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HYRJE 
Ndër sfidat e shumta me të cilat është ballafaquar 

shtetndërtimi i Republikës së Kosovës është edhe 

fusha e prokurimit publik, që gëzon standard të ulët 

të besueshmërisë. Kjo për faktin se si instrument i 

shpenzimit të parasë publike, prokurimi publik në 

masë të konsiderueshme ka shërbyer për keqpërdo-

rime të theksuara nga akterë të ndryshëm publikë 

e privatë.

Prokurimi publik vazhdon të mbetet ndër kompo-

nentët e rëndësishëm të shpenzimit të parasë pub-

like në Republikën e Kosovës. 

Në rrugëtimin shtetndërtues, prokurimit publik në 

vazhdimësi është karakterizuar me tranzicionin leg-

jislativ me ç’rast ndryshimet në këtë fushë në vazh-

dimësi mbetën në tentativë për ta bërë një sistem 

sa më funksional të prokurimit publik.

Përkundër kësaj, problemet me të cilat vazhdon të 

karakterizohet prokurimi publik janë të theksuara 

pothuajse në të gjitha nivelet. 

Ndër defektet e theksuara të prokurimit publik ës-

htë edhe mungesa e transparencës dhe llogaridhë-

nies. E-prokurimi, platformë përmes së cilës ishte 

provuar të ndërtohet sistem më transparent dhe 

funksional, ende vazhdon të mos jetë i kompletuar 

dhe jo të gjitha modulet janë funksionale, duke vësh-

tirësuar edhe më tej qasjen në dokumentet e nevojs-

hme. Organet qendrore dhe ato lokale përveç se nuk 

i publikojnë kontratat e prokurimit, ato shpeshherë 

nuk ofrojnë qasje në kontrata përmes kërkesës për 

qasje në dokumente publike, e as informacione për 

aktivitetet e realizuara në periudha të caktuara. 

Problem i theksuar në sistemin e prokurimit vazhdon 

të mbetet mungesa e llogaridhënies dhe pandësh-

kueshmëria. Dështimi i institucioneve për ta ndjekur 

dhe për ta luftuar korrupsionin ka ndikuar në krijimin 

e një klime të pandëshkueshmerisë, e cila vazhdon 

ta diskreditojë edhe atë pjesë të zyrtarëve të pro-

kurimit të cilët përpiqen të ushtrojnë detyrën e tyre 

me përgjegjësi dhe mbi bazën ligjore.

Integriteti i brishtë dhe mungesa e bashkëpunimit 

ndërinstitucional vazhdon t’i karakterizojë insti-

tucionet qendrore dhe ato lokale në procedurat e 

prokurimit publik. Mungesa e integritetit të sistemit 

të prokurimit mbetet evidente duke marrë parasysh 

problemet e zbatimit të ligjit, ato të menaxhimit 

të kontratave, mungesën e transparencës dhe 

bashkëpunimit ndërinstitucional të institucioneve 

përkatëse e deri te mungesa e evidencave dhe lloga-

ridhënies për rastet e proceduara dhe të ndëshkuara 

në sistemin prokurorial dhe atë gjyqësor. 

Mungesa e koordinimit dhe bashkëpunimit është 

identifikuar në veçanti në Komisionin Rregullativ të 

Prokurimit Publik. Gjithashtu, është parë mungesa 

e bashkëpunimit ndërinstitucional në mes të Pro-

kurorisë së Shtetit, Zyrës Kombëtare të Auditimit si 

dhe Organit Shqyrtues të Prokurimit.

Për shkak të natyrës kontraktuale të prokurimit 

publik me operatorë ekonomikë, shpeshherë ky 

proces është parë si vegël për keqpërdorimin e 

mjeteve publike, korrupsion dhe ndikim jo të bara-

bartë ndërmjet akterëve ekonomikë dhe zbatuesve 

qeveritarë, qendrorë e lokalë të prokurimit publik. 

Në dritë të kësaj, si instrument i shpenzimit të pa-

rasë publike prokurimi publik ka shpërfaqur gjithas-

htu lidhjen e subjekteve politike me operatorë eko-

nomikë, duke prodhuar elemente klienteliste gjatë 

shpenzimit të parasë publike. Në kuadër të shtrirjes 

së veprimtarisë organizative të tyre në njërën anë, si 

dhe në mungesë të fondeve dhe burimeve financiare 

të mjaftueshme në anën tjetër, subjektet politike 

kanë shfrytëzuar instrumentin e prokurimit publik 

për të krijuar lidhje klienteliste me bizneset përmes 

dhënies së tenderëve publikë. 

Gjatë vitit 2017, një grup i organizatave joqeveri-

tare të mbështetura nga Fondacioni i Kosovës për 

Shoqëri të Hapur – KFOS, kanë themeluar Rrjetin/

Grupin e Organizatave për Hapje të të Dhënave dhe 

Llogaridhënie në Prokurim Publik – Pro Open.  

Pro Open i cili synon ta bëjë më transparent dhe 

llogaridhënës sistemin e prokurimit, ka për qëllim që 

përmes identifikimit të problemeve në prokurimin 

publik dhe zbulimit të keqpërdorimeve (korrupsionit) 

në këtë fushë të rrisë presionin ndaj institucioneve 

publike, për t’i adresuar të gjitha shkeljet e identi-

fikuara në prokurim. Koalicioni do t’i denoncojë të 

gjithë zyrtarët dhe kompanitë të cilët kryejnë shkelje 

në prokurim dhe gjithashtu do të monitorojë reagi-

min e institutcioneve të drejtësisë.
Prokurimi publik si instrument i shpenzimit të 
parasë publike, në masë të konsiderueshme ka 
shërbyer për keqpërdorime të theksuara nga akterë 
të ndryshëm publikë e privatë.

Gjatë vitit 2017, një grup i organizatave joqeveritare 
të mbështetura nga Fondacioni i Kosovës për 
Shoqëri të Hapur – KFOS, kanë themeluar Rrjetin/
Grupin e Organizatave për Hapje të të Dhënave dhe 
Llogaridhënie në Prokurim Publik – Pro Open i cili 
rrjet syon ta bëjë më transparent dhe llogaridhënës 
sistemin e prokurimit
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S
istemi i prokurimit në Kosovë vazhdon të karakterizo-

het me mungesë të theksuar të transparencës. Mun-

gesa e transparencës është e pranishme fillimisht në 

procedurat tenderuese të prokurimit në nivelin qendror dhe 

atë lokal, si dhe në funksionimin dhe rezultatet e organeve 

të cilat ndërlidhen me fushën e prokurimit publik. 

Sipas ligjit, komunat janë të obliguara t’i zhvillojnë aktivi-

tetet e prokurimit përmes platformës elektronike të pro-

kurimit (e-prokurimi), por gjithashtu janë të obliguara t’i 

informojnë qytetarët rreth shpenzimit të parasë publike 

përmes prokurimit publik si instrument.1 

Duke u bazuar në hulumtimet e Grupit Pro Open, komunat 

nuk publikojnë kontratat e prokurimit, e madje shpeshherë 

nuk ofrojnë as qasje në kontrata përmes kërkesës për qas-

je në dokumente publike me arsyetimin se kontratat janë 

dokumente konfidenciale. Sipas hulumtimit, Komuna e 

Shtimes ka refuzuar qasjen në kontratë dhe është dashur 

intervenimi i KRPP-së që të ofrohet qasja.2 Përveç kësaj, 

komunat gjithashtu nuk ofrojnë të dhëna në mënyrë aktive 

1  Ligji për Prokurimin Publik i Republikës së Kosovës Nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe i plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092. 
Vendimi i Qeverisë Nr. 1/79 i datës 15 mars 2016 si dhe Njoftimi i KRPP-së lidhur me zbatimin e Platformës së E-prokurimi i datës 1 janar 2018; https://krpp.rks-gov.
net/krpp/PageFiles/File/2018/01/04012018.pdf. 

2  Integriteti në Prokurimin Publik në Komuna, Organizata INPO, prill 2018 në Prishtinë; http://inpo-ks.org/ëp-content/uploads/2018/04/Integrite-
ti-n%C3%AB-prokurimin-publik-t%C3%AB-komunave-Ferizaj-Shtime-Prishtin%C3%AB-1.pdf. 

3  Po aty.

4  Shënim: Pikërisht për këtë, ekziston problemi i përzierjes së dokumenteve të kontratave si dhe shfaqet mundësia që zyrtarët ta shfrytëzojnë këtë për të mos lejuar 
qasjen apo për të refuzuar kërkesat për qasje në kontrata. http://inpo-ks.org/ëp-content/uploads/2018/04/Integriteti-n%C3%AB-prokurimin-publik-t%C3%AB-komu-
nave-Ferizaj-Shtime-Prishtin%C3%AB-1.pdf.

5  Shënim: Si rezultat i këtij problemi, është e nevojshme përfshirja e Institucionit të Avokatit të Popullit, si palë e tretë e përmes së cilës mund të sigurohet qasja në 
dokumentet e kërkuara

dhe me vetiniciativë për aktivitetet e prokurimit të realizua-

ra në periudha të caktuara, në të cilat përfshihet numri i 

kontratave të lidhura, mjetet e shpenzuara, rezultatet e 

arritura, vonesat e paraqitura dhe ndëshkimet apo dëni-

met që janë ekzekutuar për arsye të ndryshme gjatë fazave 

të implementimit të projekteve.3 E gjithë kjo flet edhe për 

vështirësinë dhe pamundësinë e qasjes dhe mungesën e 

transparencës. 

Mungesa e publikimit të dokumenteve në Platformë bën që 

mënyra e vetme e qasjes në dokumentet e kontratave të 

jetë përmes sigurimit të kopjeve fizike. Qasja në dokumen-

tacionin e tenderëve është mjaft e vështirësuar dhe kjo për 

shkak të vëllimit të madh të dokumenteve, duke u bazuar 

në hulumtimet e Pro Open.4

Kjo mungesë e qasjes është identifikuar edhe tek organet 

qendrore me ç’rast mungesa e përgjigjes ndaj kërkesave 

për qasje krijon hapësirë që të vonohet procesi i sigurimit 

të kontratave dhe të tejkalohen afatet ligjore për ofrimin e 

qasjes.5 

Mungesa e publikimit të dokumenteve në Platformën E-prokurimi, bën që mënyra e vetme 
e qasjes në dokumentet e kontratave të jetë përmes sigurimit të kopjeve fizike

TRANSPARENCA E 
MUNGUAR
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Lidhur me këtë, organizatat e rrjetit Pro Open kanë identi-

fikuar raste konkrete kur organet qendrore nuk kanë lejuar 

qasje në dokumente publike.6 

Në rastin konkret, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknolo-

gjisë (MAShT) nuk kishte ofruar qasje në dokumentet publike 

për kontratat për ndërtimin e shkollave Tefik Çanga dhe Faik 

Konica në Ferizaj. Qasja ishte kërkuar me qëllim të analizimit 

të kushteve dhe termave të kontratës, të pagesave dhe të 

vërtetimit nëse është ekzekutuar sigurimi i kontratës për 

punët e pakryera, apo të kryera dobët në rastin e shkollës 

Faik Konica, dhe gjithashtu për evitimin e situatës apo kostos 

shtesë për “arnimin” e problemeve evidente në këtë objekt. 

Një gjë e tillë nuk ishte mundësuar edhe kjo dëshmon për 

vështirësinë e qasjes dhe mungesën e transparencës në 

fushën e prokurimit publik.7

Në anën tjetër, mungesa e transparencës lidhet gjithash-

tu me mungesën e evidencave tek organet e ndjekjes sa 

i përket procedimit të lëndëve në të cilat dyshohet të ketë 

keqpërdorime në fushën e prokurimit publik. 

Përkundër kërkesave të dërguara në shtatë prokuroritë the-

melore, në atë Speciale si dhe në Këshillin Prokurorial të 

Kosovës (KPK) për qasje në numrin e lëndëve të proceduara 

nga prokuroritë ndër vite, shumica e përgjigjeve të proku-

rorive ishin se nuk e kishin të evidentuar numrin e saktë të 

rasteve të tilla ndër vite.8

Sistemi prokurorial i Kosovës do të duhej të evidentonte dhe 

të kategorizonte lendët e prokurimit publik duke mundësuar 

kësisoji pasqyrimin e gjendjes së keqpërdorimeve eventuale 

në institucionet e caktuara në fushën e prokurimit publik.

6  Në Ministrinë e Infrastrukturës, Lëvizjes FOL i është refuzuar dy herë qasja në dosjen e kontratës së autostradës së Gjilanit. Monitorimi i prokurimit publik, Lëvizja 
FOL, tetor 2017, Prishtinë. http://levizjafol.org/ëp-content/uploads/2017/10/Monitorimi-i-Prokurimit-Publik-ne-Kosove-Ngritja-e-Llogaridhenies-se-institucioneve-per-
menyrat-e-shpenzimit-te-parase-publike.pdf. 

7  Investimet e Arnuara (faqe 13, 14), Instituti Demokratik i Kosovës, Prishtinë 2017. http://kdi-kosova.org/ëp-content/uploads/2018/01/152-investimet-e-arnuara-7-
11-2017-shq-32-fq.pdf.

8  Tenderomania e (pa)ndëshkuar (faqe 24 dhe 25), Organizata Çohu!, Prishtinë 2018; http://cohu.org/repository/docs/01_-_Tenderomania_ne_Ndjekje_-_05_252314.
pdf. 

Qasja në dokumentacionin 
e tenderëve është mjaft e 
vështirësuar dhe kjo për 
shkak të vëllimit të madh të 
dokumenteve 
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Rekomandimet:

    Të hapen të dhënat nga institucionet qeverisëse (qeveria, ministritë 

përkatëse, komunat dhe të tjerë);

    Të publikohen kontratat e prokurimit publik nga ana e komunave si 

dhe të sigurohet qasja e plotë në kontrata në fushën e prokurimit 

publik nga institucionet relevante (MAShT, Komuna dhe të tjerë);

    Të ndryshohet Ligji për shoqëritë tregtare për të ofruar më shumë 

transparencë lidhur me pronarët e bizneseve, përfituesit dhe 

menaxhmentit;

    Të evidentohen dhe të kategorizohen lëndët e prokurimit publik nga 

Këshilli Prokurorial i Kosovës.



10 11

P
ërveç mungesës së transparencës, e metë tjetër e 

sistemit të prokurimit vazhdon të mbetet keqme-

naxhimi i kontratave,  mungesa e llogaridhënies dhe 

pandëshkueshmëria.

Ligji i Prokurimit Publik përcakton se një person mund të 

shërbejë si zyrtar përgjegjës i prokurimit nëse posedon 

diplomë universitare dhe certifikatë valide, bazike apo të 

avancuar të prokurimit të lëshuar në pajtim me këtë Ligj.9 

Ligji gjithashtu përcakton se zyrtari përgjegjës i prokurimit 

i një autoriteti kontraktues është i vetmi person i autorizuar 

për të lidhur ose për të nënshkruar kontratë publike në emër 

të autoritetit të tillë kontraktues.10 

Hulumtimi i Pro Open ka identifikuar raste të shumta të 

keqmenaxhimit të kontratave të shumave të mëdha dhe 

nënshkrimin e tyre nga zyrtarë jokompetentë, si në nive-

lin qendror ashtu edhe në atë lokal, duke dëmtuar kështu 

buxhetin e Republikës së Kosovës.

Duke u bazuar në këtë hulumtim, në Ministrinë e Shën-

detësisë (MSh) kishte raste të nënshkrimit të kontratave 

milionëshe nga zyrtarë të pacertifikuar. Edhe pse nuk i 

plotësonte kushtet e përcaktuara me ligj, një zyrtar i kësaj 

ministrie kishte nënshkruar disa kontrata në emër të Auto-

ritetit Kontraktuese (AK).11 

9  Neni 23.2 i Ligjit për Prokurimin Publik i Republikës së Kosovës -  LIGJI Nr. 04/L-042 - https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2772.

10  Neni 26.1 i Ligjit për Prokurimin Publik i Republikës së Kosovës -  LIGJI Nr. 04/L-042 - https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2772. 

11  Hulumtimi i Pro Open, i realizuar nga Lëvizja FOL, ka gjetur se zyrtari i Ministrisë së Shëndetësisë kishte nënshkruar disa kontrata në emër të AK-së, edhe pse nuk 
kishte plotësuar kushtet e përcaktuara me ligj. Vetëm pas interesimit dhe insistimit të Lëvizjes FOL në KRPP, zyrtarit në fjalë i është pezulluar e drejta për të nënshkruar 
kontrata. Monitorimi i prokurimit publik, Lëvizja FOL, tetor 2017, Prishtinë. http://levizjafol.org/ëp-content/uploads/2017/10/Monitorimi-i-Prokurimit-Publik-ne-Kosove-
Ngritja-e-Llogaridhenies-se-institucioneve-per-menyrat-e-shpenzimit-te-parase-publike.pdf.

12  Investimet e Arnuara (faqe 13 – 19), Instituti Demokratik i Kosovës, Prishtinë 2017. http://kdi-kosova.org/ëp-content/uploads/2018/01/152-investimet-e-arnuara-
7-11-2017-shq-32-fq.pdf.

13  Po aty.

14  Investimet e Arnuara (faqe 13 – 19), Instituti Demokratik i Kosovës, Prishtinë 2017. http://kdi-kosova.org/ëp-content/uploads/2018/01/152-investimet-e-arnuara-
7-11-2017-shq-32-fq.pdf. 

Pro Open gjithashtu ka identifikuar  
3 raste në të cilat, ndër të tjera, për 
shkak të menaxhimit të dobët të 
kontratave ishte dëmtuar buxheti i 
Republikës së Kosovës. Rastet janë 
si në vijim:

1    Te rasti Parku i Biznesit, planifikimi 
dhe menaxhimi i dobët i kontratës i 
ka kushtuar tatimpaguesit/buxhetit 
të Kosovës 66,485.17 euro.12 

2    Në rastin e shkollës Tefik Çanga në 
Ferizaj, menaxhimi i dobët i kont-
ratës u kishte kushtuar qytetarëve 
mbi 55,000 euro.13 

3    Në rastin e palestrës sportive në 
Shtime, si rezultat i menaxhimit të 
dobët të kontratës publike, qytetarët 
e Kosovës duhet të paguajnë 400,000 
shtesë për riparimin e dëmeve të 
shkaktuara si pasojë e mungesës së 
përkujdesjes për përfundimin dhe 
funksionalizimin e këtij objekti.14 

KEQMENAXHIMI 
I KONTRATAVE, 

LLOGARIDHËNIA DHE 
PANDESHKUESHMERIA
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Menaxhimi i dobët i kontratave publike vazhdon të ndikojë 

në cilësinë dhe koston e shërbimeve të cilat u ofrohen ta-

timpaguesve kosovarë. 

Autoriteteve kontraktuese shpeshherë u është dashur të lidhin 

kontrata të reja për t’i “arnuar” investimet paraprake në vend se 

të bëhej ndonjë investim i ri në ndonjë segment tjetër. Të gjitha 

këto probleme ndikojnë në cilësinë e jetës dhe të aktivitetit 

qytetar duke rritur shpenzimet e buxhetit familjar. 

Ajo që mbetet shqetësuese është se qytetarët paguajnë, 

ripaguajnë dhe stërpaguajnë për shërbime të cilat nuk i 

marrin, apo i marrin me një cilësi dytësore apo tretësore 

si pasojë e mungesës së menaxhimit të mirëfilltë të kont-

ratave, e veçmas si pasojë e mungesës së llogaridhënies 

institucionale.15

Sa i përket mungesës së ndëshkeshmërisë, ajo shtrihet si në 

nivelin administrativ e institucional ashtu edhe në atë penal, 

për rastet të cilat kanë elemente penale.

Lidhur me këtë, janë monitoruar ankesat e dërguara në Or-

ganin Shqyrtues të Prokurimit (OShP) nga operatorët eko-

nomikë (OE) për të gjetur vlefshmërinë dhe arsyeshmërinë 

e paraqitur nga ana e operatorëve ekonomikë. Në ankesën 

e operatorit ekonomik ndaj MSh-së, Pro Open ka gjetur se 

zyrtarët e Departamentit të Prokurimit në këtë institucion 

vendosin ta anulojnë njoftimin për dhënien e kontratës edhe 

pse e kanë konsideruar si të përshtatshëm operatorin që më 

pastaj ka paraqitur ankesë. Institucioni e merr këtë vendim 

për shkak të llogaritjeve të gabuara që bën lidhur me çmi-

min e ilaçit të përcaktuar nga Lista Esenciale, ndonëse në 

komision të vlerësimit kanë qenë dy farmaciste. Megjithatë, 

veprimi i vetëm që vjen nga OShP-ja është këshilla që autori-

teti kontraktues herën tjetër të veprojë në pajtim me ligjin.16

15  Po aty.

16  Monitorimi i prokurimit publik, Lëvizja FOL, tetor 2017, Prishtinë. http://levizjafol.org/ëp-content/uploads/2017/10/Monitorimi-i-Prokurimit-Publik-ne-Kosove-
Ngritja-e-Llogaridhenies-se-institucioneve-per-menyrat-e-shpenzimit-te-parase-publike.pdf.

17  Me shumë në Tenderomania e (pa)ndëshkuar (faqe 24 dhe 25), Organizata Çohu!, Prishtinë 2018; http://cohu.org/repository/docs/01_-_Tenderomania_ne_Ndjek-
je_-_05_252314.pdf.

Organet ndjekëse dhe ato ndëshkuese vazhdojnë të mos 

kenë rezultate të theksuara në ndjekjen dhe ndëshkimin e 

keqpërdorimeve eventuale si pasojë e keqmenaxhimit të 

kontratave dhe defekteve të tjera në procedurat e prokurimit 

publik.17 

Pasurimi i shpejtë i një pjesë të madhe të zyrtarëve si dhe 

dështimi i institucioneve për të ndjekur dhe për të luf-

tuar korrupsionin, kanë ndikuar në krijimin e një klime të 

pandëshkueshmerisë. Ajo edhe sot e kësaj dite vazhdon të 

diskreditojë edhe atë pjesë të zyrtarëve të prokurimit të cilët 

përpiqen të ushtrojnë detyrën e tyre me përgjegjësi dhe mbi 

bazën ligjore.

Rekomandimet:

    Të ndryshohet/plotësohet Ligji dhe Udhëzimet Administrative lidhur 

me: 

a. Procesin e menaxhimit të kontratave;
b. Procesin e menaxhimit të furnitorëve;

c. Procedurat për vlerësim dhe shpërblim/penalizim të Operatorëve 

Ekonomik për kontratat e përfunduara;

    Të identifikohen dhe të ndëshkohen zyrtarët e prokurimit për 

mosadresimin e shkeljeve të identifikuara nga ZKA-ja;

    Të trajtohen me efikasitet rastet e prokurimit publik nga prokuroritë 

dhe gjykatat.

Organet ndjekëse dhe ato 
ndëshkuese vazhdojnë 
të mos kenë rezultate të 
theksuara në ndjekjen 
dhe ndëshkimin e 
keqpërdorimeve eventuale 
si pasojë e keqmenaxhimit 
të kontratave dhe defekteve 
të tjera në procedurat e 
prokurimit publik .  

KEQMENAXHIMI I KONTRATAVE, LLOGARIDHËNIA DHE PANDESHKUESHMERIAKEQMENAXHIMI I KONTRATAVE, LLOGARIDHËNIA DHE PANDESHKUESHMERIA
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Lidhja e partive politike me kompani të fuqishme të cilat 

janë përfituese të tenderëve të shumtë publikë vazhdon të 

mbetet burim i keqpërdorimeve dhe i financimit të subjek-

teve politike.

Në kuadër të shtrirjes së veprimtarisë organizative në njërën 

anë, dhe në mungesë të fondeve dhe burimeve financiare të 

mjaftueshme në anën tjetër, partitë politike në Kosovë kanë 

shfrytëzuar instrumentin e prokurimit publik për të krijuar lidhje 

klienteliste me bizneset përmes dhënies së tenderëve publikë 

që më pas të përfitojnë jashtëligjshëm shuma të konsideruesh-

me të parave të cilat këto biznese përfituese të tenderëve është 

dashur t’u kthejnë partive politike në pushtet.18 

Lidhja e tillë është hasur si në nivelin qendror ashtu edhe 

në atë lokal dhe është bërë kod i sjelljes së zakonshme në 

ambientin e biznesit. 

Sipas hulumtimeve të Grupit Pro Open, janë identifikuar gjit-

hashtu kompani të njëjta përfituese të shumë tenderëve, siç 

është MSh-ja në nivelin qendror, si dhe rasti i Komunës së 

Ferizaj në nivel lokal. 

Sa për ilustrim, në dy vitet e fundit tenderët e barnave në 

MSh janë fituar kryesisht nga dy kompani. Të njëjtat kom-

18  Tenderomania e (pa)ndëshkuar (faqe 24 dhe 25), Organizata Çohu!, Prishtinë 2018; http://cohu.org/repository/docs/01_-_Tenderomania_ne_Ndjekje_-_05_252314.
pdf.

19  Depoja e keqpërdorimeve farmaceutike – Instituti Columbus, prill 2018, Prishtinë. 

20  Integriteti në Prokurimin Publik në Komuna, Organizata INPO, prill 2018 në Prishtinë; http://inpo-ks.org/ëp-content/uploads/2018/04/Integrite-
ti-n%C3%AB-prokurimin-publik-t%C3%AB-komunave-Ferizaj-Shtime-Prishtin%C3%AB-1.pdf.

pani kanë ofertuar dhe i kanë shitur edhe më herët barna 

kësaj ministrie. Por në dy vitet e fundit të njëjtat kompani 

për të njëjtat barna e sasi e kanë ngritur çmimin pa ndonjë 

arsyetim. Rritja e çmimit të barnave ka nisur nga 100 për 

qind deri në 2000 për qind. Kjo rritje ka përfshirë rreth 70 për 

qind të produkteve të Listës Esenciale. Dëmi i shkaktuar nga 

kjo rritje për një vit është miliona euro Kjo ka ngjallur dyshi-

me se me ndihmën e institucioneve të shtetit disa kompani 

(varësisht për cilin produkt bëhet fjalë) e kanë kufizuar kon-

kurrencën në prokurimin e barnave për mbi 100 produkte.19

Ligji për Prokurimin Publik nuk e kufizon numrin e kontra-

tave me të cilat mund të shpërblehet një OE. Megjithatë, 

është dëshmuar se OE-të të cilët kanë fituar më shumë se 

2 kontrata brenda vitit fiskal, nuk kanë arritur t’i përfundojnë 

projektet apo t’i zbatojnë kontratat me kohë. Në rastet e 

tenderëve lokalë, komunat nuk e bëjnë vlerësimin real të ka-

paciteteve teknike dhe financiare të OE-së për t’u siguruar se 

shpërblimi me më shumë kontrata brenda një viti fiskal nuk 

e dëmton apo e rrezikon zbatimin e kontratës paraprake.20

Duke u bazuar në monitorimin e Komunës së Ferizajt, në 

kuadër të rrjetit Pro Open, organizata INPO ka identifikuar 

raste kur kompania e njëjtë kishte qenë përfituese e shumë-

fishtë e tenderëve.

POLITIKA DHE 
KLIENTELIZMI NË 

PROKURIM

3 Lidhja e partive politike me kompani të fuqishme të cilat janë përfituese  
të tenderëve të shumtë publikë vazhdon të mbetet burim i keqpërdorimeve  
dhe i financimit të subjekteve politike. 

POLITIKA DHE KLIENTELIZMI NË PROKURIM
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Sipas hulumtimit, në Komunën e Ferizajt, kompania “Burimi 

E” vetëm gjatë vitit 2016 është shpërblyer me 7 kontrata për 

punë, kryesisht 2-vjeçare (ndërtim i rrugëve) dhe jo të gjitha 

kontratat kanë arritur të finalizohen apo të implementohen 

sipas kushteve fillestare.21

Shikuar sipas viteve, bazuar në hulumtimin e Qendrës Koso-

vare për Gazetari Hulumtuese - Preportr në kuadër të Orga-

nizatës Çohu! në periudhën gusht 2007- 

maj 2014, del se disa nga financuesit e 

partive politike, bizneset dhe pronarë të 

bizneseve kanë përfituar rreth 220 mi-

lionë euro tenderë publikë.22 

Bazuar në hulumtim, për periudhën e til-

lë 76 subjekte kanë dhënë donacion një 

shumë prej 264,416 euro për pesë partitë 

politike (Partinë Demokratike të Kosovës, 

Lëvizjen Vetëvendosje!, Lidhjen Demokra-

tike të Kosovës,  Aleancën për Ardhmërinë 

e Kosovës, dhe Aleancën Kosova e Re), për 

t’u shpërblyer më pas me gjithsej 442 ten-

derë në shumë prej 220,624,776 euro.23

Hulumtimi i njëjtë identifikon se financuesit e PDK-së që për 

shtatë vjet drejtuan Qeverinë e Kosovës (gusht 2007- maj 

2014), kanë qenë në krye të listës së përfituesve të tenderëve 

publikë, të pasuar nga financuesit e LVV-së, të LDK-së, pastaj 

të AAK-së si dhe financuesit e AKR-së.24

21  Po aty.

22  Politika e Parasë, tetor 2015 në Prishtinë; http://preportr.cohu.org/sq/hulumtime/Politika-e-parase-71. 

23  Politika e Parasë, tetor 2015 në Prishtinë; http://preportr.cohu.org/sq/hulumtime/Politika-e-parase-71. http://preportr.cohu.org/repository/images/box_financimi_l_p.jpg. 

24  Shënim: Në total, Preportr ka mundur të provojë që financuesit e PDK-së kanë përfituar mbi 160 milionë euro, përderisa ata të LVV-së kanë marrë afër 60 milionë 
euro nga tenderët publikë. Shuma totale që financuesit e tri partive të tjera (LDK, AAK dhe AKR), kanë përfituar është më pak se 14 milionë euro. Partia Demokratike 
e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje!, përveçse kanë fizionomi pak a shumë të njëjtë të financimit, në disa raste kanë edhe financues të njëjtë. Lidhja Demokratike e 
Kosovës, edhe pse partia e dytë për nga numri i votave të fituara, ka deklaruar më së paku të hyra nga donatorë të jashtëm dhe rrjedhimisht financuesit e saj kanë 
përfituar më së paku nga tenderët publikë. Dy partitë e tjera, AAK-ja dhe AKR-ja, bazohen në donacione që kryesisht vijnë nga anëtarë të partisë në rastin e AAK-së, ose 
familjarë të kryetarit në rastin e AKR-së, gjë që e bën këtë të fundit parti me karakter familjar të financimit. http://preportr.cohu.org/sq/hulumtime/Politika-e-parase-71.

25  Shënim: LVV-ja nuk ka qenë në pushtet në kohën kur donatorët e saj kanë marrë 59 tenderë në vlerë totale prej 58,654,875 euro, mirëpo ndoshta një gjë e tillë 
edhe mund të shpjegojë faktin se si biznese dhe pronarë të ndryshëm financojnë subjektet politike me tendencën që në rast të pushtetit eventual të këtyre subjekteve, 
këto biznese (donatorë) të jenë përfitues të tenderëve publikë.

26  Politika e Parasë, tetor 2015 në Prishtinë; http://preportr.cohu.org/sq/hulumtime/Politika-e-parase-71. 
http://preportr.cohu.org/repository/images/box_financimi_l_p.jpg.

27  Po aty.

PDK-ja kishte pranuar 151,007 euro donacione nga biznese dhe 

pronarë të bizneseve të cilët më pas morën 325 tenderë në vlerë 

totale prej 162,517,017 euro, e pasuar nga LDK-ja e cila kishte 

marrë 10,400 euro donacione nga biznese dhe pronarë të biz-

neseve të cilët më pas kishin marrë 13 tenderë në vlerë totale 

prej 419,631 euro. Subjekti politik AAK kishte pranuar 79,200 euro 

donacione nga biznese dhe pronarë të bizneseve që më pas morën 

26 tenderë në vlerë totale prej 9,767,240 euro. LVV-ja kishte 1,590 

euro donacione nga biznese dhe pronarë të 

bizneseve të cilët më pas morën 59 tenderë 

në vlerë totale prej 58,654,875 euro25, derisa 

AKR-ja kishte 12,828 euro donacione nga 

biznese dhe pronarë të bizneseve të cilët 

më pas morën 42 tenderë në vlerë totale 

prej 3,089,817 euro.26 

Tutje, hulumtimi kishte identifikuar gjit-

hashtu subjektet të cilat edhe kishin për-

fituar tenderët në shumën e lartshënuar.27

Si përfundim, prokurimi publik ka shër-

byer si instrument i mirë financues i sub-

jekteve politike dhe i përfitimit të kompa-

nive private të cilat kishin krijuar edhe monopol. Në vend se 

të ishte një mundësi për bizneset për të qenë furnizues dhe 

kontraktues të mallrave dhe shërbimeve përmes një tenderimi 

transparent, ligjor dhe të barabartë, ai në masën më të madhe 

ka shërbyer ose si monopol i një biznesi të caktuar ose e ka 

bojkotuar çdo biznes që s’ka pasur lidhje me politikën.  

Rekomandimet:

    Të mos shpërblehen kompanitë që financojnë subjektet politike nga 

Autoritetet Kontraktuese;

    Të deklarohen të gjitha burimet financiare të subjekteve politike, në 

veçanti ato sipas donacioneve;

PËR PERIUDHËN 2007 – 2014 

76 subjekte (biznese dhe pronarë të bizneseve) kanë 
dhënë donacion një shumë prej 264,416 euro për pesë 
partitë politike: PDK, LVV, LDK, AAK dhe AKR për t’u 
shpërblyer më pas me gjithsej 442 tenderë në shumë 
prej 220,624,776 euroSi përfundim, prokurimi 

publik ka shërbyer si 
instrument i mirë financues 

i subjekteve politike dhe 
i përfitimit të kompanive 

private të cilat kishin krijuar 
edhe monopol 

POLITIKA DHE KLIENTELIZMI NË PROKURIM POLITIKA DHE KLIENTELIZMI NË PROKURIM
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Integriteti i brishtë vazhdon t’i karakterizojë institucionet 

qendrore dhe ato lokale në fushën e prokurimit publik.

Mungesa e integritetit në sistemin e prokurimit vazhdon të 

mbetet evidente duke filluar nga problemet me zbatim të li-

gjit, me menaxhimin e kontratave, mungesa e transparencës 

dhe bashkëpunimit ndërinstitucional, e deri te mungesa e 

evidencave dhe llogaridhënies për rastet e proceduara dhe 

të ndëshkuara nga sistemi prokurorial dhe gjyqësor. 

Zyra e Auditorit Kombëtar (ZKA) ka gjetur se shkeljet më të 

shpeshta lidhen me menaxhimin e dobët të buxhetit, me-

naxhimin e dobët të kontratave, vlerësimin joadekuat të ten-

derëve dhe kontrollet joefektive gjatë procesit të prokurimit 

publik. Shumë prej këtyre shkeljeve dhe parregullsive do të 

ishin përmirësuar apo do të ishin evidentuar sikur ministritë 

dhe komunat t’u kushtonin më shumë vëmendje rekomandi-

meve të ZKA-së. Numri i rekomandimeve të paadresuara në 

nivel qendror është mbi 30%, ndërsa në nivel lokal zbatimi i 

rekomandimeve është edhe më problematik pasi që Komu-

28  Shkeljet dhe mosrespektimi i Ligjit për Prokurim Publik në Kosovë; Organizata Demokraci Plus, nëntor 2017 Prishtinë. http://www.dplus-ks.org/ëp-content/up-
loads/2018/02/Project-Design-Final-Draft.pdf.

29  Shënim: Bazuar në hulumtimin e Demokraci Plus, të publikuar në nëntor 2017, duhet theksuar se numri i ankesave në nivel lokal vazhdon të jetë i lartë, ku prej 129 
ankesave të paraqitura në OSHP mbi 75 prej tyre janë të bazuara. Ndërsa në nivel qendror, prej 86 ankesave, mbi 40 prej tyre kanë qenë raste të shkeljes së Ligjit për 
Prokurim Publik. http://www.dplus-ks.org/ëp-content/uploads/2018/02/Project-Design-Final-Draft.pdf. 

30  Pa aty.

nat e Kosovës nuk respektojnë 40% të rekomandimeve.28   

Në anën tjetër në OShP vërehen probleme serioze me in-

tegritetin institucional. Përkundër rëndësisë së madhe që 

ka ky institucion, nuk janë ndërtuar mekanizma të ruajtjes 

së integritetit të institucionit, që parandalojnë korrupsionin, 

konfliktin e interesit dhe promovojnë transparencën. Numri 

i ankesave në nivel lokal vazhdon të jetë i lartë, ndërsa në 

nivel qendror mbi gjysma e ankesave janë aprovuar për sh-

kelje të ligjit të prokurimit.29 

Edhe më shqetësues mbetet fakti se moskonfiskimi i depozi-

tave nga ana e OShP-së për aktivitete të prokurimit si dhe 

vendimet e gabuara të OShP-së kanë ndikuar në përsëritjen 

e ankesave në OShP.30 

Komunat nuk bëjnë hulumtimin e tregut para se t’i nisin 

aktivitetet e prokurimit për punë, shërbime apo furnizime. 

Komunat e bëjnë përcaktimin e çmimit më të lirë të ofertës 

përmes krahasimit të ofertave të OE-ve, çmimet e të cilëve 

INTEGRITETI

4 Mungesa e integritetit në sistemin e prokurimit vazhdon të mbetet evidente duke filluar nga 
problemet me zbatim të ligjit, me menaxhimin e kontratave, mungesa e transparencës dhe 
bashkëpunimit ndërinstitucional, e deri te mungesa e evidencave dhe llogaridhënies për 
rastet e proceduara dhe të ndëshkuara nga sistemi prokurorial dhe gjyqësor.  

INTEGRITETI
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jo gjithherë janë reale dhe në harmoni me çmimet e tregut 

e me cilësinë e kërkuar. Madje, komunat për të njëjtat punë 

lidhin kontrata me çmime të ndryshme.31  

E gjithë kjo flet për integritetin e brishtë institucional të ins-

titucioneve kryesore të cilat edhe prekin fushën e prokurimit 

publik.

Mungesa e rezultateve të ndjekjes dhe ndëshkimit për ras-

tet e dyshuara të keqpërdorimeve në fushën e prokurimit 

publik vazhdon ta karakterizojnë sistemin prokurorial dhe 

atë gjyqësor, i cili përveç kësaj sfidohet edhe me numrin e 

pamjaftueshëm të prokurorëve, bashkëpunëtorëve profesio-

nalë si dhe me mungesën e profesionalizmit të prokurorëve 

dhe gjykatësve.

Vështirësia e hetimit dhe argumentimit të pretendimeve të 

prokurorisë vjen kryesisht për shkak të mangësive profesio-

nale të prokurorisë dhe mungesës së ekspertëve të jashtëm 

në fushën e prokurimit publik. Mungesa e ekspertëve në fus-

hën e prokurimit publik e cila është e pranishme në sistemin 

prokurorial vazhdon të shkaktojë vështirësi në zbardhjen 

e rasteve si dhe mungesë të efikasitetit të prokurorive në 

trajtimin e rasteve të tilla.32 

Profilizimi i prokurorëve për rastet e prokurimit publik dhe 

detyrimi i avancimit profesional përmes vijimit të trajnimeve 

në Akademinë e Drejtësisë (AD) do të duhej të ishte hapi i 

parë dhe i domosdoshëm i bashkëpunimit të KPK-së dhe 

AD-së.

31  Shënim: Duke u bazuar në hulumtimin e Organizatës INPO - Integriteti në Prokurimin Publik në Komuna, Komuna e Ferizajt ka lidhur 7 kontrata për ndërtim të 
rrugëve me të njëjtin operator ekonomik, dhe në secilën kontratë çmimet për njësi apo sasi dallojnë. Për shembull, në një kontratë çmimi i punimit të kapakëve të puse-
tave është i kontraktuar me 110 euro për copë, ndërkaq në kontratën tjetër 125 euro për copë. Integriteti në Prokurimin Publik në Komuna, Organizata INPO, prill 2018 në 
Prishtinë; http://inpo-ks.org/ëp-content/uploads/2018/04/Integriteti-n%C3%AB-prokurimin-publik-t%C3%AB-komunave-Ferizaj-Shtime-Prishtin%C3%AB-1.pdf.

32  Tenderomania e (pa)ndëshkuar (faqe 24 dhe 25), Organizata Çohu!, Prishtinë 2018; http://cohu.org/repository/docs/01_-_Tenderomania_ne_Ndjekje_-_05_252314.
pdf.

33  Po aty.

Këshilli Prokurorial i Kosovës, bashkë me të gjitha proku-

roritë themelore dhe atë Speciale, nuk posedon të dhëna 

të veçanta të kategorizuara për rastet e prokurimit publik. 

Mungesa e evidencave si dhe mungesa e të dhënave të ka-

tegorizuara të prokurorive lidhur me numrin e rasteve të 

natyrës së prokurimit publik ndër vite flet edhe njëherë për 

mënyrën joprofesionale të punës së prokurorive dhe gjit-

hashtu pamundëson qasjen në pasqyrën e plotë të gjendjes 

me lëndët e tilla.33 E gjithë kjo pamundëson analizën e efi-

kasitetit, ose flet për mungesën e efikasitetit të prokurorive 

lidhur me rastet e natyrës së tillë. 

Rekomandimet:

    Të adresohen rekomandimet e ZKA-së nga ana e autoriteteve 

kontraktuese (ministritë, komunat dhe institucionet tjera);

    Të konfiskohen depozitat për aktivitetet e prokurimit nga OShP si dhe 

të shqiptohen vendime konsistente.

INTEGRITETI INTEGRITETI
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Hulumtimet e organizatave të rrjetit Pro Open kanë identi-

fikuar mangësi të shumta në koordinim dhe bashkëpunim 

ndërmjet institucioneve relevante në fushën e prokurimit 

publik. Mungesë e koordinimit dhe e bashkëpunimit është 

vërejtur në veçanti në Komisionin Rregullativ të Prokurimit 

Publik (KRPP), pastaj në mes të Prokurorisë së Shtetit (PSh), 

ZKA-së dhe OShP-së e kështu me radhë.

Nga monitorimi i kontratave në ministri është gjetur se shumë 

ankesa të operatorëve ekonomikë mbesin të paadresuara, 

derisa te nënshkrimi i kontratave është parë se KRPP-ja për 

një kohë të gjatë nuk ka qenë në dijeni për nënshkrimin e 

kontratave nga zyrtarë të pacertifikuar.34 E gjithë kjo flet për 

mungesën e rolit mbikëqyrës dhe koordinues e bashkëpunues 

të KRPP-së në procedurat e prokurimit publik.

Mungesa e bashkëpunimit në veçanti ishte identifikuar 

ndërmjet PSh-së dhe ZKA-së, e gjithashtu me OShP-në, që 

ishte potencuar edhe nga vet akterë të këtyre institucioneve.  

Mungesa e koordinimit dhe bashkëpunimit institucional 

ndërmjet institucioneve relevante në fushën e prokurimit 

34  Monitorimi i prokurimit publik, Lëvizja FOL, tetor 2017 në Prishtinë. http://levizjafol.org/ëp-content/uploads/2017/10/Monitorimi-i-Prokurimit-Publik-ne-Kosove-
Ngritja-e-Llogaridhenies-se-institucioneve-per-menyrat-e-shpenzimit-te-parase-publike.pdf. 

35  Tenderomania e (pa)ndëshkuar (faqe 24 dhe 25), Organizata Çohu!, Prishtinë 2018; http://cohu.org/repository/docs/01_-_Tenderomania_ne_Ndjekje_-_05_252314.
pdf.

36  Po aty.

publik kishte rezultuar me shkeljet e ligjit dhe të procedurave 

të prokurimit publik lidhur me nënshkrimin dhe menaxhimin 

e kontratave. 

Për vite me radhë, ZKA-ja kishte identifikuar shkelje të 

shumta në institucionet qendrore dhe lokale të cilat i kishte 

përmbledhur në raportet vjetore të auditimit. Edhe pse të 

paraqitura në formë rekomandimesh për institucionet në të 

cilat edhe ishin identifikuar ato, adresimi i rekomandimeve 

nga institucionet si dhe trajtimi i shkeljeve me elemente 

penale nga vet sistemi prokurorial nuk kishte ndodhur.

Kjo mungesë e bashkëpunimit ndërmjet ZKA-së dhe PSh-së 

për shumë vjet kishte pamundësuar trajtimin e shkeljeve 

të identifikuara të ZKA-së nga ana e PSh-së në rastet kur 

kishte dyshime për elemente të keqpërdorimit në fushën e 

prokurimit publik.35 Në vitin 2017, ishte vendosur komuni-

kimi ndërmjet PSh-së dhe ZKA-së për trajtimin e shkeljeve 

të natyrës penale, me ç’rast si rezultat i një bashkëpunimi 

të tillë tani shumë çështje janë dërguar në PSh dhe janë 

proceduar nga prokuroria.36

BASHKËPUNIMI 
NDËRINSTITUCIONAL

5 Mungesë e koordinimit dhe e bashkëpunimit është vërejtur në veçanti në Komisionin 
Rregullativ të Prokurimit Publik (KRPP), pastaj në mes të Prokurorisë së Shtetit (PSh), 
ZKA-së dhe OShP-së e kështu me radhë. 

BASHKËPUNIMI NDËRINSTITUCIONAL
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Por një bashkëpunim i tillë nuk ekziston ndërmjet PSh-së 

dhe OshP-së. 

Një mungesë e tillë e bashkëpunimit, është identifikuar edhe 

në hulumtimin e Organizatës D+ me ç’rast edhe pse kishte 

akuza e dyshime për falsifikim të dokumenteve, shkelje të 

natyrës penale, OshP-ja nuk kishte denoncuar dhe njoftuar 

prokurorinë.37 Kjo dëshmon mungesën e bashkëpunimit dhe 

mungesën e zbatimit të ligjit nga ana e institucioneve. 

37  Shënim: Kompania Bageri kishte akuzuar publikisht se inxhinieri i saj ishte përdorur nga një kompani tjetër, përkatësit konsorciumi Papenburg & Ardiani, në dy 
tenderë paraprakë, duke i falsifikuar dokumentet. Për këtë çështje OSHP-ja nuk ka ndërmarrë asnjë veprim dhe nuk ka njoftuar prokurorinë. Në lidhje me falsifikim të do-
kumenteve OSHP-ja duhet të ndërmarrë masën e futjes së kompanive në listë të zezë; http://dplus-ks.org/ëp-content/uploads/2017/10/02-Raporti-i-OSHPse-Mars-Qer-
shor-V8.pdf. 

38  Blerim Dina – Drejtor në OShP, Tryeza e diskutimit me përfaqësues të institucioneve relevante dhe shoqërisë civile si: Këshilli Prokurorial i Kosovës, Zyra e Krye-
prokurorit të Shtetit, Prokuroria Speciale e Kosovës dhe prokuroritë themelore, Akademia e Drejtësisë, Agjencia Kundër Korrupsionit, Zyra Kombëtare e Auditimit, Organi 
Shqyrtues i Prokurimit, Demokraci Plus (D+) dhe Instituti Demokratik i Kosovës (KDI), e mbajtur me 19 dhjetor në Prishtinë.

Mungesa e vazhdueshme e bashkëpunimit ndërmjet tyre e cila 

është potencuar edhe nga vet zyrtarë të OShP-së vazhdon të 

pamundësojë trajtimin e rasteve të cilat janë temë e seancave 

të OShP-së, gjatë të cilave edhe identifikohen elemente të 

keqpërdorimeve në fushën e prokurimit publik.38 

Bashkëpunimi më i mirë ndërmjet këtyre institucioneve në 

fushën e prokurimit publik do të kontribuonte në parandali-

min dhe ndëshkimin e keqpërdorimeve. 

Mungesa e koordinimit dhe bashkëpunimit institucional ndërmjet institucioneve 
relevante në fushën e prokurimit publik kishte rezultuar me shkeljet e ligjit dhe të 
procedurave të prokurimit publik lidhur me nënshkrimin dhe menaxhimin e kontratave.  

Rekomandimet:

    Të ndërtohet dhe të thellohet bashkëpunimi në mes të institucioneve 

në fushën e prokurimit publik (ZKA, OShP, PSh, AKK dhe të tjerë);

    Të vendoset bashkëpunimi ndërmjet KRPP-së dhe Auditorit të 

Përgjithshëm në identifikimin e mangësive në prokurimin. KRPP-

ja mund t`i adresojë ato duke lëshuar ndëshkime për kompanitë 

dhe autoritetet kontraktuese. Edhe auditori edhe KRPP-ja duhet t`i 

dërgojnë rastet në prokurori kur ka prova për shkelje të rënda.

    Të dërgohen rastet në prokurori nga ana e OShP-së për rastet e 

dyshuara të keqpërdorimeve në fushën e prokurimit publik..

BASHKËPUNIMI NDËRINSTITUCIONAL BASHKËPUNIMI NDËRINSTITUCIONAL
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  Planifikimi

Planifikimi është një hap i rëndësishëm për fillimin e proce-

durave të prokurimit publik, i paraparë edhe me Ligjin për 

Prokurimin Publik. Realisht në Ligjin për Prokurimin Publik, 

parashihet që secili AK në periudhën jo më pak se 60 ditë 

para fillimit të çdo viti fiskal, të dorëzojë në AQP një planifi-

kim paraprak të prokurimit me detajet që AK-të parashohin 

gjatë një viti fiskal.39

Tutje, Ligji parasheh llojet e kontratave, vlerën sipas lëmisë e 

kategorisë për produkt dhe shërbim,  karakteristikat për çdo 

lloj të kontratave të punës që AK-ja planifikon ta ndajë gjatë 

një viti fiskal40 si dhe afate dhe veprime të tjera të AQP-së, 

Qeverisë dhe ministrisë përkatëse lidhur me planifikimin.41

Edhe pse e rregulluar me dispozita ligjore, Pro Open ka 

identifikuar dy probleme kryesore sa i përket komponentës 

39  Shënim: Planifikimet të cilat dorëzohen në AQP duhet të jenë me shkrim, në të cilat identifikohen me detaje të arsyeshme të gjitha furnizimet, shërbimet dhe punët 
që autoriteti kontraktues parasheh t’i prokurojë gjatë vitit fiskal në fjalë. Neni 8 i Ligjit për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe 
plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092; https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2772. 

40  Planifikimi i tillë paraprak i prokurimit saktëson:

1.1. në rastin e kontratave të ardhshme për furnizim, vlerën e përgjithshme të llogaritur të prokurimit sipas lëmisë së secilit produkt, të cilin autoriteti kontraktues 
planifikon që ta prokurojë gjatë vitit fiskal;
1.2. në rastin e kontratave të ardhshme për shërbime, vlerën e përgjithshme të parashikuar sipas kategorisë së secilit shërbim, të cilin autoriteti kontraktues 
planifikon që ta prokuroj gjatë vitit fiskal; dhe
1.3. në rastin e kontratave për punë, karakteristikat thelbësore të çdo kontrate të punës, që autoriteti kontraktues planifikon ta japë gjatë vitit fiskal. https://gzk.
rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2772. 

41  Neni 8 paragrafi 2 dhe 3 i Ligjit për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 
dhe Ligjin Nr. 05/L-092; https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2772.

42  (Keq)Planifikimi i prokurimit, Organizata FOL, prill 2018 në Prishtinë.

së planifikimit në prokurim. E para, vështirësia në qasje në 

planet e tilla dhe e dyta, planet e dobëta si pasojë e të cilave 

ka ardhur edhe deri te menaxhimi i dobët e kontratave. 

Duke u bazuar në hulumtimin e Grupit Pro Open, këto pla-

nifikime nuk publikohen në uebfaqet e institucioneve. Me-

gjithatë, përmes kërkesave për qasje në dokumente janë 

siguruar dokumentet e planifikimeve të prokurimit.42 

Duke u nisur nga domosdoshmëria për të pasur qasje në 

planifikimet e prokurimit nga institucionet publike, është 

avokuar në KRPP që të bëhet hapja e planeve të prokurimit, 

më specifikisht publikimi i këtyre planeve në uebfaqet e ins-

titucioneve. Si rezultat i kësaj dhe në bazë të ndryshimeve 

që do të inkorporohet në Udhëzuesin Operativ të Prokurimit 

Publik, KRPP-ja do t’i obligojë institucionet/autoritetet kont-

raktuese që të publikojnë në uebfaqet e tyre planifikimet e 

prokurimit publik.

PLANIFIKIMI DHE 
MONITORIMI

6 Pro Open ka identifikuar dy probleme kryesore sa i përket komponentës së planifikimit 
në prokurim. E para, vështirësia në qasje në planet e tilla dhe e dyta, planet e dobëta si 
pasojë e të cilave ka ardhur edhe deri te menaxhimi i dobët e kontratave.  

PLANIFIKIMI DHE MONITORIMI
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Tutje sipas hulumtimit, planifikim i dobët është vërejtur si 

në nivelin qendror ashtu edhe në atë lokal. 

Planifikimi i dobët shkakton performancë të ulët dhe për-

fundimisht rritje të kostos apo dëme publike. Në rastin e 

ndërtimit të Parkut të Biznesit në Drenas, mungesa e pla-

nifikimit të mirëfilltë ka rezultuar me mospërfundimin e 

rrjetit të kanalizimit dhe kjo jo vetëm që e ka rritur koston 

afatgjate të investimit, duke shtuar nevojën për kontrakti-

min e shërbimeve për mënjanimin dhe trajtimin e ujërave të 

zeza, por edhe ka ndikuar direkt në mirëqenien publike, duke 

ndotur ujërat në fshatin Koreticë e Epërme, e që pos rritjes 

së shpenzimeve familjare për furnizim me ujë të pijshëm 

dhe nevoja familjare, ka ndikuar edhe në të hyrat familjare 

duke qenë shkaktar i vdekjes së bletëve, të cilat për disa nga 

familjet kishin qenë burim i të ardhurave.43

Tutje në nivelin qendror hulumtimet e Rrjetit Pro Open kanë 

identifikuar se ekziston mospërputhje mes kontratave që 

publikohen në KRPP dhe E-prokurim, si dhe kontratave që 

shkruhen si të planifikuara në planet e siguruara. Për më 

tepër, në këto kontrata dallojnë vlerat e tyre si dhe llojet e 

aktiviteteve të prokurimit. Gjithashtu, vërehet edhe devijim 

shumë i madh nga buxheti i planifikuar.

Shembull konkret kemi në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik 

43  Investimet e Arnuara, faqe 16, Instituti Demokratik i Kosovës, Prishtinë 2017. http://kdi-kosova.org/ëp-content/uploads/2018/01/152-investimet-e-arnuara-7-11-
2017-shq-32-fq.pdf.

44  (Keq)Planifikimi i prokurimit, Lëvizja FOL, prill 2018 në Prishtinë.

45  Integriteti në Prokurimin Publik në Komuna, Organizata INPO, prill 2018 në Prishtinë; http://inpo-ks.org/ëp-content/uploads/2018/04/Integrite-
ti-n%C3%AB-prokurimin-publik-t%C3%AB-komunave-Ferizaj-Shtime-Prishtin%C3%AB-1.pdf.

(MZhE). Sipas hulumtimit dhe monitorimit të bërë nga orga-

nizatat e Rrjetit Pro Open, për vitin 2017 në KRPP dhe e-proku-

rim janë dhënë njoftime për nënshkrim të kontratave në vlerë 

914,260 euro, derisa në raportin vjetor të MZhE-së rezulton 

vlera 973,694.62 euro e kontratave të realizuara. Në planifiki-

min e prokurimit që është marrë nga MZhE-ja në anën tjetër, 

totali i kontratave të planifikuara është 8,118,976 euro.44

Bazuar në hulumtimet e Pro Open, në komuna janë identi-

fikuar probleme me menaxhimin efektiv të kontratave për 

ndërtimin e rrugëve të cilat paraqitën si pasojë e mungesës 

së planifikimit të mirëfilltë të projektit ndërtimor. Kjo pasi 

nuk përcaktohen qartë nevojat dhe nuk bëhet ekzaminimi i 

kushteve fizike në terrenin ku pritet të implementohet pro-

jekti. Rrjedhimisht, si pasojë e kësaj neglizhence specifiki-

met teknike në dosjen e tenderit nuk përkojnë me realitetin. 

Kjo shpërputhje ndërmjet nevojave reale në terren dhe 

specifikimeve teknike joreale në dosjet e tenderit, tre-

gon për mungesën e planifikimit të mirëfilltë dhe real, si 

dhe paraqitjen e nevojave për punë shtesë dhe lidhjen e 

aneks-kontratave.45 

Shembull konkret sipas hulumtimit është Komuna e Ferizajt 

e cila nuk kishte hartuar projektin ekzekutiv për asfaltimin, 

lidhjen e lagjes së Cakajve me shkollën - projekt 2-vjeçar, i 

obligueshëm sipas nenit 28 të Ligjit për Prokurimin Publik.46 

Specifikat teknike, paramasat për asfaltimin e rrugës ishin 

hartuar nga stafi i drejtorisë së infrastrukturës së Feriza-

jt, ndërkaq, specifikat teknike duhet të përfshijnë, si pjesë 

substanciale të vetën, një projekt ekzekutiv. 

Në anën tjetër nga krahasimi mes planeve të prokurimit dhe 

raporteve vjetore që dërgohen nga AK-ja në KRPP rezulto-

jnë disa kontrata që nuk janë planifikuar por që figurojnë si 

shpenzime në raportet vjetore. Në Ministrinë e Punës dhe 

Mirëqenies Sociale figuron kontrata dhuratë orë dore për 

ministrin në vlerë 350 euro. Për këtë kontratë janë pranuar 

3 oferta.47

AK-ja është përgjegjëse për hartimin e projektit ekzekutiv 

dhe është obligative që ai t’u bashkëngjitet (gjithashtu në 

pajisje elektronike) specifikate teknike, të cilat janë pjesë 

e dosjes së tenderit. Asnjë AK-je nuk i lejohet të lëshojë 

dokumentacionin e tenderit pa bashkëngjitur përshkrimin e 

hollësishëm të projektit.48

Hulumtimi gjithashtu ka identifikuar se mungon siguria e 

plotë e financimit të projektit apo përmbushjes së kontratës 

së prokurimit për ndërtim, pasi komunat nuk planifikojnë 

buxhetin për financimin e projektit në mënyrë të saktë dhe 

kompatibile me nevojat e terrenit, me ç’rast shkaktohen 

vonesa në përfundimin e punëve ose edhe tejkalim të kostos 

fillestare.49 

Menaxhimi i kontratave është ndër fazat më të rëndësis-

hme të një aktiviteti të prokurimit. Komunat në përgjithësi 

caktojnë me kohë menaxherët e projektit, mirëpo plani i 

menaxhimit të kontratës hartohet vetëm formalisht. Në 

46  Neni 28 i Ligjit Nr.04/L-042 për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr.04/L-237, Ligjin Nr.05/L-068 dhe Ligjin 
Nr.05/L-092; https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=12172. 

47  (Keq)Planifikimi i prokurimit, Lëvizja FOL, prill 2018, Prishtinë.

48  Integriteti në Prokurimin Publik në Komuna, Organizata INPO, prill 2018 në Prishtinë; http://inpo-ks.org/ëp-content/uploads/2018/04/Integrite-
ti-n%C3%AB-prokurimin-publik-t%C3%AB-komunave-Ferizaj-Shtime-Prishtin%C3%AB-1.pdf.

49  Po aty.

50  Integriteti në Prokurimin Publik në Komuna, Organizata INPO, prill 2018 në Prishtinë; http://inpo-ks.org/ëp-content/uploads/2018/04/Integrite-
ti-n%C3%AB-prokurimin-publik-t%C3%AB-komunave-Ferizaj-Shtime-Prishtin%C3%AB-1.pdf.

51  Po aty.

disa raste nuk janë të përditësuara të gjitha të dhënat e 

nevojshme ku dëshmohet implementimi i kontratave sipas 

kushteve të saj, siç është koha e fillimit dhe përfundimit të 

punëve, dorëzimet/pranimet, afatet e pagesave, vërejtjet, 

ndëshkimet etj.50 

Menaxhimi joefikas i kontratave vjen edhe si pasojë e mbin-

garkesës së stafit civil në komunë dhe mosangazhimit për 

krijimin e kapaciteteve mbikëqyrëse. Sa për ilustrim, ka pa-

sur raste kur një person caktohet menaxher i projektit në 7 

kontrata të ndryshme brenda vitit fiskal.51

PLANIFIKIMI DHE MONITORIMI PLANIFIKIMI DHE MONITORIMI

Planifikimi i dobët shkakton performancë të ulët dhe përfundimisht rritje të  
kostos apo dëme publike
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  Monitorimi dhe mbikëqyrja

Bazuar në dispozitat e Ligjit për Prokurimin Publik në Koso-

vë, KRPP-ja është përgjegjëse për zhvillimin, funksionimin 

dhe mbikëqyrjen e përgjithshme të sistemit të prokurimit 

publik në Kosovë.52 Ndër të tjera, me qëllim të monitorimit 

të zbatimit të këtij ligji, KRPP-ja ka përgjegjësinë dhe auto-

rizimin që të kryejë hetimet e aktiviteteve të prokurimit dhe 

menaxhimit të kontratave.53

Megjithatë, mbikëqyrja dhe monitorimi i prokurimit publik 

në Kosovë është kompetencë e disa institucioneve publike, 

të cilat janë: 1. Komisioni Rregullativ i Prokurimit, 2. Zyra 

Kombëtare e Auditimit, 3. Organi Shqyrtues i Prokurimit dhe 

4. Agjencioni Kundër Korrupsion. Këto institucione kanë për-

gjegjësi dhe detyra të ndryshme në lidhje me monitorimin e 

prokurimit publik në Kosovë.54

Hulumtimi i Grupit Pro Open ka identifikuar se përveç mungesës 

së monitorimit të plotë, janë gjetur edhe shkelje të theksuara 

nga procesi monitorues i autoriteteve kontraktuese. Pra, moni-

torimet janë të rralla dhe vazhdojnë të jenë të pakta duke bërë 

kështu që institucionet të mos e përmbushin mandatin e tyre.55

Vetëm në vitin 2014, janë identifikuar se ekzistojnë 170 AK, 

ndërsa Departamenti për Mbikëqyrje dhe Monitorim në kuadër 

të KRPP-së, kishte arritur të monitorojë vetëm 38 AK nga 42 të 

tilla sa kishte paraparë t’i monitorojë.56 Bazuar në gjetjet e iden-

tifikuara nga monitorimi i departamentit të tillë për vitet 2014, 

2015 dhe 2016, janë identifikuar shkelje të shumta të LPP-së. 

52  Neni 87 i Ligjit për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 
05/L-092; https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2772.

53  Neni 87, paragrafi 2 pika 1 i Ligjit për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 
dhe Ligjin Nr. 05/L-092; https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2772.

54  Shkeljet dhe mosrespektimi i Ligjit për Prokurim Publik në Kosovë, faqe 11; Organizata Demokraci Plus, nëntor 2017 Prishtinë. http://www.dplus-ks.org/ëp-con-
tent/uploads/2018/02/Project-Design-Final-Draft.pdf.

55  Shkeljet dhe mosrespektimi i Ligjit për Prokurim Publik në Kosovë; Organizata Demokraci Plus, nëntor 2017 Prishtinë. http://www.dplus-ks.org/ëp-content/up-
loads/2018/02/Project-Design-Final-Draft.pdf.

56  Po aty, faqe 20 dhe 21.

57  Shkeljet dhe mosrespektimi i Ligjit për Prokurim Publik në Kosovë, faqe 19 - 23; Organizata Demokraci Plus, nëntor 2017 Prishtinë. http://www.dplus-ks.org/
ëp-content/uploads/2018/02/Project-Design-Final-Draft.pdf.

58  Shënim: Hulumtimi i Pro Open ka gjetur se Departamenti për Mbikëqyrje dhe Monitorim nuk ka qenë në dijeni për nënshkrimin e kontratave nga zyrtarë të pacertifi-
kuar si dhe nuk ka dhënë shpjegim se si duhet të reagohet në këtë rast.

Ndër shkeljet më të theksuara, 
veçohen:57  

   Mungesa e zbatimit të rregullave 
dhe udhëzuesve gjatë ekzekutimit 
ose pjesëmarrjes në aktivitetet e 
prokurimit publik (vetëm gjatë vitit 
2014, në 72 raste AK-të nuk kishin 
vepruar në pajtueshmëri me ligjin);

   Mungesa e respektimit të dispozi-
tave ligjore lidhur me hapjen e 
tenderëve të cilët hapen pas afatit 
kohor dhe jo publikisht;

   Diskriminimi i AK-ve ndaj OE-ve, AK-
të nuk kishin trajtuar OE në mënyrë 
transparente dhe të barabartë;

   Mungesa e respektimit të afateve të 
vlerësimit, çmimeve njësi, zbatimit 
të kontratës dhe të tjerë;

   Nënshkrimi i kontratave nga zyrtarë 
të pacertifikuar, si dhe shkeljet e 
tjera ndër vite.58 

PLANIFIKIMI DHE MONITORIMI PLANIFIKIMI DHE MONITORIMI

Rekomandimet:

    Të bëhet planifikimi i mirëfilltë i projekteve nga ana e autoriteteve 

kontraktuese, në veçanti nga komunat;

    Të përputhen vlerat e kontratave që publikohen në KRPP dhe 

E-prokurim, si dhe vlerat e kontratave që shkruhen si të planifikuara 

në planet e siguruara.

(Bazuar në hulumtim , në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik 
(MZhE) për vitin 2017 në KRPP dhe e-prokurim janë  
dhënë njoftime për nënshkrim të kontratave në vlerë 
914,260 euro, derisa në raportin vjetor të  
MZhE-së rezulton vlera 973,694.62 euro e 
kontratave të realizuara. Në planifikimin e prokurimit 
që është marrë nga MZhE-ja në anën tjetër, totali i 
kontratave të planifikuara është 8,118,976 euro. 
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E metë tjetër e theksuar në hulumtim është gjithashtu mun-

gesa e detajeve (specifikimit të shkeljeve) për shkeljet e çdo 

institucioni, në veçanti për vitet 2014 dhe 2015 (përjashtimisht 

viti 2016 me më shumë detaje), me ç’rast e bënte të pamunds-

hëm nivelin e shkeljeve ndaj Ligjit të Prokurimit Publik.59 

Detajet eventuale për nivelin e shkeljeve në secilin insti-

tucion, përveç që do ta bënin më funksional dhe më kredibil 

Departamentin për Mbikëqyrje dhe Monitorim dhe KRPP-në, 

gjithashtu do të mundësonte pasqyrë të duhur për natyrën 

dhe nivelin e shkeljeve të Ligjit të Prokurimit Publik.60 

Gjithashtu Raporti i Progresit për vitin 2015 i kishte kushtuar 

vëmendje të veçantë mungesës së monitorimit të prokurimit 

publik. Kjo për faktin se u monitorua vetëm një pjesë e vogël 

e kontratave të mbyllura.61 

59  Shkeljet dhe mos-respektimi i Ligjit për Prokurim Publik në Kosovë, faqe 23; Organizata Demokraci Plus, nëntor 2017 Prishtinë. http://www.dplus-ks.org/ëp-con-
tent/uploads/2018/02/Project-Design-Final-Draft.pdf.

60  Po aty. 

61  Shkeljet dhe mos-respektimi i Ligjit për Prokurim Publik në Kosovë, faqe 8; Organizata Demokraci Plus, nëntor 2017 Prishtinë. http://www.dplus-ks.org/ëp-con-
tent/uploads/2018/02/Project-Design-Final-Draft.pdf.

62  (Keq)Planifikimi i prokurimit, Organizata FOL, prill 2018 në Prishtinë.

63  Shkeljet dhe mos-respektimi i Ligjit për Prokurim Publik në Kosovë; Organizata Demokraci Plus, nëntor 2017 Prishtinë. http://www.dplus-ks.org/ëp-content/up-
loads/2018/02/Project-Design-Final-Draft.pdf.

64  Po aty. 

Sipas Ligjit të Prokurimit Publik, Departamenti për Mbikëqyr-

je dhe Monitorim duhet të sigurohet se rregullat, udhëzimet, 

direktivat, dokumentet dhe formularët standardë të tenderit 

dhe kontratës si dhe dokumentet dhe formularët po respek-

tohen nga autoritetet kontraktuese, zyrtarët e prokurimit, 

ndërmarrjet dhe personat pjesëmarrës në procedura.62 

Mungesa e monitorimit të kontratave si dhe mospërmbushja e 

tyre në përputhje me marrëveshjen fillestare, ishte vlerësuar edhe 

nga vet institucionet mbikëqyrëse në fushën e prokurimit publik.63 

Sidoqoftë, mungesa e monitorimit të plotë të KRPP-së shp-

jegohet edhe me faktin e mungesës së personave të kuali-

fikuar në kuadër të stafit dhe ngarkesës me punë të tjera të 

cilat i ka ky institucion, sidomos në interpretimin e normave 

dhe mirëmbajtjen e sistemit të prokurimit elektronik.64

Hulumtimi i Grupit Pro Open ka identifikuar se përveç mungesës së monitorimit të plotë, 
janë gjetur edhe shkelje të theksuara nga procesi monitorues i autoriteteve kontraktuese. 
Pra, monitorimet janë të rralla dhe vazhdojnë të jenë të pakta duke bërë kështu që 
institucionet të mos e përmbushin mandatin e tyre . 

PLANIFIKIMI DHE MONITORIMI PLANIFIKIMI DHE MONITORIMI

Rekomandimet:

    Të rriten kapacitetet e KRPP-së për monitorimin e aktiviteteve të 

prokurimit;

    Të përfshihen në monitorim të gjithë (apo sa më shumë) autoritetet 

kontraktuese;

    Të monitorohen të gjitha fazat e prokurimit, nga njoftimi për kontratë 

e deri të menaxhimi i kontratës.

Sidoqoftë, mungesa e monitorimit të plotë të KRPP-së shpjegohet edhe 
me faktin e mungesës së personave të kualifikuar në kuadër të stafit 
dhe ngarkesës me punë të tjera të cilat i ka ky institucion, sidomos në 
interpretimin e normave dhe mirëmbajtjen e sistemit të prokurimit elektronik 
. 
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Shënim: Çohu, Instituti Riinvest, Instituti Columbus, Iniciativa për Progres, Lëvizja FOL!, Instituti Demokratik i Kosovës, 
Demokraci Plus janë anëtare të Koalicionit për Hapje të të Dhënave dhe Llogaridhënie në Prokurim Publik -  Pro Open, 
mbështetur nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur - KFOS

Ky hulumtim është pjesë e programit Pro Open. Pikëpamjet e shprehura në këtë hulumtim janë të Çohu, Instituti Riinvest, 
Instituti Columbus, Iniciativa për Progres, Lëvizja FOL!, Instituti Demokratik i Kosovës, Demokraci Plus dhe nuk paraqesin 
medoemos pikëpamjet e Fondacionit të Kosovës për Shoqëri te Hapur - KFOS.

**
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