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I nderuar Kryeministër Kurti,
të nderuar zëvendëskryeministra Hoti dhe Abazi,
të nderuar ministra:

Si ministre përgjegjëse, i propozoj Qeverisë të shkarkojë drejtorët që përfaqësojnë 
Qeverinë në Bordin Mbikëqyrës të ndërmarrjes “Trepça” Sh.A. Këtë propozim e 
jap duke u mbështetur në Kushtetutën e Republikës së Kosovës,1 në Ligjin për ndër-
marrjet publike,2 si dhe Ligjin për Trepçën.3

Republika e Kosovës është pronare e 80 për qind të aksioneve të Trepçës.4 Qeveria, si
ushtruese e detyrave të aksionarit, emëron 6 nga 9 drejtorët në Bordin Mbikëqyrës, 
që është organi analog me bordin e drejtorëve në të tjera ndërmarrje publike ose sho-
qëri aksionare.5 Qeveria mund t’i shkarkojë ata drejtorë sipas Ligjit për ndërmarrjet 
publike.6 Sipas këtij ligji, Qeveria duhet t’i shkarkojë drejtorët kur ka “arsye për të 
besuar” se kanë shkelur detyrat fiduciare.7 Termi detyrë fiduciare përkufizohet si de-
tyra për të vepruar me ndershmërinë e besnikërinë më të lartë ndaj ndërmarrjes dhe 
në interesin më të mirë të saj.8

1 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 119.9.
2 Ligji 03/L-087 për ndërmarrjet publike, ndrysh. me ligjet 04/L-111 dhe 05/L-009 (LNP), neni 5.1.
3 Ligji 05/L-120 për Trepçën (LT).
4 LT, neni 4.
5 LT, neni 9.
6 LT, neni 9.7.
7 LNP, neni 19.3.
8 Termi është huazuar nga anglishtja. Shih zërin fiduciary duty në fjalorin juridik Black’s Law Diction-

ary, 9th ed., f. 581.



Në rastin e Trepçës, tërësia e rrethanave rreth menaxhimit të paluajtshmërive dhe 
punësimit jep arsye për të besuar se Bordi Mbikëqyrës ka lejuar veprime që bien 
ndesh me interesin e ndërmarrjes.

Gjatë shkurtit 2020, Trepça ka hapur procedura tenderimi për dhënien me qira të 
pronave të paluajtshme të ndërmarrjes, që përfshijnë disa tokë dhe objekte industri-
ale.9 Qiradhënia afatgjate e kësaj natyre bie ndesh me nenin 1 të Ligjit për Trepçën, 
që “synon një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik përmes hapjes së rrugës për inves-
time, rritjen e vlerës së aseteve dhe avancimin e kapitalit tekniko teknologjik si para-
kusht për rivitalizimin e Trepçës si një ndërmarrje me rëndësi të veçantë, jetike për 
mirëqenien sociale të punëtorëve dhe interesin e përgjithshëm publik.”

Ndërkaq, më 24 shtator 2019, një ditë para fushatës zgjedhore në vend, Trepça ka 
shpallur konkurs për 220 punëtorë të rinj. Shpallja e kandidatëve të suksesshëm ka 
ngritur dyshime për keqpërdorime, meqë në krye të listës përfundimtare është vënë 
një kandidat që nuk ka kaluar testin me shkrim. Gjatë javëve të fundit, banorët e vi-
seve ku operon ndërmarrja kanë protestuar pikërisht kundër procedurave të punësi-
mit. Është njoftuar gjithashtu se Prokuroria Themelore e Mitrovicës ka nisur hetime 
për shkelje të mundshme penale lidhur me konkursin.

Veprimet dhe mosveprimet e Bordit Mbikëqyrës kanë cenuar interesin e ndërmarr-
jes, duke dëmtuar imazhin e saj, duke mundësuar ndërhyrjet e tërthorta në fushatën 
zgjedhore, duke rrezikuar rendin publik dhe duke vënë në pikëpyetje të ardhmen e 
Trepçës si pasuri strategjike kombëtare.

Mbështetur në literaturën ndërkombëtare, rikujtojmë se profesionalizmi dhe pava-
rësia politike e organeve drejtuese të ndërmarrjeve publike është e domosdoshme 
për të luftuar korrupsionin dhe për të penguar kapjen e shtetit.10

Për arsyet e sipërcekura, i propozoj Qeverisë të shkarkojë 6 drejtorët e emëruar me 
vendimin e Qeverisë nr. 01/39 më 4 prill 2018.

Rozeta HAJDARI

___________________________
Ministre

9 Shih, p.sh., shpalljet në sajtin e prokurimit elektronik të Republikës së Kosovës, me numrat 
2020/12997 12998-20-204-2-6-10/E02-0001009; 2020/12997 12998-20-204-2-6-10/E07-0001551; 
2020/12997 12998-20-204-2-6-10/E07-0001541, etj.

10 Banka Botërore, Anticorruption Transition: A Contribution to the Policy Debate (World Bank: Wa-
shington, D.C., 2000) f. 9.
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