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26 Korrik 2022

RAPORT I LISTËS SË NGUSHTË
Komisioni për Vlerësimin e Aplikacioneve
Komisioni për vlerësimin e aplikacioneve i themeluar me vendim Nr. 126/22 nga
Bordi i Drejtorëve të Fondit të Kosovës për Efiçiencë të Energjisë, për pozitën e
Drejtorit Menaxhues në FKEE ref. 01/2022/FKEE, ka kryer të gjitha detyrat e
parapara mbështetur në dispozitat e Ligjit NR.06/L-079 dhe Rregulloreve në fuqi të
FKEE-së.
Përbërja e Komisionit:
Enis Spahiu, Kryesues
Aida Osmani, anëtare
Arbnora Bahtijari, anëtare
Konkursi për Drejtor Menaxhues të Fondit të Kosovës për Efiçiencë të Energjisë
është hapur më datë 28 Qershor 2022 dhe ka qëndruar i tillë deri më datë 18 Korrik
2022. Në këtë konkurs kanë aplikuar gjithsej njëzet e tre (23) aplikantë.
Sipas konkursit, me qëllim të mos diskualifikimit të aplikantëve për shkak të
mungesës së dokumentacionit, komisioni ka pasur të drejtën e kontrollit paraprak të
aplikacioneve para dorëzimit të tyre. Në rast të identifikimit të ndonjë mungese në
aplikacion, komisioni ka pasur të drejtë t’i rekomandojë aplikantit plotësim të
dokumentacionit deri në ditën e parafundit të konkursit. Konkretisht ky mekanizëm
është zbatuar për aplikacionet e pranuara deri më datë 17 Korrik 2022. Kryesuesi i
komisionit, ka kërkuar plotësim të dokumenteve tek pesë (5) kandidatë, ku tre (3)
prej tyre janë përgjigjur, ndërsa dy (2) nuk kanë ofruar dokumentet shtesë të
kërkuara.

Komisioni është mbledhur më datë 18 dhe 19 Korrik 2022 dhe nën monitorimin e
BDO-së ka bërë shqyrtimin e aplikacioneve. Bazuar në kriteret e konkursit,
komisioni gjatë shqyrtimit të aplikacioneve ka vërejtur se nga njëzet e tre (23)
aplikantë sa kanë konkurruar për pozitën e Drejtorit Menaxhues në FKEE, shtatë (7)
aplikantë kanë përmbushur kriteret dhe gjashtëmbëdhjetë (16) nuk kanë
përmbushur kriteret për kualifikim të mëtutjeshëm.
Aplikantëve të cilët nuk i kanë përmbushur kriteret, i’u është dërguar njoftimi
përmes email adresës më datë 22 Korrik 2022 së bashku me vendimin dhe
arsyeshmërinë e diskualifikimit të tyre dhe me këshillë juridike për mundësinë e
ankimimit.
Lista e kandidatëve që nuk kanë përmbushur kriteret e konkursit:
1. Fetah Zejnullahu
2. Edon Fishekqiu
3. Fatos Bajraktari
4. Betim Elezaj
5. Astrit Sahiti
6. Arianit Gashi
7. Nevruz Oruqi
8. Ilir Rama
9. Blerta Vula
10. Kreshnik Muhaxheri
11. Merita Osmani
12. Arbnora Dili
13. Arta Govori
14. Mimoza Morina
15. Njomza Blakaj
16. Burim Hashani
Lista e kandidatëve që kanë përmbushur kriteret e konkursit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ahmet Ismaili
Valon Gërmizaj
Njomza Hoxha
Gani Zeqiri
Naim Bujupi
Muhamed Suliqi
Ali Lushi

