
 

 

 

                 
               “HORTIKULTURA” SH.A. 

               PRISHTINË 

               13.04.2018. 

 

Në bazë të dispozitave të nenit 16 të ligjit nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike (gazeta 

zyrtare e Republikës së Kosovës nr.31) dhe nenit 9 të Ligjit nr. 04/L-111 për ndryshimet 

dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-087 për ndërmarrjet Publike , vendimin e  Komisionit 

Komunal të aksionarëve për ndërmarrjen “Hortikultura” sh.a nr.923 të dt.11.04.2018, 

shpallet; 

 

KONKURS 

 

Për zgjedhjen e katër (4) antarëve të Bordit të Drejtorëve të Ndërmarrjes “Hortikultura” 

sh.a.në Prishtinë 

 

Drejtorët e Bordit të ndërmarrjes Publike , numri dhe mandati i tyre 

 

Ndërmarrja publike Komunale “Hortikultura” sh.a. në Prishtinë- 4 Drejtorë; 

 

Mandati i drejtorit të zgjedhur nga ana e Komisionit Komunal të Aksionarëve është tri (3) 

vite. 

 

Kompensimi i drejtorëve të ndërmarrjes “Hortikultura” sh.a. 

 

Kompensimi i drejtorëve të bordit të ndërmarrjes do të bëhet në pajtim me dispozitat e 

nenit 20 parag.20.2 të Ligjit mbi ndërmarrjet publike 

 

Kualifikimet dhe pregatitja profesionale 

 

Sipas nenit 17 pika 17.3 të Ligjit mbi ndërmarrjet publike , një kandidat për të u zgjedhur 

drejtor në bordin e drejtorëve të NPK duhet të i plotësoj këto kushte; 

 

-të jetë person që ka integritet të njohur, duke marrë parasysh ndër të tjera qfardo shkelje 

material të detyrave fiduciare  që mund të ket bërë ky përson ndaj cilit do  përson tjetër. 

- të ket përgatitje superior; 



-të ketë së paku pesë (5) vite përvoj pune në nivel të lartë të menaxhimit të thesarit, të 

bankave konsulencë në biznes ose në industry, ose në një fushë tjetër të shkencave si dhe 

të jetë njohës I kontabilitetit. 

 

KUSHTET 

Kandidati  ka të drejtë të zgjidhet në Bordin e NPK nëse; 

 

-nuk ka qenë i dënuar dhe nuk është nën hetime nga një gjykatë kompetente 

-nuk ka shkelur kodin etik ,apo standardet e sjelljes profesionale , përveq nëse një dënim i 

tillë është ndryshuar nga një gjykatë ose organ tjetër i ankesave 

-nuk ka bërë përgënjeshtrime material nën çfardo dëshmie ose betim 

-nuk ka qenë në post menagjues të ndonjë kompanie që ka falimentuar në dhjetë (10) 

vitet e fundit. 

 

Kandidati nuk mund të zgjidhet drejtor në bordin e NPK , nëse; 

 

-aktualisht është zyrtar (në kuptim të nenit 21 të Ligjit për ndërmarrjet publike), menagjer 

i ndërmarrjes përkatëse, ose cilës do nga filialet e saja. 

-ka shërbyer si menagjer i ndërmarrjes Publike gjatë tri (3) viteve të kaluara , ka pasur 

çfardo mardhënie material afariste (përveq si konsumatorë individual i shërbimit të 

ndërmarrjes publike) me ndërmarrjen publike përkatëse ose cilën do nga filialat , qoftë në 

mënyrë të drejtëpërdrejtë ose të tërthortë  

-është aksionar , drejtor ose zyrtar në një shoqëri tregtare ose përson tjetër juridik i cili ka 

mardhënie material afariste me ndërmarrjen publike përkatëse. 

-pranon ose ka pranuar brenda tri (3) vjetëve të kaluara kompensim shtesë nga ndërmarrja 

publike përkatëse  ose nga cila do filial e saj (përveç honorarit të drejtorit ose 

kompensimin stimulus të përcaktuar në nenin 20 të ligjit për ndërmarrjet publike , ose 

është anëtar në skemën pensionale të ndërmarrjes publike përkatëse , ose në cilën do nga 

filialat e saja. 

-përfaqëson një aksioner i cili posedon mbi dhjetë përqind (10%) të aksioneve votuese në 

ndërmarrjen publike përkatëse 

-ka shërbyer në bordin e drejtorëve të ndërmarrjes publike përkatëse më shumë se nëntë 

(9) vite nga dita e parë e zgjedhjes së tij. 

-është i afërm i shkallës së tretë (siç është konstatuar në përputhje me përkufizimet e 

interest financiar në nenin 2 të Ligjit për ndërmarrjet publike) i cilit do përson që i takon 

cilës do nga kategorit e sipër përmendura; 

-është zyrtar, drejtor ose aksionar, ose ka interes financiar në një shoqëri tregtare që 

konkurron me ndërmarrjen , ose është menagjer i lartë zyrtar, drejtor ose aksionar ( i cili 

posedon më shumë se dy përqind (2%) të të drejtave të votimit) ose ka interest ë 

konsiderueshëm financiar në cilën do nga shoqërit tregtare që konkurojnë në ndërmarrje 

-është ose në çfardo  kohe gjatë periudhës 36 mujore para datës së aplikimit , ka qenë 

zyrtar i zgjedhur , i emruar politik , ose bartës i një posti udhëheqës , ose vendim marrës 

në një parti politike. 

-ka çfardo konflikti të interesave që për nga natyra do të shkaktonte që ky përson të mos 

jet në gjendje që në mënyrë efektive , me besnikëri , në mënyrë të pavarur dhe subjektive 

të i përmbush detyrat e tij përgjegjëse ndaj aksionarëve dhe ndërmarrjes publike. 



 

INFORMATË PËR PROCEDURËN E KONKURIMIT 

  

 

Kandidatët për drejtor në bordin e drejtorëve të NPK duhet të i dorëzojnë provat e 

mëposhtëme 

 

-CV –në 

-letër menagjment 

-deklaratën nën betim (formular i cili plotësohet në momentin e dorëzimit të 

dokumentacionit) 

-dëshmin e kualifikimit professional 

-dëshmin mbi përvojën e punës  

-certifikatën që nuk është nën hetime, dhe  

-certifikatën e shtetësisë së Kosovës 

 

Aplikuesi duhet të pregatit deklaratën nën betim në të cilën deklaron se ai/ajo i 

përmbushë kushtet e kualifikimit ; pavarësin dhe përgatitjen profesionale .Çdo 

përgënjeshtrim material qoftë i qëllimshëm ose nga neglizhenca ose ndryshim material 

nga informatat e dhëna në deklaratën e sipër përmendur , do të rezultoj me diskualifikim 

të menjëhershëm . 

 

Dokumentacioni duhet të jet në zarf të mbyllur dhe dorëzohet zyrën e pranimit (zyra e 

protokolit të ndërmarrjes) të ndërmarrjes Hortikultura sh.a. rr. Tahir Zajmi pa nr. 

 

Afati I konkursit mbetet i hapur pesëmbëdhjetë (15) ditë nga dita e publikimit në shtypin 

ditor. 

 

Informata shtesë mund të sigurohen përmes numrit të telefonit 038 -603-071. 


