INSTITUCIONET E PËRKOHËSHME VETËQEVERISËSE
QEVERIA E KOSOVËS / MINISTRIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE
UNMIK

KËSHILLI I PAVARUR MBIKËQYRËS I KOSOVËS

Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës i Kosovës
Nezavisni Nadzorni Odbor Kosova
The Independent Oversight Board Of Kosovo

Raport Vjetor 2006
Godišnji izveštaj 2006
Annual Report 2006

Prishtinë 2007

1

HYR JE
Këshilli i Pavarur Mbikqyrës i Kosovës(KPMK)duke rrespektuar dispozitën e
nenit 14.1 të RReg 2001/36 për Shërbimin Civil të Kosovës e me qëllim të informimit
të plotë për aktivitetin e tij gjatë vitit 2006 ka kënqësinë qe organeve kompetente dhe
publikut të gjëre t`i paraqesë raportin vjetor për vitin e kaluar.
Të bindur “realizimi i objektivave nuk bëhet nga njerëzit por nëpërmjet
njerëzve
“KPMK realizimin e objektivit të tij primar të Mbikqyrjës së tërsishme
të aplikimit të Ligjit Për Shërbimn Civil nuk e ka sforcuar vetem komponenten
thjeshte mbikqyrese dhe imponuese por në masë të madhe i ka dhënë hapsirë
konsultave,këshillimeve dhe bashkëbisedimeve me autoritetet punëdhënëse ne
Shërbimin Civil të kosovës.
Kjo çasje ka rezultuar me një mirëkuptim të dyanshëm,me evitimin e të
metave të konstatuara dhe me ngritjen e nivelit të profesionalizmit në SHCK.
Tërë aktiviteti i KPMK-së që pasqyrohet në këtë raport ka qëllimin e tij të
vazhdueshëm që ky organ të jetë garant i një Shërbimi Civil etik,të bazuar në ligj,i
shumëllojshëm , efikas dhe mbi të gjitha në shërbim të gjithë qytetarëve të Kosovës
dhe këtë duke pasur parasysh faktin se nje shërbim civil i organizuar mirë me nje
administratë kompetente është parakusht i funksionimit
të institucioneve
demokratike dhe sinjal i sundimit të së drejtës
Natyrisht ky raport vjetor i dyti me radhë që harton Këshilli nuk ka
pretendim të shpalosë të gjitha që janë bërë brenda vitit raportues ,por do vëjë në
spikamë pikat kryesore – dominate të aktiviteteve të tij duke përfshire ate që
cilësohet si sukses i këshillit,vështiersi gjat punës ,mangësi apo ngecje në ushtrimin
e detyrave dhe Sfidat e të ardhmës e veçanërisht tranformimin e tij
në një organ që do ti raportojë drejtpërsëdrejti Kuvendit të Kosovës.
Askush nuk mund të jetë plotësisht i kënaqur me atë që është bërë sepse
gjithmonë ekziston më shumë e më mirë,por në pëgjithësi KPMK mendon se
objektivat e tij të parapara për 2006 në masë të madhe janë realizuar dhe do të
vazhdojë me të njejtin përkushtim edhe në vitin vijues.
Me këtë rast falenderojmë Qeverinë e Kosovës,UNMIKU-n,OSBE,DFID
Dhe të gjitha Autoritetet Punëdhënëse në SHërbimin Civil të Kosovës për
bashkëpunim korrekt.
Me rrespekt:
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SHKURTESAT

KPMK- Këshilli i Pavarur Mbikqyrës i Kosovës
IPVQ- Instucionet e Përkohëshme të Vetqeverisjës
UNMIK- Misioni i Kombeve të bashkuara në Kosovë
PSSP- Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm
MSHP- Ministria e Shërbimeve Publike
SHCK- Shërbimi Cilil i Kosovës
K.E - Kryeshef Ekzekutiv ( i komunës apo Agjensionit ekzekutiv)
RREG.- rregullore për Shërbim Civil të Kosovës
UA- Urdhëresa Administrative (2003/2)
LPA – Ligji Për Procedurën Administrative
UA- Udhëzimet Administrative(2005/01 dhe 2005/02)
QKUK-Qendra Klinike Universitare e Kosovës
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AP-Autoritet Punëdhënës
OSBE- Organizat për Basjkpunim e Siguri ne Europë
DFID-
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KËSHILLI I PAVARUR MBIKQYRËS I KOSOVËS

Këshilli i pavarur mbikëqyrës i Kosovës është organ i themeluar me rreg.e
UNMIK-ut 2001/36 për Shërbimin Civil të Kosovës me të cilën janë
paraparë:funksionet,përbërja,kompetecnat dhe fushveprimtaria e këshillit.
Këshilli zyrtarisht është formuar me 23 shtator 2004,me ç`rast anëtarët e
KPMK kanë ë bërë betimin solemn dhe kanë filluar me aktivitetin e tyre ne këshill.
KPMK ka shtat anëtar të cilët emërohen nga PSSP me pëlqimin e
Kryeministrit të Kosovës ,duke u zgjedhur sipas konkursit publik,ne proceduara te
hapura konkuruese dhe duke rrespektuar parimin e meritës.
Këshilli ka kryetarin e këshillit të zgjedhur nga këshilli.
Në përputhje me dispozitat e Ligjit Për Shërbimin Civil anëtarët e KPMK-së
nuk janë shërbyes civil.
Këshilli ka sekretariatin e tij i cili përbëhet nga punëtorët që janë shërbyes
civil në kuptimin e lligjit dhe që për nevojat e KPMK-së kryejne punë administrativoteknike e pregaditore dhe janë staf mbështetës i këshillit
Anëtarët e këshillit zgjidhen për një afat kohor të paraparë me ligj dhe mund
të shkarkohen nga detyra vetëm në rastet e parapara me ligj .
Të gjithë anëtarët e tanishëm të Këshillit kanë një përvojë pune në
Administratën publike,në menaxhimin e resurseve humane dhe përvojë në gjykatat
e Kosovës që apsolutisht i bënë ata të përshtatshëm dhe kredibil në ushtrimin e
funkisoneve të anëtarit të Këshillit.
këshilli sipas ligjit në fuqi ka tri funksione kyqe ;
-

Funkcionin e zgjedhjes së ankesave të shërbyesve civil
dhe aplikueëve për punë në SHCK në shkallë të fundit
në procedurën adsministrative
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-

funkcionin e shqyrtimit të emërimeve të udhëheqësëve
të departamenteve në Shërbimin Civil të Kosovës

-

Funkcionin e vlersimit të rrespektimit të Ligjit për Shërbimin
Civil të Kosovës në Autoritetet Punëdhënse të SHCK

BAZA LIGJORE E VEPRIMIT

Këshilli i Pavarur Mbikqyrës i Kosovës bazën ligjore për ushtrimin e
aktiviteteve të veta e ka në legjislacionin pozitiv në Kosovë dhe sidomos në:

Rreg.2001/36 Për shërbimin Civil të Kosovës
UA 2003/2 për Implementimin e rreg 2003/1
Ligjin Mbi proceduarat Administrative(ligji i K.Kosoves nr 02L-28)
U.A. 2005/01 MSHP / Rregullat e Punës të KPMK-së
U.A për rregullat e proceduarve të ankimit në KPMK 2005/2
12 udhëzimet administrativetë MSHP për proceduart e SHCK
Ligjet e aplikushme në Kosovë sipas rreg,nr1999/24 për Ligjin e
aplikueshëm në Kosovë

Përpos kësaj KPMK gjat vizitave monitoruese përdorë edhe pytësorët për zhvillimin
e kontrollimeve monitoruese lidhur me pajtusjmërinë e aplikimit të Ligjit të SHCK
në A.Punëdhënëse,hartyes i të cilit është vet këshilli.
Gjithashtu palët ankuese jan të obliguara të plotësojnë formën obligatore të
ankimit me të gjiha pozicionet e parapara ne te në përputhje me dispozitat e UA
2005/02 për Proceduarat e Ankimit që u Përmbahet KPMK-ja.
Një burim tjeter formal dhe praktik të cilin anëtarët e KPMK e shfrytëzojnë
sidomos gjat procedurave të organizimit dhe mbajtjes së seancave dëgjimore me
palët prezente është Broshura Udhëzuese e cila u hartua nga KPMK dhe OSBE
,ndersa u dikutua dhe u Aprovua në seminarin organizuar të përbashkët në Ohër të
Maqedonisë.
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FUNKSIONI I ANKESAVE

Shërbyesit Civil të punësuar në Shërbimin Civil të Kosovës kur konsiderojnë
se me ndonjë veprim të Autoritetit të tyre punëdhënës u është shkelë ndonje e drejtë
nga marëdhënja e punës kanë të drejtë ti ankohen Këshillit të Pavarur Mbikqyrës të
kosovës.
Kjo e drejtë shërbyesve civil u takon vetem në rsatin kur ata kanë shfrytëzua –
shterrë të gjitha mjetet ankimore brenda institucionit ku ata punojne apo kanë
punuar.
Po të njejtën drejtë të ankimit pranë KPMK-së e kan edhe aplikuesit për punë
në Shërbimin Civil të kosovës me kusht që para se të jene ankuar në KPMK të
ankohen në komisionin e ankesave të Instucionit ku kanë aplikuar për punë.
Sapo të vijë një ankesë në KPMK ajo rexhistrohet në sekretariatin e tij dhe pas
protokolimit procedohet për vendosje ne këshill.

Një komision prej tre anëtarësh i këshillit në emër të këshillit ndërmer të
gjitha veprimet procedurale për zgjedhjen e lëndës së ankesës duke përfshire :
shqyrtimin e provave të paraqitura në lëndë,organizimin dhe aranzhimin e seancave
degjimore,dëgjimin eventual të dëshmitarëve,hartimin e procesverbaleve te seancave
dëgjimore,mbajtjen e senacës pëR këshillim dhe votim dhe përfundimisht nxjerrjen e
VENDIMIT për lëndën konkrete të ankesës;(shiko një shembull të ankesës të arritur
në KPMK)
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Në periodën kohore për të cilën raportohet, pra në vitin 2006 në sekretariatin
e KPMK-së janë rexhistruar 189 ankesa dhe menjher
pas ndërmarjes së
proceduarave tekniko –administrative të protokolimit jan proceduar për vendosje ne
këshill.
Të ndara sipas përkatësisë nacionale ankesat rezultojnë 186 ankesa
tëparaqitura nga ankuesit e përkatësisë nacionale shqiptare dhe 03 ankesa të
paraqitura nga ankues të përkatësisë nacinonale sërbe.(shih grafikonin përkatës}
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Pas shqyrtimit të plotë të bazave ankimore dhe arësyeve të ankesve
KPMK ka konstaar se ankesat kanë për subjekt ankimor:
Ndërprerje të kontratës së punës................ 64 ankesa
Mosvazhdim i kontratës së punës...............26 ankesa
Kontestim konkursi ....................................... 50 ankesa
Kompensim material.......................................13 ankesa
Degradim nga posti .........................................13 ankesa
Ndrrim të vendit të punës ...............................08 ankesa
Suspendim nga detyra......................................07 ankesa
Masa diciplinore.................................................04 ankesa
Mospërparim në detyrë....................................02 ankesa
Moszbatim të vendimeve...................................02 ankesa

Numri total i ankesave të aritura sipas bazës ankimore
200

189

180
160
140
120

33,8%

100

26,4%

80
64

60

13,7%

50
40

6,9%

26

20

13

0

1

Numri total i ankesave të aritura

189

Ndërprerje e kontratës së punës

64

Mos vazhdimi i kontratës së punës

26

Kontestim konkursi

50

Kompenzim material

13

Degradimi

13

12

6,9%
13

25

1%

2

1%

2

2,1%

4

20

15
3,7 %

7

10
4,2%
8

5

0
1
Moszbatimi i vendimeve 2 ose 1%
Mosngritje në detyrë

2

2 ose 1%

4 ose 2,1%

Masa disiplinore

Suspendimi 7 ose 3,7%
Ndërrimi i vendit të punës 8 ose 4,2%
Numri total i ankesave të zgjedhura

Pas zbatimit të proceduarve të parapara me ligj komisionet përkatëse të
KPMK-së kanë zgjdhur 129 ankesa dhe lidhur me to kanë marrë vendimet meritore
dhe ate:
31 ankesa ose 24% janë aprovuar
22 ankesa ose 17.7% janë aprovuar pjesërisht
57 ankesa ose 44.2% janë refuzuar
19 ankesa ose 4.7%janë hudhur poshtë ose janë tërheqë nga
ankuesit
shiko grafikonin përkatës
57

60

50

40
31
30

44,2%
22
19

24%

20

17%
14,7
%

10

0

1

2

Ankesat të aprovuara

31

Ankesat pjesërisht të aprovuara

22

Ankesat të refuzuara

57

Ankesat të hudhura ose tërhequra

19

13

Për të ilustruar formën dhe menyrën e marrjës së vendimeve nga komisionet
përkatëse të Këshillitpo prezentojmë dy kopje të vendimeve të marra pas
përfundimit të proceduarave të parapara me nenin 11 të rreg 2001/36 dhe me
metodologjinë e paraparë me Udhëzimin Administrativ 2005/02 MSHP për
proceduarat e Ankesave të cilave u Përmbahet KPMK
Është e rëndësishme të përmendet se VENDIMIT të marrë i paraprijnë një
varg veprimesh procedurale të komisionit i cili është i ngarkuar nga ana e këshillit
për vendosjen e lëndës kokrete të ankesës.
Një ankesë e parashtruar në KPMK nga ana e komisonit mundet të vendoset
në bazë të shkresave të deponuara në lëndë nga pala ankuese dhe autoriteti
punëdhënës vendimi i të cilit atakohet me ankesë.Në këto raste kur ka prova të
mjaftueshme komisioni në seancën jopublike për këshillim e votim do të marrë
vendimin meritor gjithnjë duke u bazuar ne nenin 5.7 të U.A 2005/02 mbi
Procedurat e ankesave në KPMK.
Në rastet kur ka konflikt të fakteve materiale dhe kur komisioni konstaton se
është e nevojshme që të organizohet seanca e shqyrtit pregaditor-kryesor për
dëgjimin e palëve ,atëherë sekretariati i KPMK ndërmerr të gjitha masat e
nevojshme që kjo seancë aranzhohet duke i njoftuar palët për datën dhe vendim e
mbajtjës së seancës dëgjimore.(shih fton e nje seance në KPMK)

shiko dy shembuj të ankesave të zgjedhura:
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a} shembull kur ankesa e ankuesit është aprovuar
b) shembull kur ankesa e ankuesit është refuzuar
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IMPLEMENTIMI(ZBATIMI) I VENDIMEVE TË KPMK-së

Vendimet e KPMK-së janë të obligueshme për tu zbatuar nga organet
punëdhënëse në Shërbimin civil të Kosovës. Sipas nenit 11.3 të rreg.2001/36
përgjegjës për zbatimin e VENDIMEVE të KPMK-së janë sekretarët e përhershëm të
Ministrive dhe Përgjegjësit kryesor të Organit të punësimit përkatës(kryeshefat
ekzekutiv).
Nga 129 vendime të marra gjat vitit 2006, 119 nga to janë zbatuar,3 pas
vizitave të bëra në Autoritetet Punëdhënëse dhedhenjes së shpjegimeve plotësuese
për pasojat e moszbatimit të vendimeve të KPMK-së janë në procesin e
implementimit dhe 7 nuk jan zbatuar(shiko grafikonin përkatës)

Numri total i ankesave të zgjedhura
Të implementura
Në proces të implementimit
Të paimplementuara
Në proces të implementimit

3
2,3%

Të implementuara

119

Të paimplementuara

7
5,4%

Numri total i ankesave të zgjedhura

100%

92,2%

129

Në rastet kur organi i punësimit dështon të zbatojë vendimin e
këshillit,këshilli menjëher lajmëron PSSP dhe Kryeministrin(neni 11.4 i të njetës rreg)

(shih kopjen e nje njoftimi)
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Nga tabela e mësipërme vërehet se vendimet e Këshillit në masë ma të madhe
zbatohen por ka edhe raste kur ato për arësye jo bindëse e të pajustifikueshme nuk
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zbatohen ose zvariten për kohë më të gjatë me qëllim që me kalimin e kohës të bëhet
i pamundëshëm zbatimi i tyre.

Cilat janë organet punëdhënëse që nuk i kan zbatuar vendimet e KPMK-së:
Komuna e Vushtrrisë nuk ka zbatuar dy vendime të KPMK-së
Komuna e Ferizajit nuk ka zbatuar një vendim të KPMK-së
Komuna e Gjilanit-Qendra e Mjesisë Familjijare nuk ka zbatuar 2 vendime
Komuna e Mitrovicës nuk ka zbatua 1 vendim të KPMK-së
Ministria e Punës dhe Miqenjës Sociale nuk ka zbatua 1 vendim të KPMK-së
Autoritetet punëdhënëse që janë shum kooperative ne zbatimine vendimeve
të KPMK-së janë:
Komuna e Prishtinës, Komuna e Malishevës,Komuna e Shtimes,Ministria e
Punës,Ministria e Bujqësisë etj.(shiko shembullin e nje njoftimi nga autoriteti
punëdhënës për zbatimin e vendimit të këshillit).
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Sipas nenit 11.6 të po kësaj rregulloreje vendimi i KPMK-së
konsiderohet si përfundimtar në procedurë administrative dhe duke u bazuar në
Ligjin mbi Konfliktet Administrative si i tillë do te mund të apelohej vetëm Gjykatën
Supreme të Kosovës e cila do të vlerësonte ligjshmërinë e vendimit.
Në esence në këtë drejtim ka disa moskuptime sepse Gjykata Supreme
pranon paditë e parashtruara nga Palët e paknqura për konflikt administrativ por
pastaj i kthen në Gjykatat Komunale ku në shumicën e rastev po ata gjykata më parë
jan shpallur jo kompetente për të vendosur lidhur me të njejtat lëndë.Kjo
konsiderojmë se është një verprim i paarsyeshëm dhe që shkon në dëm të palëve
duke krijuar vonesa të pajustifikueshme .
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FUNKCIONI I SHQYRTIMIT TË EMËRIMEVE NË NIVEL TË
UDHËHEQËSVE TË DEPARTAMENTEVE NË SHCK.

Funksioni i i dytë i këshillit është shqyrtimi i emërimeve të shërbyesëve civil
në nivelin e Udhëheqësëve(drejtorëve} të Departamenteve në Shërbimin Civil të
Kosovës.
Ky fuksion ështyë i paraparë me nenin 12.të rreg.2001/36 për SHCK dhe me
ketë parashihet obligimi i KPMK-së që me nje komision të cakttuar nga këshilli të
vëzhgojë procedurën e

zgjedhjës së drejtorëve të departamenteve në të gjitha

organet punëdhënëse të Shërbimit Civil të Kosovës.Në të njejtën kohë organet
punëdhënëse në SHCK janë të obliguara që të njoftojnë me kohe për kohën e
mbajtjës së intervistës për plotësimin e vendeve të punës së drejtorëve të
departamentit dhe që komisionit të caktuar për vëzhgim të KPMK-së ti japin tërë
dokumentacinin e nevojshëm lidhur me veprimet procedurale të ndërmarra nga
organi punëdhënës për rastin konkret.

Organet punëdhënëse në SHCK në shumicën dërmuese të rasteve
përmbushin obligimin ligjor dhe ftojnë KPMK-në të vëzhgojë procedurën e zgjedhjës
së drejtorëve të departamenteve,dhe e vetmja ngecje në këtë drejtim i referohet
komunave të veriut të Kosovës Leposavicit,Zubin Potokut dhe Zvecanit ndersa ne
nje rast edhe Komuna e Prizerenit ka dështuar ta njoftoje kPMK-në me kohë për
datën e mbajtjës së intervistës për Drejtor të Departamenteve.(shih dy kërkesa për
vëzhgim procedure të emrimit të drejtorëve të departaneteve)
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Duke ushtruar këtë funksion KPMK ka realizuar 56 vizita vëzhguese në gjatë
të cilave është monitoruar procedura ligjore e zgjeshjes së 84 drejtorëve të
departamenteve.(shih diagramin e mëposhtëm)
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0

Menqenëse është viti i dytë me radhë që KPMK e ushtron veprimtarinë e vet
dhe që rregullisht merë pjesë në vëzhgimin e këtyre emërimeve,mund të
konkludojmë se krysisht procedurat e parapara me ligj zbatohen.Mirpo ka edhe rasti
kur për shkak të lëshimeve proderuale KPMK rekomandon vazhdimin e aftit të
konkurimeve edhe për 15 ditë tjera apo kur ky afat ka kaluat edhe ripersëritjen e
konkursit. Një rekomandim i tillë është bërënë 18 raste dhe të gjitha rekomandimet
janë përfillur.
Rekomandimi për zgjatjen e aftit të konkurimit të kandidatëve apo edhe
ripërseritja e konkursit është bërë kryesisht për dy shkaqe.
Mos publikimit të konkursit në përputhje me nenin 4.1 të UA2003/2 dhe
përmbushjen ekritereve të parapara me nenin 4.2 të të njejtës urdhëresë
Administrative lidhur me përfaqësimin gjinor e etnik në shpallje.
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Një rekomandim i tillë është dhënë edhe në rastet kurë komisioni intervistues
nu ka qenë i komponuar në përputhjme me dispozitën e nenit 7.2 të UA 2003/2
ndërsa autoriteti punëdhënës nuk ka ofruar prova për Komisionin e KPMK-së se ka
bërë përpjekjet e duhura për ta komponuar një komision të tillë dhe të ketë
ndërmarrë veprimet e parapara me nenin 7.3 të të njejtës Urdhëresë Administrative
që një proces të tilllë do ta bënte të ligjshëm.

Nga rastet të rekomandimeve për ripërsërritjen e konkursit-shpalljes
po përmendim:Konkursain e KK-Kamenicë për zgjedhjen e të gjithë drejtorëve të
Drejtorive

Komunale,Konkursiet

në

Ministrinë

e

Kulturës

,Rinisë

dhe

Sporteve,Ministrinë e Trgtisë dhe Industrisë,Ministrinë e Kthimit dhe Komuniteteve,
Ministrinë e Bujqësisë, Min. E Shëndetësisë etj.
Ntyrisht se i takon komisionit intervistues të A.Punëdhënës të zhvillojë
procedurën e intervistimit dhe të marrë një vendi meritor për kandidatët që duhet të
zgjidhen ne postin e shpallur,por roli i KPMK-së është që të sigurojë edhe kandidatët
që kan konkurua e edhe publikun e gjerë se procedurat e parapara me ligj janë
rrespektuar dhe sidomos parimi udhëheqës i MERITËS i LSHCK i paraparë me
nenin 2.1 të rreg.2001/36.

Pas vëzhgimit të procedurës së zgjedhjës së drejtorëve të departmantit
në një autoritet punëdhënës ,komisioni i caktuar nga këshilli i referon me RAPORT
të shkruar Këshillit dhe Këshilli në pëputhje procedurat e parapara me rrgulloren
për punën e tij merr një VENDIM meritor për raportin.
Në rast se Këshilli duke u bazuar në raportin e komisionit të tij
konstaton se gjat këtyre procedurave zgjedhore jan shkelur parimet udhëheqëse të
Shërbimit Civil të Kosovës, ai menjëherë lajmëron Kryeministrin dhe PSSP-në.
(shiko nje kopje të një raporti të komisionit vëzhgues të paraqitur për aprovim në
KPMK-)
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INSTITUCIONET E PËRKOHSHME VETQEVERISËSE
PRIVREMENA INSTITUCIJA SAMOUPRAVE
PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT
QEVERIA E KOSOVES / MINISTRIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE
VLADA KOSOVA / MINISTARSTVO JAVNIH SLUŽBI
GOVERNMENT OF KOSOVA / MINISTRY OF PUBLIC SERVICES
KËSHILLI I PAVARUR MBIKËQYRËS I KOSOVËS
NEZAVISNI NADZORNI ODBOR KOSOVA
INDEPENDENT OVERSIGHT BOARD FOR KOSOVA

Në bazë të nenit 12 par 1.pika(a dhe b) të rreg 2001/36 për SHCK .pas përfundimit të
vëzhgimit të procedurës të zgjedhjës së drejtorit të dep.të
Industrisë,Tregtisë dhe Ndërtimtarisë.Komisioni i KPMK-së në përbërje Sevdail
Kastrati.kryetar, Nebojsa Azdejkovic dhe Bahtir Troshupa ,anëtarë Këshillit i
paraqet:
RAPORT
PËR VËZHGIMIN E PROCEDURËS SË ZGJEDHJËS TË DREJTORËVE TË
DEPARTAMENTEVE TË INDUSTRISË,TREGTISË DHE NDËRTIMTARISË
NË MINISTRINË E TRGTISË DHE INDUSTRISË
Mareriali i ofruar për KPMK-Dosja komplete e regrutimit:

Kopja e konkursit dhe e konkursit të rishpallur në tri gjuhë
Vendimi për komisionin intervistues
Lista e kandidatëve që kan konkurua
Lista e kandidatëve të seleksionuar për intervistim
Fletaplikacionet e kandidatëve që intervistohen
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Pas kontrollimit të dosjes së ofruar komisioni i KPMK-së konstaton:
Me rastin e kontrollimit të parë të dokumentacionit u konstatua:
Konkursi ishte shpallur ne mediat përkatëse dhe ne gjuhet e parapara
me ligj dhe se ishte vazhduar për 15 ditë me ndërhyrjen e KPMK-së
Komisioni kishte përcaktuar kritetret e intervistimi
Komisioni intervistues ishte formuar në përputhje me nenin 7,3 të UA
2003/2 dhe përbëhej nga:Adem Zogiani ud i sek permanent,Xhevat
Bekteshi drejt i dep.të Metrologjisë,Avdullah Haxhiu.zv.dert. i dep.te
Admin.Resmije Mumxhiu drejt e Admin,ne MEM.dhe Hafiz Gara
.kryeshef i Agje, të Standarnizimit.
Pozitat e shpallura :Drejtor i Departamentit të Industrisë ,dep.të
Tregtisë dhe të Dep.të Ndërtimtarisë.

Pas kontrollit të dokumentacionit komisioni i KPMK-së konstatoi
Se janë përmbushur të gjitha kushtete për mbajtjen e intervistës
RRJEDHA E INTERVISTËS
Vendi i mbajtjes së intevistës ishte i përshtashëm
Kandidatëve iu parashtruan përafërsisht të njejtat pyetje
Kandidatët kishin kohe të njejtë në dispozicion për intervistim
Atmofera e përgjithëshme e qete,relaksuese dhe tolerante

Konstatimi i përgjithëshëm
PROCEDURA E ZGJEDHJE SË KANDIDATIT PËR POZITËN E
DREJTORËVE NË MINISTRINË E TREGTISË DHE INDUSTRISË
ISHTE NË PËRPUTHJE NENIN 2.1 TË LSHCK(2001/36)
Komisioni i KPMK-së
1.Sevdail Kastrati.kryetar
________________________
2.Nebojsa Azdejkovic,anëtar
________________________
3Bahtir Troshupa,anëtar
________________________
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Edhe pse me Rregulloren për Shërbimin Civil të Kosovës (neni 1) janë të
përkufizuar si shërbyes civil drejtorët e departamenteve të Ministrive dhe
Agjensioneve Ekzekutive kanë dallime ne menyrën e zgjedhjes nga drejtorët e
departamenteve të Komunave të Kosovës .
Të parët zgjedhen sipas procedurave të përgjithshme të parapara me LSHCK
dhe UA 2003/2 ndërsa Drejtorët e dep.të Komunave kanë një karakteristikë sepse
kanë edhenje akt juridik më shumë në përdorim ekjo është rreg,2000/45
Vetëqeverisjen E Komunave dhe involvimin e Asambleve Komunale në këtë proces.
(neni 31 i kësaj rregulloereje)
Sidoqoftë komisioni vëzhgues i KPMK-së i ka parasyshë specifikat e rastit dhe
gjithmonë kujdest për ligjshmërinë e procedurës të vëzhguar.
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FUNKSIONI I VLERËSIMIT TË RRESPETIMIT TË LIGJIT
Një administratë funksionale,transparnete,efikase ,gjithpërfshirëse,në shërbim
të të gjithë qytetarëve të vet mund të përmbush objektivat e veta vetëm nëse
funksionon në bazë të ligjeve pozitive dhe nëse zbatimin e ligjeve e ka imperativ.
Funksioni i vlersimit të zbatimit të ligjit nëpër Autoritetet Punëdhënëse të
SHCK,apo funksioni i tretë i KPMK-së e ka pikërsht këtë qëllim.Duke kryer viztita
kontolluese ,duke shqyrtuar të dhënat e punësimit në dosjet personale,duke
percjellur procedurat e rekrutimit në SHCK,këshilli kujdeset që parimet udhëheqëse
mbi bazën e të cilave Shërbimi Civil i Kosovës është ngritur edhe të jenë përdihmëri
reale dhe jo fiksion i imagjinuar i të së ardhmës.
Në këtë drejtim KPMK tashmë është organ i cili plotësisht funksional dhe
apolutisht i përkushtuar për mbikqyrje efektive të SHC gjithnje duke u bazuar në
norma ligjore dhe duke aplikuar metoda të njohura ,të aplikueshme edhe ne organet
si KPMK-ja në Angli.Shqipëri,Kanada e tj.
Funksionin e vlerësimit të rrespektimit të Ligjit të Shërbmit Civil ,këshilli për
vitin 2006 e ka zhvilluar në përputhje me planin për vizitat monitoruese-kontrolluese
që do të beheshin në organet punuese të Shërbimit Civil të Kosovës.
Ndërsa i tërë procesi i zhvillimit ë kontrollimve bazohej në pytësorin unik i
cili në vete ngerthen aktivitetet që ndërmirren ,dokumentacionin që kërkohet të
kontrollohet,personat që kontaktohen etj.
Pytësori përmban tri faqe të shkruara dhe është dokument gjenerik i Këshillit
i cili si tillë ka shërbyer edhe si udhërrëfyes për përcjelljen e aktiviteteve të caktuara
në SHCK edhe për organe tjera që merren me Shërbimin Civil si DASHC i Ministrisë
së Shërbimeve Publike dhe ekipeve komunale të OSBE-së

Në Ministri, Agjensione Ekzekutive dhe në Komunat e Kosovës për të
konstatuar gjendjen reale në këtë lami këshilli është prezenentuar me dy anëtarë të
vet dhe me asistencen e plotë të zyrtarës për monitorim nga sekretariati i Këshillit.
Për këtë qëllim janë kryer :
57 vizita monitoruese ne Autoritetet punëdhënëse dhe ate:
Ministri ......................................... 14 vizita
Agjesinone Ekzekutive ............... 6 vizita
Kryeministri .................................. 1 vizitë
Kuvend të kosovës ........................ 1 vizitë
Komuna ............................................ 27 vizita
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ATK ................................................... 1 vizitë
Spitale regjionale ............................. 1 vizitë
QKUK .......................................... 1 vizitë
Univerziteti i Prishtinës ............ 1 vizitë
Qendra e Studentëve .................. 1 vizitë
Gjat procesit të monitorimit KPMK ka konstatiuar se ne krahasim me vitin
paraprak është bërë përparim në zbatimin e proceduarve të parapara me
rreg.2001/36 por akoma ka raste ku ka sfera që duhet të përmirësohen dhe për këte
Këshilli ka lëshua 51 raporte me rekomandime për përmirsimin e veprimeve të
caktuara.
Rekomandimet kanë të bëjnë kryesisht me këto fusha:
Mos emrimi menaxherit të personelit .................. 1 rast
Mos bartja e kompetencave menaxherit të personelit... 7 raste
Kohëzgjatja e kontratave të punës në kundërshtim me ligjin...2 raste
Moskompletimi i dosjeve personale................................... 17raste
Mosmbulimi i dosjeve personale të shëndetësisë dhe arsimit nga ana
e autoriteteve të komunës. ............................................... 16 raste
të meta ne zhvillimin e procedurave të konkursit.......... 08

(shiko nje raport me rekomandimin përkatës)
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Nga fushat të cilat gjatë vizitave monitoruese janë cilësuar se duhen
përmirsime karakteristike janë psh : kohëzgjatja e kontratave të punës për drejtorët e
Komunës së Pejës në 4 vite edhe pse ata janë shërbyes civil dhe me neni 3.3 të
rreg.2001/36 parashifet kohëzgjatja e kontratave të punës deri ne tri vite,e njeta
gjendje është në Universitetin e Prishtinës për Profesorët Universitar.
Kryeshefat ekzekutiv në disa komuna akoma nënshkruajnë kontratat e punës
(psh,KK-Kamenicë,Obiliq etj)duke mos e bartë këtë përgjegjësi tek menaxherët e
personelit të cilët sipas ligjit janë organ i emërmit dhe natyrsiht që kryeshefat
ekzekutiv janë zyrtarët më të lartë egzekutiv dhe aporovues dhe nenshkrimi i
kontratave nga menaxherët e personelit është më shumë çështje teknike se sa
substanciale,në dosjet personale ka mungesa të dokentacionit personal në bazë të të
cilit do të përcaktohej mosha e shërbyesit civil dhe statusi i banorit të Kosovës e që
lidhen me pensionimin e shërbyesit civil dhe fitimin e statusit të shërbyesit civil.
Duke u bazuar në rekomandimet e vazhdueshme të këshillit në çështjen e
mbulimit të dosjeve personale të të punësuarve në arsim dhe shëndetësi ku
juridikisht Komuna ka statusin e punëdhënsit janë bëre përarime të dukshme.Në
shumicën e komunave në këto dosje tashme kanë çasje menaxheret e personelit të
komunave por akoma ka komuna ku kjo nuk ka mundur të behet.
Arsyetimet janë kryesisht të natyrës teknike si mungesa e sipërfaqës për
ruajtje për dosje,apo pamundësia teknike e trasferit të tyre.

Gjatë vëzhgimit të rasteve të proceduarve dicplinore në Organet punëdhënëse
të shërbimit civil janë vërejtur përparime të dukshme në udhëheqjen e proceduarve
diciplinore në mënyrë kualitative.Komisionet diciplinore në më pak raste shqitojnë
masën dicipliore”ndërprerje e marëdhënjës së punës” dhe orientohen për shqitimin
e masave më të buta diciplinore.
Këshilli në 4 raste ( dy Ministria e Bujqësisë,një në KK-DKA Istog,një në
MTPT)ka konstatuar se shqiptimi i masës diciplinore është bërë duke anashkaluar
dispozitat ligjore dhe me vendim ka urdhëruar në tri raste anulimin e masave
disiplinore ndërsa në një rast ripërseritjen e procedurës.(të gjitha janë zbatuar)
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Çështje tjera të konstauara të vlefshme për tu veçuar janë, në momentin e vizitës
psh: në KK-Prizeren drejtorët e drejtorive komunale punonin me kotrata të skaduara
të punës ,Ministria e Punëve të Brendshme akoma nuk kishte emëruar menaxherin e
personelit dhe fomuar komisionin diciplinor e të ankesave,në Ministrinë e arsimit
sekretari permanent vendoste për ankesat e shërbyesëve civil në shkallë të fundit,në
dosjet personale të shërbyesëve civil të Ministrisë së drjetësisë kishte raste të
mungesës të dokumentacinit personal etj e të gjitha këto u përmirsuan në përputhje
me rekomandimet e KPMK
Clat rekomandime nuk janë zbatuar :
Në komunën e Pejes dhe Univerzitetin e Prishtinës akoma janë kontratat e
punës për drejtorët e drejtorive komunale ,përkatësisht profesorët universitar në
kohëzgjatje prej 4 vitesh edhe pse me nenin 3,3 të rreg.2001/36 është kjartë e
përcaktuar kohëzgjatja e tyre.
Në komunën e Pejës pas vizitës së fundit monitoruese jan marrë garanci se ky
rekomandim i KPMK-së do të rrepektohet ,menjëher me rastin e vazhdimit të
kontratatve të reja të punës në mars të vititi 2007 dhe se kontratat e reaja të punës do
jenë në opërputhshëri me ligjin,ndërsa kotratatat e profesorëve Universitarë janë të
shkruara sipas normave të Statutit të UP implementimi i rekomandimit të Këshillit
varet nga dinamika e harmonizimit të Statuti të U.P
Në komunën e Kamenicës ,të Klinës e të Obiliqit K.E akoma nënshkruajnë
kontratat e punës dhe në këtë drejtim KPMK në rast të mospërmbushjes së
rekomandimeve do veprojë në përputhje me ligjin.
Në këtë drejtim është e rënësishme të përmendet se puna e mirë e
menaxherëve të personelit në Autoritetet punëdhënëse ka bërë zbatimit të Ligjit për
Shërbimin civil ti kushtohet rëndësi e posaçme dhe
që procedurat
e
rekrutimit,diciplinore dhe të ankimit brenda një autoriteti punëdhënës të SHCK të
zhvillohen në të shumtën e rasteve në përputhje me dipozitat ligjore.
Këshilli vlerson se menaxherët e personelit në KK-Viti,KK-Malishevë,KKShtime,MTPT.Qeverinë e Kosovës kanë dhënë kontribut të çmueshëm në organet e
tyre punëdhënëse për aplikimin e ligjshmërisë në përgjithësi dhe të proceduarve të
aplikueshme në shërbimin civil në veçanti.

Gjithashtu më të njejtën kohë edhe Avokatët Publik të Komunave të
Prishtinës,Skenderajit,Vushtrrisë dhe Ferizajit kanë treguar profesionalizëm të
theksuar gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre dhe bashkpunim korrekt me këshillin
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Pavarsisht nga fakti se ndikimi i tyre në rrjedhat e përgjithëshme në organin e tyre
punëdhënës nuk ka qenë i plotë pëe shkaqe të natyrave të ndyshme.

AKTIVITETE TJERA TË KËSHILLIT
Këshilli i pavarur Mbikqyrës përpos detyrave të tija të zakonshme të parapara
me Ligj dhe akte tjera juridike rëndësi të posaçme i ka kushtuar edhe bashkpunimit
me organe tjera dhe shtimit të njohurive profesionale të anëtarëve të vet duke
shkëmbyer përvojat e punës me ato organe si dhe duke bërë përpjekje që
eksperiencën e fituar ta aplikojë në veprimtarinë e tij të përditëshme.
Këtë kontekst KPMK ka zhvilluar vizitë pune në Republikën e Shqipërisë
duke qenë mysafir i Komisionit të Shërbimit Civil të këtij vendi .
i raporton Kuvendit të Kosovës.
Vizita ka pasë për qëllim thellimin e bashkëpunimit shumë të mirë me këtë
organ që ka veprimtari thuajse identike me KPMK dhe gjithashtu të trajtohet çështja
e funksionimit të këtij komisioni ,relacionet me Kuvendin.linjat e përgjegjësisë dhe e
tëra kjo në funksion të marrjës së inofrmacioneve dhe dokumentacionit realavant i
cili do ti shërbente procesit të Tranformimit të KPMK-së në një organ të pavarur që
Raporton drejtpërsedrejti Kuvendit të Kosovës.

Anëtarët e Këshihillit në Tiranë
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në Komisionin e Shërbimit Civil të Shqipërisë

Komisioni i Shërbimit Civil të Shqipërisë ka bërë një vizitë kthyese në Kosovë
Dhe me at rast kryetari i këtij komisioni i shoqëruar nga zyrtari për marëdhënje me jasht kan
vizituar zyrat e KPMK-së ku jan njoftuar për të rezulatatet e arritura të këshillit si dhe
rrjedhat e përgjithshme në Shërbimin Civil të Kosovës.

Përfaqësuesit e Komisionit të Shërbimit Civil të Shqipërisë në KPMK-Prishtinë
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BAHKËPUNIMI ME OSBE-në
Një kaptinë e veçant e aktiviteteve të KPMK-së gjat vititi 2006 ishte bashkpunimi
shum i frytshëm dhe reciprok me OSBE-në-misioni në Kosovë,
Ky bashkpunim fillimisht i inicuar nga vizita e zyrtarës së dep.të Demokratizimit
z.Katja Salsback ,gradualisht shtohej ne nje aktvitet shum të avancuar në disa segmente edhe
të përbashkët.
Me rastin e vizitave monitoruese në Komunat e Kosovës me kërkesë të OSBE që
natyrisht u paranua nga KPMK të pranishëm ishin edhe ekipet monitoruese komunale të
OSBE.Në raste konkrete shkëmbimi i informacioneve për situata konkrete u tregua si shum i
dobishëm dhe rezultoi me eliminimin e parregullsisve të konstatuara në Shërbimin Civil të
Komunës së caktuar.
Ky bashkpunim u thellua me ermirimin e nje këshilltari të veçant për KPMK(jean Poll
proloux) nga ana e OSBE i cili dha kotribut të çmueshëm në punën e KPMK-së
Si rezulatat i këtij baskpunimi OSBE- në në muajin shtaror 2006 në OHËR të rep
është mbajtur nje seminar pune me prezzencën e të gjith anëtarëve të KPMK dhe
përfaqësuesëve të OSBE-së.Seminari është mbajtur nga 12.09. deri më 15.09 2006 dhe ka
shtjelluar tri tema kryesore::
1.
2.
3.

Transformimi i KPMK-së në një organ të pavarur që i raporton kuvendit të Kosovës në
përputhje me nenin 7.2(pasusi i fundit) i të njejtës rregullore.
Seancat dëgjimore gjat zgjedhjës së ankesave
Prergaditjet për tryezën e rrumbullakët ndërrajonale me bordet e pavarura e ofruar dhe e
finansuar nga OSBE e organizuar nga KPMK.

Të gjitha shpenzimet materiale për organizimin e seminarit si dhe shpenzimet e
akomodimit të plotë i ka bartur OSBE.Pas përfundimit të seminarit është sajuar bashkarisht
një material prej rreth 40 faqesh që shpreh punën e bërë në seminar.(kopja e ballinës së
broshurës}
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Në bashkpunimm me OSBE-Dep.e Demokokratizimit në muajin nëntor 2006
është mbajtur një seminar dy ditor në Hotel Prishtina në Prishtinë me Kryeshefat ekzekutiv
dhe menazheret e personelit të Komunave të Kosovës me temë:”ROLI I KëSHILLIT TË
PAVARUR MBIKQYRËS Të KOSSOVËS NË MBIKQYRJEN E SHëRBIMIT CIVIL TË
KOSOVËS”
Në seminar kanë marrë pjesë edhe ekipet monitoruese komunale të OSBE-së
dhe si nga pjesmarrësit ashti edhe nga OSBE ëshë vlerësuar si shum i suksesëshëm.
Para pjesmarrësve në seminar anëtarët e KPMK-së kanë shpjeguar funksionet
e këshillit dhe kanë dhënë shpjegimet e nevojshme si dhe janë përgjegjur në pyetjet e shumta
të pjesmarrësve ne seminar.

pamje nga seminari në Hotel Prishtina”roli i KPMK në Shërbimin Civil të Kosovës”
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Në muajin dhjetor përkatësisht me 13 e 14 të këtij muaji në lokalet e Hotel
“VIKTORY” në Prishtinë nën sponsorimin material të OSBE-së e cila ka paguar shpenzimet
e akomodimit për pjesmarrës dhe të gjitha shpenzimet tjera materiale logjistike KPMK ka
organiizuar një tryezë të rrumbullakët me karakter ndërkombëtar të parën të këtij lloji nga
koha e egzistimit të tij.
Në tryezën me temë”ORGANET MBIKQYRËSE Të SHËRBIMIT CIVIL”
kanë marrë pjesë organet mbikqyrëse të SHC nga Rumania,Sllovenia,Bosnja e
Hercegovina,Maqedonia Shqipëria dhe në rolin e nikoqirit Kosova.
Tryezën në mënyrë solemne e hapën me nje fjalë rasti në emër të qeverisë së
Kosovës z.Mark Komoni zv Ministër i MSHP dhe nga OSBE z,Jens Modwig zv,shef i
misionit të OSBE për Kosovë,fjalë rasti paraqitën edhe kryetarët e dy komisioneve të
Kuvendit të Kosovës znj, nekibe Kelmendi,kryteare komisionit Për Shërbime
Publike.Administratë lokale dhe Media dhe z.Hydajet Hyseni kryetar i komisisonit
përKornizë kushtetuese
Ligjerues të temave të temave të parapara për konferencë ishin ekspert vendor
e nderkombëtar,ndërsa edhe nga pjesmarrësit edhe nga OSBE ,Këshilli mori shum fjalë
miradie për organizimin e konferencës.
Me këtë rast vlene të theksohet fjala e z.Rastko-Rafael Kozlevcar nga Slovenia
i cili në mbyllje të konferencës theksoj” kam qenë pjesmarrës is hum konferencave e
seminareve ndërkombëtare por në jetën time kurr nuk jam ndie më më mirë se në
Kosovë dhe për këtë nga zemra falenderoj nikoqirin e konferenës.”

Pamje nga konferenca
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Z.Jens Modvig zv shef i OSBE-së dhe z.Mark Komoni zv.ministër i MSHP
Gjat punimeve të konferencës.

Me këtë rast falenderojmë përzemërsisht OSBE-në për bashkpunimin shum
korrekt dhe ndihmën e ofruar në aktivitetet e Këshillit duke shpresuar se ky bashkëpunim do
të vazhdojë edhe në të ardhmën.
RAPORTI ME MINISTRINË E SHËRBIMEVE PUBLIKE
Në bazë të rreg.2001 /36 Ministria e Shërbimeve Publike ka një rol të veçant
në fuksionimin normal e efetviv të KPMK-së.Obligimet e MSHP ndaj KPMK të parapara me
ligj janë plotësisht të përmbushura.
Nga aspekti mbështës-tekinik KPMK-së i jan siguruar të gjitha pasijet e
domosdoshme për funksionim ,ndërsa nga aspekti substancial KPMK ka vepruar tërsisht i
pavarur.
Gjithashtu Ministrja e MSHP ka vizituar Këshillin duke i ofruar mbështetje të
fortë dhe duke e cilësuar si një nga”organet më të rëndësishme të Kosovës”që për këshillin
është edhe nje shtytje me shum për vazhdimin e aktivitetit të tij mbi baza profesionale.

RAPORTI ME KRYEMINISTRIN – QEVERINË E KOSOVËS
Nenet 8,11.4,12 al 1 (c) dhe 14.1 të rreg për Shërbimin Civil të Kosovës
parashofin obligime direkte të KPMK-së ndaj Kryeministrit në kutim të informimit të tij nga
ana e KPMK-së për rastet konkretelidhur me aktivitetet e këshillit në të tri fuksionet e tij.
Këshilli ka kryer obligimin e tij ligjor(në kët raport janë dhënë disa shembuj)
ndërsa kryetari i KPMK-së në emër të këshillit ka pasur takim pune me Kryeminsitrin dhe ka
marrë mbështetje të plotë për punën e KPMK-së
Kryeministri Kosovës gjithashtu shum shpejt ka dhënë pëlqimin për riemrimin
e anëtarëve të këshillit që ka mundësuar vazhdimin e procesit të punës në KPMK dhe për kët
e falenderojmë sinqerisht.
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RAPORTI ME PSSP
Bazuar në faktin se anëtarët e Këshillit emërohen nga PSSP në Konsultim me
Kryeministrin ,si faktin e informimit obliagativ të Këshillit për punën e KPMK-së,me zyrën e
PSSP gjat tër vitit është zhvilluar një raport shum korrekt dhe frytëdhënës.
Dy përfaqësues të këshillit kanë patur rastin të kenë takim pune me z.Petersen
dhe me kët rast nga PSSP ,këshilli mori përkrahje apsolute për punën e tij.
Të njejtën përkrahje këshilli e mori edhe nga PSSP i tashëm z.Rucker i cili pos
përkrahjes në procesin e transformimit të ardhshëm të Këshillit bëri edhe riëmërimin e tre
anëtarëve të KPMK të cilëve u kishin skaduar kontratat e punës.
Një falenderim të posaqëm nga ana e KPMK e meritojnë z.Carlota Mercante
dhe z.Artur Graham nga zyra e PSSP të cilët gJat tërë vitit në mënyrë konstatne kanë
përkrahur këshillin .Gjithashtu edhe znj.Patricia Warning me përgjegjëjet e menjëhershme
kundrejt kërkesave të shkruara të KPMK.
SFIDAT E TË ARDHMËS
Në vitin 2007 këshillin e presin aktivitete të ndrsyhmne disa prej të cilave cilësëhen si SFIDA
të vërteta të cilat kërkojnë shum punë.,shum mund, dhe shum profesionalitet për
tejkalimin me sukses të tyre.
Më e rëndësishmja nga to është TRANSFORMIMI i këshillit në një organ të pavarur
që derjpërsëdrejti do ti raporton Kuvendit të Kosovës,
Ky proces me angazhimin e plotë të gjitha organeve të involvuara në te presim të
përfundojë me sukses duke siguruar një pozicion të KPMK të njejt me organet si këshilli në
vendet e Europës dhe shtetet e perendimit.
Zgjedhja e e ankesave të shërbyesëve Civil numri i të cilave në vitin 2007 pritet të jetë
shum më i madh shkaku i shkurtimeve buxhetore. Për këtë qëllim është e nevojshme zgjedhja
e shpejtë e anëtarit të shtatë të KPMK-së , përkushtimi edhe më i theksuar i anëtarëve të
këshillit gjat ushtrimit të këtij funksioni dhe inkuadrimi edhe më i madh zyrtarëve të
sekretariatit në këtë proces,
Raporti vjetor i Këshillit për vitin 2006 nuk ka pretenduar të jetë apsolutisht
gjithpërfshirës,sepse edhe po ta kishte at synim do të ishte e pamundur të paraqiten të gjitha
aktivitetetet zhvilluara në këtë periodë,por shpresojmë se ia kemi arritur që pikat kyqe të
punës së bërë gjatë vitit të kaluar e kemi pasqyruar në mënyrë të duhur.
Të gjithë ata që ky raport i punës u dedikohet janë të mirseardhur të japin
komentet,sygjerimet e kritikat eventuale për te.Secili koment që do të arrijë do të jeteë i
vlefshëm për këshillin me qëllim të përmirësimit të punës në të ardhmën.
KPMK me kët rast falenderon:UNMIK-un.Qeverinë e Kosovës,tOSBE-në të gjitha
Ministritë,Komunat e agjensionet Ekzekutive të kosovës.Ombduspersonin e Kosovës,Mediat
e shkruara e elektronike për raportim korrekt,DFID-in, dhe të gjitha organet e individët që
dhan kontribut në punën e Këshillit.
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