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Rreth INPO-së 

Iniciativa për Progres (INPO) është organizatë joqeveritare dhe jofitimprurëse e 

themeluar në vitin 2005 me qëllim që të përparoj pjesëmarrjen e qytetarëve në proceset 

vendimmarrëse. INPO avokon për forcimin e parimit të transparencës dhe 

llogaridhënies dhe sundimin e ligjit në institucione publike, rritjen e kërkesave të 

qytetarëve, si dhe luftimin e korrupsionit, duke synuar avancimin e vlerave të një 

shoqërie të hapur dhe demokratike. 

 

Iniciativa për Progres (INPO) 

Rr. Latif Hasani, pn 

70000, Ferizaj, Republika e Kosovës 

+383 (0) 290 329 400 

+386 (0) 49 354 000 

info@inpo-ks.org 

www.inpo-ks.org 

 

Shënim: Organizata INPO është anëtare e Koalicionit për Hapje të të Dhënave dhe 

Llogaridhënie në Prokurim Publik – Pro Open, mbështetur nga Fondacioni i Kosovës për 

Shoqëri të Hapur (KFOS) 

Publikimi i këtij raporti është realizuar me përkrahjen e projektit “Promovimi i Integritetit 

në Prokurimin Publik në Komunën e Ferizajt, Shtimes dhe Prishtinës”- i financuar nga 

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS). Përmbajtja e këtij raporti është 

përgjegjësi e Organizatës Iniciativa për Progres (INPO) dhe asnjë në asnjë mënyrë nuk 

mund të konsiderohet si qëndrim i KFOS-it. 
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Hyrje 

Prokurimi publik është një aktivitet kyç ekonomik i qeverive. Mënyra e zhvillimit të 

aktiviteteve të prokurimit ka një ndikim të madh në mënyrën se si shpenzohen paratë 

taksapaguesëve. Statistikat ekzistuese sugjerojnë se Kosova shpenzon mbi gjysmën e 

buxhetit në vit në prokurimin publik duke bërë prokurimin publik një faktor të 

rëndësishëm për të stimuluar rritjen ekonomike. Në mënyrë që të garantohet vlera për 

paranë dhe efikasiteti i investimit, prokurimi publik duhet të bazohet në legjislacion të 

shëndoshë, një kornizë solide institucionale dhe individë të dedikuar në të gjitha nivelet. 

Në anën tjetër, raportet e ndryshme ndërkombëtare dhe lokale, përfshirë edhe raportet 

e fundit të Zyrës Kombëtare të Auditimit, organizatat e ndryshme buxhetore (lokale dhe 

qendrore) në masë të madhe atakohen me vërejtje sistematike sa i përket realizimit të 

aktiviteteve të prokurimit, duke krijuar dyshime të bazuara për afera korruptive. 

Komoditet të shtuar për mosadresimin e këtyre vërejtjeve dhe të gjeturave ofron 

mosfunksionimi i mekanizmave të llogaridhënies institucionale, politike dhe ligjore.  

Komunat si autoritete kontraktuese, vazhdojnë në përballen me probleme të shumta në 

shpenzimin e parasë publike përmes instrumentit të prokurimit publik. Keqmenaxhimi 

dhe moszbatimi konceptual i cikleve të prokurimit nga faza e planifikimit e deri te 

certifikimi i punimeve mbeten sfida të pakapërcyeshme nga komunat, ani pse zyrtarët 

komunal vazhdimisht deklarohen se shpenzimi i parasë publike bëhet sipas ligjit dhe 

praktikave më të mira qeverisëse. 

Organizata INPO në vazhdimësi është angazhuar për përmirësimin e prokurimit publik 

dhe promovimin e integritetit në këtë fushë. Përmes projektit “Promovimi i Integritetit 

në Prokurim Publik në komunën e Ferizajt, Shtimes dhe Prishtinës”, INPO është fokusuar 

në analizimin e tri (3) kontratave publike për punë, respektivisht kontratave për asfaltim 

rrugësh, një (1) kontratë për komunë, të vlerës së mesme, në mënyrë që të vlerësoj 

efikasitetin dhe efektivitetin e kontratave publike në raport më paranë e shpenzuar, 

respektimin e ligjit dhe standardeve të prokurimit publik.  

Të gjeturat e INPO-s nga monitorimi i kontratave publike për asfaltim të rrugës në tri 

komuna, shpërfaqin nevojën e forcimit të sundimit të ligjit në të gjitha aktivitetet dhe 

fazat e prokurimit publik në komuna, fazën e menaxhimit të kontratës pas përmbylljes 

së aktivitetit të prokurimit, si dhe ngritjen e përgjegjshmërisë së zyrtarëve publik të cilët 

janë të involvuar direkt apo indirekt në prokurimin publik. 
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Metodologjia 

INPO me qëllim që të hartoj një raport sa me real dhe analitik në lidhje më zbatimin 

konceptual dhe sipas obligimeve ligjore të cikleve të prokurimit, ka përdorur metoda të 

përziera të hulumtimit/analizës. Fillimisht INPO ka bërë analizën e përmbajtjes të të 

gjitha dokumenteve të aktivitetit të prokurimit. Përzgjedhja e kontratave për analizë dhe 

monitorim është bërë në bazë të vlerës, llojit të punës, dhe procedurës që është 

përdorur, kriterit për dhënie çmimi më i lirë, si dhe periudhës së përmbylljes. Fokus i yni 

kanë qenë kontratat për punë me vlerë të mesme, të kontraktuara sipas procedurës së 

hapur. Pasi që komunat kanë numër të konsiderueshëm të kontratave me vlerë të 

mesme, INPO ka përzgjedhur një (1) kontratë në secilën komunë sipas metodës së 

rastësisë, mirëpo që vlera e kontratës të jetë mes 250 mijë – 300 mijë euro.  

INPO bazuar në obligimet ligjore dhe planet e prokurimit është bazuar në dy indikator 

kyç për vlerësimin e zbatimit të ligjit në procedurat dhe fazat e prokurimit.  

Indikatori 1. Aktiviteti i prokurimit përfshinë të gjitha të dhënat e kërkuara sipas Ligjit për 

Prokurimin Publik (LPP) dhe Rregullat dhe Udhëzuesin Operativ për Prokurim Publik 

(RRUOP). 

Ky indikator është matur duke analizuar dokumentet e secilit aktivitet, si në vijim: 

 Planifikimi përfundimtar i prokurimit 

 Kërkesa për inicimin e aktivitetit të prokurimit nga njësia kërkuese 

 Deklarata e nevojave dhe përcaktimit të disponueshmërisë së fondeve (B04) 

 Njoftimi për kontratë (B05) 

 Dosja e tenderit (B17) 

 Paramasa dhe parallogaria 

 Regjistri i operatorëve ekonomik (OE) që e kanë pranuar dosjen e tenderit (B13) 

 Regjistri i tenderëve të dorëzuar 

 Vendimi i formimit të Komisionit për hapje 

 Procesverbali i hapjes së tenderit (B12) 

 Vendimi për krijimin e komisionit për vlerësimin e tenderëve  

 Raporti i Vlerësimit të tenderëve (B36) 

 Njoftimi për dhënie të kontratës (B08) 

 Kontrata 

 Vendimi për caktimin e menaxherit/es së projektit 

Indikatori 2. Menaxhimi i kontratës përfshinë të gjitha të dhënat e kërkuara sipas LPP dhe 

RRUOP dhe legjislacionin sekondar. 
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Ky indikator është matur duke analizuar dokumentet e secilit aktivitet, si në vijim: 

 Plani i menaxhimit të kontratës 

 Procesverbalet e realizimit të punëve në terren  

 Faturat e pagesave të ekzekutuara me autorizim të menaxherit të projektit 

 Dëshmi për ndryshime eventuale të kontratës 

 Kërkesa e OE për pranimin e të gjitha punimeve 

 Dëshmia për certifikimin e punimeve 

Të gjitha këto dokumente INPO i ka siguruar përmes kërkesave për qasje në dokumente 

publike, dhe në web-faqen zyrtare të Komisionit Rregullativ për Prokurimin Publik KRPP. 

Kontratat e analizuara përshinë periudhën e financimit të tyre në vitin 2016 dhe 2017, 

pra kontrata dy vjeçare. 

Gjithashtu, INPO ka zhvilluar takime dhe intervista me zyrtarë të prokurimit dhe 

menaxherët e projektit në Komunën e Ferizajt, Prishtinës dhe Shtimes. Janë zhvilluar 

edhe vizita në vend punishtet apo vendin e ekzekutimit të projektit/kontratës për të 

vlerësuar nëse është arritur qëllimi i dëshiruar. 
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Përmbledhje 

Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës obligon të gjitha autoritetet 

kontraktuese, personat, operatoret ekonomik, organet publike që zhvillojnë, përfshihen, 

marrin pjesë në aktivitete të prokurimit të sigurohen se shfrytëzimi i parasë publike 

bëhet në mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë, duke iu përmbajtur 

rreptësishtë procedurave dhe kushteve qenësore të tij. 

INPO gjatë procesit të monitorimit dhe analizimit të kontratave për ndërtim rrugës ka 

gjetur se obligimet përmbajtësore të ligjit për prokurim publik nuk zbatohen nga 

komunat që janë në fokus të këtij raporti. Në bazë të gjetjeve INPO vlerëson se zbatimi i 

obligimeve ligjore në komuna bëhet vetëm në aspektin formal, duke mos e vënë në 

fokus qëllimin e realizimit të atij aktiviteti të prokurimit, pra rezultatin e dëshiruar. 

Të gjeturat kryesore të këtij raporti shfaqin mungesën e menaxhimit efikas të kontratave 

bazuar në obligimet ligjore. Menaxhimi i kontratave është ndër fazat më të rëndësishme 

të një aktiviteti të prokurimit. Komunat në përgjithësi caktojnë me kohë menaxherët e 

projektit, mirëpo plani i menaxhimit të kontratës hartohet vetëm formalisht. Në tri (3) 

kontratat e analizuara INPO ka gjetur se, nuk janë shënuar të gjitha të dhënat e 

nevojshme me të cilën dëshmohet implementimi i kontratave sipas kushteve të saj, sic 

është koha e fillimit dhe përfundimit të punëve, dorëzimet/pranimet, afatet e pagesave, 

vërejtjet, ndëshkimet etj. Gjithashtu, menaxhimi jo efikas i kontratave vjen edhe si pasojë 

e mbingarkesës së stafit civil në komunë dhe mos angazhimit për krijimin e kapaciteteve 

mbikëqyrëse. Në komunën e Ferizajt në së paku dhjetë (10) kontrata është një (1) 

menaxher i projektit, ndërsa në komunën e Shtimes në vitin 2016 një (1) person është 

caktuar menaxher në tetëmbëdhjetë (18) kontrata. Kjo praktikë e bën të pamundur dhe 

jo reale mbikëqyrjen efikase dhe efektive te zbatimit të kontratës. 

Probleme në menaxhimin efektiv të kontratave për ndërtimin e rrugëve, paraqiten edhe 

si pasojë e mungesës së projektit ekzekutiv, pasi nuk përcaktohen qartë nevojat dhe nuk 

bëhet ekzaminimi i kushteve fizike dhe pronësore në terrenin ku pritet të implementohet 

projekti. Rrjedhimisht, si pasojë e kësaj neglizhence specifikimet teknike në dosjen e 

tenderit nuk përkojnë me realitetin. Kjo diskrepancë mes nevojave reale te terrenit dhe 

specifikimeve teknike jo reale në dosjet e tenderit, tregon për qartë për mungesën e 

gatishmërisë për të ofruar shërbime cilësore, dhe pastaj edhe të procesit të prokurimit. 

Gjithashtu, mungon siguria e plotë e financimit të projektit apo përmbushjes së 

kontratës, pasi komunat nuk planifikojnë në mënyrë të saktë dhe kompatibile me nevojat 

e kontratës buxhetin për financimin e projektit, me ç’rast mund të shkaktohen vonesa 

në përfundimin e punëve ose edhe në tejkalimin e kostos fillestare. Ndërkaq, në Ferizaj, 
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komuna kishte hartuar paramasat e tenderit pa pasur një projekt ekzekutiv. Komuna e 

Shtimes ka lidhur aneks kontratë për shkak të punëve shtesë si arsye e mos përshtatjes 

së projektit ekzekutiv me kushtet e terrenit dhe problemeve pronësore.  

Kësisoj, për shkak të këtyre defekteve, ndërtimi i rrugëve me një gjatësi mesatare prej 

tre (3) kilometrash, komunave ju merr kohë dy (2) deri në tri (3) vite, pavarësisht që 

mesatarja e ditëve të punës është nëntëdhjetë (90) ditë. 

Gjithashtu, në dy raste INPO ka gjetur elemente të favorizimit të OE qoftë në bazë të 

përshtatjes së kapaciteteve teknike dhe profesionale, qoftë të mos konfiskimit të 

sigurimit të tenderit ndaj OE që tërhiqet nga gara pas afatit të lejuar me ligj. Komuna e 

Shtimes nuk e kishte kërkuar fare nga OE të kenë një gjeodet të licencuar për projektin 

e ndërtimit të rrugës. OE i cili e kishte fituar kontratën në Shtime, ishte shpallur i 

papërgjegjshëm nga komuna e Ferizajt, për arsye se nuk e ka pasur gjeodetin e 

licencuar, që ishte një ndër kriteret për fitimin e kontratës. Në anën tjetër, në tenderin e 

komunës së Ferizajt, OE i përgjegjshëm, i cili ishte më i lirë se OE fitues, ishte tërhequr 

nga tenderi pas hapjes së ofertave, respektivisht gjatë fazës së vlerësimit të tenderëve 

dhe komuna nuk i ka konfiskuar sigurimin e tenderit në vlerë prej 5000€, duke i lënë 

rrugë OE të dytë për nga çmimi më i lirë që ta fitoj kontratën. Në këtë rast, komuna e 

Ferizajt, ka lidhur kontratë më të shtrenjtë për njëzetë mijë (20, 000) euro.  

Gjetjet kryesore: 

 Komuna e Ferizajt 

1. Komuna e nuk e ka planifikuar në mënyrë të saktë financimin e kontratës dhe 

afatin e përmbushjes së kontratës. Buxheti i komunës nuk përputhet me vitet e 

financimit të kontratës. 

2. Në paramasa përfshihej edhe rregullimi i ndriçimit publik. Komuna nuk ka kërkuar 

një dosjen e tenderit një inxhinier të elektros dhe as nuk e ka ndarë kontratën në 

lote heterogjene. 

3. Kontrata edhe pse është lidhur në vitin 2016, akoma nuk është përmbyllur dhe 

punët nuk janë kryer në tërësi. 

4. OE i përgjegjshëm më çmimin më të lirë, është tërhequr nga tenderi pas afatit të 

lejuar me ligj. Komuna nuk i ka konfiskuar sigurimin e tenderit në vlerë prej pesë 

mijë (5,000) euro. Rrjedhimisht, komuna ka lidhur kontratë më të shtrenjtë për 

njëzetë mijë (20,000) euro. 

5. Menaxheri i projektit është ndërruar pa një vendim të ZKA-së. Plani i menaxhimit 

të kontratës ishte hartuar vetëm formalisht, dhe nuk përmban të dhënat e 

kërkuara më ligj. 
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 Komuna e Shtimes 

1. Në kërkesat për kapacitetet teknike dhe profesionale në dosjen e tenderit nuk 

është përfshirë inxhinieri i gjeodezisë por vetëm inxhinieri i ndërtimtarisë. OE i cili 

e ka fituar tenderin në komunën e Shtimes, është shpallur i papërgjegjshëm në 

tenderin e komunës së Ferizajt, pikërisht për mungesë të inxhinierit të gjeodezisë. 

2. Projekti ekzekutiv kishte pësuar ndryshime për shkak të mospërshtatjes me 

nevojat e terrenit dhe problemeve pronësore. Komuna ka lidhur aneks kontratë 

për punët shtesë në vlerë prej 25,840.50 €. Duke e rritur vlerën e kontratës së 

përgjithshme në 293,385.50 €. 

3. Projekti përfshinte ndërtimin e segmenteve të rrugës në Carralevë dhe lagjen 

“Qorr Ilazi”. Paramasa ishte hartuar në njësi dhe shifra totale, ndërkaq pjesë e 

punimeve ishin edhe së paku dhjetë (10) rrugë për të cilat nuk janë përshkruar 

detajet e tyre në çmime dhe njësi.  

4. Plani i menaxhimit të kontratës ishte hartuar vetëm formalisht. Ndërsa OE 

ekonomik nuk e kishte dorëzuar programin e punës ashtu sikur është kërkuar në 

kontratë. 

5. I njëjti menaxher i projektit ishte caktuar në tetëmbëdhjetë (18) kontrata.  

 

 Komuna e Prishtinës 

1. Komuna në kontratë nuk ka dhënë detajet e fillimit dhe përmbylljes së kontratës. 

Këto afate i janë lënë në diskrecion menaxherit të projektit.  

2. Plani për menaxhimin e kontratës nuk ishte i detajuar sipas kërkesave ligjore. 

3. OE fitues, ishte i përgjegjshëm sipas të gjitha kritereve të dosjes së tenderit. 

Njësia kërkuese për këtë kontratë ishte Drejtoria për Investime Kapitale dhe 

Menaxhim të Kontratave. Drejtori i kësaj drejtorie në të kaluarën ka qenë i 

punësuar në këtë kompani. 
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Transparenca e komunave në prokurim publik 

Komunat si të gjitha autoritetet kontraktuese  janë të obliguara që të gjitha aktivitetet e 

prokurimit t’i zhvillojnë përmes platformës e-prokurimi, përveç kontratave dhe 

dokumenteve tjera që prodhohen si rezultat i implementimit të kontratës. Qasja në 

platformën e- prokurimi është e kufizuar për qytetarët çka e bën këtë platformë jo të 

shfrytëzueshme dhe në favor të transparencës.  

Në anën tjetër, komunat nuk publikojnë kontratat e prokurimit në ueb faqet e tyre 

zyrtare, e madje shpeshherë nuk ofrojnë as qasje në kontrata përmes kërkesës për qasje 

në dokumente publike me arsyetimin se kontratat janë dokumente konfidenciale. INPO 

ka pasur vështirësi në sigurimin e kontratës në komunën e Shtimes, përmes kërkesës 

për qasje në dokumente publike, pasi komuna ka refuzuar qasjen në kontratë me 

arsyetimin se kontratat janë dokumente konfidenciale. Është dashur intervenimi i KRPP-

së, në mënyrë që komuna të ofroj kontratën. Përveç kësaj, komunat gjithashtu nuk 

ofrojnë të dhëna në mënyrë aktive dhe me vetiniciativë për aktivitetet e prokurimit të 

realizuara 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 

dënimet që janë ekzekutuar për arsye të ndryshme gjatë fazave të implementimit të 

projekteve. Për të gjitha këto dokumente INPO është dashur të ushtrojë kërkesa për 

qasje në dokumente publike dhe të mbledh dokumentet nga një zyre në zyrën tjetër të 

komunave. E gjithë kjo, përveç që e bën jofunksionale platformën e-prokurimi, dëshmon 

edhe për vështirësitë dhe pamundësinë në qasje dhe mungesën e transparencës. 
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Analiza e pajtueshmërisë për të gjitha fazat e prokurimit dhe 

shkeljet ligjore 

Objekt i analizës së këtij raporti janë tri (3) kontrata, të cilat përfshinë analizën që nga 

planifikimi dhe inicimi i procedurës deri tek implementimi dhe përmbyllja e kontratës. 

Rastet e hulumtuara janë (i) “Asfaltimi lidhja e lagjes së Cakajve me shkollën, Mirosalë – 

Projekt dy vjeçar” në Ferizaj, (ii) “Ndërtimi i rrugëve në brendësi të fshatrave Godanc i 

Ulët, i Epërm, Lagje, Carralevë, Muzeqinë, Segmenti Qorr Ilazi” në Shtime dhe (iii) 

“Ndërtimi i rrugës në fshatin Barilevë – Lagjja Kurti” në Prishtinë. Në të gjitha këto 

aktivitete të prokurimit INPO ka gjetur shkelje të ndryshme dhe devijime nga LPP. 

Analiza dhe gjetjet janë të paraqitura në mënyrë individuale për secilën kontratë në 

vazhdim të këtij raporti. 

Komuna e Ferizajt: Kontrata “Asfaltimi lidhja e lagjes së Cakajve me 

shkollën, Mirosalë – projekt dy vjeçar” 

Komuna e Ferizajt në prill të vitit 2016 kishte zhvilluar procedurat e prokurimit për 

realizmin e projektit “Asfaltimi lidhja e lagjes së Cakajve me shkollën, Mirosalë – projekt 

dy vjeçar” dhe ka rezultuar me kontratë në vlerë prej 286,333.27€. OE “Burimi-E” më të 

cilin është lidhur kontrata, ka ardhur më shprehje vetëm pasi është tërhequr nga tenderi 

OE i përgjegjshëm me çmimin më të lirë, pasi është bërë hapja e ofertave. Komuna nuk 

i ka konfiskuar sigurimin e tenderit ashtu sikur parashihet me ligj. 

Megjithatë, kontrata është dashur të zbatohet brenda dy viteve fiskale 2016 dhe 2017. 

Mirëpo, punimet dhe zbatimi i tërësishëm i kontratës akoma nuk ka përfunduar. Ky 

aktivitet i prokurimit që nga inicimi tij është përcjellur me shkelje ligjore dhe parregullsi. 

Fillimisht komuna nuk ka pasur të hartuar projektin ekzekutiv, i cili është i obligueshëm 

sipas nenit 28 të Ligjit për Prokurimin Publik. Specifikat teknike/Paramasat për asfaltimin 

e rrugës ishin hartuar nga stafi i drejtorisë se infrastrukturës në Ferizajt. Ndërkaq, 

specifikat teknike duhet të përfshijnë, si pjesë substanciale të vetën, një projekt 

ekzekutiv. Autoriteti Kontraktues është përgjegjës për hartimin e projektit ekzekutiv, 

dhe i cili në mënyrë mandatore duhet ti bashkangjitet (gjithashtu në pajisje elektronike) 

Specifikave Teknike, të cilat janë pjesë të dosjes së tenderit. Asnjë Autoriteti 

Kontraktues nuk i lejohet që të lëshojë dokumentacionin e tenderit pa bashkëngjitur 

përshkrimin e hollësishëm të projektit1.  

                                                        
1 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 
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Tutje, gjatë analizimit të dosjes së tenderit, INPO ka gjetur se pjesë e specifikave teknike 

të tenderit, ishin edhe punimet për ndriçim publik. Në anën tjetër, në kërkesat për 

përshtatshmërinë teknike dhe/ose profesionale nuk është kërkuar stafi profesional për 

kryerjen e punëve të ndriçimit, respektivisht, një inxhinier i elektros. Për më tepër, 

komuna nuk është dashur fare që punët e asfaltimit dhe ndriçimit t’i bashkojë në një 

kontratë, meqë natyra e punëve është e ndryshme nga njëra-tjera, por është dashur që 

kontratën ta ndajë në lote heterogjene. 

Gjithashtu, edhe pse titulli i kontratës paralajmëron vetëm asfaltimin e rrugës në lagjen 

e Cakajve në Mirosalë, pjesë e kontratës ishte edhe asfaltimi i nëntë (9) rrugëve të tjera 

në brendësi të fshatit me një mesatare të gjatësisë prej 120 metrash. 

Edhe pse me kontratë palët ishin dakorduar që punimet të fillojnë dy (2) ditë pas 

nënshkrimit të kontratës, kjo gjë nuk ka ndodhur. Në bazë të analizës së librave 

ndërtimorë, INPO ka gjetur se punimet kishin filluar me 10 ditë vonesë, ndërkaq nuk ka 

pasur asnjë vërejtje apo sanksion ndaj OE. 

Menaxhimi i kontratës dhe mbikëqyrja e punimeve nuk është bërë sipas obligimeve 

ligjore. Komuna nuk ka hartuar plan detaj të menaxhimit të kontratës, i cili do të 

qartësonte kërkesat të cilat duhet të përmbushen nga OE në fazën e parë të 

implementimit të kontratës dhe në fazat e progresit të kontratës dhe afatin e punimeve, 

etj. Kryesisht, implementimi i kontratës është varur nga disponimi i OE dhe kushteve që 

atij i kanë konvenuar. Tutje, Komuna ka vendosur që afati për implementimin e kontratës 

të jetë 90 ditë brenda dy (2) viteve, mirëpo nuk janë saktësuar ditët e punës të 

obligueshme në vitin 2016 dhe 2017. Në anën tjetër, sipas mbikëqyrësit të projektit, OE 

ka afat deri në qershor të vitit 2018 të përmbyllë të gjitha punimet2. Kjo dëshmon se 

komuna nuk është fare azhure në mbikëqyrjen e zbatimit të punëve. Në anën tjetër, sipas 

kontratës, siguria e ekzekutimit në vlerë prej 10% të vlerës së kontratës është valide deri 

më 30.12.2017. Validiteti i sigurisë së ekzekutimit nënkupton edhe afatin për 

implementim e kontratës. Pra, afati i përmbushjes së kontratës dhe kryerja e punimeve 

është dashur të bëhet më së voni 30.11.2017, pasi sipas rregullave dhe udhëzuesit 

operativ për prokurimin publik, validiteti i sigurisë së ekzekutimit duhet të jetë së paku 

për një periudhë prej 30 ditësh pas kompletimit të kontratës. 

Arsye tjera për mos implementim të tërësishëm të kontratës janë edhe problemet 

pronësore që janë shfaqur pasi kanë filluar punime. Segmenti i rrugës që lidhë shkollën 

me lagjen Cakaj, nuk është përfunduar pasi që banorët e atyshëm kanë kundërshtuar 

                                                        
2 Intervistë me mbikëqyrësin e projektit, Ismet Vranovci, realizuar në nëntor 2017. 
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zhvillimin e punimeve në pronat e tyre. Komuna akoma nuk e ka zgjidhur çështjen e 

shpronësimit apo marrëveshjes me banorët.  

INPO ka vizituar vendpunishtet dhe ka vlerësuar kryerjen e punëve në bazë të 

paramasave. Në terren është vërtetuar se nuk janë kryer një varg i specifikimeve teknike, 

duke filluar nga asfaltimi komplet i rrugës që lidh shkollën me lagjen Cakaj dhe gjithashtu, 

mos kryerja e pozicioneve të caktuara siç janë, përshtatja e kapakëve të pusetave me 

nivelin e rrugës dhe vendosja e tyre prej metali. Në rrugën “Dodaj” ishin paraparë të 

punoheshin dhjetë (10) puseta, ndërsa INPO ka identifikuar se janë punuar vetëm pesë 

(5). 

Gjithashtu, OE më të cilin është lidhur kjo kontratë, është fitues edhe i shtatë (7) 

kontratave të tjera për punë vetëm në vitin 2016, pothuajse të gjitha kontrata dy vjeçare. 

Komuna nuk ka dhënë informacione nëse janë përfunduar të gjitha kontratat nga ky OE. 

Gjithashtu, kontrata për asfaltimin e lagjes Cakaj në fshatin Mirosalë nuk është 

implementuar akoma pasi nuk janë kryer punimet. 

Në anën tjetër, në tri (3) kontrata për asfaltim të rrugëve INPO ka gjetur se ky OE për 

punë të njëjta ka ofruar çmime të ndryshme, varësisht nga numri i njësisë dhe sasisë, 

çmime të cilat ndikojnë direkt në çmimin final të kontratave. Kjo tregohet edhe përmes 

tabelës vijuese: 

  Çmimi 

Lloji i punës Njësia Kontrata 1* Kontrata 2** Kontrata 3*** 

Shënimi i trases para fillimit te 

punimeve dhe gjatë 

ekzekutimit 

m 0.10 euro 0.80 euro 0.10 euro 

Ngritja e kapakëve të pusetave 

ekzistuese të kanalizimit në 

nivelin e nivelatës së rrugës 

dhe vendosja e kapakëve të ri 

prej metali 40t apo prej 

materialit të kompozitit 

copë 110 euro 120 euro 125 euro 

Punimi i tamponit stabilizues 

(60MN/m2) prej gurit gëlqeror 

0-150mm me trashësi variabile 

m³ 2.50 euro 3 euro 7 euro 
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*Kontrata 1. “Asfaltimi lidhja e lagjes së cakajve me shkollën në Mirosalë-Projekt dy 

vjecar” 

*Kontrata 2. “Ujësjellësi dhe asfaltimi i rrugës në lagjen “Bajram Curri” në fshatin Gaqkë” 

*Kontrata 3. “Asfaltimi i rrugëve në fshatin Dubravë” 

Planifikimi i aktivitetit të prokurimit dhe inicimi 

Autoritetet kontraktuese sipas ligjit janë të obliguara që të dorëzojnë në Agjencinë 

Qendrore të Prokurimit (AQP) dokumentin i cili pasqyron në detaje të gjitha aktivitetet 

e prokurimit që do të realizojë autoriteti kontraktues brenda vitit fiskal.  

Komuna e Ferizajt, sipas planifikimit përfundimtarë të prokurimit për vitin fiskal 2016, i 

dorëzuar në AQP më 30 dhjetor 2015, ka paraparë që aktivitetin e prokurimit “Asfaltimi 

lidhja e lagjes së Cakajve me shkollën, Mirosalë – Projekt dy vjeçar”, ta inicioj më 20 

korrik 2016, me vlerë të parashikuar të kontratës prej 100,000 €3. Mirëpo, Komuna e 

Ferizajt, këtë aktivitet e ka iniciuar më 21 prill 20164, me vlerë të parashikuar prej 100 mijë 

eurove në vitin 2016 dhe 289 mijë euro në vitin 2017, pra gjithsej 389 mijë euro. Ndërkaq, 

në kornizën afatmesme buxhetore 2016-20185, komuna financimin e këtij projekti e ka 

paraparë për tri vite, ku për vitin 2016 janë ndarë 100 mijë euro, 2017- 100 mijë euro, 

ndërsa në vitin 2018- 50 mijë euro. Gjithsej, për këtë projekt komuna ka paraparë në tri 

vitet e ardhshme 350 mijë euro, ndërkaq në njoftimin për kontratë, çmimi i planifikuar i 

kontratës figuron 389 mijë euro për dy vite. Pra, në bazë të këtyre dokumenteve, 

planifikimi i vlerës së kontratës nuk përputhet me njëri-tjetrin dhe financimi i kontratës 

është paraparë të bëhet në gjatë tri viteve fiskale ndërsa, kontrata kohëzgjatjen e 

implementimit e ka dy (2). 

Kërkesa për inicimin e procedurës së prokurimit për asfaltimin lidhjen e lagjes së Cakajve 

më shkollën në Mirosalë- projekt dy vjeçare, është bërë më 21 prill 2016, në të njëjtën 

datë edhe kur është publikuar njoftimi për kontratë. Në Deklaratën e Nevojave dhe 

Disponueshmërisë së Fondeve6, inicimi i këtij në kundërshtim me ligjin dhe standardet 

financiare pasi që disponueshmëria e mjeteve financiare ishte siguruar me vonesë, pas 

publikimit të njoftimit për kontratë, si dhe mjetet e zotuara për këtë kontratë mund të 

                                                        
3 Planifikimi i Prokurimit për vitin fiskal 2016, dorëzuar në AQP më 30.12.2015, Autoriteti Kontraktues- 
Komuna e Ferizajt. 
4 Njoftim për Kontratë, “Asfaltimi lidhja e lagjes së Cakajve me shkollën, Mirosalë – projekt dy vjeçar” Nr i 
prokurimit: 656-16-150-521, Autoriteti Kontraktues- Komuna e Ferizajt 
5 Korniza Afatmesme Buxhetore 2016-2018, Komuna Ferizaj, e miratuar në qershor 2015 nga Kuvendi 
Komunal i Ferizajt 
6 Neni 9, 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 
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financonin vetën 25% të obligimeve financiare për përmbushje të kontratës për vitin 

fiskal 20167. 

Hapja dhe vlerësimi i tenderëve 

Sipas procesverbalit të hapjes së tenderëve, dhjetë (10) operatorë ekonomik kanë 

dorëzuar ofertat e tyre, përkundër njëzetë (20) operatorëve që kanë tërhequr dosjen e 

tenderit8.  

Tabela 1. Operatorët ekonomik që kanë dorëzuar tenderët. 

Nr. Tenderuesi Vendi Çmimi 

(Euro) 

1 Dekor Group Sh.P.K Prishtinë 282,724.95 

2 Eskavatori Sh.P.K Ferizaj 346,480.90 

3 Konzorciumi 

BeniConstruction+Jehona 

Viti 

Malishevë 

354,035.75 

4 Strassen Tiefbau Ferizaj 326,079.24 

5 N.P.SH Bageri Ferizaj 277,899.29 

6 PAPEMBURG+ADRIANI Ferizaj 325,862.00 

7 RAHOVICA COMERCE Ferizaj 341,353.34 

8 BURIMI-E Sh.P.K Ferizaj 286,333.27 

9 Konzorciumi 

FSA GROUP-PROCO GROUP 

Viti 266,306.40 

10 Konzorciumi 

ARLINIDI-BERISHA COMPANY 

Ferizaj 312,080.47 

Komisioni i vlerësimit të ofertave ka dhënë rekomandim që kontrata ti jepet operatorit 

ekonomik “Burimi-E” Sh.P.K me çmim të ofruar prej 286,333.27, si ofertuesi i 

përgjegjshëm më i lirë. 

                                                        
7 Urdhëresa e Zotimit dhe Pagesës (UZP), Nr.2016-26314 
8 Procesverbali i hapjes së tenderit, Numri i prokurimit 656-16-150-521, i datës 17.05.2016. 
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Bazuar në Raportin e Vlerësimit të tenderëve, tre (3) OE kanë qenë më të lirë se operatori 

më të cilin është lidhur kontrata. Dy (2) prej tyre janë shpallur të papërgjegjshëm ndërsa 

njëri është tërhequr nga gara. 

OE në konzorcium, “FSA Group dhe PROCO Group” kanë ofertuar me çmimin më të lirë 

për kontratë, në vlerë prej 266.306.40€9. Kjo kompani është tërhequr nga oferta pasi 

është bërë hapja e tenderëve dhe pasi ka filluar procesi i vlerësimit, ndërkaq komuna 

nuk i ka konfiskuar sigurimin e tenderit sipas nenit 57 të Ligjit për Prokurimin Publik, me 

ç’rast është shmangur nga zbatimi i rregullave dhe obligimeve që burojnë nga ligji dhe 

në anën tjetër, komuna ka pësuar humbje financiare në vlerë prej 20,026.87€, pasi OE 

më të cilin ka lidhur kontratë ka qenë më i shtrenjtë se ky OE.  

Në anën tjetër, operatori ekonomik “DEKOR Group” Sh.P.K, me ofertë financiare po 

ashtu më të lirë se operatori më të cilën është lidhur kontrata, është shpallur i 

papërgjegjshëm10 pikërisht për mos sigurimin e tenderit në pajtueshmëri me kërkesat e 

dosjes së tenderit.  

N.P.SH “Bageri” me ofertë financiare po ashtu më të lirë së kompania fituese, gjithashtu 

është shpallur i papërgjegjshëm, pasi sipas komisionit vlerësues të tenderëve, kjo 

kompani nuk i ka përmbushur kërkesat teknike të përcaktuara në dosjen e tenderit, 

respektivisht, nuk e ka pasur të argumentuar me licencë valide, diplomë dhe kontratë të 

punës valide një (1) gjeodet11. 

Dhënia dhe nënshkrimi i kontratës 

Në bazë të njoftimit për dhënie të kontratës, Komuna e Ferizajt ka shpërblyer me 

kontratë, operatorin ekonomik “Burimi-E” SH.P.K, në vlerë prej 286,333.27€. Nënshkrimi 

i kontratës është bërë më 17.06.2016 me numër 01k-107-2016. Në pjesën e tretë të 

kontratës KUSHTET E VEÇANTA, INPO ka gjetur parregullsi në këto nene: 

 Neni 8.1 – Komuna posedon projektin zbatues-kryesor për implementimin e këtij 

projekti dhe planin e dinamik të parashikuar prej 120 ditë pune brenda dy (2) 

viteve, në të cilën do të bazohet komuna 

Shënim: Komuna nuk ka projekt zbatues për projektin, paramasat e tenderit janë hartuar 

personeli i Drejtorisë së Infrastrukturës, si dhe ka munguar plani dinamik i punëve, meqë, 

Komuna nuk e ka kërkuar këtë plan në dosjen e tenderit. Gjithashtu, afatet kohore për 

fillimin dhe/ose ën e kontratës, ishin në kundërshtim me nenin 5.2 të Fletës se të 

                                                        
9 Raporti i vlerësimit të tenderëve, i përgatitur më 19.05.2016, Nr. i prokurimit: 656-16-150-521, Autoriteti 
Kontraktues- Komuna e Ferizajt 
10 Po aty 
11 Po aty 
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Dhënave të Tenderit (FTD), pasi që në FTD nga data e nënshkrimit të kontratës ishin 

paraparë 90 ditë punë dhe jo 120, ashtu sikur paraqitet në kontratë. 

 Neni 10.2 – Data e të gjitha punëve do të jetë 30 ditë pune brenda dy (2) viteve 

në të cilën bazohet komuna. 

Shënim: Komuna ka përsëritur këtë afatet kohore brenda kontratës, gjithashtu duke 

shkaktuar huti për afatin e realizmit të kontratës meqë edhe në nenin 8.1, flet për afatet 

kohore dhe jep një afat tjetër. 

 Neni 22.1 – Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës në 

shumën jetë Kanalizimit Atmosferik dhe zgjerimi i rrugës “Sandër Prosi”- Projekt 

dy vjeçar nga data e nënshkrimit të kontratës deri më datën: 16.06.2018. 

Shënim: Bazuar në këtë përshkrim, ku komuna tregon për kushtet e sigurimit të 

ekzekutimit të kontratës dhe i referohet një projekti që nuk trajtohet brenda kontratës 

respektive, vlerësojmë se komuna nuk është azhure në hartimin e kushteve dhe neneve 

të kontratave por atyre vetëm ua ndërron emrat e operatorëve ekonomik dhe e plotëson 

me ndonjë ndryshim eventual. Gjithashtu, INPO ka gjetur se i njëjti OE një ditë më parë, 

më 16.06.2016, ka nënshkruar kontratë me komunën e Ferizajt në vlerë prej 38,999.98€, 

për ndërtimin e kanalizimit atmosferik dhe zgjerimin e rrugës “Sandër Prosi”-projekt dy 

vjeçar, e cila kontratë KUSHTET E VECANTA, i kishte identike me kontratën për 

“Asfaltimi lidhja e Lagjes së Cakajve me shkollën Mirosalë”-Projekt dy vjecar.  

Pas identifikimit të këtyre gjetjeve INPO, ka kërkuar ka kërkuar të takohet me 

menaxherin e projektit, respektivisht kontratës, për të diskutuar problemet e kontratës, 

duke ju referuar vendimit Nr.01-107/2016, të datës 17.06.2016 të kryetarit të komunës 

për caktimin e menaxherit të projektit, ka kontraktuar Nazim Musliun. Mirëpo, i njëjti ka 

refuzuar të jap informacione me arsyetimin se menaxher i projektit është Ismet 

Vranovci. Ndërkohë, Menaxheri i Prokurimit, nuk ka pasur ndonjë vendim tjetër, përmes 

së cilit është caktuar Ismet Vranovci, menaxher i projektit. 

INPO ka intervistuar menaxherin faktik, Ismet Vranovci, i cili na ka ofruar një kontratë 

tjetër për tenderin respektiv, e cila nuk figuron në dosjen e dokumenteve të tenderit në 

zyrën e prokurimit. Në bazë të shikimit, INPO ka gjetur se: 

 Kontrata përmbanë të njëjtin numër protokolli, mirëpo janë bërë përmirësime në 

pjesën e tretë, KUSHTET E VEÇANTA të kontratës, ka janë përmirësuar disa nga 

gabimet e përshkruara më lartë.  
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 Neni 8.1 – Është përmirësuar nga kontrata paraprake, dhe është vendosur afati 

prej 90 ditësh, përkitazi me FTD, mirëpo akoma figuron se komuna ka projektin 

dhe planin dinamik. 

 Neni 9.1 – Përcakton Ismet Vranovcin si mbikëqyrës i punëve në terren edhe pse 

nuk ka një vendim nga zyrtari kryesor administrativ, respektivisht kryetari i 

komunës. 

 Neni 10.2 – Është përmirësuar duke e vendosur afatin prej 90 ditë punë brenda 

dy viteve, mirëpo nuk specifikon sa ditë punë do të realizohen në vitin 2016 dhe 

sa në vitin 2017, dhe cila është data finale për ën e punëve. 

Menaxhimi i kontratës 

Autoritetet kontraktuese duhet që si pjesë e përgatitjes së aktivitetit të prokurimit të 

prodhojnë një plan të menaxhimit të kontratës (PMK), duke përfshirë në veçanti çështjet 

e aspekteve organizative, ekonomike, teknike dhe ligjore të menaxhimit të kontratave 

duke përfshirë në bazë të rrethanave: (i) ekipet e menaxhimit të projekteve; (ii) rishikime 

të shpeshta të kontratës; (iii) protokollet për dorëzimin e pajisjeve të autorizuara; (iv) 

dialogun e rregullt me kontraktuesit; (v) përdorimin e standardeve korrekte të cilësisë; 

(vi) menaxhimit të pagesave/kërkesave; (vii) procedurat e ankesave; (viii) mjetet e 

kontrollit të specifikuar në kontratë, dhe (ix) sigurimi i ekzekutimit mbahet për defekte / 

korrigjim dhe përcakton procedurat për këto në vijim sa herë që është e nevojshme: (i) 

inspektimin e vendit të punimeve, materialeve dhe të objekteve të prodhimit; (ii) 

sigurimin e dorëzimit efektiv, ruajtjen dhe sigurinë e artikujve të përfshira në kontratë; 

(iii) caktimi i afatit të dorëzimit; (iv) variacionet / ndryshimet12.  

Komuna e Ferizajt, respektivisht, menaxheri i projektit, mbikëqyrjen e zbatimit të 

kontratës e ka bërë në mënyrë paushalle apo të pa përcaktuar. Këtë vlerësim INPO e 

mbështet në faktin se Plani për Menaxhimin e Kontratës i hartuar më 27.06.2017 dhe i 

nënshkruar nga OE dhe mbikëqyrësi, ka këto mangësi: 

 Mungon data e përgatitjes së PMK 

 Nuk është e specifikuar qartë afati i përmbushjes së kontratës 

Shënim: Mbikëqyrësi ka vendosur afatin prej dy viteteve, mirëpo nuk janë specifikuar 

saktë ditët brenda të cilave duhet të përfundohen punët, ashtu sikur kërkohet me ligj. 

 Mungon data e pranimit të sigurimit të performancës, shuma dhe vlefshmëria e 

sigurimit të perfomancës 

                                                        
12 Neni 81 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 
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 Mungojnë informacione të detajuara që përfshijnë të gjitha kërkesat të cilat 

duhet të përmbushen nga OE në fazën e parë të implementimit të kontratës 

 Mungojnë informacione të detajuara që përfshijnë të gjitha kërkesat që duhet 

përmbushur OE në fazat e progresit të kontratës 

 Mungon plani dhe afatet kohore kur do të ndodhin bisedimet e rregullta me OE 

 Nuk është i specifikuar procesi i inspektimeve, nëse do të jenë të rregullta apo 

parashihen ad hoc 

 Ndërsa, pjesa e fundit e përmbylljes së kontratës nuk është e plotësuar 

Komuna e Shtimes: “Ndërtimi i rrugëve në brendësi të fshatrave Godanc i 

Ulët, i Epërm, Lagje, Carralevë, Muzeqinë, Segmenti Qorr Ilazi” 

Në qershor të vitit 2016 komuna e Shtimes kishte zhvilluar procedurat e prokurimit për 

realizimin e projektit ““Ndërtimi i rrugëve në brendësi të fshatrave Godanc i ulët, i 

Epërm, Lagje, Carralevë, Muzeqinë, Segmenti Qorr Ilazi”. Fitues i kontratës ishte OE 

“Bageri” me vlerë të përgjithshme të kontratës 267,571.00 €. Përfundimi i punëve dhe 

përmbyllja e kontratës ishte paraparë të bëhej më 01.08.2017. Pra, kontrata parashihej 

të financohej nga buxheti i vitit 2016 dhe 2017. Mirëpo, punimet dhe zbatimi i kontratës 

nuk është bërë me kohë. Madje, dy (2) muaj pas afatit të fundit për përmbylljen e 

kontratës komuna kishte lidhur aneks kontratë në vlerë prej 25,813.50€13, si pasojë e mos 

përputhjes së projektit ekzekutiv me terrenin dhe punëve shtesë që ishin paraqitur. Pas 

aneks kontratës vlera e përgjithshme e projektit ka arritur në 293,385.50€. Rrjedhimisht, 

ndërtimi tre (3) kilometrave rrugë, komunës i ka kushtuar afërsisht treqind mijë (300 

000) euro. Në anën tjetër në paramasë të projektit figuron përshkrimi i punëve për dy 

(2) rrugë, (i) segmentet Carraleve me gjatësi të L=1735 metra, dhe Segmentet Qorr Ilazi 

me gjatësi L=1300 metra. Ndërkaq, punimet ishin kryer në së paku dhjetë (10) rrugë të 

tjera më të shkurtra. Në paramasë nuk figurojnë sa metra asfalt janë shtruar në secilin 

rrugë dhe sa është kostoja financiare për secilën veç e veç. Rrjedhimisht, në bazë të 

dokumentacionit komuna nuk i ka ndarë segmentet sipas titullit dhe punëve të cilat ka 

nevojë të kryhen, por i ka planifikuar si total.  

Gjatë analizimit të planit për menaxhimin e kontratës INPO ka gjetur se Menaxhimi i 

kontratës dhe mbikëqyrja e punimeve nuk është bërë sipas obligimeve ligjore. Komuna 

nuk ka hartuar plan detaj të menaxhimit të kontratës, i cili do të qartësonte kërkesat të 

cilat duhet të përmbushen nga OE në fazën e parë të implementimit të kontratës dhe në 

fazat e progresit të kontratës dhe afatin e punimeve, etj. Kryesisht, implementimi i 

                                                        
13 Njoftim për nënshkrim të kontratës, https://krpp.rks-
gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=VieëNotices&ID=143932  

https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=VieëNotices&ID=143932
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=VieëNotices&ID=143932
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kontratës është varur nga disponimi i OE dhe kushteve që atij i kanë konvenuar. Tutje, 

Komuna ka vendosur që afati për implementimin e kontratës fillestare të jetë nga 

01.08.2016 deri më 01.08.2017, por nuk janë saktësuar ditët e punës të obligueshme në 

vitin 2016 dhe 2017. Në anën tjetër, OE nuk ka e ka ofruar programin e punës të kërkuar 

sipas kontratës, si dhe dosjes së tenderit. 

Problemet pronësore ishin arsye të tjera për mos implementimin në kohë të kontratës. 

Në rrugën “Qorr Ilazi”, “Feka”, “Besheniku”, “Elezi”, “Xheladin Xheladini”, “Rrahman Tafa” 

dhe “Balaj”14, banorët kishin kundërshtuar vazhdimin e punimeve, pasi ndërtimi i rrugës 

cenonte të drejtat e tyre pronësore. Rrjedhimisht, komuna nuk e kishte bërë vlerësimin 

e pronave të cilat do të cenoheshin gjatë realizmit të projektit, në mënyrë që të 

parashikoj modalitetet e shpronësimeve apo arritjes së marrëveshjeve me banorët. 

Planifikimi i aktivitetit të prokurimit dhe inicimi 

Sipas planifikimit përfundimtar të prokurimit15 komuna e Shtimes ka parashikuar që 

fillimin e aktivitetit të prokurimit për këtë kontratë ta bëjë më 04.03.2017. Komuna këtë 

aktivitet nuk e ka iniciuar në përputhje me planifikimin. Aktiviteti ishte iniciuar me tre (3) 

muaj vonesë, respektivisht më 09.06.201616. Vlera e parashikuar e kontratës ishte 

268,033.50€. Shuma prej 50,420.76€ ishte planifikuar të bëhej në vitin 2016, ndërsa 

217,612.74€ në 2017. 

Hapja dhe vlerësimi i tenderëve 

Sipas procesverbalit të hapjes së tenderëve, pesë (5) operatorë ekonomik kanë 

dorëzuar ofertat e tyre, përkundër njëzetë e një (21) operatorëve që kanë tërhequr 

dosjen e tenderit. Shprehur në përqindje vetëm 21.80% e operatorëve që janë tërhequr 

dosjen, kanë dorëzuar ofertat e tyre. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
14 Intervistë më menaxherin e projektit, Fatmir Rexhepi, realizuar nga Albulena Nrecaj, më 15 tetor 2017. 
15 Planifikimi përfundimtarë i prokurimit, dorëzuar në AQP më 14.01.2016, Komuna Shtime 
16 Njoftim për kontratë, publikuar më 09.06.2017, Komuna Shtime 
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Tabela 2. Operatorët ekonomik që kanë dorëzuar tenderët 

Nr. Tenderuesi Vendi Çmimi 

(Euro) 

1 STRASSEN TIEFBAU Ferizaj 221,381.00 

2 BURIMI Malishevë 210,450.00 

3 KONZORCIUMI 

ARLINIDI&BERISHA 

 247,784.50 

4 ESKAVATORI Ferizaj 349,288.00 

5 BAGERI Ferizaj 267,571.00 

Komisioni i vlerësimit të ofertave ka dhënë rekomandim që kontrata të lidhet me 

operatorin ekonomik “Bageri” me çmim të ofruar prej 267,571.00, si ofertuesi i 

përgjegjshëm më i lirë. 

Bazuar në Raportin e Vlerësimit të tenderëve, tre (3) OE kanë qenë më të lirë se operatori 

më të cilin është lidhur kontrata. Mirëpo, të tre janë shpallur të papërgjegjshëm nga 

komisioni vlerësues pasi nuk kishin arritur të përmbushin kërkesat teknike dhe/apo 

profesionale.  

INPO ka gjetur se në dosjen e tenderit dhe njoftimin për kontratë, tek kushtet për 

pjesëmarrje, respektivisht, kapacitetin teknik dhe profesional nuk e kishte kërkuar edhe 

një gjeodet. Në dosjet e komunave tjera pjesë e këtij raporti, është kërkuar edhe gjeodeti 

i licencuar. Kujtojmë se OE “Bageri”, fitues i kontratës në Shtime, ishte shpallur i 

papërgjegjshëm në aktivitetin e prokurimit në Ferizaj për “Asfaltimin lidhjen e lagjes së 

Cakajve me shkollën, Mirosalë”, pikërisht sepse nuk e ka ofruar licencën e gjeodetit, të 

kërkuar sipas dosjes. 

Gjatë analizimit paramasave dhe parallogarisë kemi identifikuar se OE fitues i kontratës, 

kishte ofruar çmime për njësi pothuajse të njëjta më parallogarinë që ishte bërë nga vet 

komuna. Vetëm për 462,50€, OE e kishte më të lirë ofertën në krahasim me 

parallogarinë e komunës. 

Dhënia dhe nënshkrimi i kontratës 

Më 13.07.2016, komuna ka bërë njoftimin për dhënie të kontratës, fitues i së cilës ishte 

OE “Bageri”, në vlerë prej 267,571.00€. Nënshkrimi i kontratës me Nr.01/1/44 është bërë 

më 29.07.2016. Sipas kontratës, fillimi i punimeve parashihej të bëhej më 01.08.2016, 
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ndërkaq përfundimi i të gjitha punëve parashihej më 01.08.2017. Në kontratë palët ishin 

dakorduar që brenda tri (3) ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës, OE të dorëzoj 

për aprovim Programin për Punët. INPO ka gjetur OE nuk e kishte dorëzuar programin e 

punës. U.D e menaxherit të prokurimit, është arsyetuar se nuk kanë pasur të drejtë t’i 

kërkojnë programin e punës OE, pasi ky projekt është dy vjeçar17. Ligji parasheh që secila 

kontratë të përmbajë së paku mënyrën e ekzekutimit të punëve dhe afatin kohor për 

secilin aktivitet të specifikuar, në të kundërtën përveç të devijimit nga ligji dhe 

moszbatimit të tij, komuna rrezikon të mos ketë fuqi në menaxhimin e kontratës, 

mbikëqyrjen sistematike të punëve të OE dhe garantimin e cilësisë dhe efektivitetit. 

Menaxhimi i kontratës 

Menaxhimi i kontratës kësaj kontrate është bërë pothuajse pa plan. Gjatë analizimit të 

PLANIT PËR MENAXHIMIN E KONTRATËS18, INPO ka gjetur se ky dokument nuk i 

përmbush kërkesat ligjore dhe nuk jep informacione se si komuna e Shtimes do të 

kujdeset që kontrata të zbatohet në plotëni dhe sipas kushteve kontraktuale. Plani ka 

këto mangësi: 

 Mungon data e pranimit të sigurimit të performancës (ekzekutimit) dhe 

vlefshmëria e sigurimit të ekzekutimit 

 Mungojnë informacione të detajuara që përfshijnë të gjitha kërkesat e duhet të 

përmbushen nga OE në fazën e parë të implementimit të kontratës 

 Mungojnë informacione të detajuara që përfshijnë të gjitha kërkesat që duhet 

përmbushur OE në fazat e progresit të kontratës 

 Mungon plani dhe afatet kohore kur do të ndodhin bisedimet e rregullta me OE 

 Nuk është i specifikuar procesi i inspektimeve, nëse do të jenë të rregullta apo 

parashihen ad hoc 

 Ndërsa, pjesa e fundit e përmbylljes së kontratës nuk është e plotësuar fare. 

Përmbyllja e kontratës dhe certifikimi i punimeve 

Komuna nuk ka bërë certifikimin e punimeve ashtu sikur kërkohet në nenin 35 të 

kontratës bazike për pranimin përfundimtar, të nënshkruar nga menaxheri i projektit. 

Mirëpo, komuna ka themeluar një komision për pranim të punëve të kryera. Komisioni 

përbëhej prej tre (3) anëtarëve, një (1) gjeodet, një (1) jurist dhe një (1) ekonomist. Sipas 

procesverbalit, ky komision ka konstatuar se janë kryer të gjitha punët sipas kontratës 

                                                        
17 Intervistë me U.D. e menaxherit të prokurimit në Komunën e Shtimes, realizuar nga Albulena Nrecaj më 
13.10.2017. 
18 Plani për Menaxhimin e Kontratës “Ndërtimi i rrugëve në brendësi të fshatrave Godanc i Ulët, i Epërm, 
Lagje, Carralevë, Segmenti Qorr Ilazi”, I hartuar dhe nënshkruar më 29.07.2016. 
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fillestare dhe aneks kontratës. Rrjedhimisht, përbërja e komisionit nuk reflekton 

përgatitje profesionale dhe kompetente për vlerësimin e punëve të kryera pasi 

pothuajse asnjë nga ta nuk është më përgatitje adekuate të fushës së ndërtimtarisë dhe 

nuk ka marr pjesë aktive gjatë zbatimit të punëve në terren. Pranimi teknik është bërë, 

më 01.11.2017, e cila konsiderohet edhe data e përmbylljes së kontratës, pra pas 6 

muajve vonesë nga kontrata fillestare. 

Komuna e Prishtinës: “Asfaltimi i rrugës në fshatin Barilevë – Lagja Kurti” 

Aktiviteti i prokurimit për asfaltimin e kësaj rruge është iniciuar në korrik 2016 nga 

komuna e Prishtinës. Fitues i kësaj kontrate ishte shpallur N.N.T “Sopi”, në vlerë të 

përgjithshme të kontratës 260,584.00€. 

Planifikimi i aktivitetit të prokurimit dhe inicimi 

Komuna e Prishtinës më 06.07.2016 ka iniciuar aktivitetin e prokurimit “Asfaltimi i rrugës 

në fshatin Barilevë-Lagjja Kurti”, me vlerë të parashikuar të kontratës prej 471,706.60€. 

Në buxhetin e vitit 2016, nuk figuron fare ky projekt19. Komuna këtë projekt e kishte 

iniciuar në kuadër të kodit buxhetor 40362, më titull “Ndërtimi i rrugëve në pjesët rurale 

me infrastrukturë përcjellëse”. Gjithashtu, i njëjti përshkrim figuron në dokumentin 

NJOFTIMI PARAPRAK sipas nenit 39 të Ligjit për Prokurimin Publik, i cili dokument hyn 

në kuadër të rregullave për reklamimin dhe transparencën20. Rrjedhimisht, komuna nuk 

e ka planifikuar këtë aktivitet të prokurimit siç është e paraparë në nenin 8 të LPP, ku AK 

është e obliguar që në rastin e kontratave për punë, të përshkruaj karakteristikat 

thelbësore të çdo kontrate të punës, që autoriteti kontraktues planifikon ta japë gjatë 

vitit fiskal. 

Në anën tjetër, kërkesa për inicim të proceduarës dhe deklarata e nevojave dhe 

përcaktimit të disponueshmërisë së fondeve është bërë në përputhje me ligjin. Njoftimi 

për kontratë është publikuar më 18.07.201621. 

Hapja dhe vlerësimi i tenderëve 

Njëmbëdhjetë (11) OE kishin dorëzuar tenderët e tyre22, përkundër tridhjetë e gjashtë 

(36) OE që kishin bërë tërheqjen e dosjes së tenderit. 

                                                        
19 Buxheti i komunës së Prishtinës i qasshëm në 
http://prishtinaonline.com/uploads/2016shpenzime_kapitale.pdf  
20 Njoftim paraprak, i qasshëm në http://prishtinaonline.com/uploads/plani_prokurimit_2016.pdf  
21 Njoftim për kontratë, i qasshëm në https://krpp.rks-
gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=VieëNotices&ID=123500  
22 Regjistri i dorëzimit të tenderëve dhe procesverbali i hapjes së tenderëve, Nr. i prokurimit 616 16 120 
521, të datës 12.08.2016 

http://prishtinaonline.com/uploads/2016shpenzime_kapitale.pdf
http://prishtinaonline.com/uploads/plani_prokurimit_2016.pdf
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=VieëNotices&ID=123500
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=VieëNotices&ID=123500


24 

Tabela 3. Operatorët ekonomik që kanë dorëzuar tenderët. 

Nr. Tenderuesi Vendi Çmimi 

(Euro) 

1 Futur Construction 

El-Bau SHPK 

Podujevë 349,623.68 

2 LEDI-ING SHPK Carralevë 279,123.60 

3 NTP ULPIANA Prishtinë 298,104.25 

4 JEHONA SHPK Malishevë 269,541.70 

5 NNT SOPI Prizren 257,184.30 

6 NNT BURIMI Malishevë 265,699.60 

7 NTP BAGERI Ferizaj 273,918.70 

8 NNP SHKOZA Prishtinë 318,666.85 

9 EURO FAMIS Suharekë 281,434.50 

10 BENI COM SHPK Prishtinë 270,446.90 

11 ENGINERING GASH ING Suharekë 292,965.00 

Sipas raportit të vlerësimit të tenderëve, të gjithë OE ishin vlerësuar të përgjegjshëm, 

përveç OE “Ledi Ing”, i cili nuk kishte dorëzuar dëshmi të mjaftueshme për realizimin e 

punëve të ngjashme për tri vitet e fundit deri në vlerë minimale 500 mijë euro. Pasi kriter 

për dhënien e kontratës ishte OE i përgjegjshëm me çmimin më të lirë, komisioni kishte 

rekomanduar që kontrata të lidhet me OE “SOPI” me çmim më të lirë. Fillimisht çmimi i 

ofruar nga ky OE ishte 257,184.30. Mirëpo komisioni kishte kërkuar sqarime rreth çmimit 

dhe pas korrigjimeve, vlera e kontratës ishte rritur për 3 400 euro.  

OE “Sopi” nga Suhareka i kishte plotësuar të gjitha kriteret për tender. Megjithatë INPO 

ka gjetur se Drejtori i Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave në komunën e 

Prishtinës, i cili edhe kishte bërë kërkesën për inicimin e procedurës, para se të emëroj 

Drejtor në këtë dikaster, ai ka qenë i punësuar në këtë kompani. 
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Dhënia dhe nënshkrimi i kontratës 

Njoftimi për dhënie të kontratës është publikuar më 01.06.201623 ndërsa, kontrata është 

nënshkruar më 13.09.2016. Kontrata nuk e ka të specifikuar afatin e përmbushjes. Në 

pjesën e tretë të kontratës KUSHTET E VEÇANTA, nuk janë dhënë detajet e mjaftueshme 

të cilat kërkohen me ligj. Sipas kontratës afati i përfundimit të të gjitha punëve do ishte 

90 ditë, mirëpo nuk është saktësuar viti. Data e fillimit të punëve i është lënë në 

diskrecion për vendosje menaxherit të projektit. 

Menaxhimi i kontratës dhe përmbyllja e kontratës 

Komuna e Prishtinës, kishte caktuar ekip për mbikëqyrjen e realizmit të kontratës. Ishte 

caktuar menaxheri i projektit, dhe dy mbikëqyrës për realizim të kontratës. Mirëpo, Plani 

për Menaxhimin e Kontratës, ishte hartuar vetëm formalisht. INPO ka gjetur se ky plan 

nuk përmbush kërkesat ligjore dhe nuk jep informacione detaje se si Komuna e 

Prishtinës do të sigurohej që kontrata do të zbatohej në tërësi sipas kushteve të 

parapara. Gjatë analizimit INPO ka gjetur këto mangësi: 

 Mungon data kur punët do të fillojnë. 

 Mungon data e pranimit të sigurimit të performancës, shuma dhe vlefshmëria 

(është shënuar vetëm vlera 10%). 

 Mungojnë e informacionit me detaje që përshijnë të gjitha kërkesat të cilat duhet 

të përmbushen nga OE në fazën e parë të implementimit të kontratës. 

 Mungojnë informacione të detajuara që përfshijnë të gjitha kërkesat të cilat 

duhet përmbushen nga OE në fazat e progresit të kontratës. 

 Nuk është specifikuar procesi i inspektimit, nëse do të jenë të rregullta apo 

ad/hoc 

 Modalitetet e pagesave në detaje gjatë fazave të performimit të kontratës nuk 

janë dhënë, vetëm është shkruar “Sipas nenit 16”. 

Në anën tjetër, në bazë të librit ndërtimor, OE ka realizuar gjithsej 92 ditë punë. 58 ditë 

në vitin 2016 dhe 34 ditë në vitin 2017. Nga dhjetori 2016, deri në mars 2017, ishin 

ndërprerë punimet për shkak të kushteve klimatike. Megjithatë, në bazë të 

dokumentacionit të prezantuar nga zyra e prokurimit, të gjitha proceset dhe raportet e 

mbikëqyrjes së projektit përputheshin me pagesat dhe punët e kryera. 

Në bazë të Raportit të mbikëqyrësit të projektit, përmbyllja e kontratës konsiderohet të 

jetë bërë në maj të vitit 2017. Sipas faturave dhe raporteve të pranimit të punëve 

                                                        
23 https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=VieëNotices&ID=126276  

https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=VieëNotices&ID=126276
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komuna e Prishtinës, i shlyen të gjitha obligimet ndaj OE dhe i la lëshuar OE certifikatën 

e pranimit përfundimtar përkitazi me kushtet kontraktuale. 

Rekomandime 

 Komisioni Rregullativ për Prokurimin Publik të hulumtoj dhe vlerësoj zbatimin e 

rregullativës ligjore për menaxhimin e kontratave si dhe të parashihen sanksionet 

individuale ndaj menaxherëve të projektit të cilat dështojnë të zbatojnë obligimet 

ligjore për hartimin e planit të menaxhimit të kontratës dhe implementimit të tij. 

 Zyra e prokurimit në Ferizaj të mos filloj aktivitetet e prokurimit pa u siguruar 

buxheti i mjaftueshëm për financimin e kontratave 

 Zyra e prokurimit në Ferizaj para inicimit të procedurave të prokurimit të rishikojë 

kërkesën e njësisë kërkuese dhe aty ku kërkesa për punë nuk është e bazuar në 

projekt ekzekutiv, ta kthej tek njësia kërkuese për rishikim. 

 Kryetari i Komunës së Ferizajt duhet të kërkojë përgjegjësi ndaj zyrës së 

prokurimit për mos zbatimin e rregullave të prokurimit dhe të sigurojë se në 

rastet kur një operator tërhiqet nga tenderimi, të konfiskohet sigurimi i tenderit 

nga komuna. 

 Kryetari i Komunës së Ferizajt të sigurohet se kontratat e nënshkruara nga zyra e 

Prokurimit plotësojnë nevojat dhe kushtet e nevojshme për arritjen e qëllimeve 

dhe nevojave të komunës si dhe të vendosen afatet për implementimin e 

kontratës. 

 Komuna e Shtimes, të evitojë praktikën e lidhjes së aneks kontratave dhe të ruajë 

vlerën për paranë. 

 Komuna e Shtimes, të sigurohet se para hartimit të projekteve ekzekutive të 

analizohet terreni dhe të verifikohen të drejtat pronësore në segmentet ku do të 

implementohet projekti, në mënyrë që të evitohen vonesat, punët shtesë dhe 

nevoja për kontrata aneks. 

 Njësitë kërkuese në Shtime, paramasat dhe parallogaritë t’i hartojnë në mënyrë 

specifike për secilën rrugë që është pjesë e projektit. 

 Të shtohen kapacitetet për menaxhimin e kontratave. 

 Komuna e Shtimes të evitojë praktikën e krijimit të komisioneve për pranim teknik 

me anëtarë të cilët nuk i kanë kualifikimet profesionale kompatibile me lëminë në 

të cilën është punuar.  
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 Komuna e Prishtinës, të planifikojë në buxhetin e komunës dhe planin e 

prokurimit më detajisht për projektet kapitale, duke u shmangur nga praktika e 

planifikimit të përgjithshëm për investime kapitale në zona rurale. 

 Zyrtari i Prokurimit në komunën e Prishtinës të përcaktojë kushtet e veçanta të 

kontratës sipas interesit të komunës dhe kërkesave ligjore. 

 Të forcohet kualiteti informatave në planet e menaxhimit të kontratës, përmes 

së cilave komuna do të mund të mbikqyrte në mënyrë zingjirore implementimin 

e projektit, dhe të forconte komunikimin mes OE, Menaxherit të Projektit dhe 

Zyrës së Prokurimit. 

 

 


