
 1 

                                                                                             
 

 

Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

                                             Kuvendi -Skupština -assembly  
 

KËSHILLI I PAVARUR MBIKËQYRËS I KOSOVËS 
NEZAVISNI  NADZORNI  ODBOR   KOSOVA 

INDEPENDENT OVERSIGHT BOARD FOR KOSOVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORTI     VJETOR      2008 

GODIŠNJI   IZVEŠTAJ   2008 
ANNUAL REPORT         2008 

 
 

         
                                                                  
   
 
 
                

 
 
 
 
 
 
 
 

 Prishtinë Janar 2009 
 
 



 2 

 
 

LOGO E KPMK-së 
 
 

 KËSHILLI I PAVARURMBIKËQYRËS I KOSOVËS

      NEZAVISNI NADZORNI ODBOR KOSOVA

INDEPENDENT OVERSIGHT BOARD OF KOSOVA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 
   PËRMBAJTJA 
 
 
   
           Përmbajtja .................................................................. faqe 3 
  

Shkurtesat.................................................................. faqe 4 
  

Hyrje ..........................................................................faqe  5 
 
Funksionet e Këshillit............................................. faqe  7 
 
Funksioni i Ankesave...............................................faqe 7 
 
Funksioni i Mbikëqyrjes..........................................faqe 15 
 
Funksioni i Vëzhgimit..............................................faqe 16 
 
Bazat e Ankimit në KPMK......................................faqe 17 
 
Autoritetet Punëdhënëse kundër të cilave janë  
paraqitur ankesat......................................................faqe 19 
 
Zbatimi i vendimeve të KPMK-së..........................faqe 21 
 
Vështirësitë dhe pengesat në punë.........................faqe 27 
 
Sfidat e së ardhmes....................................................faqe 28 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 4 

S H K U R T E S A T 

 

 
KPMK- Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës i Kosovës 
 
UNMIK- Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë 
 
PSSP-   Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm 
 
MSHP-  Ministria e Shërbimeve  Publike 
 
SHCK- Shërbimi Civil i Kosovës 
 
K. E  -   Kryeshefi Ekzekutiv ( i komunës apo agjencisë ekzekutive) 
 
RREG.- Rregullore për Shërbim Civil të Kosovës 
 
UA- Urdhëresa Administrative (2003/2) 
 
LPA – Ligji i Procedurës Administrative 
 
UA- Udhëzimet Administrative(2008/01 dhe 2008/02) 
 
QKUK - Qendra Klinike Universitare e Kosovës 
 
UP  --  Universiteti i Prishtinës 
 
AP- Autoriteti Punëdhënës 
 
OSBE- Organizata për Bashkëpunim e Siguri në Europë 
 
DFID- Departamenti për Zhvillim Ndërkombëtar (U.K.) 
 
   

     

                                  

 

 

 

            

 

 
 
 
 



 5 

 
 

HYRJE 

 

Ky raport vjetor publikohet në pajtim me nenin 101 pika 2 të Kushtetutës së 

Republikës së Kosovës, dhe në pajtim të nenit 7 pika 2, dhe nenit 14 të Rregullores së 

UNMIK-ut, nr. 2008/12 për ndryshimin e Rregullores nr. 2001/36 mbi Shërbimin Civil në 

Kosovë, e cila parasheh së Këshilli, është njësi e mëvetësishme, që i raporton në mënyrë të 

drejtpërdrejt Kuvendit të Kosovës, dhe duhet ti paraqet raport vjetor Kuvendit të Kosovës, 

dhe në pajtim me Rregulloren 2008/01 për organizimin dhe funksionimin e brendshëm të 

Këshillit. 

 

Ky është raporti i parë, i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të Kosovës, që i paraqitet 

Kuvendit të Republikës së Kosovës, pas transformimit të tij nga Ministria e Shërbimeve 

Publike, në kuadër të Kuvendit të Kosovës, të përcaktuar me Rregulloren 2008/12 dhe i cili  

përfshin veprimet kryesore të Këshillit, nga 1 janar 2008 deri më 31 dhjetor 2008.  

 

 

Historiku dhe mandati i KPMK-së 

 

Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës i Kosovës (KPMK), është themeluar nga PPPS-ja, me 

Rregulloren e UNMIK-ut, nr. 2001/36 mbi Shërbimin Civil të Kosovës, konkretisht në 

Kapitullin III, neni 7, fillimisht si Njësi Autonome, brenda Ministrisë së Shërbimeve Publike 

(MSHP), që do t`i raportojë drejtpërdrejt Ministrit të MSHP-së. 

Në vitin 2004, KPMK, praktikisht ka filluar së funksionuari.  

 

Me rregulloren nr. 2001/36 neni 7.2, ka qenë e paraparë që brenda afatit, prej 2 vjetësh 

nga themelimi,  Statusi i Këshillit duhet të shqyrtohet me qëllim të transformimit të tij, në një 

organ të pavarur që duhet t`i raportojë drejtpërdrejt Kuvendit të Kosovës.  

 

Qeveria me vendim nr. 110/07, të datës 15.2.2007, sipas nenit 7.2 të Rregullores 

2001/36 mbi Shërbimin Civil të Kosovës, ka formuar një grup punues, për transformimin e 

KPMK-së nga Ministria e Shërbimeve Publike, në një organ të pavarur, në kuadër të 

Kuvendit të Kosovës. 
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Me Rregulloren e UNMIK-ut, nr. 2008/12 për ndryshimin e Rregullores nr. 2001/36 të 

datës 27 shkurt 2008, Këshilli, është njësi e mëvetësishme, që i raporton në mënyrë të 

drejtpërdrejt Kuvendit të Kosovës,  dhe Kuvendi të gjitha raportet e Këshillit, ia përcjell 

Kryeministrit.  

KPMK ka  3 (tri) funksione shumë të rëndësishme, në kuadër të aplikimit të drejtë të 

Rregullores nr. 2001/36 mbi Shërbimin Civil të Kosovës, të ndryshuar me Rregulloren 

2008/12, me të cilën rregullohet Shërbimi Civil i Kosovës. Këto tri funksione konsistojnë në :  

1. Shqyrtimin e ankesave, të parashtruara nga shërbyesit civilë dhe aplikuesit për punë në 

Shërbimin Civil të Kosovës, kundër vendimeve të Autoritetit Punëdhënës., në pajtim me 

nenin 11 të Rregullores 2008/12;  

2. Vendosjen, në pajtim me nenin 12 të kësaj Rregulloreje, nëse emërimet e nëpunësve civilë 

në nivel të Udhëheqësve të Departamenteve, janë në përputhje me parimet Udhëheqëse, 

sipas nenit 2.1 i  Rregullores 2001/36 dhe 

3. Vlerësimin,  në pajtim me nenin 13 të kësaj Rregulloreje, lidhur me respektimin e 

Organeve të Punësimit, përkitazi me Parimet Udhëheqëse të Shërbimit Civil,  të 

parashtruara me nenin 2.1 të Rregullores 2001/36. 

 

Baza ligjore për funksionim te KPMK-së 

Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës i Kosovës (KPMK), është i paraparë në aktin më të lartë 

Juridik të Republikës së Kosovës, konkretisht me nenin 101.2 të Kushtetutës së Republikës së 

Kosovës, i cili përcakton; “Një Këshill i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil, siguron 

respektimin e rregullave dhe parimeve, që rregullojnë shërbimin civil dhe i cili pasqyron 

diversitetin e popullit të Republikës së Kosovës.” 

- Rregullorja e UNMIK-ut, nr. 36/2001, për Shërbimin Civil të Kosovës, 

- Rregullorja e UNMIK-ut, nr. 12/2008, për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut, nr. 

36/2001 për Shërbimin Civil në Kosovë, 

-  Udhëzimi Administrativ nr. 2003/2 për implementimin e Rregullores 2001/36,  

-  Ligjin mbi Proceduarat Administrative (ligji nr 02L-28), 

-  Udhëzimi Administrativ 2008/01 për Rregullat e punës të KPMK, 

- Udhëzimi Administrativ për Rregullat e Proceduarve të Ankesave në KPMK 2008/2, 

-  Udhëzimet administrative të MSHP për procedurat e SHCK. 
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FUNKSIONET E KËSHILLIT TË PAVARUR MBIKËQYRËS 

 

                                   FUNKSIONI I ANKESAVE 

 

                               ANKESAT E USHTRUARA NË KËSHILL NË VITIN 2008 

 

Në vitin 2008, përmes Sekretariatit, për vendosje në Këshill, kanë arritur, gjithsejtë 387 

ankesa, te parashtruara nga Shërbyesit Civil dhe aplikantet për shërbim Civil. 

Sipas Nacionalitetit: nga të dhënat e Sekretariatit të KPMK-së, shihet se numri ma i 

madh i ankesave, janë ushtruar nga ankuesit e Nacionalitetit Shqiptar, pra 374 ankesa ose 

96.64%, e ankesave të arritura e vetëm 7 ose 1.8%, nga minoritetet, dhe 5 ose 1.2% nga 

Autoritetet Punëdhënëse. 

 

Sipas gjinisë: të gjinisë mashkullore kanë arritur 300 ankesa ose 77.51%. të numrit të 

ankesave të arritura, ndërsa të gjinisë femërore, 82 ankesa ose 21.1%,  dhe nga Autoritetet 

Punëdhënëse, 5 ankesa ose 1.29 % . 

Kundër Autoriteteve Punëdhënëse: siç shihet, nga të dhënat arkivore, më shumë ankesa, 

kanë qenë të ushtruara, kundër Komunave, pra 212 ankesa, ose 54.7 % e ankesave të 

përgjithshme, kundër Ministrive, 117, ankesa ose 30.2 %., kundër Agjencive Ekzekutive 13 

ankesa, ose 3.35 %, ndërsa kundër Universitetit të Prishtinës, 13 ankesa ose 3.35%, kundër 

QKUK,-së, 7ankesa, ose 1.8%, kundër ART-së, 6, ose 1.5 %, etj. 

             

          Baza e ankesës: nga të dhënat e KPMK- së, del se ankesat kanë qenë të natyrave të 

ndryshme, por brengos fakti se prinë masa më e rëndë, ajo e ndërprerjes së kontratës së 

punës, në 112 raste ose 29% e ankesave të përgjithshme. Pastaj për kontestim të konkursit, 99 

raste ose 25.5%, mos vazhdim të kontratës së punës, 61 ose 15.7%, për  zhdëmtim material, 

në 43 raste ose 11.1 %,  degradim nga pozita në 40 raste ose 10.3 %, suspendim nga puna, dy 

raste, ose   0.5%,  e kështu me radhë. 
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   Shih tabelën në vijim: 

Nacionaliteti 

 

Gjinia 

 

Autoritetet 

punëdhënëse 

 

 

 

Baza ankimore 

 

 

 

Shqiptarë 374 meshkuj 300 Ministria 117 Ndërprerje e kont.së 

punës 

112 

Serbë 01 femra   82 Agjen.ekzekutive   13 Kontestim konkursi   99   

Boshnjakë 07 të tjerë   05 Komuna 212 Mospërtrirja e kont. 

së punës 

  61 

Të tjerë        05 

 
 
 
 
 
 
 
 

Universiteti Prishtinës  13 Kompenzim 

material-pagës 

  43 

QKUK    7  Degradim nga 

pozita 

  40 

ATK ,     6  Suspendim nga 

puna 

  02 

Të tjera(spitalet rajonal 

etj). 

  19     Bazat tjera  30 

 
 
 
ANKESAT E ARRITURA NË KPMK, KUNDER MINISTRIVE 
 
1. Kundër Ministrisë së Shërbimeve Publike, gjate vitit 2008, është paraqitur në KPMK,  vetëm një (1) ankesë; 
për kompensim material. 
2. Kundër Ministrisë së Drejtësisë, gjate vitit 2008, janë paraqitur në KPMK gjithsej, tridhjetë e dy (32) ankesa, 
prej tyre;  (23), për ndërprerje të kontratës se punës, katër (4) degradim nga pozita, një(1) suspendim nga puna, 
katër (4) me natyrë tjera. 
3. Kundër Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, janë paraqitur gjithsej,  (18)  Ankesa, prej tyre; 
një (1)  ndërprerje e  kontratës se punës, tri (3) mos vazhdim i kontratës se  punës, nënte (9) kontestim konkursi, 
dy (2) kompensim material,  një (1) me natyrë tjetër. 
4. Kundër Ministrisë së Shëndetësisë, janë paraqitur gjithsej,  (15) ankesa, prej tyre; tete (8) ndërprerje e 
kontratës se punës, katër (4) kontestim konkursi, një (1) Degradim, dy (2)te natyrave tjera. 
5. Kundër Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, janë paraqitur gjithsej, (11) ankesa, prej tyre; gjashte 
(6) ndërprerje e kontratës se punës, një (1) kontestim konkursi, një (1) kompensim material, dy (2) degradime, 
një (1) me natyrë tjetër. 
6. Kundër Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, janë paraqitur gjithsej, shtat (7) ankesa, prej 
tyre; dy (2), mos vazhdim i kontratës së punës, pese (5)  degradim.  
7. Kundër Ministrisë së Energjisë dhe Minierave, janë  paraqitur gjithsej, katër (4) ankesa, prej tyre, tri (3) 
ndërprerje e kontratës se punës,  një (1) kontestim konkursi. 
8. Kundër Ministrisë së  Punëve te Brendshme,  janë paraqitur gjithsej, gjashte (6) ankesa , prej tyre; dy (2) 
ndërprerje e kontratës se punës, dy (2) kontestim konkursi, një (1) kompensim material, një (1) degradim nga 
pozita. 
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9. Kundër Ministrisë së Komuniteteve dhe Kthimit, janë paraqitur gjithsej, dy (2)ankesa, prej tyre, dy (2) 
ndërprerjeje e kontratës se punës. 
10. Kundër Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, janë paraqitur gjithsej, pesë (5)ankesa, prej tyre, tri (3) 
ndërprerje e kontratës punës,  dy (2) mos vazhdim i kontratës së punës.  
11. Kundër Ministrisë së Kulturës Rinis dhe Sporteve, janë paraqitur gjithsej, katër (4) ankesa, prej tyre, tri (3) 
kompensim materia, një  (1) degradim. 
12. Kundër Ministrisë së Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, janë paraqitur  gjithsej, pesë (5) ankesa, 
prej tyre, dy (2) ndërprerje e kontratës se punës, dy (2) mos vazhdim i kontratës se punës, një (1) kompensim 
material.  
13. Kundër Ministrisë së Transportit dhe Postë Telekomunikacionit, janë paraqitur gjithsej pesë (5) ankesa, 
prej tyre, një (1) ndërprerje e kontratës se punës, një (1)) mos vazhdim i kontratës se punës,  një (1)  kompensim 
material, dy (2) degradim nga pozita. 
 
Sqarim : 
 Zyra e Kryeministrit, Ministria e  Ekonomisë dhe Financave, Ministria e Forcës se Sigurisë se  Kosovës, 
Kuvendi i Kosovës, Zyra e Presidentit, Ministria e  Administratës së Pushtetit Lokal, Ministria e Punëve te 
Jashtme,   gjate vitit 2008 nuk ka paraqitur asnjë ankesë në KPMK. 
 
 
 
      ANKESAT E ARRITURA NË KPMK, KUNDER KUVENDEVE KOMUNALE 
 
1. Kundër Kuvendit Komunal Gjilan, gjate vitit 2008 janë paraqitur në KPMK gjithsej, (34) ankesa, prej tyre, 
katër (4) për ndërprerje të kontratës se punës, pese (5) mos vazhdim i kontratës, (14) kontestim konkursi, tri (3) 
kompensim material, dy  (2) degradim, gjashtë (6) te natyrave tjera. 
2. Kundër KK Prishtinë, janë paraqitur gjithsejte, (25) ankesa, prej tyre, pesë (5) për ndërprerje të kontratës se 
punës, (11) mos vazhdim i kontratës, tri (3) kontestim konkursi, një  (1) kompensim material, tri (3) degradim 
dhe tri (3) te natyrave tjera.   
3. Kundër KK Prizren,  janë paraqitur  gjithsejte, (24) ankesa, prej tyre; pesë  (5) ndërprerje e kontratës se 
punës, gjashtë  (6) mos vazhdim i kontratës se punës, tetë (8) kontestim konkursi, dy  (2) kompensim material 
dhe tri  (3) te natyrave tjera.  
4. Kundër KK Skenderaj, janë paraqitur gjithsejte, (22) ankesa, prej tyre; dy (2) për ndërprerje të kontratës së 
punës, dy (2) mos vazhdim i kontratës se punës, katër (4) kontestim konkursi gjashtë (6) kompensim material, 
gjashtë (6) degradim nga pozita, dy (2) te natyrave tjera  
5. Kundër  KK Ferizaj, janë paraqitur gjithsejte, (13) ankesa, prej tyre; dy  (2) për ndërprerje te kontratës se 
punës, katër (4) mos vazhdim i kontratës se punës, gjashtë (6) kontestim konkursi, një  (1) e natyrave tjera.    
6. kundër KK Lipjan, janë paraqitur gjithsejte (12) ankesa, prej tyre, dy (2) për ndërprerje  të  kontratës se 
punës, pesë (5) mos vazhdim i kontratës se punës, tre (3) kontestim konkursi , një(1) kompensim material, një 
(1) e natyrës tjeter.  
7. Kundër KK Malishevë, janë paraqitur gjithsejte, njëmbëdhjetë (11) ankesa, prej tyre, pesë  (5) ndërprerje e 
kontratës se  punës, katër ,(4) kontestim konkursi, dy (2) te natyrave tjera 
8. Kundër KK Kamenicë, janë paraqitur nëntë (9) ankesa, prej tyre; katër (4) për ndërprerje të kontratës se 
punës,  një (1) mos vazhdim i kontratës se punës, një (1) degradim, tri (3) te natyrave tjera  
9. Kundër KK Vushtrri, janë paraqitur gjithsejte, nëntë (9)ankesa, prej tyre, dy (2) ndërprerje e kontratës se 
punës, një (1) mos vazhdim i kontratës se punës, katër (4) kompensim material, dy  ( 2) te natyrave tjera  
10. Kundër KK Suharekë, janë paraqitur gjithsejte, tetë (8) ankesa, prej tyre; një  (1) mos vazhdim i kontratës se 
punës, katër (4) kontestim konkursi, një (1) degradim, një (1) suspendim nga puna, një(1) e natyrës tjetër.  
11. Kundër KK Kaçanik, janë paraqitur gjithsejte, shtatë  (7) ankesa, një  (1) ndërprerje e kontratës se punës, 
katër  (4) kontestim konkursi, dy  (2) kompensim material. 
12. Kundër KK Klinë, janë paraqitur gjithsejte, dy (2) ankesa, prej tyre, dy  (2) ndërprerje e kontratës se punës.  
13. Kundër KK Peje, janë paraqitur gjithsejte, katër  (4) ankesa, një (1) ndërprerje e kontratës se punës, një (1) 
mos vazhdim i kontratës se punës, dy (2) kontestim konkursi  
14. Kundër KK Viti, janë paraqitur gjithsejte, katër  (4) ankesa, prej tyre; një (1) ndërprerje e kontratës se punës, 
një  (1) kontestim konkursi , dy (2) kompensim  material.  
15. Kundër KK Drenas, janë paraqitur gjithsejte, dy  (2) ankesa, një (1) kontestim konkursi, një  (1) kompensim 
material. 
16. Kundër KK Obiliq, janë paraqitur gjithsejte, katër (4) ankesa, dy (2) kontestim konkursi, dy  (2) kompensim 
material.  
17. Kundër KK Fushë Kosovë, është paraqitur gjithsejte një  (1) ankesë, një  (1) kompensim  material.   
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18. Kundër KK Istog, janë paraqitur gjithsejte, tri  (3) ankesa, dy (2) ndërprerje e kontratës se punës, një  (1) me 
natyrë tjetër.  
19. Kundër KK Dragash, janë paraqitur gjithsejte,dy (2) ankesa, një (1) mos vazhdim i kontratës se punës, një  
(1) kompensim material. 
20, Kundër KK Gjakovë, janë paraqitur gjithsejte,tri (3) ankesa, një (1) ndërprerje e kontratës se punës, një  (1) 
mos vazhdim i kontratës se punës, një (1) kontestim konkursi.  
21. Kundër KK Mitrovicë, janë paraqitur gjithsejte, gjashtë  (6) ankesa,një  (1) ndërprerje e kontratës se 
punës,një (1) mos vazhdim i kontratës se punës,tri (3) kontestim konkursi, një  (1) kompensim material.  
22. Kundër KK Podujevë, janë paraqitur gjithsejte dy (2) ankesa, një (1) ndërprerje e kontratës se punës, një  (1) 
kompensim material. 
23. Kundër KK Shtime, është paraqitur gjithsejte një  (1) ankesë, për kontestim konkursi. 
24. Kundër KK  Deçan,  është paraqitur gjithsejte një (1) ankese, për kompensim material.  
25. Kundër KK Hani i Elezit, është paraqitur gjithsejte një (1) ankesë, për ndërprerje të kontratës se punës. 
26. Kundër KK Rahovec, është paraqitur gjithsejtë një (1) ankesë, për kompensim material. 
27. Kundër KK Shtërpce, është paraqitur gjithsejtë një (1) ankesë, për mos vazhdim i kontratës se punës.   
  
Sqarim:  
Komunat tjera nuk kanë paraqitur ankesa në KPMK. 
 
 
 
 
ANKESAT E ARRITURA NE KPMK, KUNDER AGJENSIONEVE DHE INSTITUCIONEVE TË 
PAVARURA  
 
1. Kundër QKUK-së, gjate vitit 2008 janë paraqitur ne KPMK, gjithsejtë, shtat  (7) ankesa, prej tyre; një (1) për 
ndërprerje të kontratës se punës, tri (3) kontestim konkursi, dy (2) kompensim material, një (1) te natyrës tjetër . 
2. Kundër Këshillit Gjyqësore të Kosovës,  janë paraqitur gjithsejtë, gjashtë  (6) ankesa, një (1) për mos 
vazhdim të kontratës se punës, dy  (2) kontestim konkursi, tri (3) degradim nga pozita.  
3. Kundër Agjencisë për Produkte dhe Pajisje Medicinale, janë paraqitur gjithsejte, shtat  (7) ankesa, prej tyre; 
dy  (2) për ndërprerje të kontratës se punës, një (1) mos vazhdim i kontratës se punës, dy (2) kontestim 
konkursi, një (1) degradim, një (1) e natyrës tjetër.  
4. Kundër KQZ-së, është paraqitur gjithsejte, një (1) ankesë, për ndërprerje të kontratës se punës. 
5. Kundër Institutit të Historisë, është paraqitur gjithsejte, një (1) ankesë, për kontestim konkursi.  
6. Kundër Spitalit “Sheik Zaid”, në Vushtrri, janë paraqitur gjithsejtë, dy (2) ankesa, një (1) kontestim 
konkursi, një (1) degradim nga pozita. 
7. Kundër Spitalit Regjional në Gjilan,  janë paraqitur gjithsejtë, dy  (2) ankesa, dy (2) për kontestim konkursi. 
8. Kundër Spitalit Regjional në Prizren, janë paraqitur gjithsejte,tri  (3) ankesa, të gjitha për ndërprerje e 
kontratës  se punës. 
9. Kundër ATK-së, janë paraqitur gjithsejte, gjashtë  (6) ankesa, prej tyre; një (1) ndërprerje e kontratës se 
punës, një (1) mos vazhdim i kontratës se punës, një (1) kompensim material, tri  (3) degradim nga pozita.  
10. Kundër Arkivi i Kosovës, është paraqitur gjithsejte, një (1) ankesë, e natyrës  mos vazhdim i kontratës se 
punës. 
11. Kundër SHPK-së janë paraqiture gjithsejte,tri (3) ankesa, prej tyre; dy (2) për ndërprerje të kontratës se 
punës, një  (1) degradim nga pozita.  
12. Kundër Agjencionit të Statistikës së Kosovës, është paraqitur gjithsejte, një (1) ankese, për kontestim 
konkursi.  
13. Kundër AQF-së, është paraqitur gjithsejte, një (1) ankesë, për ndërprerje të kontratës se punës .14. Kundër 
Universitetit të Prishtinës,  janë paraqitur gjithsejte,trembëdhjetë  (13) ankesa, prej tyre; gjashtë (6) për 
ndërprerje të kontratës se punës, gjashtë (6) kontestim konkursi, një (1) kompensim material.  
15. Kundër Institucionit të Avokatit të Popullit,  është paraqitur  një (1) ankesë. 
 
Pasqyrë e ankesave sipas natyrës, të arritura në këshill, prej datës 01.01.2008, deri më 31.12.2008.                                                                      
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          Autoriteti  Punëdhënës 
         M I N I S T R I T Ë 

 
Ndërpr.. e 
kontratësë 
së punës 

 
Mos vazhd. i 
kontratës 

 
Kontestim 
konkursi 

 
Kompenzim 
material 

 
Degradim 
nga pozita 

 
Suspendim 
nga puna 

 
Të tjera 

 
Gjithësej 

 

         Ministria e Shërbimeve         
          Publike 

   1    1  

         Ministria e Drejtësisë 23    4 1 4 32  
         Ministria e Arsimit     
         Shkencës dhe     
         Teknologjisë 

1 3 9 2   1 18  

         Ministria e     
        Shëndetësisë 

8  4  1  2 15  

        Ministria e Punës dhe     
        Mirëqenies Sociale 

6  1 1 2  1 11  

        Ministria e Mjedisit dhe    
        Planifikimit Hapsinor 

 2   5   7  

        Ministria e Energjetikës   
        dhe Minierave 

3  1     4  

        Ministria e Punëve të      
        Brendshme 

2  2 1 1   6  

        Ministria për Kom. dhe  
        Kthim 

2       2  

        Ministria e Tregëtisë    
        dhe Industrisë 

3 2      5  

         Ministria e Kulturës,  
        Rinisë dhe Sportit 

   3 1   4  

        Ministria  e Bujqësisë    
        Pylltarisë dhe Zhvillimit  
        Rural 

2 2  1    5  

        Ministria e Transportit    
        dhe Post-telekom. 

1 1  1 2   5  

        Zyra e Kryeministrit         0  
        Min.. Ekonom dhe       
        Financa 

         0  

        Min.e Forces së Sigurisë          0  
        Min. e Pushtetit Lokal          0  
        Min. e Pun. të Jashtme          0  
        Të tjera         02  
        Gjithsejtë        117  
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Autoriteti  Punëdhënës 
K O M U N A T 

Ndërpreje e 
kontratës 
së punës 

Mos 
vazhdimi i 
kontratës 

Kontestim 
konkursi 

Kompensim 
material 

Degradim 
nga pozita 

Suspendim 
nga puna 

Të tjera Gjithësej  

KK -Gjilan 4 5 14 3 2  6 34 
KK- Prishtinë 5 11 3 1 3  3 25  
KK - Prizren 5 6 8 2   3 24  

KK - Skenderaj 2 2 4 6 6  2 22  

KK - Ferizaj 2 4 6    1 13  
KK - Lipjan 2 5 3 1   1 12  
KK - Malishevë 5  4    2 11  
KK - Kamenicë 4 1   1  3 9  
KK - Vushtrri 2 1  4   2 9  
KK - Suharekë  1 4  1 1 1 8  
KK - Kaçanik 1  4 2    7  
KK- Klinë 2       2  
KK- Pejë 1 1 2     4  
KK-Viti 1  1 2    4  
KK- Drenas   1 1    2  
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KK - Obiliq   2 2    4  
KK – Fushë Kosovë    1    1  
KK- Istog 2      1 3  
KK- Dragash  1  1    2  
KK - Gjakovë 1 1 1     3  
KK - Mitrovicë 1 1 3 1    6  
KK - Podujevë 1  1     2  
KK - Shtime   1     1  
KK - Deqan    1    1  
KK – Hani I Elezit 1       1  
KK - Rahovec    1    1  
KK - Shtërpce  1      1  
KK - Artanës        0  
KK - Graqanicë        0  
KK - Junikut        0  
KK - Leposaviq        0  
KK - Mamushë        0  
KK - Partesh        0  
KK – Zubin Potok        0  
KK - Zveqan        0  
Gjithësejtë        212  

          Autoriteti  Punëdhënës 
          Agjencionet dhe     
         Institucionet 
         E Pavarura 

Ndërpreje e 
kontratës së 
punës 

Mosvazh. 
i kontrat. 
Së punës 

Kontestim 
konkursi 

Kompenzim 
material 

Degradi
m nga 
pozita 

Suspendim 
nga puna 

Të 
tjera 

Gjithësej  

         QKUK 1  3 2   1 7   
        Kësh.Gjyqës.i Kosovës  1 2  3   6  
        Agjenci.për Produkte    
        dhe Pajisje Medicinale 

2 1 2  1  1 7  

        KQZ 1       1  
         Instituti i Historisë   1     1  
         Spitali „Sheik Zaid“   
         Vushtrri 

  1  1   2  

        Spitali Regjional Gjilan   2     2  
        Spitali Regj. Prizren 3       3  
        ATK 1 1  1 3   6  
         Arkivi i Kosovës  1      1  
       SHPK 2    1   3  
       Agjencioni i Statistikës     1     1  
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ANKESAT E  ZGJIDHURA DHE MËNYRA E ZGJIDHJES SË TYRE 

 

 Gjatë vitit 2008, përmes komisioneve të Këshillit, janë zgjidhur krejtësisht 227 ankesa 

ose 58%, të ankesave të arritura për këtë vit. Prej tyre, sipas njoftimeve që ka marrë KPMK, 

25 vendime të këshillit, nuk  janë  zbatuar- ekzekutuar. 

 

Mënyra e zgjidhjes së ankesave 

 

Duke shikuar ankesat e zgjidhura nga komisionet e këshillit, për periudhën e cekur 

rezulton së 79 ankesa të ankuesve, janë refuzuar ose 34.8%, të ankesave të zgjidhura- 

vendosura,  e vetëm 35 sish ose 15.4%, janë aprovuar (në dobi të ankuesve). Ndërsa 58 

       së Kosovës 
       Qendra Fiskale 1       1  
       Universiteti Prishtinës 6  6 1    13  
       Instituc. i Avok. Popullit        1  
      Të tjera        3  
        Gjithsejtë        58  
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ankesa ose 25.5%, janë aprovuar pjesërisht,  e 47 sish ose 20.7, janë hedhur si të para ose 

jashtë afatit ose si jo kompetente etj. 

 

                 Shih tabelën në vijim 

Të aprovuara 

 

   35 

 

 

Pjesërisht të 

aprovuara 

   58  

Të hedhura poshtë    47  

Të refuzuara    79  

Forma tjera    08  

         

Sipas gjinisë 

 168 , ose 74 %, e ankesave të zgjidhura-vendosura, kanë qenë, të gjinisë mashkullore 

                                                          54 ose 23 %, e tyre kanë qenë të gjinisë femërore, 

                                                          5 ose 2.2%, nga Autoritetet Punëdhënëse. 

Sipas përkatësisë nacionale 

 

Në përudhen raportuese, 214 ankesa ose 94.27%, e tyre kanë qenë të nacionalitetit shqiptarë, 

kurse 8 ankesa, ose 3.5%, të minoriteteve dhe 5 ankesa ose 2.2% nga Autoritetet 

Punëdhënëse. 

 

II. FUNKSIONI I MBIKËQYRJES (MONITORIMI) I RESPEKTIMIT TË LSHC NË 

AUTORITET PUNËDHËNËSE 

 

          Gjatë periudhës raportuese, janë realizuar vetëm dhjetë vizita mbikëqyrëse nëpër 

Autoritet Punëdhënëse, duke veçuar këto Komuna: 

      - KK   Gjilan,...................... një vizitë, 

      - KK   Prizren,.....................një vizitë, 

      - KK   Suharekë,................  një vizitë, 

      - KK   Istog,....................... .një vizitë, 

      - KK   Shtime,..................... një vizitë, 

      - KK   Ferizaj,.................... .një vizitë, 
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      - KK   Podujevë,...............  .një vizitë, 

      - KK   Drenas,....................  një vizitë, 

      - KK   Novobërdë,...........   një vizitë, 

      - KK   Kamenicë,..............   një vizitë, 

 

        Shih tabelën në vijim: 

Autoriteti 

punëdhënës 

       rekomandime Realizimi përcillet gjatë, 6 mujorit të 

dytë 2008 

Ministri 

 

 

 00 

  

 

 

 

 

Komuna 

 

 10 

00                 pika 

  rekomanduese 

 

 

 

 

Agjencioni 

ekzekutiv. 

 00 00 pika 

rekomandimi. 

  

Autoritete 

tjera 

 00 00 Pika 

rekomandimi 

 

  

  

  

 

 

 

III: FUNKSIONI I VËZHGIMIT TË PROCEDURES SË ZGJEDHJES TË DREJTORËVE TË 

DEPARTAMENTEVE DHE NIVELI I TYRE 

              

              Po ashtu gjatë periudhës së përmendur janë realizuar 81 vëzhgime, të procedurës së 

zgjedhjes së drejtorëve të Departamenteve dhe nivelit të tyre. Mirëpo, 46 vizita janë realizuar, 

nëpër Ministri, 27, nëpër Komuna dhe 8 në Autoritete tjera. 

 

              Shih tabelën në vijim: 

 

Autoriteti 

punëdhënës 

               rekomandime  realizuar Nuk janë 

përfillur 
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Ministri 

 

 

46 

 

             

 

 

 

             

 

(Min. e kulturës) 

 

komuna 

 

27 

 

            

 

 

 

           

komuna e Klinës 

 

Agjenci ekzek.      

Autoritete 

tjera 

08                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAZA  E  ANKIMIT  NË  KPMK 

 

Bazat e ankimit: pse shërbyesit civilë ankohen në KPMK, janë të ndryshme. Gjatë vitit 

2008 shumica dërmuese e ankesave, kanë pasur këto baza ankimore: ndërprerjen e kontratës 

së punës, kontestimin e konkurseve, mos vazhdimin  e kontratës së punës, degradim nga 

pozita etj. 

 

Po ti hidhem një vështrim, tabelës që pasqyron këtë temë, e cila është prezantuar në 

faqen 9, të raportit, shihet së ankesat e paraqitura në Këshill, janë me bazë ankimore të 

ndryshme. Është brengosës fakti se prinë masa më e rëndë e marrëdhënies së punës, 

ndërprerja e kontratës së punës, në 112 raste ose 28.24%, e të gjitha ankesave të arritura, në 
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vitin 2008, pastaj baza për kontestim konkursi në 99 raste ose 25.58%, të ankesave në 

përgjithësi, ajo për mos vazhdimin e kontratës së punës, në 61 raste ose 15.76%, e kështu me 

radhë. 

 

Ndoshta, shkaku kryesor, pse autoritetet punëdhënëse, kanë ndërmarrë këtë veprim 

juridik edhe në këtë vit raportues, ka qenë mungesa e mjeteve buxhetore, gjegjësisht vendimi 

i Qeverisë së Kosovës, i vitit paraprak, për implementimin e rekomandimeve të Fondit 

Monetar Ndërkombëtarë, për zvogëlimin e numrit të shërbyesve civilë, si sasia e mjeteve 

monetare të alokuara për paga të punonjësve nga Ministria e Financave, për Autoritetet 

Punëdhënëse, që ka qenë më e vogël se viti paraprak buxhetor. 

Duke ndodhur para kësaj situate sfiduese, Këshilli, ka pasur vetëm një pikësynim, që 

edhe në këto kushte të kërkojë respektimin maksimal të ligjit, duke bërë dallimin e qartë në 

mes të situatës, kur kontrata e punës së një shërbyesi civil, është ndërprerë para skadimit të 

afatit kohor, për të cilin ajo është lidhur dhe situatës kur një kontratë pune, nuk është 

vazhduar nga organi punëdhënës në SHCK, pasi që ka skaduar afati i sajë. 

Të gjitha ankesat, të cilat janë ndërprerë, para se të skadojë afati kohor kontraktues,  

janë aprovuar në dobi të palëve ankuese dhe autoriteti punëdhënës, është obliguar me 

vendim të KPMK-së,  të respektojë dispozitat e kontratës, në të cilën është palë kontraktuese 

dhe që nëpunësit civilë, tu mundësojë ushtrimin e të gjitha të drejtave dhe obligimeve, në 

përputhje me kontratën e punës së nënshkruar. Vendimi tillë është marrë, nga komisionet 

përkatëse të KPMK-së, në të gjitha rastet shkak kryesor ka qenë, ndërprerja-shkëputja e 

njëanshme e kontratës së punës dhe mungesa e mjeteve buxhetore të autoritetit punëdhënës. 

 

 Ndërkaq, legjislacioni bazë mbi Shërbimin civil (Rregullorja 2001/36 dhe Urdhëresa 

Administrative 2003/2) dhe as legjislacioni sekondar-ndihmës udhëzimet administrative nuk 

parashohin, mundësitë e ndërprerjes së kontratës së punës, brenda afatit kohor, për të cilin 

është lidhur, vetëm në rast të procedurave disiplinore të zhvilluara, kundër shërbyesit civil, 

pas të cilave, eventualisht do të shqiptohej masa disiplinore, ndërprerje e punës(neni 30.2 f  

UA 2003/2), nga komisioni disiplinor i organit punëdhënës, apo në rast, të vlerësimit negativ 

të punës, pas apo gjatë punës provuese 3 mujore, të shërbyesit civil, por, në të gjitha rastet e 

aprovuara të ankesave, nuk kishim asnjërin nga këto dy veprime. 

  



 19 

 Siç shihet arsye tjetër, pse palët ankohen në Këshill janë edhe bindjet e konkurruesve 

për punë në Shërbimin Civil të Kosovës, se gjatë procesit të rekrutimit, për plotësimin e 

ndonjë pozite të lirë të punës, janë bërë parregullsi, gjegjësisht, nuk janë zbatuar parimet 

udhëheqëse të SHCK dhe kriteret e parapara me Urdhëresën Administrative 2003/2. 

  

Konkurruesit për punë, zakonisht atakojnë vendimin e komisionit intervistues, duke 

theksuar se ai-ajo (ankuesi) padrejtësisht, nuk është përzgjedhur në pozitë edhe pse i ka 

plotësuar të gjitha kushtet, dhe gjatë zhvillimit të procesit të regrutimit, është shkelur parimi 

udhëheqës i meritës,apo përbërjes jo të duhur të komisionit intervistues,  paraparë, me nenin 

2.1 të Rregullores mbi Shërbimin Civil. 

 

 Gjatë, zgjedhjes së këtyre ankesave, komisionet e KPMK-së, përpos pretendimeve 

ankimore të ankuesve, të parashtruara në ankesë, ex oficio, vërtetojnë, përmbushjen e 

kritereve ligjore, të parapara me dispozita ligjore, si, përmbajtja e shpalljes publike, përbërja 

e komisionit intervistues, numri i kandidatëve, që kanë konkurruar etj., dhe mbi bazën e 

këtyre fakteve, merr, vendim meritor. 

 

 

 

 

 

AUTORITETET PUNËDHËNËSE KUNDËR TË CILËVE 

JANË PARAQITUR MË SHUMË ANKESA 

 

 Gjatë, procesit të zgjedhjes së ankesave, nga komisionet e Këshillit, është konstatuar së 

janë disa autoritete punëdhënëse, nga të cilët vijnë më shumë ankesa në KPMK, e nga disa 

tjera më pak. Në vazhdim shihen Autoritetet Punëdhënëse, kundër të cilave janë ushtruar më 

shumë ankesa. 

 

    Komunat:     - KK. Gjilan,...............33 ankesa ose 8.52% e ankesave të ushtruara, në  

                              vitin2008, 

                          - KK. Prishtinë,...........25 ankesa ose 6.4% 

                          - KK. Prizren,.............24 ankesa ose 6.20% 

                          - KK. Skenderaj,.........22 ankesa, ose 5.68% 
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                          - KK. Ferizaj,.............13 ankesa,ose 3.35% 

                          - KK. Lipjan,..............12 ankesa, ose 3.1% 

                          - KK. Malishevë,........11 ankesa ose 2.8% 

                          - KK. Kamenicë,........09 ankesa ose 2.3% 

                          - KK. Vushtrri,...........09 ankesa ose 2.3% 

                          - KK. Suharekë,..........08 ankesa ose 2.0% 

                          - KK. Kaçanik,...........07 ankesa ose 1.8%, kështu me radhë. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

   Ministritë:     - M. Drejtësisë,...........32 ankesa ose 8.26%, e ankesave të ushtruara në  

                            vitin 2008, 

                          - MASHT,...................18 ankesa ose 4.65% 

                          - M. Shëndetësisë,.......15 ankesa ose 3.8% 

                          - MPMS,......................11 ankesa ose 2.8 % 

                          - MMPH,......................07 ankesa ose 1.8 % 

                          - U. Prishtinës,.............13 ankesa ose 3.35% 

                          - QKUK,......................07 ankesa ose 1.8% 

                          - KGJK,.......................06 ankesa ose 1.55% 

                          - AKPM,................ .....07 ankesa ose 1.8% e kështu me radhë. 

  

Pra, nga të dhënat e mësipërme, shihet, se shumica e ankesave ku punojnë shërbyesit 

civilë, dhe konkurrentet për Shërbimin Civil, vijnë nga Komunat dhe Ministritë. Nga 

komunat, prinë Komuna e Gjilanit, ajo e Prishtinës, e Prizrenit, e Skenderaj, e Ferizajt pastaj 

ajo e Lipjanit, e kështu me radhë. Ndërsa nga radhët e Ministrive, prinë Ministria e 

Drejtësisë, Arsimit, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale etj. 

Pastaj nga Institucionet dhe Agjencitë e Pavarura, prinë Universiteti i Prishtinës, QKUK, 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës, ART etj. 

 

VENDOSJA E ANKESAVE NË KPMK 

 

Sikur u theksua edhe në pjesën e tabelave të paraqitura në fillim të këtij raporti, 

komisionet përkatëse të KPMK-së, gjatë vitit 2008, kanë zgjedhur gjithsejtë 227 ankesa, prej të 

cilave, të vitit 2008, janë 151 ankesa, ndërsa të viteve paraprake, janë zgjedhur 76 ankesa. 
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Duke u bazuar në legjislacionin ekzistues, KPMK vendos për mënyrën e zgjedhjes së 

ankesës. 

Komisioni i përbërë nga tre anëtarë të këshillit, mund të vendosë një ankesë në bazë të 

fakteve (provave të paraqitura në lëndë, nga ana e ankuesit dhe përgjigjes në ankesë, nga 

autoriteti punëdhënës, të  cilës ia bashkon provat me të cilat disponon. Komisioni i KPMK-

së, kur e sheh të rrugës, mban seancë dëgjimi për shqyrtimin e ankesës. Në pajtim me 

Udhëzimin Administrativ nr. 2/2008, mbi procedurat e ankimit në KPMK) thërret palët në  

seancë dëgjimore, në të cilën palëve, pos fakteve të paraqitura në formë të shkruar, u jepet 

rast, të deklarohen dhe ballafaqohen drejtpërdrejt, para komisionit të këshillit.  

 Në rastet, kur komisioni konstaton, se është e nevojshme që të organizohet seanca e 

shqyrtimit përgatitor-kryesor, për dëgjimin e palëve, atëherë autorizon  sekretariatin e 

KPMK-së, të ndërmerr të gjitha masat e nevojshme, që seanca të aranzhohet duke i njoftuar 

palët, për datën dhe vendim e mbajtjes së seancës dëgjimore. 

  

Seancat dëgjimore të Këshillit, mbahen në një sallë-ambient të pa mjaftueshëm për 

pjesëmarrjen e publikut, dhe të medieve, dhe pse, në bazë të dispozitave ligjore, seancat 

dëgjimore të Këshillit, duhet të jenë publike. 

 

 

 

                                           

Vendosja – zgjidhja e lëndëve gjatë vitit 2008 

 

Në përgjithësi, shihet, se gjatë vitit 2008, janë zgjidhur 227ankesa, prej tyre, 151 ankesa 

të vitit 2008, ndërsa të viteve paraprake, janë zgjedhur 76 sish. Në krahasim me vitin 

paraprak edhe në vitin 2008, në Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës, kanë arritur afërsisht ankesa 

të njëjta, ndërsa është zgjedhur numër dukshëm më i vogël i ankesave se në vitin paraprak. 

Pra përderisa në vitin 2007, Këshilli përmes komisioneve të tij, ka zgjedhur 386 ankesa, në 

vitin 2008, ka zgjedhur vetëm 227 ankesa ose 41.20% më pak se viti paraprak. Çka do më 

thënë se  në vitin 2008, Këshilli ka zgjedhur vetëm 58.65% të ankesave të arritura. 

 

 

ZBATIMI I VENDIMEVE  TË KPMK-së NGA ORGANET PUNËDHËNËSE 
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Vendimet e KPMK-së, janë të obligueshme që të zbatohen nga organet punëdhënëse 

në Shërbimin Civil të Kosovës, meqë në bazë të nenit 11.6, të Rregullores së UNMIK-ut, nr. 

12/2008, ato janë vendime administrative të formës së prerë dhe ndaj tyre nuk lejohet 

ankesa. Mosekzekutimi i tyre nga personat përgjegjës, konsiderohet cenim i të drejtave nga 

marrëdhënia e punës të nëpunësit të SHC, apo aplikuesit për në ShCK. 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 përkatës punëdhënës (kryetarët e 

komunave, apo kryeshefat ekzekutivë të Agjencive Ekzekutive). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organet punëdhënëse që nuk i kanë  ekzekutuar vendimet e Këshillit: 

 

Gjatë shikimit të njoftimeve për moszbatimin e vendimeve të Këshillit, rezulton se nga 

93 vendime të këshillit, ku ankesat e ankuesve, janë aprovuar ose janë aprovuar pjesërisht, 25 

ankesa ose 26.8 % të tyre, nga Autoritetet Punëdhënëse të Shërbimit Civil të Kosovës, nuk 

janë zbatuar- ekzekutuar.  

 

Sipas të dhënave të Sekretariatit të KPMK-së, për njoftimet që kanë paraqitur ankuesit 

për mos ekzekutimin e vendimeve të KPMK-së, përmenden këto autoritete punëdhënëse: 

            - KK Prishtinë,....................3 raste, 
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            - KK Prizren,......................3 raste, 

            - KK Kamenicë,..................2 raste,  

 - M E F,...............................2 raste 

            - KK Malishevë,..................2 raste, 

            - Universiteti Prishtinës,.....2 raste, 

            - Këshilli Gjyqësor,.............1 rast,  e kështu me radhë. 

Ndërsa për vitin paraprak Autoritetet Punëdhënëse që nuk i kanë zbatuar vendimet këshillit, 

përmenden Këshilli Gjyqësor i Kosovës, KK Gjilan, KK Malishevë etj. 

  

 

 

FUNKCIONI I  SHQYRTIMIT TË EMËRIMEVE NË NIVEL TË 

DREJTORËVE TË DEPARTAMENTEVE NË  SHCK. 

 

 

 Këshilli i Pavarur  Mbikëqyrës i Kosovës ka një funksion specifik, të cilin nuk e hasim 

tek organet e njëjta apo të ngjashme të shteteve për rreth, e as në atë evropian, e ky është 

monitorimi (vëzhgimi) i procedurës së zgjedhjes së drejtorëve të Departamenteve në 

Shërbimin Civil të Kosovës, pra në të gjitha Ministritë, Agjencitë Ekzekutive dhe Komunat e 

Kosovës.  

 

 Ky funksion është i paraparë me nenin 12. të Rregullores 12/2008, për ndryshimin 

dhe plotësimin e Rregullores së UNMIK-ut, nr. 36/2001, për Shërbimin Civil të Kosovës. Në 

pajtim me dispozitën e përmendur, organet punëdhënëse në SHCK, janë të obliguara që të 

njoftojnë Këshillin, për kohën e mbajtjes së intervistës, për plotësimin e vendeve të punës së 

drejtorëve të departamentit, që komisionit të caktuar për vëzhgim të KPMK-së duhet t’i 

paraqes tërë dokumentacionin e nevojshëm, lidhur me  realizimin e konkursit për të cilin 

KPMK, është ftuar të merr pjesë në vëzhgim. 

Duke ushtruar këtë funksion, KPMK, gjatë vitit 2008, ka realizuar 81 vizita vëzhguese, 

prej të cilave 46, vëzhgime ose 56.7%, janë kryer në Ministri, 27 ose 33.3%, në Komuna dhe 8 

vizita ose 9.8%, në Agjenci Ekzekutive dhe Autoritete tjera Punëdhënëse.  
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 Gjatë ushtrimit të këtij funksioni, Këshilli, (me një komision tre anëtarësh ), i 

ndihmuar me dokumentacion të nevojshëm, nga nëpunësi për vëzhgim i Sekretariatit, 

vërteton se a janë plotësuar kushtet për mbajtjen e intervistës, duke kontrolluar dosjen 

komplete të rekrutimit, për rastin konkret e sidomos kopjen e konkursit të shpallur, 

përbërjen e komisionit intervistues duke u kujdesur që ai ti ketë përmbushur kriteret e 

parapara me nenin 7.2 të UA 2003/2, listën e kandidatëve që kanë konkurruar ,mbarëvajtjen 

e intervistës dhe pas marrjes së raportit nga Organi punëdhënës, për zgjedhjen e kandidatit, 

vendos nëse kjo procedurë ka qenë në përputhje me parimet udhëheqëse të Shërbimit Civil 

të Kosovës. 

 

 Organet punëdhënëse zakonisht përfillin aty për aty vërejtjet e Komisionit prezent të 

këshillit dhe konsultohen me të për hapat e më tejmë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKOMAMDIMET MË TË SHPESHTA TË  KPMK-së  

GJATË  USHTRIMIT TË FUNKSIONIT TË EMËRIMEVE 

 

Në bazë të nenit 12 të Rregullores së UNMIK-ut, nr. 2008/12, që është në zbatim të 

Rregullores së UNMIK-ut, nr. 2001/36,  për Shërbimin Civil të Kosovës, Këshilli, vëzhgon 

Procedurën e zgjedhjes së Drejtorëve të Departamenteve dhe nivelit të tyre. 

 



 25 

Vërejtjet më të shpeshta që u bëhen autoriteteve punëdhënëse me rastin e vëzhgimit të 

procedurës, së emërimit të drejtorëve të departamenteve e që shoqërohen edhe me 

rekomandime përkatëse janë: 

 

 Mos kompensimi i komisionit intervistues sipas nenit 7.2 të UA 2003/2, 

 Mos shpallja e konkursit publik sipas nenit 4.1 të UA 2003/2 dhe 

 Mos zgjatja e afatit të konkursit sipas nenit 4.2(g) te të njëjtës UA. 

 

 Siç u tha edhe me lartë në shumicën absolute, këto vërejtje e rekomandime, përfillen 

dhe konkursi ripërsëritet me ç`rast lëshimet e evidentuara mënjanohen. 

 

Edhe pse me Rregulloren për Shërbimin Civil të Kosovës (neni 1) janë të përkufizuar 

si shërbyes civilë, drejtorët e departamenteve të Ministrive dhe Agjencive Ekzekutive, 

ekzistojnë dallime në mënyrën e zgjedhjes, nga drejtorët e departamenteve të Komunave të 

Kosovës . Të parët zgjedhën sipas procedurave të përgjithshme të parapara me LSHCK dhe 

UA 2003/2 ndërsa Drejtorët e Drejtorive të Komunave, kanë një karakteristikë, sepse kanë 

edhe rregulla tjera juridike në përdorim, si Rregulloret për Vetëqeverisjen e Komunave dhe 

involvimin e Asambleve Komunale në këtë proces. Prandaj, gjatë vitit 2008, vetëm drejtori i 

administratës dhe personelit, iu ka referuar zgjedhjes sipas procedurave të SHCK, ndërsa 

tani vetëm udhëheqësi i personelit. 

  

 Sidoqoftë komisioni vëzhgues i KPMK-së i ka parasysh specifikat e rastit dhe 

gjithmonë është në zbatim të ligjshmërisë dhe  procedurave të parapara për SHCK. 

 

 

 

FUNKSIONI I VLERËSIMIT TË RESPEKTIMIT TË LIGJIT 

 

 Në bazë të nenit 13 të Rregullores, nr. 12/2008, që është në zbatim të Rregullores së 

UNMIK-ut, nr. 36/2001, për Shërbimin Civil të Kosovës, Këshilli, ka kryer funksionin  e 

mbikëqyrjes-monitorimin e zbatimit të ligjit SHC, tek autoritetet punëdhënëse. 
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Një administratë efikase, funksionale e qëndrueshme, nuk mund të imagjinohet, pa 

një bazë solide ligjore, e sidomos nëse atë legjislacion, nuk e përfillë dhe zbaton në masën e 

duhur. 

KPMK ka pikërisht si qëllim kontrollin e nivelit të zbatimit të ligjit për Shërbimin 

Civil, në Organet Punëdhënëse si dhe eliminimin e të metave dhe lëshimeve atje ku ato janë 

evidentuar, pas vizitave që u janë bërë këtyre organeve. 

Gjatë ushtrimit të këtij funksioni Këshilli ka aplikuar metoda të njohura ,të aplikueshme edhe 

në organet si KPMK-ja, në Angli, Shqipëri,  Rumani, Maqedoni, Kanada etj. 

Vizitat monitoruese-kontrolluese janë bërë në organet punëdhënëse të Shërbimit Civil 

të Kosovës, sipas planit paraprak të miratuar në Këshill. 

  

Ndërsa i tërë procesi i zhvillimit të kontrollimeve, bazohej në pyetësorin unik i cili 

saktësisht parasheh aktivitetet që ndërmerren, dokumentacionin që kërkohet të kontrollohet, 

personat që kontaktohen  etj. 

 Për këtë qëllim janë kryer vizita vëzhguese në këto autoritetet punëdhënëse: 

 - KK Gjilan ...................................... 1 vizitë 

- KK Prizren,.................................... 1 vizitë 

 - KK Suharekë,................................ .1 vizitë 

 - KK Istog,.... ................................... 1 vizitë 

 - KK Shtime,..................................... 1 vizitë 

 - KK Ferizaj,.................................... .1 vizitë 

 - KK Podujevë, .................................1 vizitë 

 - KK Drenas,..... ............................... 1 vizitë 

 - KK Novoberdë,.......... ....................1 vizitë 

 - KK Kamenicë,.................................1 vizitë 

    Gjithsejtë: 10 vizita monitoruese. 

 

 Gjatë procesit të vëzhgimit KPMK, ka konstatuar se në krahasim me vitin paraprak 

është bërë përparim, në zbatimin e proceduarve të parapara me Rregulloren 36/2001, por 

ende ka raste ku ka sfera që duhet të përmirësohen dhe për këtë Këshilli ka lëshuar 51 

raporte vëzhguese. Duke  u bazuar në  rekomandimet e vazhdueshme të këshillit, në 

çështjen e mbulimit të dosjeve personale, të punësuarve në arsim dhe shëndetësi, që Komuna 

juridikisht e ka statusin e punëdhënësit janë bërë përparime. Në shumicën e komunave, në 
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këto dosje, tashme, kanë qasje  menaxherët e personelit të komunave. Gjithashtu, është 

vërejtur një përparim tek roli ankimeve në këto fusha, sepse në shumë raste edhe shërbyesit 

civilë të arsimit dhe shëndetësisë së komunave, ankesat e tyre i drejtojnë në komisionin e 

ankesave të Komunës. 

 Procedurat disiplinore udhëhiqen në mënyrë më profesionale dhe si duket 

rekomandimet e  viteve paraprake të KPMK dhe vizitat me  të shpeshta, kanë ndikuar që 

masa disiplinore më e rëndë, e ndërprerjes së marrëdhënies së punës shqiptohet vetëm në 

raste vërtetë drastike të shkeljeve ligjore, mbi këtë bazë në vitin 2008, nga autoritetet 

punëdhënëse kemi vetëm dy masa disiplinore të shqiptuara, për suspendim.  

 Gjatë vizitave KPMK, ka konstatuar se në organet punëdhënëse vërehet një sferë e cila 

akoma duhet përmirësuar, ajo e vlerësimi të rregullt të punës, nëpër periudha vjetore, e cila 

është bazë për t’iu vazhduar kontrata e punës ose jo nëpunësve të SHCK. 

  KPMK ka konstatuar disa raste që konkurset nuk janë shpallur në përputhje me 

kriteret e parapara, me nenin 4.2 të UA 2003/2 dhe për këtë ka obliguar Organin Punëdhënës 

për përsëritjen e shpalljes publike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  VËSHTIRËSITË DHE PENGESAT NË PUNË  

 

 a) mungesa e disa anëtarëve të këshillit një kohë të gjatë 

 

 Gjatë  vitit 2008, Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës, nuk ka qenë gjithherë i plotë. 

Një kohë të gjatë  ka funksionuar vetëm me tre anëtarë, kurse duhet të ishin shtatë. 
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Duke marr parasysh së gjatë këtij viti, kemi pasur rritjen e ankesave dhe duke e marr 

parasysh  faktin se KPMK, është organ kolektiv, në të cilin të gjitha detyrat e punës 

kryhen në forume dhe komisione, atëherë është e qartë se mungesa e vetëm një 

anëtari, paraqet pengesë, për ushtrimin e funksioneve të tij. 

 

b) Mungesa e lokaleve të mjaftueshme për punë në KPMK, si Sallave për shqyrtimin 

e Ankesave dhe ambienteve të punës në Këshill. 

 

d) numri i madh i lëndëve të ankesave që kufizon mundësitë e marrjes efikase me dy 

aktivitet  tjera të Këshillit 

 

 Në këtë kontekst, një pengesë tjetër, ka qenë edhe mungesa e  një salle  për mbajtjen e 

seancave, sepse  në mungesë të sajë komisionet e Këshillit, kanë shfrytëzuar me ndërrime të 

vetmen sallë ekzistuese, që ka shkaktuar vonesa të pa arsyeshme, të cilat me siguri do të 

evitoheshin sikur Këshilli të kishte edhe një sallë  për mbajtjen e seancave dëgjimore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                              SFIDAT E TË  ARDHMES 

 

Në vitin 2009, Këshilli pritet të përballet me angazhime të shtuara pune dhe me aktivitete, 

edhe më të shumta, disa prej të cilave lirisht mund të cilësohen si sfida të vërteta. 
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1. Adaptimi i Këshillit në kushtet e reja të punës si organ i pavarur që raporton në Kuvend 

 

Nën  supozimin e bazuar se KPMK, në vitin 2009, do të jetë një Organ, tashmë i 

transformuar dhe i pavarur, që do ti raportojë Kuvendit të Kosovës. Prandaj, është sfiduese 

situata në të cilën anëtarët e këshillit, duhet të adaptohen në kushte të reja pune, duke ditur 

se cili do të jetë roli i tyre i ri dhe cila do të jetë vija e përgjegjësisë së tyre. 

 

Njëkohësisht, Këshilli, duhet ti përgatisë rregullat e reja, të organizimit të brendshëm 

dhe Rregulloren për proceduarat e ankimit në KPMK, të cilat duhet të miratohen nga 

Kuvendi i Kosovës. 

 

Në kushte të reja, Këshilli, duhet të propozojë, të shpresojmë një buxhet të 

mjaftueshëm, i cili tërësisht do të menaxhohet nga ai, dhe për realizimin e suksesshëm të tij 

duhet vetë të mbajë përgjegjësi. 

  

2.  Realizimi i plotë i mbikëqyrjes të SHC të Kosovës  

 

Shërbimi Civil i Kosovës, më nuk është në fazën e themelimit e as të konsolidimit, 

andaj ai do të kërkojë, në secilën situatë, zbatimin e plotë të normave ligjore e  sidomos me 

rastin  e kompozimit të komisioneve intervistuese, për pozita në SHCK dhe tek procedurat 

disiplinore dhe të komisioneve të ankesave në autoritete punëdhënëse. 

 

 

 

 

 

 

3. Përballja me shtimin e ankesave në KPMK 

 

Me kushtet e shkurtimit  FMN, për uljen e numrit të punësuarve në SHCK dhe  

përmbushjen me përpikëri, në Këshill edhe gjatë vitit 2009 pritet shtimi i ankesave të 

shërbyesve civilë. 
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Gjithashtu shtimin e ankesave në KPMK, me siguri do ti kontribuojë edhe situata e 

krijuar me pjesëmarrjen e shërbyesve civilë, në zgjidhje si pasojë e së cilës është shkaku i  

mos përmbajtjes së normave ligjore disa prej shërbyesve civilë, për një kohe kanë mbetur pa 

të ardhura personale, dhe disa prej tyre edhe pa vend pune. 

 

4. Përgjigja efikase në të gjitha kërkesat për vëzhgim 

 

Si pasojë e ndryshimeve të rregullores 2000/45 në “Vetëqeverisjen e komunave  të 

Kosovës” me Rregulloren 2007/30 dhe rregullave tjera ligjore edhe statusi juridik i 

kategorisë së drejtorëve të  drejtorive komunale ka ndryshuar rrënjësisht. 

Në këtë drejtim gjatë vitit 2009  priten ftesat për  vëzhgimin e procesit të emërimit të 

Udhëheqësve të personelit, nga të gjitha  Komunat e Kosovës e edhe të emërimit të 

drejtorëve të departamenteve në Ministritë e Kosovës dhe Agjencitë ekzekutive. 

Duke ditur se në këtë proces, Këshilli sipas ligjit, duhet domosdo të  jetë pjesëmarrës-

vëzhgues, me  një komision prej tre anëtarësh dhe duke qenë plotësisht e mundur që të 

njëjtën ditë   të ketë  dy procese emërimi drejtorësh në dy Organe të ndryshme punësimi në 

Shërbimin civil dhe duke mos harruar faktin se Këshilli ka vetëm shtatë anëtarë. Përgjigja 

efektive ndaj të gjitha kërkesave vërtetë mund të paraqesë sfidë  për KPMK-në.  

Për vitin 2008, KPMK, ka pasur të lejuar këto shuma të mjeteve financiare: 

Për paga dhe mëditje, shumën prej 115,985.00 €, 

Për shërbime dhe mallra shumën prej 63,110.00 €, 

Për shpenzime kapitale shuma prej, 5.000 € 

Për shërbime komunale shuma prej 2,600.00 € 

           Ndërsa janë shpenzuar: 

Për paga dhe mëditje, shuma prej, 71, 575,00, 

Për mallra dhe shërbime 64,558.50 € 

Për shpenzime kapitale shuma prej, 4,966.00 € 

Për shërbime komunale, shuma prej 2,600,00 €.    

 

Raporti vjetor i Këshillit për vitin 2008 nuk kishte synim të paraqesë të gjithë punën e 

këshillit gjatë vitit raportues, sepse edhe po të donte, nuk do arrinte ta bënte për shkak të 

shumë aktiviteteve të zhvilluara. Por besojmë se kemi arritur të shkoqisim pikat kryesore me 

të cilat Këshilli identifikohet. 
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 Të gjithë atyre të cilëve ky raport i punës u dedikohet, janë të mirëseardhur të japin 

komentet, sugjerimet dhe kritikat eventuale. Secili koment e kritikë që do të arrijë, do të jetë i 

vlefshëm për këshillin dhe do të analizohet me përkushtimin maksimal të anëtarëve të tij, me 

qëllim të përmirësimit të punës, në të ardhmen dhe eliminimin e lëshimeve të apostrofuara 

në koment apo kritikë. 

 

 Çdo, Organ i Punësimit në Shërbimin Civil të Kosovës, i cili ka pasur  relacione të 

drejtpërdrejta  pune me Këshillin është i mirëseardhur të dërgojë komentet e veta lidhur me 

sjelljen profesionale të anëtarëve të këshillit, dhe për punën e këshillit në përgjithësi. Të gjitha 

komentet do të shqyrtohen në mënyrë shumë serioze  dhe në përputhje me rezultatet e 

shqyrtimit do të nxirren  konkluzione përkatëse.  

 

 KPMK, falënderon të gjitha organet vendore e ndërkombëtare dhe individët, për 

mbështetjen që i kanë dhënë në punën e tij.  

 
 


	HYRJE

