ndaj Qeverisë të ndërmarr masat dhe
veprimet ndaj zyrtarëve përgjegjës të institucioneve të administratës publike të cilët nuk kanë
zbatuar vendimet e Këshillit.

13. VLERËSIM I PËRGJITHSHËM I RESPEKTIMIT TË RREGULLAVE DHE
PARIMEVE QË RREGULLOJNË SHËRBIMIN CIVIL NË REPUBLIKËN E KOSOVËS

Këshilli, duke u mbështetur në të dhënat e grumbulluara nga ushtrimi i funksioneve kushtetuese dhe
ligjore, gjegjësisht shqyrtimit të ankesave, procesin e vëzhgimit të emërimeve të nëpunësve civil të
nivelit drejtues dhe procesin e mbikëqyrjes së zbatimit të rregullave dhe parimeve të legjislacionit për
shërbimin civil, në institucionet e administratës publike të nivelit qendror dhe lokal, ka arritur që të
nxjerrë një vlerësim të përgjithshëm për zbatimin e rregullave dhe parimeve të legjislacionit për
shërbimin civil për fushat përkatëse.

Vlerësimi i fushave përkatëse bazohet në numrin e ankesave të pranuara dhe shqyrtuara, mënyrën e
vendosjes lidhur me këto ankesa, të gjeturat dhe rekomandimet nga procesi i monitorimit të
institucioneve si dhe procesin e vëzhgimit të emërimit të nëpunësve civilë në pozitat e nivelit drejtues.
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1. Pranimi në shërbimin civil

Këshilli ka konstatuar që institucionet e administratës publike nuk kanë arritur nivel të mirë që të
zbatojnë dispozitat e përcaktuara me aktet ligjore dhe nënligjore lidhur me procedurën e rekrutimit
dhe pranimit të nëpunësve civilë në shërbimin civil, qoftë përmes procedurave të avancimit, po ashtu
edhe në procesin e rekrutimit të jashtëm. Në bazë të të dhënave të grumbulluara nga ushtrimi i
funksioneve kushtetuese dhe ligjore, gjegjësisht shqyrtimit të ankesave, procesin e vëzhgimit të
emërimeve të nëpunësve civil të nivelit drejtues dhe procesin e mbikëqyrjes së zbatimit të rregullave
dhe parimeve të legjislacionit për shërbimin civil, Këshilli konstaton se shkeljet me të shumta gjatë
zhvillimit të një procesi të rekrutimit janë si në vijim: mos marrja e autorizimit për shpalljen e
konkursit nga DASHC/MAP, përmbajtja e testit me shkrim, përbërja e Komisionit Përzgjedhës për
Shërbimin Civil, llogaritja e përvojës së punës së kandidatit para diplomimit të kandidatit, i cili ka
aplikuar për pozitën e cila ka të përcaktuar si kriter shkollimin universitar dhe mos respektimi i
afateve për zhvillimin e procedurave të rekrutimit.

Këshill, gjatë vitit 2014, lidhur me procedurat e rekrutimit ka shqyrtuar dhe vendosur për 151 ankesa.
Prej këtyre ankesave, Këshilli ka aprovuar 67 ankesa të ankuesve duke i anuluar procedurat e
rekrutimit për shkak të shkeljeve ligjore dhe procedurale, ndërsa ka refuzuar vetëm 44 ankesa
(ankesat tjera janë hedhur poshtë si të palejuara ose Këshilli është shpallur jokompetent).

Këshilli gjatë vitit 2014 ka marrë pjesë në 44 procedura të vëzhgimit lidhur me procesin e emërimeve
të nëpunësve civil të nivelit drejtues. Nga 44 procedura që janë vëzhguar, Këshilli ka anuluar 16
procedura të rekrutimit për shkak të shkeljeve ligjore dhe procedurale, ndërsa ka aprovuar 28
procedura të rekrutimit. Këshilli konstaton se është shqetësues fakti sepse rreth 45% të procedurave të
emërimit të nëpunësve civilë të nivelit drejtues janë anuluar për shkak të shkeljeve ligjore dhe
procedurale nga institucionet e administratës publike.

2. Komisionet disiplinore dhe procedurat disiplinore

Këshilli duke u mbështetur në Raportet e Monitorimit të zbatimit të rregullave dhe parimeve të
legjislacionit të shërbimit civil në institucionet e administratës publike, ka konstatuar që rreth 98% të
institucioneve që janë monitoruar në vitin 2014, kanë nxjerrë vendimet për themelimin e
Komisioneve Disiplinore, në kundërshtim me Ligjin Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës
së Kosovës sa i përket përbërjes së Komisionit Disiplinor, sepse Komisioni ka qenë i themeluar mbi
bazën e Rregullores Nr. 04/2011 për procedurat disiplinore.
Institucionet e administratës publike, nuk kanë respektuar hierarkinë e akteve ligjore edhe pse
ekziston kolizion ligjor në mes të Ligjit për Shërbimin Civil dhe akteve nën ligjore që rregullojnë këtë
fushë. Ministria e Administratës Publike duhet të ndërmarrë masat që të ndryshojë dhe plotësojë
Rregulloren Nr. 04/2011 për procedurat disiplinore, në dispozitat ku përcaktohet përbërja dhe
kohëzgjatja e mandatit të kryesuesit dhe anëtarëve të Komisionit, duke qenë në përputhje me Ligjin
për Shërbimin Civil.

Këshilli, duke u mbështetur në ankesat e shqyrtuara gjatë vitit 2014, ka konstatuar se Komisionet
Disiplinore në shumë raste nuk kanë arritur që të zhvillojnë procedurat duke u mbështetur në
dispozitat ligjore dhe afatet e përcaktuara, respektivisht nuk kanë arritur që të përcaktojnë saktë masën
disiplinore, në proporcion me shkeljet e evidentuara, si dhe në disa raste kanë vendosur jashtë afatit të
përcaktuar ligjor, duke bërë që këto vendime të shpallen akte absolutisht të pavlefshme dhe të mos
krijojnë asnjë pasojë juridike. Në disa raste, Komisionet Disiplinore kanë arritur që të vërtetojnë
shkeljet e supozuara e të cilat kanë qenë shkelje të rënda, mirëpo kanë vendosur jashtë afatit të
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përcaktuar ligjor prej 30 ditëve, dhe Këshilli i ka shpallur këto vendime akte absolutisht të
pavlefshme. Ky fakt, tregon që Komisionet Disiplinore, duhet të jenë më të përgjegjshme për të
ushtruar mandatin e tyre, duke u mbështetur në procedura sepse tejkalimi i afatit ligjor për vendosje
nga ana e Komisionit, shkakton dëme të pariparueshme për institucionin, duke pas parasysh se
shkelësi i supozuar, edhe pse po vërtetohet se ka bërë shkelje, po kthehet në vendin e tij të punës për
shkak se Komisioni po e zhvillon procedurën në kundërshtim me dispozitat e përcaktuara ligjore.

Këshilli ka konstatuar se nga 155 ankesa, sa janë shqyrtuar dhe vendosur në vitin 2014, lidhur me
masat e dhëna disiplinore nga ana e Komisioneve Disiplinore, prej tyre Kolegjet e Këshillit kanë
shqyrtuar 79 ankesa, që kanë të bëjnë me vendimet e Komisioneve Disiplinore, prej të cilave kanë
aprovuar 40 ankesa, duke shfuqizuar kështu vendimet e Komisioneve Disiplinore, ndërsa ka refuzuar
39 ankesa të ankuesve dhe ka lënë në fuqi vendimet e Komisioneve Disiplinore. Ndërsa për 76 ankesa
Këshilli nuk është lëshuar në shqyrtim për shkak se ankesat janë hedhur poshtë si të palejuara,
Këshilli është shpallur jokompetent ose ka vendosur për përfundimin e procedimit administrativ.

Këshilli ka vërejtur se anëtarët e Komisioneve Disiplinore nuk i kanë ndjekur trajnimet e
detyrueshme, për çështjet që ndërlidhen me procedurat disiplinore dhe që është urgjente organizimi i
trajnimeve për kryesuesit dhe anëtarët e Komisioneve Disiplinore të institucioneve të administratës
qendrore dhe lokale.

3. Komisionet për Zgjidhjen e Kontesteve dhe të Ankesave

Këshilli duke u mbështetur në Raportet e Monitorimit të zbatimit të rregullave dhe parimeve të
legjislacionit të shërbimit civil, në institucionet e administratës publike, ka konstatuar që rreth 98% të
institucioneve që janë monitoruar në vitin 2014, kanë nxjerrë vendimet për themelimin e
Komisioneve për Zgjidhjen e  Kontesteve dhe të Ankesave në kundërshtim  me Ligjin Nr. 03/L-149
për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës sa i përket përbërjes së Komisionit për Zgjidhjen e
Kontesteve dhe të Ankesave, sepse Komisioni ka qenë i themeluar mbi bazën e Rregullores Nr.
05/2011 për Procedurat për Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave. Institucionet e administratës
publike nuk kanë respektuar hierarkinë e akteve ligjore edhe pse ekziston kolizion ligjor në mes të
Ligjit për Shërbimin Civil dhe akteve nën ligjore që rregullojnë këtë fushë. Ministria e Administratës
Publike, duhet të ndërmarrë masat që të ndryshojë dhe plotësojë Rregulloren Nr. 05/2011 për
Procedurat për Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave në dispozitat ku, përcaktohet përbërja dhe
kohëzgjatja e mandatit të kryesuesit dhe anëtarëve të Komisionit, duke qenë në përputhje me Ligjin
për Shërbimin Civil.

Këshilli, duke u mbështetur në ankesat e shqyrtuara gjatë vitit 2014, ka konstatuar se Komisionet për
Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave në shumë raste nuk kanë arritur që të vërtetojnë drejtë gjendjen
faktike dhe ligjore të vendimeve të Komisioneve Disiplinore, rrjedhimisht, nuk kanë arritur që të
zhvillojnë procedurat duke u mbështetur në dispozitat ligjore dhe afatet e përcaktuara. Në disa raste,
Komisionet për Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave kanë vendosur jashtë afatit të përcaktuar ligjor,
duke bërë që këto vendime të shpallen akte absolutisht të pavlefshme dhe të mos krijojnë asnjë pasojë
juridike. Këshilli ka vërejtur se Komisionet për Zgjidhjen e  Kontesteve dhe Ankesave, në disa raste,
kanë arritur që të vërtetojnë drejtë vendimet e Komisioneve Disiplinore, mirëpo, kanë vendosur jashtë
afatit të përcaktuar ligjor prej 30 ditëve, dhe Këshilli, i ka shpallur këto vendime akte absolutisht të
pavlefshme. Kjo tregon se Komisionet për Zgjidhjen e  Kontesteve dhe të Ankesave, duhet të jenë më
të përgjegjshme për të ushtruar mandatin e tyre duke u mbështetur në procedura sepse tejkalimi i
afatit ligjor për vendosje nga ana e Komisionit, shkakton dëme të pariparueshme për institucionin,
duke pas parasysh se shkelësi i supozuar, edhe pse po vërtetohet se ka bërë shkelje, po kthehet në
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vendin e tij të punës për shkak se Komisioni po e zhvillon procedurën në kundërshtim me dispozitat e
përcaktuara ligjore.

Këshilli, ka vërejtur se nga numri i përgjithshëm i ankesave që janë shqyrtuar dhe vendosur në vitin
2014, Kolegjet e Këshillit kanë aprovuar 137 ankesa, duke shfuqizuar kështu vendimet e
Komisioneve për Zgjidhjen e  Kontesteve dhe të Ankesave, ndërsa kanë refuzuar 144 ankesa të
ankuesve, duke lënë në fuqi vendimet e Komisioneve për Zgjidhjen e  Kontesteve dhe të Ankesave.
Rrjedhimisht, Këshilli konstaton se gati 50% e vendimeve të Komisioneve për Zgjidhjen e Kontesteve
dhe të Ankesave janë nxjerr në kundërshtim me ligjin dhe procedurat e përcaktuara për zgjidhjen e
kontesteve dhe të ankesave.

Këshilli ka vërejtur se anëtarët e Komisioneve për Zgjidhjen e Kontesteve dhe të Ankesave nuk i
kanë ndjekur trajnimet e detyrueshme, për çështjet që ndërlidhen me procedurat për zgjidhjen e
kontesteve dhe të ankesave, dhe që është urgjente organizimi i trajnimeve për kryesuesit dhe anëtarët
e Komisioneve për Zgjidhjen e Kontesteve dhe të Ankesave.

4. Përshkrimet e vendit të punës

Shumica e institucioneve ende nuk kanë standardizuar përshkrimet e punës, gjegjësisht rregulloret
mbi sistematizimin e vendeve të punës, duke kaluar procedimin e rishikimit të tyre dhe aprovimit
përfundimisht nga menaxherët e personelit dhe zyrtari kryesor  administrativ. Andaj, me qëllim
që të përmbushet edhe ky kusht në pajtim me dispozitat e Rregullores për përshkrimin e vendeve të
punës, Këshilli, ka nxjerr rekomandime me të cilat ka rekomanduar organet e administratës publike,
që të bëjnë përshkrimin e vendeve të punës në afatin ligjor, duke rekomanduar veçanërisht që për
titull të caktuar të punës të përcaktojë saktë, përshkrimin e vendit të punës dhe përgatitjen
profesionale me një profesion.

5. Klasifikimi i vendeve të punës në shërbimin civil

Shumica e institucioneve të administratës publike tashmë i kanë dërguar propozimet e tyre Ministrisë
së Administratës Publike lidhur me klasifikimin dhe sistematizimin e vendeve të punës, duke u
mbështetur në rregulloret e tyre të brendshme si dhe në dispozitat e Rregullores Nr. 05/2012 për
Klasifikimin e Vendeve të Punës në Shërbimin Civil të Kosovës. Këshilli duke u mbështetur në
Raportet e Monitorimit të zbatimit të rregullave dhe parimeve të legjislacionit të shërbimit civil në
institucionet e administratës publike, ka vërejtur se një numër i vogël i institucioneve ende nuk i
kanë dërguar propozimet e tyre në MAP lidhur me klasifikimin dhe sistematizimin e vendeve të
punës, dhe mbi këtë bazë, Këshilli ka nxjerr rekomandime me të cilat ka rekomanduar organet e
punësimit që të bëjnë përfundimin e klasifikimit të vendeve të punës dhe në afat sa më të shkurtër
kohor t’i dërgojnë propozimet në MAP.

Këshilli, ka konstatuar se vonesa e pajustifikueshme e Qeverisë së Republikës së Kosovës,
respektivisht Ministrisë së Administratës Publike dhe Ministrisë së Financave, për të finalizuar
procesin e klasifikimit dhe sistematizimit të vendeve të punës në shërbimin civil, ka bërë që ende të
mos kemi një sistem të standardizuar të pagave si dhe procesi i ri i vlerësimit të mos aplikohet sepse
është i lidhur ngushtë më procesin e sistematizimit dhe klasifikimit të vendeve të punës.
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5. Vlerësimi i kryerjes së punëve

Këshilli, duke u mbështetur në Raportet e Monitorimit të zbatimit të rregullave dhe parimeve të
legjislacionit të shërbimit civil, në institucionet e administratës publike, ka konstatuar se në disa
sektorë, në institucionet e administratës publike, eprorët nuk kanë kryer vlerësimin e kryerjes së
punëve së nëpunësve të tyre për vitin kalendarik.

Këshilli, ka konstatuar se në shumicën e institucioneve të administratës publike, vlerësimi  i
rezultateve në punë të nëpunësve civilë, ende vazhdon të bëhet në bazë të udhëzimit administrativ të
mëhershëm për shkak të vështirësive në zbatim të Rregullores Nr. 19/2012 për Vlerësimin e
Rezultateve në Punë të Nëpunësve Civilë.

Këshilli, ka konstatuar se në vitin 2014, në disa institucione, ka filluar të aplikohet sistemi i ri i
vlerësimit duke u mbështetur në dispozitat e Rregullores Nr. 19/2012 për Vlerësimin e Rezultateve
në Punë të Nëpunësve Civilë. Ky vlerësim është përcjellur me parregullsi dhe paqartësi të shumta,
duke pas parasysh se është i komplikuar. Këshilli, konstaton se DASHC/MAP duhet që të jap sqarime
të vazhdueshme për aplikimin e procesit të ri të vlerësimit, sepse disa institucione iu kanë drejtuar
Këshillit që t’ju jap sqarime (mirëpo Këshilli, nuk është kompetent), pasi që janë ankuar se
DASHC/MAP nuk po ju jep sqarime.

6. Transferimi i nëpunësve civil

Këshilli duke u mbështetur në Raportet e Monitorimit të zbatimit të rregullave dhe parimeve të
legjislacionit të shërbimit civil, në institucionet e administratës publike, si dhe duke u mbështetur në
ankesat e shqyrtuara, gjatë vitit 2014, ka konstatuar se institucionet e administratës publike, i kanë
bërë transferimet në kundërshtim me nenin 28 të Ligjit për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës
dhe Rregullores Nr. 06/2010 për Transferimin e Nëpunësve Civilë.

Tek transferimet e përhershme të nëpunësve civilë, shkeljet kryesisht kanë qenë se këto transferime
janë bërë pa pëlqimin e nëpunësit civil, që është një nga kushtet që duhet plotësuar për t’u konsideruar
transferimi i përhershëm si transferim i ligjshëm.

Tek transferimet e përkohshme të nëpunësve civil, shkeljet kryesisht kanë qenë sepse këtë transfere
janë bërë pa e përcaktuar saktë kohëzgjatjen e transferit të përkohshëm.

7. Pushimet në shërbimin civil

Këshilli, duke u mbështetur në Raportet e Monitorimit të zbatimit të rregullave dhe parimeve të
legjislacionit të shërbimit civil, në institucionet e administratës publike ka konstatuar që procedurat e
pushimeve të nëpunësve civilë kryesisht kryhen sipas dispozitave të përcaktuara me Rregulloren Nr.
06/2011 për Pushimet e Nëpunësve Civilë. Gjatë vitit 2014, Këshilli ka pasur një numër simbolik të
ankesave që kanë të bëjnë me pushimet e nëpunësve civilë.

Këshilli, ju rekomandon zyrtarëve përgjegjës të institucioneve të administratës publike, që të jenë me
të kujdesshëm lidhur me lejimin e pushimeve me pagesë duke u thirrur për ngritjen e kapaciteteve, që
janë në interes të institucionit, apo që janë në interes të vendit. Kjo normë aplikohet vetëm në rastet
kur një specializim i nëpunësit civil, është në interes, për institucionin, ose për interesin e vendit, por
nuk aplikohet për studimet e rregullta të nëpunësve civilë.



Raporti vjetor 2014

Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës 36

Këshilli, poashtu rekomandon institucionet e administratës publike, që punonjësve të angazhuar me
kontrata për shërbime të veçanta, të mos u njohin të drejtën për pushime në kundërshtim me rregullat
që përcaktojnë të drejtat e punonjësve që ofrojnë shërbime.

8. Dosjet e personelit

Këshilli duke u mbështetur në procesin e monitorimit të zbatimit të rregullave dhe parimeve të
legjislacionit të shërbimit civil, në institucionet e administratës publike, ka konstatuar se administrimi
dhe mirëmbajtja e dosjeve të personelit, janë në përmirësim të standardeve të përcaktuara me ligj.
Në vetëm një numër të vogël të institucioneve të administratës publike është vërejtur se dosjet e
personelit nuk mbahen në vende të sigurta. Këshilli, ka konstatuar se dosjet e personelit nuk
përditësohen në bazë të rregullave për t’ua bashkangjitur ngritjen dhe zhvillimin profesional
individual të nëpunësve civilë. Këshilli, ka udhëzuar-rekomanduar udhëheqësit e burimeve njerëzore
që të zbatohet neni 5 paragrafi 2 i Rregullores Nr. 03/2011 mbi Dosjet dhe Regjistrin Qendror të
Nëpunësve Civil të Republikës së Kosovës, dhe që me rastin e rekrutimit të sigurojnë të dhënat për
gjendjen civile dhe dosjen penale të kandidatëve të rekrutuar.
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14. RAPORTI PËR SHPENZIMIN E BUXHETIT TË KËSHILLIT

Buxheti i aprovuar për Këshillin, sipas Ligjit 04/L-233 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për
vitin 2014, ka qenë në shumën prej 259.500.00 Euro, kurse buxheti final-SIMFK, ka qenë në shumën
prej 273.746.01 Euro.

Nr
Kategoritë
Ekonomike

Buxheti i
aprovuar sipas

Ligjit
04/L-233

Ndryshimet e
autorizuara sipas

Vendimit të
Qeverisë

Ndryshimet e
autorizuara

sipas Vendimit
të Qeverisë

Buxheti Final -
SIMFK

1 Paga dhe mëditje 193.351.00 14.168.01 ----- 207.519.01

2 Mallra dhe
shërbime

Sshërbime

61.649.00 (-9.247.00) 10.000..00 62.402.00

3 Shpenzime
komunale

4.500.00 (-675.00) --------- 3.825.00

4 Shpenzime
kapitale ------

--------- -------- ---------

Totali 259.500.00 4.246.01 10.000.00 273.746.01
Tabela nr.17 paraqet alokimin e mjeteve sipas kategorive ekonomike

Nga tabela e mësipërme, shihet qartë, se ka dallim në mes të buxhetit të aprovuar dhe buxhetit final
në të gjitha kategoritë ekonomike.

Në kategorinë ekonomike Paga dhe Mëditje, kemi ndryshim prej 14.168.01 €. Ky ndryshim është
pasojë e rritjes së pagave për 25% për nëpunësit civil sipas Vendimit të Qeverisë me numër 03/177.
-Buxheti i aprovuar fillestar për vitin 2014………………………………….......193.351.00 €
-Rritja sipas Vendimit të Qeverisë me numër 03/177..…………….....................14.168.01 €
-Buxheti final në këtë kategori për vitin 2014……...………………………......207.519.01 €

Në kategorinë ekonomike Mallra dhe Shërbime për vitin 2014 kemi zbritje të buxhetit prej 15%
sipas Vendimit të Qeverisë me numër 07/172 të datës 27.02.2014, në shumën prej 9.247,00 €, dhe si
rrjedhojë kemi pasur këtë gjendje:

Buxheti i aprovuar fillestar për vitin 2014.............................................................61.649.00€

Zbritja prej 15% nga buxheti sipas Vendimit të Qeverisë me numër 07/172...........9.247.00€

Buxheti në kategorinë Mallra dhe shërbime ........................................................52.402.00€

Këshilli, duke marr parasysh vështërsitë që ka pasur pas zvogëlimit të buxhetit për 15%, ka
parashtruar kërkesa të veçanta tek Ministria e Financave, dhe pas arsyetimit të kërkesës me Vendimin
e Qeverisë me numër 01/204, të datës 05.11.2014, Këshillit i janë ndarë mjete për mbulimin e
shpenzimeve në kategorinë Mallra dhe shërbime, në shumën prej 10.000.00 Euro.

Si rrjedhojë e Vendimit të Qeverisë me numër 01/204, të datës 05.11.2014, Buxheti final i Këshillit
për kategorinë Mallra dhe Shërbime për vitin 2014 ka qenë 62.402.00 Euro.
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Në kategorinë ekonomike Shpenzime komunale për vitin 2014 kemi zbritje të buxhetit prej 15%
sipas Vendimit të Qeverisë me numër 07/172 të datës 27.02.2014, në shumën prej 675,00 €, dhe si
rrjedhojë kemi pasur këtë gjendje:
Buxheti i aprovuar fillestar për vitin 2014............................................................... 4.500.00 €
Zbritja prej:15% nga buxheti sipas Vendimit të Qeverisë me numër 07/172.............675.00€
Buxheti në kategorinë Shpenzime komunale......................................................... 3.825.00€

Gjatë vitit 2014, nga buxheti i miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, Këshilli ka
shpenzuar në total: 99.89% të buxhetit. Buxheti i shpenzuar në kategoritë ekonomike është si vijon:

Në kategorinë ekonomike Paga dhe Mëditje: Buxheti është shpenzuar në masën prej 100%.
Në kategorinë ekonomike Mallra dhe Shërbime: Buxheti është shpenzuar në masën prej 99.82%.
Në kategorinë ekonomike Shpenzime komunale: Buxheti është shpenzuar në masën 95.40%.

Nr. Kodi buxhetor Buxheti final Të shpenzuara Të pa-
shpenzuara

Të shprehura në
%

1 Paga dhe mëditje 207.519.01 207.519.01 - 100%

2 Mallra dhe
shërbime

62.402.00 62.286.62 115.38 99.82%

3 Shpenzime
komunale

3.825.00 3.649.16 175.84 95.40%

4 Shpenzime kapitale ----- ------- ---- 00

Totali 273.746.01 273.454.79 291.22 99.89%

Tabela nr. 18 paraqet shpenzimet e buxhetit sipas kategorive ekonomike

15. RAPORTIMI RRETH ADRESIMIT TË REKOMANDIMEVE TË ZYRËS SË
AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM

Zyra e Auditorit të Përgjithshëm me rastin e auditimit të pasqyrave financiare mbi shfrytëzimin e
buxhetit të Këshillit për vitin 2013 ka konstatuar vetëm një të gjetur lidhur me të cilën ka lëshuar një
rekomandim, që ka të bëjë me sigurimin e shërbimeve të telefonisë mobile përmes konkurrencës së
lirë, pasi që Këshilli ka shfrytëzuar kontratën të cilën e ka lidhur Ministria e Administratës Publike me
kompaninë ,,VALA”.

Këshilli, ka bërë përpjekje për zbatimin e këtij rekomandimi, por pasi që ofertuesit kanë ofruar
shërbime me të shtrenjta, në krahasim me kontratën që Këshilli e shfrytëzon, dhe si i tillë për mungesë
të buxhetit ky rekomandim nuk ka pasur mundësi të zbatohet.
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16. BASHKËPUNIMI

Këshilli gjatë vitit 2014, përveç kryerjes së detyrave dhe përgjegjësive ligjore, i ka kushtuar rëndësi të
madhe edhe ngritjes së bashkëpunimit me institucionet vendore dhe ndërkombtare.

Në kuadër të bashkëpunimit me institucionet vendore, ka pasur bashkëpunim shumë të mirë me
Komisionin e Kuvendit të Kosovës për Administratë Publike. Poashtu Këshilli i ka ofruar
bashkëpunim të plotë Ministrisë së Administratës Publike, në kuadër të funksioneve dhe përgjegjësive
kushtetuese të Këshillit për mbikqyrjen e ligjshmërisë në shërbimin civil.

Këshilli gjatë vitit 2014, ka pasur një bashkëpunim të mirë me institucionet ndërkombëtare dhe këtu
duhet theksuar sidomos bashkëpunimin me OSBE, GIZ dhe me SIGMA.

Në kuadër të ngritjes së bashkëpunimit në nivel ndërkombtar, Këshilli ka pasur bashkëpunim shumë
të mirë me institucionet relevante në Turqi dhe Shqipëri, në të cilat janë realizuar edhe vizitat
përkatëse me qëllim të shkëmbimit të përvojave dhe praktikave më të mira në fushën e administratës
publike.

Gjithashtu, Këshilli, ka pasur një bashkëpunim të hapur me mediat elektronike dhe mediat e shkruara,
duke ju mundësuar prezencë fizike në çdo organizim të Këshillit si dhe duke ju ofruar qasje në çdo
dokument apo informacion të kërkuar.
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17. KRAHASIMI I PUNËS SË KËSHILLIT PËR VITIN 2014 ME PUNËN E
KËSHILLIT PËR VITIN 2013

17.1 Funksioni i shqyrtimit të ankesave

Në tekstin në vijim do të paraqiten të dhënat për punën e Këshillit për vitin 2014 në krahasim me
punën e Këshillit për vitin 2013, në pajtim me kërkesën dhe formatin e raportit të punës.

Në vitin 2014 në Këshill janë pranuar gjithsej 689 ankesa kurse në vitin 2013 në Këshill janë pranuar
452 ankesa.

Nga kjo e dhënë, konstatohet që në Këshill gjatë vitit 2014 janë pranuar 237 ankesa më shumë se
ankesat e pranuara në vitin 2013.

Këshilli, gjatë vitit 2014 përveç 689 ankesave të pranuara, në shqyrtim ka pasur edhe 38 ankesa, të
cilat janë bartur nga viti 2013 për vendosje në vitin 2014. Bazuar në këto të dhëna, rezulton që
Këshilli gjatë vitit 2014 ka pasur në shqyrtim gjithsej 727 ankesa.
Këshilli në vitin 2014 ka vendosur në mënyrë meritore për 650 ankesa, ndërsa 77 ankesa janë bartur
për tu vendosur brenda afatit ligjor në vitin 2015.

Këshilli, gjatë vitit 2013 përveq 452 ankesave të pranuara, në shqyrtim ka pasur edhe 28 ankesa të
bartura nga viti 2012 për vendosje në vitin 2014. Bazuar në këto të dhëna, rezulton që Këshilli gjatë
vitit 2013 ka pasur në shqyrtim gjithësej 480 ankesa.

Këshilli në vitin 2013 ka vendosur në mënyrë meritore për 440 ankesa, ndërsa 38 ankesa janë bartur
për tu vendosur brenda afatit ligjor në vitin 2014.

Nga këto të dhëna konstatohet që Këshilli gjatë vitit 2014 ka pasur në shqyrtim 247 ankesa më shumë
se në vitin 2013.

Këshilli në vitin 2014 ka vendosur në mënyrë meritore për 210 ankesa më shumë se në vitin 2013.
Nga viti 2014 në vitin 2015 janë bartur 39 ankesa më shumë se ankesat e bartura nga viti 2013 në
vitin 2014.

Në vitin 2014 organet e punësimit kanë pasur për obligim zbatimin e 241 vendimeve të Këshillit. Nga
241 vendime, në vitin 2014 organet e punësimit kanë zbatuar 181 vendime ndërsa nuk kanë zbatuar
54 vendime. Për 3 vendime gjykata ka vendosur shtyrjen e ekzekutimit, kurse për 3 vendime nuk ka
kaluar afati për zbatim.

Në vitin 2013 organet e punësimit kanë pasur për obligim zbatimin e 188 vendimeve të Këshillit. Nga
188 vendime, në vitin 2013 organet e punësimit kanë zbatuar 142 vendime ndërsa nuk kanë zbatuar
46 vendime.

Numri i vendimeve të Këshillit, të pazbatuara për vitin 2014 është për 8 vendime të pazbatuara më
shumë se në vitin 2013.
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Nr. Ankesat/Vendimet Viti
2014

Viti
2013

Ndryshimi Krahasimi i ankesave dhe vendimeve në
mes të vitit 2014 dhe 2013

1. Ankesat e pranuara 689 452 237
↑

Këshilli në vitin 2014 ka pranuar 237
ankesa më shumë se në vitin 2013

2. Ankesat në shqyrtim në
Këshill

727 480 247 Këshilli në vitin 2014 ka pasur në
shqyrtim 247 ankesa më shumë se në
vitin 2013

3. Vendimet e Këshillit për
ankesa

650 440 210
↑

Këshilli në vitin 2014 ka nxjerrë 210
vendime më shumë se në vitin 2013

4. Vendimet e obligueshme
për zbatim

241 188 53
↑

Organet e punësimit në vitin 2014 kanë
pasur obligim për zbatimin e 53
vendimeve më shumë se në vitin 2013

5. Vendimet e zbatuara 181 142 37
↑

Në vitin 2014 janë zbatuar 37 vendime
më shumë se në vitin 2013

6. Vendimet e pazbatuara 54 46 8
↓

Në vitin 2014 nuk janë zbatuar 8 vendime
më shumë se në vitin 2013

7. Ankesat e bartura në
vitin vijues

77 38 39
↓

Nga viti 2014 në vitin 2015 janë bartur 39
ankesa më shumë se nga viti 2013 në
vitin 2014

Tabela nr.19 paraqet krahasimin e ankesave të pranuara, ankesave në shqyrtim si dhe vendimet e nxjerra gjatë
vitit 2014 dhe 2013.

17.2. Funksioni i vëzhgimit të procedurës së rekrutimit të nëpunësve civilë të nivelit
drejtues

Këshilli gjatë vitit 2014 ka marrë pjesë në 44 procedura të vëzhgimit lidhur me procesin e emërimeve
të nëpunësve civil të nivelit drejtues. Nga 44 procedura që janë vëzhguar, Këshilli ka aprovuar 28
procedura të rekrutimit ndërsa ka anuluar 16 procedura të rekrutimit për shkak të shkeljeve ligjore dhe
procedurale.

Këshilli gjatë vitit 2013 ka marrë pjesë në 38 procedura të vëzhgimit lidhur me procesin e emërimeve
të nëpunësve civil të nivelit drejtues. Nga 38 procedura që janë vëzhguar, Këshilli ka aprovuar 34
procedura të rekrutimit, ndërsa ka anuluar 4 procedura të rekrutimit për shkak të shkeljeve ligjore dhe
procedurale.

Në bazë të këtyre të dhënave, vërehet që Këshilli në vitin 2014 ka vëzhguar 6 procedura të rekrutimit
të nëpunësve civilë të nivelit drejtues më shumë se në vitin 2013.

Këshilli në vitin 2014 ka aprovuar 6 procedura të rekrutimit të nëpunësve civilë të nivelit drejtues më
pak se në vitin 2013.

Këshilli në vitin 2014 ka anuluar 12 procedura të rekrutimit të nëpunësve civilë të nivelit drejtues më
shumë se në vitin 2013.
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Nr. Procedura e vëzhgimit Viti
2014

Viti
2013

Ndryshimi Krahasimi i procedurës së
vëzhgimit

1 Procedurat e vëzhgimit lidhur me
procesin e emërimeve të nëpunësve
civil të nivelit drejtues

44 38 6 Këshilli në vitin 2014 ka
vëzhguar 6 procedura të
rekrutimit më shumë se në
vitin 2013

2 Procedurat e aprovuara 28 34 6 Këshilli në vitin 2014 ka
aprovuar 6 procedura të
rekrutimit më pak se në vitin
2013

3 Procedurat e anuluara 16 4 12 Këshilli në vitin 2014 ka
anuluar 12 procedura të
rekrutimit më shumë se në
vitin 2013

Tabela nr.20 paraqet krahasimin e procedurës së vëzhgimit për vitin 2014 dhe 2013

17.3. Funksioni i mbikëqyrjes së zbatimit të rregullave dhe parimeve të legjislacionit për
shërbimin civil

Këshilli në vitin 2014, ka planifikuar të monitorojë 83 institucione, kurse me rishikimin e planit të
monitorimit pas përfundimit të mandatit të tre (3) anëtarëve të Këshillit, është paraparë monitorimi i
55 institucioneve të administratës publike të nivelit qendror dhe lokal.

Në vitin 2014, Këshilli ka realizuar katërdhjetëetetë (48) vizita monitoruese dhe ka përgatitur
katërdhjetëepesë (45) raporte të mbikëqyrjes së zbatimit të rregullave dhe parimeve të legjislacionit
për shërbimin civil.

Në raportet e vitit 2014 të mbikëqyrjes së zbatimit të rregullave dhe parimeve të legjislacionit për
shërbimin civil për 48 institucione të nivelit qendror dhe lokal, Këshilli, ka evidentuar dhe ka
konstatuar 265 shkelje të rregullave dhe parimeve të legjislacionit për shërbimin civil, dhe për shkeljet
e evidentuara ka dhënë 178 rekomandime për zyrtarët përgjegjës të institucioneve të monitoruara.

Këshilli, në vitin 2013, ka planifikuar të monitorojë 112 institucione të nivelit qendror dhe lokal.
Në vitin 2013, Këshilli ka realizuar njëzetëegjashtë (26) vizita monitoruese. Për institucionet e tjera
që nuk janë monitoruar, Këshilli, mbikëqyrjen e respektimit të rregullave dhe parimeve të
legjislacionit për shërbimin civil, ka tentuar ta realizoj përmes pyetësorëve, të cilët ua ka dërguar
insititucioneve, por ka rezultuar i pasuksesshëm, pasi që në pyetësor janë përgjigjur vetëm gjysma e
institucioneve.

Këshilli në vitin 2014 ka planifikuar të monitoroj 57 institucione me pak se në vitin 2013.

Në bazë të këtyre të dhënave, vërehet që Këshilli në vitin 2014 ka monitoruar 22 institucione më
shumë se në vitin 2013.

Këshilli në vitin 2014 nuk ka realizuar 7 monitorime të parapara me Planin e Monitorimit, kurse në
vitin 2013 Këshilli nuk ka realizuar 86 monitorime të parapara me Planin e Monitorimit.
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Nr. Funksioni i mbikqyrjes
Viti
2014

Viti
2013

Ndryshimi Krahasimi i procedurës së
mbikqyrjes për vitin 2014 dhe 2013

1 Vizitat monitoruese të
planifikuara

55 112 57 Këshilli në vitin 2014 ka planifikuar të
monitorojë 57 institucione më pak se
në vitin 2013

2 Vizitat monitoruese të
realizuara

48 26 22 Këshilli në vitin 2014 ka monitoruar 22
institucione më shumë se në vitin 2013

3 Vizitat monitoruese të
parealizuara

7 86 79 Këshilli në vitin 2014 nuk ka realizuar
7 monitorime kurse në vitin 2013 nuk
ka realizuar 86 monitorime të parapara
me Planin e Monitorimit

Tabela nr.21 paraqet krahasimin e procedurës së mbikqyrjes për vitin 2014 dhe 2013


