
Lidhur me Rekrutimin e Anëtarëve të Bordeve Publike 
 
Aktualisht ne si Partner Zbatues të Projektit të Ambasadës Britanike për rekrutime në pozita të larta 
jemi të përfshirë në përkrahjen e rekrutimeve për Anëtarë të Bordeve në: 

• Korporatën Energjetike të Kosovës (KEK) 

• Telekomin e Kosovës 

• Ndërmarrjen Hidro-Ekonomike “Ibër - Lepenc” 

• Kompaninë Rajonale të Ujësjellësit “Prishtina” 

• Komisionin e Pavarur për Miniera dhe Minerale.   
 
Ka pasur numër të madh të aplikantëve për secilin bord të këtyre ndërmarrjeve publike.  Janë pesë 
Komisione të ndryshme të Emërimeve, përgjegjëse për këto procese rekrutimi. 
 
Ka disa raste kur një individ ka aplikuar për më shumë se një bord. Konkursi i shpallur për borde që i 
përcakton kriteret e pranueshmërisë ka qenë i njëjti në të gjitha rastet.   
 
Roli i Partnerit Zbatues është që të promovojë rekrutimet e bazuara në meritë, dhe rrjedhimisht 
trajtimi i drejtë dhe konsistenca e praktikës janë të rëndësishme për ta arritur këtë.  
 
Në disa raste i njëjti individ që është konsideruar se i përmbushë kriteret në një rast nga një 
Komision tjetër është konsideruar që nuk i përmbushë ato.  Ne e kemi vërejtur që kjo mund të 
ndodhë me arsye në disa raste p.sh. kandidati mund të ketë paraqitur dokumentacion të ndryshëm 
për borde të ndryshme; ose përvoja e një kandidati mund të jetë konsideruar si relevante për një 
bord por jo edhe në raste tjera.   
 
Gjersa secili Komision ka vepruar në mënyrë konsistente brenda procesit përkatës, dhe të gjitha 
Komisionet kanë vepruar me kujdes, zell dhe mirëbesim, dallimet në interpretim prapë janë të 
mundura.  Aty ku ne si Partner Zbatues kemi qenë në dijeni për mospërputhje ndërmjet 
Komisioneve e kemi theksuar me kohë.  Megjithatë, e dimë që në disa raste aplikantët kanë qenë të 
suksesshëm në një aplikim ndërsa të pasuksesshëm në rastin tjetër. 
 
Partneri Zbatues nëpërmjet Ambasadës Britanike ka kërkuar mënyra në të cilat do të mund të 
rishikoheshin dhe trajtoheshin mospërputhjet ndërmjet Komisioneve.  Megjithatë, pasi që secili 
Komision ka përfunduar procesin e vet individual, ligjërisht nuk ka qenë e mundur që vendimet të 
rishikohen më pastaj.  Në këtë fazë, procesi i duhur kërkon që vendimet të rishqyrtohen gjatë 
procesit të ankesave. 
 
Zyra e Kryeministrit (ZKM) ka vendosur një proces ankesash për rekrutimet në këto borde. ZKM 
publikon listën e emrave të kandidatëve që kanë hyrë në listën e ngushtë për pozita sipas kritereve 
të konkursit. Kryesuesit e Komisioneve kanë bërë të ditur që procesi i ankesave është vendi i duhur 
ku kandidatët mund të paraqesin shqetësimet e tyre që mund t’i kenë lidhur me vendimet e bëra 
nga Komisionet.  Ankesat po shihen si mënyrë pozitive për të siguruar vendime të duhura për të 
gjithë aplikantët – kjo është mënyrë për të rishqyrtuar një vendim kur ka arsye të vërtetë për të 
besuar që ka pasur gabim apo mospërputhje. 
 
   
 


