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Përmbledhje 

Ky raport është një studim i shkeljeve 

të ligjit për prokurimin publik në 

Kosovë, i cili ka për qëllim të ofrojë 

rekomandime institucioneve publike. 

Përpos identifikimit të shkeljeve në 

këtë sektor, ky raport thekson edhe 

problemin kryesor të korrupsionit 

në prokurimin publik. Identifikimi 

i shkeljeve të LPP-së ka nxjerr në 

pah sjelljet korruptive të AK-ve dhe 

diskriminimin e OE-ve në aktivitetet 

e prokurimit publik. Në mënyrë që të 

reduktojmë dukshëm këtë problem, ky 

raport si fillim ka për qëllim të adresojë 

shkeljet e LPP-së dhe mosrespektimin 

e rregullave të prokurimit publik.  

Raporti shpjegon ligjin e prokurimit 

publik dhe ofron sfidat kryesore drejtë 

implementimit të  tij. Pastaj analizon 

përpjekjet e BE-së  në  Kosovë  si 

dhe hijezon rekomandimet e saj 

ndaj prokurimit publik. Nga aspekti 

legjislativ, sistemi i prokurimit publik 

në  Kosovë  ka arritur progres të 

konsiderueshëm pavarësisht se 

është  shumë  i ri. Normalisht, këto 

rezultate janë edhe si rrjedhojë  e 

mbështetjes teknike të  shumë  

ekspertëve ndërkombëtarë  të  

cilët ishin të angazhuar në  këtë  

proces. Megjithatë, është  evidente 

se institucionet përkatëse dhe 

autoritetet kontraktuese hasin 

në vështirësi gjatë zbatimit të 

aktiviteteve të prokurimit. Kjo është 

si rezultat i planifikimit të  dobët 

të  prokurimit, jo efikasitetit dhe 

mungesës së kontrollimit efektiv të 

procedurave të prokurimit. Të gjitha 

këto dukuri janë të pranishme në 

institucione dhe janë të identifikuara 

nga Zyra Kombëtare e Auditimit, 

Komisioni Rregullativ i Prokurimit, 

Organi Shqyrtues i Prokurimit dhe 

Agjencia Kundër Korrupsionit.  Andaj, 

D+ me qëllim që të tërheqë më shumë 

vëmendje nga institucionet tjera, OJQ-

të dhe publiku, ka analizuar shkeljet 

e përsëritshme në  prokurimin publik 

të Kosovës me qëllim të publikimit 

dhe avokimit për t’i adresuar këto 

shkelje. Përsëritja e shkeljeve në 

prokurim publik dhe në përgjithësi 

në menaxhimin e parasë publike, 

tregon vullnetin e ulët institucional 

për të përmirësuar menaxhimin dhe 

kontrollin e brendshëm.  

1
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Hyrje

Prokurimi publik është bërë një 

çështje debati dhe ka qenë subjekt 

i reformave, rindërtimit, rregullave 

dhe rregulloreve. Banka Botërore e 

definon prokurimin publik si blerjen e 

mallrave, shërbimeve dhe punëve nga 

një njësi prokuruese duke përdorur 

fonde publike. Prokurimi i mirë publik 

është një mjet për të zbatuar politikën 

publike në të gjitha fushat dhe duhet 

të jetë një instrument për qeverisje 

të mirë. Në këtë kuptim, prokurimi i 

mirë publik duhet të plotësojë nevojat 

e njerëzve dhe më e rëndësishmja, 

vlerën e parave (Simon, 2005). 

Në të vërtetë, mbajtja e zyrtarëve 

përgjegjës, kontrollimi i buxhetit të 

shtetit dhe sigurimi i transparencës 

është një pjesë e rëndësishme 

prokurimit të mirë publik. 

Për kundër kësaj, prokurimi i keq 

publik rritë varfërinë dhe pabarazinë, 

duke devijuar fondet nga vëmendja 

e nevojave sociale. Njëherit, ky 

lloj i prokurimit negativ krijon 

zgjedhje të këqija duke inkurajuar 

konkurrencën në ryshfet më shumë 

sesa në cilësi apo çmim. Për fat 

të keq, prokurimi i mirë publik në 

Kosovë është kërcënuar gjerësisht 

nga korrupsioni dhe fitimet e 

paligjshme. Këto praktika kanë dëme 

të thella, veçanërisht në vendet dhe 

shoqëritë me nivel të ulët të zhvillimit 

ekonomik.

Prokurimi publik përbën afërsisht një 

të shtatën e GDP-së së Kosovës dhe 

është një nga drejtuesit kryesorë të 

ekonomisë së saj (Riinvest, 2012). 

Prandaj, duhet të bëhet në mënyrë 

efikase dhe transparente në mënyrë 

që të ofrojë një fushë të barabartë 

për të gjithë aktorët e përfshirë 

dhe për të ndihmuar qeveritë që të 

marrin vlerën më të mirë për paratë 

e taksapaguesve. Është pranuar 

gjerësisht se një sistem transparent 

i prokurimit publik është kritik për 

arritjen e shpërndarjes më efikase 

të burimeve përmes rritjes së 

konkurrencës, prandaj për këtë qëllim 

nevojiten reforma të vazhdueshme. 

Hulumtimi i shkeljeve apo 

mosrespektimeve ndaj LPP-së në 

prokurimin publik është gjithashtu 
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një nga ato vlerësimet sfiduese, 

sepse strukturat qeveritare mund 

të jenë shumë komplekse. Kjo mund 

të jetë për shkak të socializimit 

ndërmjet politikanëve apo zyrtarëve 

që kërkojnë të mbrojnë ose ndihmojnë 

njëri-tjetrin. Në veçanti, hulumtimet 

tregojnë se anëtarët e partive në 

Kosovë kanë tendencë për të mbrojtur 

kolegët e tyre shumicën e kohës 

(Riinvest, 2012). Përveç kësaj, shkeljet 

në prokurimin publik ndërlidhen 

ngushtë me korrupsionin, prandaj kjo 

dukuri komplikon edhe më shumë 

identifikimin e këtyre shkeljeve. 

Lidhjet e forta midis sektorit publik 

dhe atij privat janë gjithashtu vështirë 

për tu deshifruar. 

Korrupsioni në procesin e prokurimit 

publik ndodh si rezultat i këtyre 

lidhjeve, kur një zyrtar ndihmon tjetrin 

në këmbim të një fitimi privat dhe 

kështu formojnë një cikël. Favorizimi 

gjithashtu ndodh si rezultat i këtyre 

lidhjeve shoqërore/politike për të 

zgjedhur apo dhënë një kompani të 

caktuar (David- Barrett, 2015). 

Megjithatë, D+ mendon se në mënyrë 

që të kuptojmë më mirë favorizimin 

mes kompanive dhe zyrtarëve publik, 

ne duhet të identifikojmë shkeljet e 

LPP-së në institucionet përkatëse. 

Prandaj, ky studim ka për qëllim të bëj 

identifikimin e shkeljeve dhe ofrimin 

e rekomandimeve për përforcimin e 

integritetit institucional në nivel lokal 

dhe qendror të Zyrës Kombëtare të 

Prokurimit Publik, Organit Shqyrtues 

të Prokurimit, Komisionit Rregullativ të 

Prokurimit Publik, si dhe analizimin e 

rolit të Agjensionit Kundër Korrupsion 

në Kosovë për vitet 2014-2016.
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Korniza 
Ligjore e 
Prokurimit 
Publik në 
Kosovë
Prej vitit 1999 deri më sot, ligji për 

prokurim publik është ndryshuar 

shtatë herë. Për herë të fundit ligji 

është ndryshuar në mars të vitit 

2016. Amandamentimi i fundit ishte 

më i shpejti që prej vitit 1999, ku 

brenda një dite përgjatë dy seancave 

të parlamentit u ndryshua dhe 

përmirësua ligji i cili kishte vetëm një 

muaj prej që ishte aprovuar. 

Sipas LPP-së së re:

“Qëllimi i këtij ligji është të sigurojë 

përdorimin më efikas, me kosto 

efektive, transparente dhe të drejtë 

të fondeve publike, burimeve publike 

dhe të gjitha fondeve dhe burimeve të 

autoriteteve kontraktuese në Kosovë, 

duke përcaktuar kërkesat dhe rregullat 

që do të respektohen procedurat që 

duhet të ndiqen, të drejtat që duhet të 

respektohen dhe detyrimet që duhet 

të kryhen nga personat, operatorët 

ekonomik, ndërmarrjet, autoritetet 

kontraktuese, koncesionarët e punëve 

dhe organet publike që kryejnë ose 

përfshihen, marrin pjesë ose janë të 

interesuar në një aktivitet të prokurimit 

që përfshijnë ose lidhen me përdorimin e 

fondeve dhe/ose burimeve të tilla”. 1

LPP-ja e re ka arritur një shtrirje më 

të gjerë të aspekteve të ndryshme 

që përfshinë prokurimi publik. Përveç 

sigurimit se transparenca dhe 

përgjegjësia e mëtejshme duhet të 

forcohet, LPP-ja e re synon gjetjen 

dhe mbajtjen e zyrtarëve përgjegjës. 

Kjo e bën punën dhe detyrat e 

zyrtarëve më sfiduese, por edhe më 

të fuqishme. 

Nga ana tjetër, ky ligj shtoi që 

organizatat e shoqërisë civile të 

konsiderohen edhe si operatorë 

ekonomik. Më parë, “operatori 

ekonomik” ishte një term i 

përgjithshëm dhe mbulonte vetëm një 

furnizues, ofrues shërbimi dhe/ose 

një kontraktues punimesh. Përfshirja

1 Për më shumë info rreth LPP-së dhe neneve 
shih: Ligji Nr. 04/L042 për prokurimin publik të 
Republikës së Kosovës
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e organizatave të shoqërisë civile do 

të thotë shumë për prokurimin publik, 

por edhe për qytetarët e Kosovës. Në 

fakt, kjo mënyrë e prokurimit publik 

mund të funksionojë si një rregullore 

shoqërore për të promovuar mos 

diskriminimin në kontrata publike 

dhe mundësitë e barabarta për të 

ardhurat e qeverisë. 

Reforma të tilla pasqyrojnë 

rregullimin shoqëror, që është thelbi i 

vërtetë i prokurimit publik. Zhvillimi i 

rregullave të prokurimit publik duhet 

të përqendrohet në zvogëlimin e 

kostos dhe efikasitetit, domethënë të 

theksojë nevojën për të marrë “vlera 

për para”, e cila është marrje e punëve 

ose shërbimeve në terma më të mirë 

të mundshëm (McCrudden, 2007). Pra, 

bëhet fjalë për përshtatjen e projekteve 

sipas nevojave dhe preferencave 

sociale. Në këtë kuptim, prokurimi i 

mirë do t’i kontribuojë legjitimitetit dhe 

besueshmërisë së qeverisë. 

Prandaj, një kornizë e shëndoshë 

ligjore siguron një dritë jeshile për 

bizneset e shëndetshme dhe OJQ-të 

që të përqendrohen në përgatitjen 

dhe zbatimin e mbështetjes së 

interesave dhe nevojave sociale 

të publikut. Megjithatë, dobësia e 

përgjithshme e sistemit të prokurimit 

në Kosovë rrjedh nga moszbatimi i 

ligjit. Ky segment kërkon përmirësime 

të konsiderueshme në mënyrë që të 

minimizohet keqpërdorimi i parave të 

taksapaguesve dhe për rivendosjen e 

shtrembërimeve në treg. 

Direktivat e BE-së
dhe situata në 
Kosovë

Sistemi i prokurimit publik në 

Kosovë ka ende shume punë për të 

arritur standardet e BE. Megjithatë, 

duhet të theksohet se përmirësimi 

dhe objektivat janë arritur nga 

institucionet e prokurimit në Kosovë. 

Siç është argumentuar nga Dr.Sc. 

Duli kuadri ligjor nuk është vetëm në 

përputhje me direktivat e BE-së, por 

gjithashtu mund të shërbejë si një 

model për vendet tjera në tranzicion.

Është e vërtetë se zbatimi i ligjit ka 

qenë  i vështirë, por me ndihmën 

e BE-së mund të ofrohen edhe 

më shumë trajnime të sektorëve 

privat dhe një qeverisje e mirë 

në përgjithësi. Megjithatë, për 
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implementimin e punës, qeveria 

duhet të synojë reduktimin e 

korrupsionit dhe ndikimin e lartë 

politik në Kosovë. Perceptimi i 

korrupsionit në prokurimin publik 

mbetet mbizotërues në Kosovë. Edhe 

pse ka procedura ligjore disiplinore, 

shqetësimet rreth zbatimit të tyre 

ekzistojnë akoma. Një prokurim 

publik i drejtë, efikas dhe transparent 

për të gjitha kompanitë, zyrtarët 

dhe shoqërinë në masë të madhe 

varet nga trajtimi i korrupsionit dhe 

keqpërdorimi i pushtetit publik për 

përfitime private. 

Komisioni Evropian (KE) për çdo 

vit publikon raporte në lidhje me 

progresin e vendeve të Ballkanit 

Perëndimor duke përfshirë edhe 

Kosovën. Ky raport përmbanë 

fusha të ndryshme të shtet-bërjes 

dhe zhvillimit të institucioneve të 

qëndrueshme. Sa i përket prokurimit 

publik në Kosovë, KE ka kontribuar 

dukshëm në krijimin e tij por edhe në 

zhvillimin e institucioneve përkatëse, 

ku ka ofruar mbikëqyrje dhe trajnime 

të ndryshme. Edhe pse prokurimi 

publik në Kosovë ka një zhvillim 

pozitiv sa i përket aspektit ligjor dhe 

institucional, KE shpreh shqetësime 

të mëdha për mos implementimin 

e LPP-së dhe ndërhyrjen e lartë 

politike në aktivitetet e prokurimit 

publik në Kosovë. Këto të fundit, rrisin 

dukshëm rrezikun për korrupsion 

dhe manipulim të parasë publike, gjë 

që Kosova nuk mund të përballojë. 

Prandaj, në përpjekje për të zhvilluar 

tutje sistemin e prokurimit publik dhe 

reduktimin e shkeljeve, D+ bën thirrje 

që institucionet publike të respektojnë 

standardet dhe direktivat e BE-së.

 

Raporti i Progresit 
2014 për Kosovën 
(Prokurimi Publik)

Në vitin 2014 ka pasur progres shumë 

të kufizuar për prokurimin publik 

në Kosovë. Këtë vit është aprovuar 

një ligj i cili përkrahë operatorët 

vendorë duke i diskriminuar të 

huajt, gjë e cila nuk është në vijë 

me prokurimin Evropian. Po ashtu, 

mbi 90% të kontratave nuk i janë 

nënshtruar procedurës së hapur 

duke e bërë kështu transparencën 

dhe besueshmërinë problemin 

kryesorë në prokurim. KE kishte 

rekomanduar se llogaridhënia dhe 

transparenca duhet të përmirësohen, 
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si dhe korrupsioni duhet të adresohet 

në mënyrë efektive. KE kishte 

theksuar se kapaciteti i të gjitha 

organeve të përfshira në sistemin e 

prokurimit duhet të forcohet.  Sistemi 

i përmirësimit nuk ka qenë funksional 

dhe procedura e emërimit të anëtarëve 

të Organit Shqyrtues të Prokurimit 

ka ngritur shqetësime serioze. Mos-

procesimi i ankesave të parashtruara 

gjatë pezullimit të bordit ka ndikuar 

negativisht në besueshmërinë e 

sistemit të prokurimit.  Në përgjithësi, 

sistemi i prokurimit publik në Kosovë 

gjatë vitit 2014 kishte mungesë të 

profesionalizmit në institucionet 

përkatëse dhe transparencës në 

nivel të duhur. Ndër të tjerash, më 

shqetësuese ishte korniza ligjore e 

cila ishte larguar nga standardet e 

BE-së me futjen e dispozitave të reja 

diskriminuese për ofertuesit e huaj. 

Raporti i Progresit 
2015 për Kosovën 
(Prokurimi Publik)

Në vitin 2015 KE raportoi se 

profesionalizmi dhe de-politizimi 

mbeten çështje thelbësore në 

prokurimin publik të Kosovës. KE 

rekomandoi se Kosova duhet t’i 

kushtojë më shumë vëmendje 

forcimit të kapaciteteve dhe 

sigurimit të funksionimit të duhur të 

institucioneve, në veçanti emërimit 

në kohë të anëtarëve kompetent 

të bordeve. KE sugjeroi përafrimin 

e mëtejshëm të legjislacionit 

të prokurimit publik me acquis.  

Po ashtu, KE ka avokuar për 

përmirësimin e zbatimit të proceseve 

të prokurimit publik nëpërmjet 

përdorimit të shtuar të procedurave 

konkurruese të tenderit, blerjeve 

të centralizuara dhe zhvillimit të 

prokurimit elektronik.

Ndërsa sa i përket administratës së 

prokurimit publik, shqetësimet ishin 

ndaj kufizimeve të kapaciteteve, 

hetimeve të korrupsionit dhe 

proceseve të emërimeve në bordin 

e OSHP-së. Vetëm tre nga pesë 

anëtarët e bordit të OSHP-së ishin 

në detyrë, gjë që kufizon seriozisht 

aktivitetet e saj, duke përfshirë 

rishikimet e vlerës së lartë dhe 

prokurimit kompleks. KE theksoi 

se kapaciteti i zbatimit ka nevojë të 

forcohet në të gjitha nivelet për të 

siguruar zbatimin e plotë të ligjit. 
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Raporti i progresit për vitin 2015 

gjithashtu i kushton vëmendje të 

veçantë mungesës së monitorimit të 

prokurimit publik, kjo sepse vetëm një 

pjesë e vogël e kontratave të mbyllura 

monitorohet. Në vitin 2014, KRPP-

ja ka filluar monitorimin ex ante të 

njoftimeve të kontratës të dërguara 

nga autoritetet kontraktuese për 

publikim, gjë që njëherit ishte një 

kontribut pozitiv në parandalimin e 

parregullsive. Qëllimi i këtij mekanizmi 

parandalues është të shmanget 

shpenzimi i pa rregullt i parasë publike 

dhe të zbulohen shkeljet e mundshme 

para përfundimit të kontratave. 

Disa prej parregullsive që mund të 

eliminohen përmes ex ante janë: 

Përgaditja e neglizhuar e procedurave 

të dhënies së kontratës, vlerësimi 

i gabuar i ofertave të dorëzuara, 

definimi i kushteve për pjesëmarrje 

në procedurën e shpërblimit në një 

mënyrë që pengon konkurrencën 

e ndershme, dështimi i kërkesës 

për paraqitjen e dokumenteve 

të nevojshme për të vlerësuar 

nëse një operator ekonomik ka 

përmbushur kushtet për pjesëmarrje 

në procedurën e dhënies, dështimi 

për të përjashtuar operatorët 

ekonomikë nga një procedurë në një 

situatë kur ka ekzistuar hapësira për 

përjashtim si dhe dështimi për të 

refuzuar ofertuesin në një situatë kur 

ekzistojnë premisat për refuzim.

Ligji i prokurimit publik është në 

përputhje me dispozitat e acquis 

për anulimin e kontratës dhe për 

ndëshkime, edhe pse në praktikë 

kjo nuk përdoret shpesh. Për 

mjetet juridike, në vitin 2014 OSHP 

ka marrë dhe ka përpunuar 537 

ankesa. Nga këto, 161 raste janë 

kthyer për rivlerësim, ndërsa në 

104 raste paneli shqyrtues vendosi 

të anulojë aktivitetin e prokurimit. 

Proporcioni më i lartë i parregullsive 

vazhdon të jetë në vlerësimin e 

ofertave dhe parregullsive në dosjet 

e tenderit. KE kritikoi OSHP-në për 

mungesë të stafit, si dhe cilësinë 

dhe transparencën e limituar të tij. 

KE vlerësoj se mospërputhjet në 

mes të vlerësimeve të ekspertëve 

dhe vendimeve aktuale dëmtojnë 

besimin e palëve të interesuara 

në sistem. Bashkëpunimi në mes 

të institucioneve të ndryshme në 

këtë fushë veçanërisht ndërmjet 

prokurimit publik, kundër korrupsionit, 

auditimit dhe organeve të tjera të 

zbatimit të ligjit ishte mjaftë i kufizuar.
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Raporti i Progresit 
2016 për Kosovën 
(Prokurimi Publik)

Kosova është në fazën e përgatitjes 

sa i përket fushës së prokurimit 

publik. Progres i pjesshëm është 

arritur në këtë fushë me përafrimin 

e mëtejshëm me acquis të BE dhe 

eliminimin e trajtimit preferencial për 

ofertuesit e brendshëm, miratimin e 

hapave të parë drejtë një platforme 

elektronike të prokurimit dhe 

zgjerimin e mëtejshëm të prokurimit 

të centralizuar. Bordi Shqyrtues i 

Prokurimit është gjithashtu më në 

fund funksional pas emërimit të 

anëtarëve të bordit. Megjithatë, BE 

thekson se zbatimi efektiv mbetet 

një sfidë e madhe dhe prokurimi 

mbetet i rrezikuar nga korrupsioni. 

KE rekomandon që gjatë vitit të 

ardhshëm, Kosova në veçanti duhet: 

• Të përmirësojë 

transparencën në të gjitha 

fazat e prokurimit publik, 

sidomos duke monitoruar 

në mënyrë sistematike 

zbatimin e tenderëve të 

prokurimit publik, forcimin 

e sistemit të kompensimit, 

si dhe duke siguruar 

funksionimin e duhur të 

prokurimit online; 

• Të adresojë kufizimet e 

kapaciteteve të Agjencisë 

Qendrore të Prokurimit;

• Të rrisë profesionalizmin 

dhe përgjegjshmërinë e 

institucioneve të prokurimit 

publik dhe të sigurojë 

trajnimin e duhur dhe 

certifikimin për zyrtarët e 

prokurimit.

Ligji i ndryshuar kohët e fundit 

vendosë mekanizma të rijnë, të cilët 

kanë për qëllim forcimin e integritetit 

në sistemin e prokurimit publik. 

Megjithatë, perceptimi i korrupsionit 

në prokurimin publik mbetet i 

përhapur dhe zbatimi i rregullave të 

integritetit mbetet i pamjaftueshëm. 

Ashtu si në vitin 2014, institucionet 

buxhetore nuk kanë marrë në 

konsideratë opinionet e Agjensionit 

Kundër Korrupsion të Kosovës dhe 

Zyrës Kombëtare të Auditimit.

Bashkëpunimi në mes të organeve 

të prokurimit publik, të anti-

korrupsionit, të auditimit dhe të 
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organeve tjera të zbatimit të ligjit 

duhet të përmirësohet më tej. Mbetet 

e domosdoshme të ketë përqendrim 

në rritjen e cilësisë së shërbimeve 

dhe transparencës së veprimtarisë 

së Organit Shqyrtues të Prokurimit 

lidhur me operatorët ekonomik dhe 

publikun.

Konkluzionet

Është evidente se në këto tre 

raporte KE ka kushtuar vëmendje të 

theksuar aspektit institucional, më 

konkretisht OSHP-së dhe përbërjes 

së saj. Po ashtu, ka rekomanduar 

se një bashkëpunim i vazhdueshëm 

ndërmjet institucioneve do të 

kishte efekt pozitiv në kontrollimin 

dhe planifikimin më të shëndoshë 

të prokurimit. Megjithatë, për një 

integrim më domethënës drejtë BE-

së është luftimi kundër korrupsionit 

në të gjitha sferat e sektorit publik 

dhe sidomos në aktivitetet e 

prokurimit publik. 

Qeveria Kosovës ka shumë për të 

punuar drejtë këtij aspekti për të 

ngritur edhe besimin e qytetarëve 

në institucione publike. Indeksi 

i Perceptimit të Korrupsionit 

(Corruption Perceptions Index- CPI), 

rendit vendet dhe territoret bazuar 

në atë se sa i korruptuar sektori i 

tyre publik perceptohet të jetë. Një 

indeks i përbërë - një kombinim i 

sondazheve - duke u bazuar në të 

dhënat e lidhura me korrupsionin të 

mbledhura nga një sërë institucionesh 

me reputacion, rangon Kosovën si një 

prej vendeve më të korruptuara. CPI 

aktualisht rendit 176 shtete “në një 

shkallë prej 100 (shumë të pastër) në 

0 (shumë të korruptuar)” ku Kosova 

pozicionohet me 36 pikë (si një prej 

vendeve me korrupsion më të lartë). 

Për dallim nga viti 2014, Kosova ishte 

në vendin 103 në listë, me perceptim 

shumë të lartë të korrupsionit, ndërsa 

në vitin 2016 renditet si e 95-ta 

(Transparency International, 2014-

2016). Edhe pse ka ndryshime pozitive 

në luftën- kundër korrupsionit, kjo nuk 

ka reduktuar ende korrupsionin në 

prokurimin publik.
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Institucionet e Prokurimit 
Publik
Mbikëqyrja e prokurimit publik në 

Kosovë është kompetencë e disa 

institucioneve publike, të cilat janë: 

1. Zyra Kombëtare e Auditimit 

(ZKA)

2. Komisioni Rregullativ i 

Prokurimit (KRPP)

3. Organi Shqyrtues i 

Prokurimit (OSHP) 

4. Agjensioni Kundër 

Korrupsion (AKK) 

Këto institucione kanë përgjegjësi 

dhe detyra të ndryshme në lidhje me 

monitorimin e prokurimit publik në 

Kosovë. Përveç kësaj, këto institucione 

bëjnë monitorimin, mbikëqyrjen 

dhe ofrojnë rekomandime, opinione, 

këshilla dhe vendime për aktivitete 

të prokurimit dhe menaxhimit të 

përgjithshëm të tij.

Zyra Kombëtare e 
Auditimit (ZKA)

Zyra Kombëtare e Auditimit në 

Kosovë siguron një bazë për mbajtjen 

e menaxherëve të shpenzimeve 

publike në llogari dhe kontribuon 

drejtë përmirësimit të fushës së 

menaxhimit financiar publik. Në 

të vërtetë, publiku pret që ata që 

janë përgjegjës për menaxhimin e 

parave publike, të mbahen plotësisht 

të përgjegjshëm për përdorimin e 

këtyre parave. Auditori i Përgjithshëm 

siguron që puna që ai kryen ofron 

njohuri dhe kuptim të thellë të 

entiteteve shtetërore dhe aktiviteteve 

të sektorit publik, për të mundësuar 

një qeverisje të mirë dhe për të 

përmirësuar menaxhimin financiar 

(Raporti Vjetor i Auditimit 2014). 

Raporti vjetor ofron një pasqyrë të 

madhe në të gjitha institucionet 

shtetërore dhe jo thjeshtë në organet 

e prokurimit. Përveç raporteve vjetore, 

Zyra Kombëtare e Auditimit nxjerrë 

edhe raporte të tjera. Për shembull, 
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Auditimi i Rregullsisë është një 

kombinim i Auditimit Financiar (duke 

konfirmuar nëse informatat financiare 

në Pasqyrat Vjetore Financiare janë të 

sakta dhe në përputhje me kornizën 

e raportimit financiar) dhe Auditimin 

e Pajtueshmërisë (duke konfirmuar 

nëse proceset dhe transaksionet janë 

në përputhje me ligjet dhe rregulloret 

relevante). Një auditim tjetër është 

Auditimi i Performancës, i cili vlerëson 

nëse institucionet, projektet ose 

programet ofrojnë efikasitet në 

përdorimin e burimeve (Raporti Vjetor i 

Auditimit, 2014). 

Këto raporte, duke përfshirë Raportin 

Vjetor të Auditimit, nxisin kërkimin 

e llogaridhënies midis Kuvendit, 

Qeverisë dhe institucioneve publike. 

Prandaj, publikimi i të gjitha raporteve 

lejon qytetarët të mbajnë përgjegjës 

kujdestarët e burimeve publike. 

Auditimi i performancës nuk ka të bëjë 

vetëm me analizimin dhe raportimin 

e asaj që ka ndodhur pas ngjarjes, 

por gjithashtu është në kërkim të  

zgjidhjes. Kjo nënkupton identifikimin 

e mësimeve që duhet të mësohen dhe 

shpërndarjes së praktikave të mira, që 

është e rëndësishme për prokurimin 

publik në Kosovë. Prandaj, auditori 

i sektorit publik duhet të ndihmojë 

në promovimin e menaxhimit dhe 

vendimmarrjes më të mirë, një 

përdorim më efektiv të burimeve të 

tatimpaguesve dhe njëherit të luaj 

një rol të rëndësishëm në rregullimet 

e qeverisjes korporative të organeve 

publike.  

Ky seksion identifikon shkeljet në 

prokurim publik nga ZKA për tre vitet 

e fundit 2014-2016. Këto shkelje 

janë identifikuar nga raportet vjetore 

të auditimit ne nivelin qendror dhe 

lokal. Njëherit, D+ ka identifikuar se 

sa konsiderohen të rëndësishme 

opinionet e dhëna të Auditorit.

Shkeljet në nivel 
qendror për vitin 2014

Sa i përket nivelit qendror, ministritë 

me më së paku shkelje të evidentuara 

në prokurim publik për vitin 2014 

janë: Ministria e Integrimit Evropian, 

Ministria për Komunitete dhe Kthim 

dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik. 

Ndërsa, ministritë me më së shumti 

shkelje janë: Ministria e Kulturës, 

Rinisë dhe Sportit, Ministria e 

Shëndetësisë, si dhe Ministria e 

Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.
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Shkeljet në nivel 
qendror për vitin 2015 

Sa i përket nivelit qendror, ministritë 

me më së paku shkelje të evidentuara 

në prokurim publik për vitin 2015 

janë: Ministria e Tregtisë dhe 

Industrisë dhe Ministria e Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Ndërsa, 

ministritë me më së shumti shkelje 

janë: Ministria e Arsimit, Shkencës 

dhe Teknologjisë, Ministria e Kulturës, 

Rinisë dhe Sportit, si dhe Ministria e 

Shëndetësisë. 

Shkeljet në nivel 
qendror për vitin 2016 

Sa i përket nivelit qendror, ministritë 

me më së paku shkelje të evidentuara 

në prokurim publik për vitin 2016 

janë: Ministria e Integrimit Evropian, 

Ministria e Punës dhe Mirëqenies 

Sociale, si dhe Ministria e Tregtisë 

dhe Industrisë. Ndërsa, ministritë me 

më së shumti shkelje janë: Ministria 

e Punëve të Brendshme, Ministria 

e Administratës Publike, Ministria e 

Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, 

Ministria e Infrastrukturës dhe 

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit 

Hapësinor.  

ZKA ka identifikuar shkelje të shumta 

në nivelin qendror dhe ka gjetur 

se shkeljet më të shpeshta janë 

ato rreth menaxhimit të dobët të 

buxhetit për aktivitete të prokurimit 

publik. Në shumë raste, ministritë 

kishin kryer shpenzime jashtë 

kornizave të marrëveshjeve apo 

të kontratave. Mangësi tjera në 

lidhje me shpenzime lidhen me ato 

shpenzime që buxhetohen në kategori 

jo adekuate dhe nuk shpenzohen për 

kontratat e përcaktuara. Të gjitha 

këto dëmtojnë dukshëm jo vetëm 

anën financiare të aktiviteteve, por 

edhe shkaktojnë vonesa në kryerjen 

e shërbimeve/punëve të planifikuara. 

Të gjetura tjera lidhen me zhvillimin e 

procedurave për kuotim të çmimeve 

duke shmangur procedurat e hapura. 

Këto procedura janë si rrjedhë e 

planifikimit të dobët të aktiviteteve 

dhe kontrollet jo efektive gjatë 

procesit të prokurimit. 

Hartimi i pa qartë i specifikave 

është po ashtu një prej shkeljeve 

në rritje në nivel qendror. Në vitin 

2016, ministritë nuk kishin hartuar 

qartë specifikat teknike në dosje të 

tenderit dhe kanë kontraktuar OE 

për punë jo adekuate. Menaxhimi i 
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dobët i kontratave po ashtu vazhdon të ndikojë në mos zbatimin e kontratave 

sipas kushteve kontraktuale, duke reduktuar efektivitetin e objektivave të 

aktiviteteve. Të gjitha këto shkelje po rezultojnë me vlerë të ulët për para dhe 

procedura diskriminuese, jo transparente dhe kundër ligjore.    

Tabela 1: Trendi i shkeljeve dhe numri i rasteve në nivel qendror 2014-2016

Këto shkelje dhe mosrespektime të LPP-së do të ishin në nivel më të ulët nëse 

ministritë do t’i kushtonin më shumë vëmendje rekomandimeve të ZKA-së. 

Është evidente se gjatë vitit 2014 vetëm 30% të rekomandimeve janë zbatuar 

nga Ministritë, 32% janë zbatuar pjesërisht dhe 38% nuk janë adresuar fare. 

Figura 1: Zbatimi i rekomandimeve të ZKA në nivel qendror për vitin 2014

TRENDI I SHKELJEVE NË NIVEL QENDROR 2014-2016

2014

Menaxhimi i dobët

i buxhetit (8)

Menaxhimi i dobët i

kontratave (7)

Shmangia e procedurave të 

hapura (4)

2016

Trendi i shkeljeve në nivel 

qendror 2014-2016

Dobësia në procedurat e 

prokurimit (6)

Menaxhimi i kontratave (8)

2015

Kontrollet jo efektive gjatë 

procesit të prokurimit (8)

Hyrja në obligime pa siguru-

ar fondet e nevojshme (3)

Dobësitë lidhur me hartimin 

e kritereve dhe vlerësimit të 

tenderëve (6)

Vlerësimi i dobët i tenderëve (6)

Mungesa e qartësisë gjatë 

hartimit të specifikave (6)

Totali i
rekomadimeve

Të zbatuara Pjesërisht të
zbatuara

Të pazbatuara

242

73 78 91
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Ndërsa, për vitin 2015, 41% të rekomandimeve janë zbatuar plotësisht, 36% 

janë zbatuar pjesërisht dhe 23% nuk janë adresuar fare. 

Figura 2: Zbatimi i rekomandimeve të ZKA në nivel qendror për vitin 2015

Gjatë vitit 2016, shohim se 44% të rekomandimeve janë zbatuar, 31% janë 

zbatuar pjesërisht, ndërsa 25% nuk janë adresuar fare nga niveli qendror. 

Figura 3: Zbatimi i rekomandimeve të ZKA në nivel qendror për vitin 2016

Totali i
rekomadimeve

Të zbatuara Pjesërisht të
zbatuara

Të pazbatuara

272

111
99

62

Totali i
rekomadimeve

Të zbatuara Pjesërisht të
zbatuara

Të pazbatuara

241

134

93
77
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Shkeljet në nivel 
komunal për vitin 
2014

Sa i përket nivelit komunal, komunat 

me më së paku shkelje të evidentuara 

në prokurim publik për vitin 2014 

janë: Komuna e Drenasit, Komuna e 

Fushë Kosovës dhe Komuna e Hanit 

të Elezit. Ndërsa, komunat me më 

së shumti shkelje janë: Komuna e 

Ferizajt, Komuna e Pejës dhe Komuna 

e Prishtinës.

Shkeljet në nivel 
komunal për vitin 
2015

Sa i përket nivelit komunal, komunat 

me më së paku shkelje të evidentuar 

në prokurim publik për vitin 2015 

janë: Komuna e Drenasit, Komuna e 

Hanit të Elezit dhe Komuna e Kllokotit. 

Ndërsa, komunat me më së shumti 

shkelje janë: Komuna e Ferizajt, 

Komuna e Prishtinës dhe Komuna e 

Prizrenit. 

Shkelje në nivel 
komunal për vitin 
2016

Sa i përket nivelit komunal, komunat 

me më së paku shkelje të evidentuar 

në prokurim publik për vitin 2016 

janë: Komuna e Junikut, Komuna 

e Suharekës dhe Komuna e Zubin 

Potokut. Ndërsa, komunat me më 

së shumti shkelje janë: Komuna e 

Gjakovës, Komuna e Ferizajt dhe 

Komuna e Prishtinës. 

Sa i përket shkeljeve në nivel lokal, 

ZKA ka gjetur se planifikimi jo i 

saktë i projekteve dhe aktiviteteve 

të prokurimit po shkakton kosto 

shtesë dhe po krijon dëme të mëdha 

buxhetore për komuna. Një prej 

shumë sfidave në aspektin buxhetor 

janë si rezultat i lidhjeve të kontratave 

me OE ende pa u siguruar fondet 

e nevojshme. Hyrja në obligime 

kontraktuese pa sigurimin e fondeve 

po rritë rrezikun që komunat të mos 

arrijnë t’i kryejnë me kohë obligimet 

e parapara me kontratë. Dobësi tjera 

po lidhen me hartimin e pa qartë të 

kritereve dhe vlerësimit të tenderëve 

që po ndikojnë negativisht në mos 

kompletimin e plotë të aktiviteteve.   
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Tabela 2: Trendi i shkeljeve dhe numri i rasteve në nivel lokal 2014-2016

Në nivelin lokal, është evidente se rekomandimet e auditorit nuk respektohen 

dhe rrallë herë zbatohen pjesërisht. Në vitin 2014, nga 522 rekomandime 

vetëm 26% janë zbatuar dhe 32% prej tyre janë pjesërisht të zbatuara, duke 

lënë kështu 42% të rekomandimeve të pa adresuara fare. 

 

Figura 4: Zbatimi i rekomandimeve të ZKA në nivel lokal për vitin 2014

Për vitin 2015, është evidente se vetëm 19% të rekomandimeve janë zbatuar 

duke shënuar rënie prej vitit të kaluar dhe duke mos adresuar fare 42% të 

rekomandimeve. Po ashtu, 39% të rekomandimeve ishin zbatuar vetëm 

pjesërisht. 

TRENDI I SHKELJEVE NË NIVEL LOKAL 2014-2016

2014

Procedura të dobëta të 

prokurimit (10)

Mungesa e planifikimit të 
prokurimit (5) 

2016

Vlerësimi i dobët i tenderave (9)

Shmangie e procedurave të 

prokurimit (12)

Kontrolle jo efektive të 

shpenzimeve (24)

2015

Kontrollet të dobëta tek 

procesi i prokurimit (11)

Dobësi në kontrolle 

menaxheriale (6)

Mbikëqyrje e dobët 

e kontratave dhe 

implementimit të tyre (9)

Totali i
rekomadimeve

Të zbatuara Pjesërisht të
zbatuara

Të pazbatuara

522

134
170

218
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Figura 5: Zbatimi i rekomandimeve të ZKA në nivel lokal për vitin 2015

Ndërsa, gjatë vitit 2016 është evidente se 24% të rekomandimeve janë 

adresuar, 36% janë zbatuar pjesërisht dhe 40% nuk janë adresuar fare.

Figura 6: Zbatimi i rekomandimeve të ZKA në nivel lokal për vitin 2016

Rekomandime

• Të përforcojë mekanizmat e monitorimit të institucioneve publike 

• Të merr masa ndëshkuese për institucionet që nuk respektojnë fare 

rekomandimet e auditorit 

• Të jetë pjesëmarrëse në planifikimin buxhetor për prokurim publik në 

institucionet më problematike.

Totali i
rekomadimeve

Të zbatuara Pjesërisht të
zbatuara

Të pazbatuara

608

117

238 254

Totali i
rekomadimeve

Të zbatuara Pjesërisht të
zbatuara

Të pazbatuara

606

147
215

244
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Komisioni Rregullativ i Prokurimit 
Publik (KRPP)

Komisioni Rregullativ i Prokurimit 

Publik është përgjegjës për 

vendosjen e rregullave të 

hollësishme të zbatimit të LPP-së 

dhe është kompetent për zhvillimin, 

funksionimin dhe mbikëqyrjen e 

sistemit të prokurimit publik të 

Kosovës (Duli, 2017). 

KRPP-ja udhëhiqet nga tre anëtarë të 

Bordit të propozuar nga Qeveria dhe 

të emëruar nga Kuvendi, me mandat 

pesëvjeçar. Është e rëndësishme 

të theksohet se KRPP-ja është një 

agjenci e pavarur rregullatore, që do 

të thotë se asnjë zyrtarë publik nuk 

mund të ushtrojë ose të përpiqet 

të ushtrojë ndonjë ndikim politik 

mbi të në lidhje me ndonjë vendim 

ose veprim specifik operacional ose 

rregullativ të KRPP-së, ani pse kjo 

e fundit është ndeshur shpesh me 

dispozitat e LPP-së. 

Megjithatë, çdo dispozitë ligjore ose 

ndryshim do të ndikojë në KRPP në 

të njëjtën masë si çdo autoritet tjetër 

publik ose organizatë buxhetore. 

KRPP është kompetente për zhvillimin 

e përgjithshëm, funksionimin dhe 

mbikëqyrjen e sistemit të prokurimit 

publik në Kosovë. Përveç kësaj, KRPP 

ka autoritetin dhe përgjegjësinë për të 

përgatitur dhe dorëzuar Qeverisë dhe 

Kuvendit të Kosovës raportin vjetor 

mbi aktivitetet e prokurimit publik. 

Meqenëse Kuvendi i Kosovës ka qenë 

në qeverisje teknike, raporti vjetor i 

KRPP-së 2016 ka mbetur pezull dhe 

nuk është aprovuar ende.  

Një aktivitet shumë i rëndësishëm i 

KRPP-së është organizimi i seancave 

për trajnim të zyrtarëve të prokurimit. 

Raporti vjetor i vitit 2015 rekomandoi 

përmirësime në të ardhmen në 

lidhje me seancat e trajnimit. Përveç 

zyrtarëve të prokurimit, KRPP-ja 

kërkoi të organizojë trajnime për 

ekspert teknik të cilët përgatisin 

specifikimet teknike për auditorët e 

përgjithshëm dhe ata të brendshëm. 

Sesionet e trajnimit janë shumë 

të rëndësishme për të drejtuar një 

proces efikas dhe transparent të 

prokurimit. 
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Ekspertiza e zyrtarëve është 

thelbësore për arritjen e këtyre 

objektivave. Veçanërisht, LPP-

ja e re ka forcuar kriteret për t’u 

bërë Kryetar ose anëtar i bordit. 

Përderisa më herët është kërkuar 

posedimi i një grade juridike për 

t’u bërë anëtar i bordit, LPP-ja e re 

specifikon “përfundimin e provimit 

të jurisprudencës” si kushtëzim. 

Në fund të fundit, këto ndryshime 

teknike kontribuojnë jashtëzakonisht 

në sistemin e prokurimit si rritja e 

niveleve të profesionalizmit dhe 

ekspertizës. Forcimi i kritereve për 

t’u bërë Kryetar ose anëtar i bordit 

pasqyron mënyrën në të cilën zyrtarët 

zhvillojnë aktivitete të ardhshme si 

dhe ndjekin procesin e ofertave. 

Ky seksion do të identifikojë shkeljet 

e LPP-së të marra nga raportet 

vjetore të KRPP-së si dhe do të 

ofrojë rekomandime për reduktimin e 

mosrespektimeve të LPP-së. 

Shkeljet dhe 
mosrespektimet e 

LPP-së në 2014

Në mënyrë që publiku të kuptojë se 

si funksionon KRPP-ja si institucion 

i pavarur dhe se si identifikohen 

shkeljet në prokurimin publik, është 

e rëndësishme të sqarohen disa 

procedura. 

Duke u bazuar në Nenin 87 pika 

2.18 të LPP, Komisioni Rregullativ i 

Prokurimit Publik duhet të përgatisë 

dhe të mbajë një listë të plotë të të 

gjitha AK-ve në Kosovë, të cilat janë 

të obliguara të zbatojnë Ligjin për 

Prokurim Publik. Gjatë vitit 2014 në 

Kosovë janë evidentuar 170 AK.  

Nga këto 170 autoritete të 

evidentuara në 2014, 167 prej 

tyre kanë dorëzuar raportet e tyre 

vjetore në kohë, ndërsa tre autoritete 

kontraktuese fare nuk i kanë dërguar 

këto raporte. Autoritetet kontraktuese 

të cilat nuk i kanë dorëzuar raportet 

vjetore, janë komuna nga pjesa 

veriore e Kosovës si Komuna e 

Zveqanit, e Leposaviqit dhe Trepça (në 

pjesën veriore). 

Departamenti për monitorim dhe 
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mbikëqyrje i KRPP–së kryen detyrat 

e monitorimit dhe mbikëqyrjes 

së aktiviteteve të prokurimit 

nëpër AK. Për vitin 2014, ky 

departament ka paraparë 

monitorimin e 42 AK dhe ka 

arritur të realizojë 90% të 

aktiviteteve të planifikuara, 

pasi që gjatë vitit 2014 ka 

monitoruar 38 AK.

Departamenti për monitorim 

dhe mbikëqyrje ka gjetur se 

shkeljet më të shpeshta nga 

AK-të kanë ndodhur si rrjedhojë 

e mosrespektimeve të masave 

zbatuese. Në 72 raste, AK-të nuk 

kanë vepruar në pajtueshmëri 

me ligjin gjatë ekzekutimit ose 

pjesëmarrjes në aktivitetet e 

prokurimit publik. Po ashtu, ka 

shkelje të rënda edhe për njoftimin 

e kandidatëve dhe tenderuesëve 

të eliminuar në 30 raste. Të tjera 

shkelje janë identifikuar edhe 

nga pamundësia e sigurimit të 

ekzekutimit të tenderëve. Shkelje 

tjera gjatë aktiviteteve të prokurimit 

lidhen me mosrespektimin e 

dispozitave ligjore për hapjen e 

tenderëve të cilat hapen pas afatit 

kohor dhe jo publikisht. D+ ka 

identifikuar se AK-të nuk kanë trajtuar 

OE-të në mënyrë transparente, të 

drejtë dhe të barabartë. Shkelje të 

tjera të LPP-së lidhen me nenin 

9 që përcakton nevojat që duhet 

përmbushur para fillimit të aktivitetit 

të prokurimit publik. 

Figura 7: Shkeljet më të shpeshta ndaj 

LPP për vitin 2014

Shkeljet dhe 
mosrespektimet e 
LPP-së në 2015

Shkeljet të cilat kanë pasur numrin 

më të madh të mosrespektimeve të 

monitoruara të LPP-së, gjatë vitit 

2015 janë të lidhura me diskriminimin 

nga AK ndaj OE, si dhe mungesa 

nga ana e AK-ve për të përgatitur 

planifikimin e aktiviteteve të 
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prokurimit publik. Megjithatë, vlen të 

theksohet se gjatë vitit 2015 KRPP-

ja ka identifikuar shkelje të masave 

zbatuese të LPP-së, që përfshijnë 

mungesën e zbatimit të rregullave 

dhe udhëzuesëve gjatë ekzekutimit 

ose pjesëmarrjes në aktivitete të 

prokurimit. 

Ashtu siç është evidente edhe më 

poshtë, barazia në trajtim dhe jo 

diskriminimi ka shkelje më të shpeshta 

nga autoritetet kontraktuese, ndërsa 

shkeljet në njoftime të kandidatëve 

dhe tenderuesëve të eliminuar janë 

zbritur. 

Figura 8: Shkeljet më të shpeshta ndaj 

LPP për vitin 2015

Shkeljet dhe 
mosrespektimet e 
LPP-së në 2016

Sipas KRPP, përkundër viteve të 

kaluara shkeljet më të mëdha të 

autoriteteve kontraktuese gjatë 

vitit 2016 kanë qenë kryesisht ndaj 

dispozitave ligjore për respektimin 

e afateve të vlerësimit, çmimeve 

njësi, zbatimit të kontratës, etj. Në 

raportet e publikuara të KRPP për 

vitin 2014 dhe 2015, përveç se 

janë treguar shkeljet e autoriteteve 

kontraktuese në mënyrë të 

gjeneralizuar, nuk është theksuar 

se cili autoritet kontraktues ka bërë 

shkeljet e evidentuara. Kjo gjë është 

bërë vetëm në raportin e vitit 2016, 

ku KRPP ka nxjerrë edhe shkelësit 

e dispozitave ligjore të LPP dhe atë 

Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe 

Sportit për keq klasifikimin kontratave 

publike sipas vlerave të parashikuara 

(neni 17), Komunën e Prizrenit për 

shkeljen e nenit 26, më saktësisht 

për mos nënshkrimin e kontratave 

publike nga personat e autorizuar 

sipas LPP. KRPP ka zbuluar edhe 

shkelje nga Kompania e Ujësjellësit 

Rajonal tek njoftimi i kritereve të 

përzgjedhjes (neni 51) dhe Komunën 



23

e Drenasit për njoftimin jo transparent për të qenë pjesë e mbledhjeve para 

tenderimit (neni 55). Gjithashtu, autoritetet kontraktuese gjatë vitit 2016 kanë 

bërë shkelje më të theksuara edhe ndaj neneve të Udhëzuesit Operativ për 

Prokurim Publik në krahasim me ato të viteve të kaluara. Në përgjithësi, me 

identifikimin e autoriteteve kontraktuese për shkeljet ndaj Ligjit të Prokurimit, 

KRPP ka treguar rezultate shumë më të mira se sa në kohën kur nuk bëhej 

një identifikim i tillë. Mirëpo, në mënyrë që ky institucion të jetë më funksional 

dhe më kredibil, raportet vjetore duhet të përmbajnë më shumë detaje rreth 

shkeljeve të çdo institucioni, me ç’rast do të mund të monitorohej edhe niveli i 

shkeljeve ndaj Ligjit për Prokurim Publik.

 

Rekomandime

• Të përforcohet niveli i menaxhimit të KRPP-së duke organizuar 

trajnime jo vetëm për zyrtarët publik, por edhe për stafin menaxherial 

dhe teknik;

• Të kontrollet hartimi i specifikave teknike për aktivitetet e prokurimit 

publik;

• Të merr masa më serioze gjatë vlerësimit të tenderëve;

• Të udhëzoj apo asistoj AK-të me planifikimin e aktiviteteve publike; 

• Të ofroj interpretime më të qarta të rregullores së prokurimit publik 

dhe masave tjera zbatuese; 

• Të nxisë kampanja për rritjen e vetëdijes mbi prokurimin publik në AK, 

OE, institucione tjera, si dhe publikun më gjerë; 

• Të bashkëpunojë më shumë me institucione tjera publike në lidhje me 

menaxhimin dhe aktivitetet e prokurimit publik.   
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Organi Shqyrtues i 
Prokurimit (OSHP)

Organi Shqyrtues i Prokurimit është 

një agjenci e pavarur e themeluar 

nga Kuvendi i Kosovës, detyra 

kryesore e së cilës është shqyrtimi i 

ankesave të operatorëve ekonomik 

në procedurat e prokurimit, në 

mënyrë të pavarur nga qeveria dhe 

nga autoritetet kontraktuese. OSHP 

përbëhet nga Bordi i Drejtorëve 

dhe një Sekretariat, i cili udhëhiqet 

nga Kryesuesi i Sekretariati. Bordi i 

Drejtorëve përbëhet nga pesë anëtarë 

të propozuar nga Qeveria e Kosovës, 

me mandat pesë vjeçar dhe me 

mundësi të riemërtimit edhe një herë. 

Sipas Ligjit për Prokurim Publik të 

Kosovës, OSHP ka këto kompetenca 

dhe përgjegjësi: 

• Shqyrton të gjitha ankesat 

e drejtuara OSHP-së në 

fushën e prokurimit publik 

në lidhje me shkeljet e 

mundshme të ligjit;

• Zbaton hetime me 

vetiniciativë ose me 

kërkesën e ndonjë pale të 

involvuar në procesin e 

prokurimit lidhur me ndonjë 

parregullsi gjatë kryerjes së 

aktiviteteve të prokurimit;

• Shqyrton vendimet e nxjerra 

nga KRPP;

• Nxjerrë rregulloren e punës 

së paneleve shqyrtuese;

• I raporton Kuvendit të 

Kosovës për çdo vit mbi 

mbarëvajtjen e procedurave 

të shqyrtimit të ankesave.

Rëndësia e këtij institucioni është e 

madhe për shkak të ndjeshmërisë 

së fushës së prokurimit publik, në 

të cilin tendencat për manipulime 

dhe prezencë të korrupsionit janë të 

larta. Ky organ përveç se ka arritur të 

shqyrtojë një numër mjaft të madh të 

ankesave nga operatorët ekonomik, 

njëherit është përballur me mjaftë 

parregullsi të cilat kanë çuar drejtë 

mosbesimit të opinionit publik ndaj 

këtij institucioni.

Vlen të theksohet se OSHP për herë 

të dytë ballafaqohet me pezullimin 

e anëtarëve të Bordit të Drejtorëve, 

ndaj të cilëve është ngritur aktakuzë 
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për keqpërdorim të detyrës zyrtare. 

Në vitin 2016, kryetari i këtij Bordi 

z. Hysni Hoxha u dënua me tre vite 

burgim për mos shqyrtimin e ankesës 

së disa operatorëve ekonomik, duke 

i vlerësuar ato si të shqyrtuara më 

parë. Ndërsa tani në vitin 2017, 

anëtarët e Bordit z. Ekrem Salihu dhe 

z. Tefik Sylejmani janë suspenduar 

nga puna deri në zbardhjen e rastit të 

tyre, për të cilët mendohet se kanë 

vepruar në kundërshtim me kodet 

etike të OSHP. 

Në vazhdim është  bërë identifikimi 

i parregullsive, gjegjësisht shkeljet 

e Ligjit të Prokurimit Publik gjatë 

procedurave dhe zhvillimit të 

aktiviteteve të prokurimit në nivel 

lokal dhe qendror për vitin 2014, 

2015 dhe 2016. Në kuadër të këtyre 

shkeljeve kemi paraqitur edhe 

rekomandimet që çojnë drejtë evitimit 

të përsëritjes dhe prezencës së këtyre 

parregullsive në këtë institucion.

Shkeljet në 
procedurat e 
prokurimit publik në 
nivel lokal për vitin 
2014

Gjatë vitit 2014, në OSHP kanë qenë 

gjithsej 93 raste të komunave të 

Kosovës, ndaj të cilave janë shfaqur 

pakënaqësi të operatorëve ekonomik 

për aktivitete të ndryshme të 

prokurimit. Prej këtyre 93 rasteve, 

panelet shqyrtuese të OSHP kanë 

mbajtur seanca dëgjimore qofshin 

ato të hapura apo të mbyllura për 

publikun, në të cilat kanë shqyrtuar 

ankesat kundrejt autoriteteve të 

nivelit lokal. Me këtë rast, është 

vlerësuar se Ligji i Prokurimit Publik 

është shkelur në 54 raste, duke u 

bërë padrejtësi të ndryshme ndaj 

kompanive ofertuese. Këto shkelje 

përfshijnë komunat me më së shumti 

shkelje (mbi 4 shkelje), komunat 

me më së paku shkelje (1 deri në 

3 shkelje) dhe komunat me asnjë 

shkelje (0 shkelje). Si komuna më 

problematike në OSHP, të cilat kanë 

më së shumti raste të shkeljes së LPP 

për vitin 2014 janë komuna e Ferizajt, 

Pejës dhe Prishtinës.



26

Komuna e Ferizajt

Komuna e Ferizajt ka pasur gjithsej 

nëntë raste në OSHP, në katër 

prej të cilave është vlerësuar se ka 

bërë shkelje të LPP duke trajtuar 

OE në mënyrë të pa barabartë dhe 

jo transparente.  Një rast i tillë ka 

ndodhur me një tender të llojit 

furnizim, ku AK ka shkelur nenin 

7 duke mos trajtuar në mënyre të 

njëjtë të gjithë OE-të. Në të njëjtin 

rast, AK ka bërë shkelje edhe të nenit 

59, duke shpallur fitues një OE të 

papërgjegjshëm. 

Është evidente se shkelja e nenit 7 

të LPP-së ishte më e shpeshta nga 

Komuna e Ferizajt me 50%, neni 59 

me 17% dhe nenet tjera si 8, 9, 10, 27, 

28, 29, 38, 44, 48, 53, 54, 58, 61, 67 

me 33%. Këto shkelje janë identifikuar 

edhe nga ekspertët e caktuar për 

këto lëndë, të cilët në raportin e tyre 

të ekspertizës kanë rekomanduar që 

lëndët të kthehen në rivlerësim.

Figura 9: Shkeljet më të shpeshta të  Komunës së Ferizajt ndaj LPP për vitin 2014
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Komuna e Pejës

Ky autoritet kontraktues ka pasë 

gjithsej tetë raste në OSHP, në shtatë 

prej të cilave nuk ka respektuar 

kriteret për dhënien e kontratës, 

ka neglizhuar specifikat e gjendjes 

ekonomike dhe financiare të OE 

dhe aftësitë profesionale/teknike të 

operatorëve të ndryshëm ekonomik. 

Vlen të theksohet se Komuna e Pejës 

po ashtu ka diskriminuar disa OE duke 

vepruar në mënyrë jo transparente 

dhe profesionale. Komuna e Pejës ka 

rënë ndesh edhe me nenin 59 të  LPP-

së ku janë identifikuar gabime dhe 

pa qartësi në vlerësimet e tenderëve. 

Tjera shkelje nga Komuna e Pejës 

lidhen me mungesën e fondeve 

publike për të kryer aktivitetet e 

parapara të prokurimit publik. Panelet 

shqyrtues kanë vendosur që t’i kthejnë 

këto lëndë në rivlerësim, ku njëherit 

edhe ekspertët kanë rekomanduar 

një gjë të tillë, përveç në një rast ku 

eksperti ka rekomanduar që ankesa të 

hidhet si e pabazuar dhe të mbetet në 

fuqi vendimi i  AK.

Figura 10: Shkeljet më të shpeshta të Komunës së Pejës ndaj LPP për vitin 2014
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Komuna e Prishtinës

Komuna e Prishtinës ka pasur 

gjithsej 14 lëndë në OSHP dhe 

është konstatuar se ka bërë shkelje 

në gjashtë prej tyre. Autoriteti 

kontraktues gjatë procedurave të 

prokurimit ka bërë shkelje të LPP-së 

gjatë ekzaminimit, vlerësimit dhe 

krahasimit të tenderëve (neni 59) dhe 

nuk ka respektuar kriteret për dhënie 

të kontratës siç janë: çmimi më i 

ulët dhe tenderi më ekonomikisht 

i favorshëm (neni 60). Ekspertët e 

caktuar për shqyrtimin e ankesave 

të operatorëve ekonomik kanë 

rekomanduar që lëndët të kthehen 

në rivlerësim duke aprovuar ankesat 

e OE-ve si të bazuara. Pas shqyrtimit 

të lëndëve, edhe panelet shqyrtuese 

kanë vendosur një gjë të tillë.

Figura 11: Shkeljet më të shpeshta të Komunës së Prishtinës ndaj LPP për vitin 2014
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Shkeljet në procedurat e prokurimit publik në 
nivel lokal për vitin 2015

Për dallim nga viti 2014, numri i shkeljeve gjatë procedurave të prokurimit 

është rritur për 72%. Nga 160 raste të  shprehjes së  pakënaqësive ndaj 

autoriteteve të  nivelit lokal, Komunat e Kosovës kanë bërë shkelje të LPP në 

79 prej tyre. Këto shkelje përfshijnë komunat me më së shumti shkelje (mbi 7 

shkelje), komunat me më së paku shkelje (1 deri në 3 shkelje) dhe komunat me 

asnjë shkelje (0 shkelje). Për vitin 2015 si komuna me më së shumti shkelje 

është vlerësuar komuna e Ferizajt, Prishtinës dhe Prizrenit. 

Komuna e Ferizajt

Komuna e Ferizajt ka pasë gjithsej 

20 raste në OSHP, ku në nëntë prej 

tyre është konstatuar se ka bërë 

shkelje të  LPP duke bërë diskriminim 

të përsëritshëm si vitin paraprak 

ndaj OE dhe duke mos parashtruar 

hollësishëm specifikat teknike të 

aktiviteteve për prokurim publik. 

Ekspertet shqyrtues të kësaj lënde 

kanë rekomanduar rivlerësim në  

shtatë raste, kurse aprovim të 

vendimit të AK në dy raste. Sidoqoftë, 

pas analizimit nga panelet shqyrtuese 

është  vendosur që të gjitha këto 

aktivitete të kthehen në rivlerësim. 

Figura 12: Shkeljet më të shpeshta të

      Komunës së Ferizajt ndaj 

      LPP për vitin 2015
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Komuna e Prishtinës

Ky autoritet ka pasur gjithsej 30 raste 

në OSHP, në 14 prej të cilave është 

vlerësuar se ka bërë shkelje të LPP 

pasi që ka trajtuar OE në mënyrë jo 

transparente dhe të pa barabartë, 

ka anashkaluar gabime nga OE gjatë 

ekzaminimit të tenderëve dhe nuk 

ka kushtuar rëndësi të theksuar 

aftësive teknike dhe profesionale të 

OE-ve për kryerjen e shërbimeve/

punëve të aktiviteteve. Vendimet e 

paneleve shqyrtuese në lidhje me 

këto shkelje janë marrë në favor të 

OE duke i kthyer lëndët në rivlerësim, 

ku pothuajse edhe të gjithë ekspertët 

kanë qenë të mendimit të tillë, përveç 

në dy raste ku është rekomanduar 

aprovimi i vendimit të AK.

 

 

 

 

Figura 13: Shkeljet më të shpeshta të Komunës së Prishtinës ndaj LPP për vitin 2015
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Komuna e Prizrenit

Komuna e Prizrenit për vitin 2015 ka 

pasur gjithsej 14 raste në OSHP, në 

tetë prej të cilave ka bërë shkelje të 

LPP. Gjatë zhvillimit të procedurave 

të prokurimit, edhe Komuna e 

Prizrenit nuk ka respektuar OE 

në mënyrë të barabartë dhe 

transparente dhe ka bërë shkelje 

gjate ekzaminimit, vlerësimit dhe 

krahasimit të tenderëve. Në të gjitha 

rastet paneli shqyrtues ka vendosur 

në favor të OE-ve, ashtu siç kanë 

rekomanduar edhe ekspertët e 

këtyre lëndëve, përveç në njërin 

rast ku eksperti ka rekomanduar 

vazhdimin e aktivitetit të AK.

Figura 14: Shkeljet më të shpeshta të Komunës së Prizrenit ndaj LPP për vitin 2015
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Shkeljet në procedurat e prokurimit publik në 
nivel lokal për vitin 2016

Viti 2016 në OSHP i ka gjetur 

komunat e Kosovës me më pak raste 

ku janë shprehur pakënaqësitë ndaj 

tyre, mirëpo numri i shkeljeve të 

këtyre autoriteteve ndaj LPP-së ka 

mbetur i njëjtë me vitin paraprak. 

Nga 129 lëndë në OSHP, autoritetet 

e nivelit lokal kanë bërë shkelje në 

79 raste. Këto shkelje përfshijnë 

komunat me më së shumti shkelje 

(mbi 9 shkelje), komunat me më së 

paku shkelje (1 deri në 3 shkelje) dhe 

komunat me asnjë shkelje (0 shkelje). 

Komunat me më së shumti shkelje 

gjatë procedurave të prokurimit në 

vitin 2016 janë komuna e Prishtinës, 

Pejës dhe Prizrenit.

Komuna e Prishtinës

Ky autoritet ka pasur 

gjithsej 23 raste në OSHP, 

në 17 prej të cilave ka 

vepruar në kundërshtim 

me LPP duke 

bërë kështu 

shkelje të 

përsëritshme 

të LPP. Gjatë 

vitit 2016, 

Komuna e 

Prishtinës ka 

ndikuar negativisht 

në situatën e konkurrencës, 

pasi që ka diskriminuar OE 

dhe ka vepruar në mënyrë 

jo transparente. Po ashtu, 

ky autoritet ka ra ndesh 

shpesh edhe me efikasitetin 

e kontratave publike dhe 

planifikimin 

e fondeve 

publike për 

aktivitete 

të prokurimit 

publik. Të tjerat 

lidhen me mos 

respektimin e kritereve 

për dhënie të kontratës

dhe shkelje të ligjit 

Figura 15: Shkeljet më të shpeshta të Komunës së Prishtinës ndaj LPP për vitin 2016
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gjatë ekzaminimit, vlerësimit dhe 

krahasimit të tenderëve. Ekspertët 

shqyrtues, me rastin e analizimit të 

pretendimeve ankimore ndaj këtij 

autoriteti, kanë rekomanduar që 

lëndët të kthehen në rivlerësim në 

13 raste, kurse kanë rekomanduar 

që të mbetet në fuqi vendimi i AK 

në katër raste. Sidoqoftë, panelet 

shqyrtuese kanë vendosur që lëndët 

në të cilat janë potencuar shkelje të 

LPP duhet të kthehen në rivlerësim.

Komuna e Pejës

Komuna e Pejës ka pasur gjithsej 19 

raste në OSHP, në 14 prej të cilave 

është vlerësuar se nuk ka respektuar 

kriteret për dhënie të kontratave 

publike, ka trajtuar OE në mënyrë 

jo transparente dhe të pa barabartë 

dhe ka intervenuar gjatë vlerësimit 

të tenderëve me tenderues tjerë. Pas 

shqyrtimit të pretendimeve ankimore 

të cilat janë paraqitur në OSHP nga 

operatorë të ndryshëm ekonomik, 

ekspertët kanë rekomanduar që 

lënda të kthehet në rivlerësim në 

11 raste, kurse kanë rekomanduar 

për aprovimin e vendimit të AK 

në tre raste. Mirëpo pavarësisht 

rekomandimeve të ekspertëve 

shqyrtues, panelet shqyrtuese kanë 

vendosur që të gjitha këto lëndë të 

kthehen në rivlerësim.

Figura 16: Shkeljet më të shpeshta

     të Komunës së Pejës ndaj

     LPP për vitin 2016
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Komuna e Prizrenit

Ky autoritet ka pasur gjithsej 17 

raste në OSHP, nëntë prej të cilave 

janë kthyer në rivlerësim nga 

panelet shqyrtuese, pasi që komuna 

e Prizrenit gjatë procedurave të 

prokurimit ka bërë shkelje të LPP. 

Këto shkelje kanë qenë shkelje të 

përsëritshme si trajtimi i pa barabartë 

i OE-ve, shkelje gjatë vlerësimit dhe 

krahasimit të tenderëve dhe mos 

respektimi i kritereve për dhënie të 

kontratave publike. Pas shqyrtimit të 

pretendimeve ankimore, ekspertët e 

këtyre lëndëve kanë rekomanduar që 

të mbetet vendimi i AK në tre raste, 

kurse në gjashtë lëndët tjera kanë 

rekomanduar rivlerësim.

Figura 17: Shkeljet më të shpeshta të Komunës së Prizrenit ndaj LPP për vitin 2016
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Ndikimi i shkeljeve të institucioneve të nivelit 
lokal në procedurat e prokurimit publik për 
vitin 2014, 2015, 2016

Ligji i Prokurimit Publik me dispozitat 

e tij ligjore është i paraparë që 

të lehtësojë dhe të përmirësojë 

procedurat e prokurimit publik në 

Kosovë, duke evituar çdo manipulim 

apo keqpërdorim me tenderët nga 

autoritete kontraktuese. Mirëpo, 

zbatueshmëria e këtij ligji nga 

institucionet e nivelit lokal nuk 

është e kënaqshme, pasi që në 

tre vitet e fundit (2014, 2015, 

2016) janë evidentuar një numër i 

konsiderueshëm i shkeljeve. Gjatë 

verifikimit të këtyre shkeljeve, shihet 

qartë se në tre vitet e fundit komuna e 

Prishtinës, Pejës, Prizrenit dhe Ferizajit 

kanë vepruar në kundërshtim me LPP 

më shumë se sa komunat tjera. Këto 

shkelje kanë qenë kryesisht gjatë 

ekzaminimit, vlerësimit dhe krahasimit 

të tenderëve, kritereve për dhënie të 

kontratës, çmimeve jo-normalisht 

të ulëta, dokumentacionit dhe 

informacionit shtesë, jo diskriminimit 

dhe trajtimit të barabartë, ekonomitetit 

dhe efikasitetit, specifikimeve teknike 

si dhe sigurimit të cilësisë nga 

operatorët ekonomik.

93

2014

54

160

129

79 79

2015 2016

Figura 18: Shkeljet më të shpeshta të nivelit lokal ndaj LPP për vitin 2014-2016

Rastet në OSHP Rastet me shkelje të LPP
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Shkeljet e shumta në procedurat e 

prokurimit publik dhe përsëritja e 

vazhdueshme e tyre ka ndikuar edhe 

në përsëritjen e lëndëve në OSHP. 

Pavarësisht shqyrtimit të lëndëve dhe 

vendimeve të marrura nga panelet 

shqyrtuese, operatorët ekonomik 

kanë  shprehur disa herë pakënaqësi 

ndaj autoriteteve kontraktuese për 

procedurat e aktiviteteve të njëjta. 

Kjo rezulton në vonesa ndaj zhvillimit 

të këtyre aktiviteteve dhe mbetjen e 

lëndëve të caktuara për kohë të gjata 

në OSHP. 

Gjatë vitit 2014-2016, institucionet 

e nivelit lokal kanë pasur përsëritje 

të lëndëve në OSHP për 38 komuna, 

ku  të përsëritura nga dy herë janë 30 

raste, ndërsa të përsëritura nga tre 

herë janë 8 raste. Komunat me më 

së shumti përsëritje të lëndëve gjatë 

tre viteve të fundit janë komuna e 

Gjakovës, Ferizajt, Lipjanit, Pejës dhe 

Prishtinës.

Shkeljet në 
procedurat e 
prokurimit publik në 
nivel qendror për vitin 
2014

Në vitin 2014 institucionet e nivelit 

qendror gjegjësisht Ministritë e 

Kosovës kanë zhvilluar aktivitete të 

ndryshme të prokurimit. Gjatë këtyre 

aktiviteteve janë zhvilluar procedura 

të shumta, ca prej të cilave kanë qenë 

edhe në përjashtim me dispozitat 

ligjore të prokurimit publik. Bazuar 

në këtë pretendim se autoritetet 

kontraktuese nuk kanë respektuar 

LPP-në, janë paraqitur gjithsej 99 

raste në OSHP prej të cilave 41 janë 

kthyer në rivlerësim nga panelet 

shqyrtuese. Nga të gjitha ministritë 

e Kosovës, me më së shumti 

shkelje në 2014 ka qenë Ministria e 

Shëndetësisë (7 raste), Ministria e 

Kulturës, Rinisë dhe Sportit (6 raste) 

dhe Ministria e Infrastrukturës (5 

raste).
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Ministria e Shëndetësisë

Ministria e Shëndetësisë ka pasur 

gjithsej 12 raste në OSHP, për të cilat 

operatorët e ndryshëm ekonomik 

kanë shprehur pretendimet e 

tyre ankimore. Nga këto raste, ky 

autoritet është vlerësuar se ka bërë 

shkelje në shtatë prej tyre duke 

mos respektuar dispozitat ligjore në 

lidhje me ekzaminimin, krahasimin 

dhe vlerësimin e tenderëve të LPP. 

Një shkelje e tillë ka ndodhur  në një 

aktivitet të llojit shërbim, ku AK nuk 

ka kërkuar sqarime shtëse nga OE për 

disa paqartësi tek specifikimet teknike. 

Panelet shqyrtuese të formuara për 

shqyrtimin e këtyre ankesave kanë 

vendosur që këto lëndë të kthehen në 

rivlerësim në mënyrë që të veprohet 

konform LPP-së. 

Figura 19: Shkeljet më të shpeshta të Ministrisë së Shëndetësisë ndaj LPP për vitin 2014
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Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Ky autoritet  ka pasur gjithsej 14 raste 

në OSHP, gjashtë prej të cilave iu janë 

kthyer në rivlerësim për shkak të 

shkeljeve që Ministria e Kulturës, Rinisë 

dhe Sportit ka bërë ndaj LPP-së dhe atë 

në lidhje me trajtim jo të barabartë dhe 

jo transparent ndaj OE-ve dhe shkelje 

të përsëritshme gjatë ekzaminimit, 

vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve. 

Figura 20: Shkeljet më të shpeshta të Ministrisë së Kulturës, 

                     Rinisë dhe Sportit ndaj LPP për vitin 2014
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Ministria e Infrastrukturës

Operatorët ekonomik kanë paraqitur 

ankesë në OSHP për 19 raste 

ndaj Ministrisë së Infrastrukturës 

me pretendime se ky autoritet ka 

bërë shkelje gjatë procedurave të 

prokurimit publik. Ky institucion 

ka bërë shkelje gjatë trajtimit jo 

të barabartë mes OE-ve duke 

reduktuar kështu dhe eliminuar 

konkurrencën në mes të OE-ve dhe 

duke mos respektuar kriteret bazë 

që janë çmimi më i ulët dhe çmimi 

ekonomikisht më i favorshëm për 

dhënie të kontratës një operatori të 

përgjegjshëm. Një shkelje e tillë ka 

ndodhur në një tender të llojit punë, 

ku AK ka shpallur fitues një OE me 

çmim më të lartë se vlera e paraparë 

në dosje të tenderit. Pas shqyrtimit 

të këtyre lëndëve, panelet shqyrtuese 

kanë vendosur që këto lëndë të 

kthehen në rivlerësim.

Figura 21: Shkeljet më të shpeshta të Ministrisë së Infrastrukturës

       ndaj LPP për vitin 2014
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Shkeljet në procedurat e prokurimit publik në 
nivel qendror për vitin 2015

Për dallim nga viti 2014, në vitin 2015 

intensiteti i aktiviteteve të prokurimit 

në nivel qendror është rritur në 117 

raste. Nga këto raste, ministritë e 

Kosovës kanë bërë shkelje në 49 

prej tyre, me ç’rast kanë vepruar në 

kundërshtim me dispozitat ligjore të 

prokurimit publik. Ashtu si në vitin 

paraprak, edhe në vitin 2015 shkeljet 

më të mëdha në prokurim janë bërë 

nga Ministria e Shëndetësisë (9 raste), 

Infrastrukturës (8 raste) dhe Kulturës, 

Rinisë dhe Sportit (7 raste).

Ministria e Shëndetësisë
Ministria e Shëndetësisë ka pasur 

gjithsej 27 raste në OSHP, në nëntë 

prej të cilave konsiderohet se ka bërë 

shkelje gjatë ekzaminimit, vlerësimit 

dhe krahasimit të tenderëve dhe nuk 

ka respektuar kriteret për dhënie të 

kontratës. Me rastin e shqyrtimit të 

këtyre lëndëve, panelet shqyrtuese në 

OSHP kanë vendosur që këto lëndë të 

kthehen në rivlerësim nga autoriteti 

kontraktues.

Figura 22: Shkeljet më të shpeshta të Ministrisë së Shëndetësisë

         ndaj LPP për vitin 2015



41

Ministria e Infrastrukturës

Ky autoritet kontraktues ka pasur 

gjithsej 20 raste në OSHP, tetë prej 

të cilave iu janë kthyer në rivlerësim 

nga panelet shqyrtuese për shkak 

të shkeljeve që janë bërë ndaj LPP. 

Këto shkelje kanë qenë shkelje 

të përsëritshme dhe lidhen me jo 

gatishmërinë financiare për të hyrë 

në aktivitete për prokurim publik, 

trajtimin e pa barabartë të OE, 

devijime gjatë vlerësimit të tenderëve 

dhe mungesë të specifikave teknike 

për aktivitetet e prokurimit publik. Por 

vlen të theksohet se përveç këtyre 

shkeljeve, ky institucion ka përsëritur 

prapë shkeljet e vitit paraprak duke 

mos respektuar apo definuar qartë 

kriteret për dhënien e kontratës 

dhe nuk ka përfunduar aktivitetet e 

prokurimit publik kur është udhëzuar 

nga OSHP. 

Figura 23: Shkeljet më të shpeshta të Ministrisë së Infrastrukturës

      ndaj LPP për vitin 2015
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Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Kjo ministri ka pasur gjithsej 13 raste 

në OSHP, në 7 prej të cilave është 

vlerësuar se ka bërë shkelje të LPP 

gjatë zhvillimit të procedurave të 

prokurimit. Këto shkelje edhe nga 

ky institucion zbulojnë trajtime të 

pa barabarta dhe jo transparente 

në mes të OE-ve, parashtrime të 

gabuara tek specifikimet teknike 

në njoftime të kontratës dhe shkel 

kriteret për dhënie të kontratave. 

Megjithatë, MKRS edhe në vitin 2015 

përsërit shkelje të nenit 59 të LPP 

duke shkelur parimet e vlerësimeve të 

tenderëve. 

Figura 24: Shkeljet më të shpeshta të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit ndaj 

      LPP për vitin 2015
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Shkeljet në procedurat e prokurimit publik në 
nivel qendror për vitin 2016

Institucionet e nivelit qendror gjatë 

vitit 2016 kanë pasur 86 raste në 

OSHP, në mesin e të cilave kanë qenë 

47 raste në të cilat janë identifikuar 

shkelje të LPP-së.  Për këtë vit, 

ministritë me më së shumti shkelje 

kanë qenë Ministria e Infrastrukturës 

(15 raste), Ministria e Shëndetësisë (7 

raste) dhe Ministria e Kulturës, Rinisë 

dhe Sportit (6 raste).

Ministria e Infrastrukturës

Gjatë vitit 2016, kjo ministri ka pasur 

gjithsej 27 raste në OSHP ndaj të 

cilave janë shprehur pakënaqësitë e 

operatorëve të ndryshëm ekonomik 

dhe në 15 prej të cilave pretendimet 

e tyre kanë qenë të bazuara dhe 

panelet kanë kthyer lëndët në 

rivlerësim. Shkeljet kryesore dhe 

të përsëritshme të këtij përfshijnë 

trajtimin e pa barabartë të OE-ve, 

gabime rreth ekzaminimit, vlerësimit 

dhe krahasimit të tenderëve dhe 

shkelje të kritereve për dhënie të 

kontratës.

Figura 25: Shkeljet më të shpeshta të 

      Ministrisë së Infrastrukturës 

       ndaj LPP për vitin 2016
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Ministria e Shëndetësisë
Ministria e Shëndetësisë ka pasur 

gjithsej 12 raste në OSHP, në 7 

prej të cilave është vlerësuar se ka 

bërë shkelje të LPP gjatë zhvillimit 

të procedurave të prokurimit 

publik. Edhe në këto raste Ministria 

e Shëndetësisë kishte bërë 

diskriminim ndaj OE-ve duke dëmtuar 

konkurrencën mes tyre dhe kishte 

bërë gabime teknike gjatë vlerësimit, 

krahasimit dhe ekzaminimit të 

tenderëve. Me rastin e këtyre 

shkeljeve, panelet shqyrtuese të 

OSHP kanë vendosur që këto lëndë të 

kthehen në rivlerësim. 

Figura 26: Shkeljet më të shpeshta të Ministrisë së Shëndetësisë ndaj LPP për vitin 2016
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Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Sa i përket këtij autoriteti 

kontraktues, në OSHP janë shprehur 

pakënaqësi në 14 raste, prej të cilave 

panelet shqyrtuese kanë kthyer 

në rivlerësim 6 prej tyre në të cilat 

konsiderohet se Ministria e Kulturës, 

Rinisë dhe Sportit ka bërë shkelje të 

LPP. Përveç shkeljeve të përsëritura 

si diskriminimi i OE-ve dhe gabimeve 

gjatë vlerësimit të tenderëve, MKRS 

kishe rritur shkeljet e LPP-së edhe 

duke mos i konsideruar plotësisht 

aftësitë teknike dhe profesionale të 

OE-ve për kryerjen e aktiviteteve.

Figura 27: Shkeljet më të shpeshta të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit

      ndaj LPP për vitin 2016
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Ndikimi i shkeljeve të institucioneve të nivelit 
qendror në procedurat e prokurimit publik për 
vitin 2014, 2015, 2016

Përveç institucioneve të nivelit lokal, 

tre vitet e fundit (2014, 2015, 2016) 

i kanë gjetur edhe institucionet e 

nivelit qendror me një numër të 

konsiderueshëm të shkeljeve ndaj 

dispozitave ligjore të LPP . Këto 

ministri kanë vepruar në kundërshtim 

me ligjin e prokurimit publik me 

rastin e mostrajtimit të barabartë 

të operatorëve ekonomik dhe 

diskriminimit të tyre, për të vazhduar 

99

2014

41

117

86

49 47

2015 2016

më pas me shkelje në specifikacionet 

teknike, njoftimin e kandidatëve për 

tenderuesin e eliminuar, vlerësimin, 

ekzaminimin dhe krahasimin e 

tenderëve, kriteret për dhënie të 

kontratës, si dhe dokumentacionet 

dhe informacionet shtesë. Në tre vitet 

e fundit, vërehet qartë se ministritë 

me më së shumti parregullsi gjatë 

zhvillimit të procedurave të prokurimit 

publik janë Ministria e Shëndetësisë, 

Rastet në OSHP Rastet me shkelje të LPP

Figura 28: Shkeljet më të shpeshta të nivelit qendror ndaj LPP për vitin 2014-2016
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Infrastrukturës dhe Kulturës, Rinisë 

dhe Sportit, duke kryesuar kështu çdo 

vit me më së shumti shkelje të LPP-së.

Shkeljet ndaj dispozitave të LPP 

kanë ndikuar në përsëritjen e rasteve 

në OSHP edhe me institucionet e 

nivelit qendror, ku për tre vitet e 

fundit gjithsej 26 ministrive iu janë 

shqyrtuar lëndët e njëjta më shumë 

se një herë nga panelet shqyrtuese. 

Kështu, me nga dy herë të shqyrtuara 

janë 20 raste, kurse me nga tre herë 

janë 6 raste. Këtu përfshihet Ministria 

e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, 

Shëndetësisë, Zhvillimit Ekonomik 

dhe Infrastrukturës.

Rekomandime

• Të merren masa ndaj institucioneve të cilat përsërisin shkeljet ndaj 

dispozitave të caktuara ligjore në mënyrë të vazhdueshme;

• T’i konfiskohet depozita operatorëve ekonomik në rastet kur ankesat 

e tyre janë të pabazuara dhe kanë për qëllim pezullimin e aktiviteteve 

të prokurimit;

• Të trajtohen me më seriozitet rastet e institucioneve ndaj të cilave ka 

më së shumti ankesa në OSHP;

• Të krijohen raporte kooperative në mes të institucioneve të prokurimit, 

në mënyrë që të evitohen shkeljet e zakonshme të LPP-së;

• Të evitohen rastet e keqpërdorimeve zyrtare në OSHP, në mënyrë 

që të mos vihet në dyshim besimi i qytetarëve dhe operatorëve 

ekonomik ndaj këtij institucioni.
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Agjensioni Kundër Korrupsion (AKK)

Agjensioni Kundër Korrupsion ka të 

bëj me thirrjen kundër korrupsionit 

në fushën e luftimit dhe parandalimit 

të saj, veçanërisht në fushën e 

raportimit, zbulimit dhe hetimit të 

korrupsionit, zbatimit të strategjisë 

dhe planit të veprimit kundër 

korrupsionit. 

Aktivitetet e parandalimit të 

korrupsionit në fushën e prokurimit 

publik nga ana e Agjencisë i zhvillon 

Divizioni për Parandalimin e 

Korrupsionit në Prokurimin Publik. 

Ky departament ka të punësuar 15 

zyrtarë dhe është përgjegjës për 

mbikëqyrjen e pasurisë, dhuratave, 

parandalimin e konfliktit të interesit 

dhe parandalimin e korrupsionit në 

prokurimin publik, si dhe korrupsionit 

në tërësi. 

Se ku qëndron rëndësia e integritetit 

të plotë të këtij institucioni, 

argumentohet nga OECD se përpos 

që politika kundër korrupsionit 

përmirëson efikasitetin e qeverisë 

si një e tërë, ajo kufizon edhe 

shpërndarjen e gabuar të burimeve 

dhe ndërton besimin e qytetarëve 

(OECD, 2016). Kjo e fundit është 

pikërisht e rëndësishme për një 

sistem të drejtë, pa korrupsion dhe 

efikas në prokurim publik. 

Zhvillimet në prokurimin elektronik 

janë përmirësuar në Kosovë, 

megjithëse prokurimi publik mbetet 

një fushë që është veçanërisht 

e ndjeshme ndaj korrupsionit. 

Monitorimi dhe vlerësimi sistematik 

i prokurimit publik duhet të 

përmirësohet dukshëm në mënyrë që 

të shohim rezultate të qëndrueshme. 

Andaj, këtu shtrohet pyetja se 

sa ndihmon AKK në reduktimin 

e korrupsionit në aktivitetet e 

prokurimit publik? 

Agjencia gjatë vitit 2016 ka 

siguruar përcjelljen e publikimeve 

të autoriteteve kontraktuese për 

aktivitet e tyre në ëeb faqen e KRPP-

së dhe publikimet në media të cilat i 

ka konsideruar si burime informacioni 

për shkeljet e mundshme ligjore 

në prokurimin publik. Me theks 

të veçantë janë informacionet e 

pranuara nga qytetarët, operatorët 

ekonomik të ndryshëm në lidhje me 



49

dyshimet për veprimet korruptive në 

çdo fazë të aktivitetit të prokurimit. 

Gjatë vitit 2016 numri total i lëndëve 

të monitoruara nga AKK-ja ishte 127, 

me ç’rast shënohet edhe një rritje 

në krahasim me dy vitet e kaluara. 

Megjithatë, AKK-ja ka reduktuar 

numrin e opinioneve të ofruara nga 

81 në 62 në vitin 2015. 

Vërehet se AKK-ja ka ofruar opinione 

në lidhje me aktivitetet për prokurim 

publik ku edhe ka identifikuar 

mosrespektime të LPP-së nga AK-të. 

P.sh në vitin 2014, AKK ka ofruar 

gjithsej 57 opinione me shkelje, ku 

vetëm 3 prej tyre nuk janë përfillur 

nga autoritetet kontraktuese. 

AKK jep rekomandime për 

shkelje se si të vazhdohet tutje 

dhe ndërkohë AK-të priten që të 

njoftojnë Agjencionin për vendimet 

e ndërmarra. Sipas AKK-së në vitin 

2016, AK-të kanë diskriminuar OE 

të ndryshëm dhe i kanë trajtuar ata 

në mënyrë të pa barabartë, duke 

shkelur kështu nenin 7 të LPP. Po 

ashtu, shihet qartë që ka pasur 

edhe manipulime edhe në dosje të 

tenderave dhe në specifikmet teknike 

tek këto dosje, duke vepruar kundër 

nenit 27 dhe 28 të LPP. Ndërsa, 

për vitin 2015 përpos shkeljeve të 

vazhdueshme të këtyre neneve, 

theksohet një rritje e mosrespektimit 

të nenit 59 të LPP-së që nënkupton 

manipulim gjatë ekzaminimit, 

vlerësimit dhe krahasimit të 

tenderëve. Për vitin 2014, AKK 

kishte identifikuar mosrespektim të 

dispozitave të LPP-së, më konkretisht 

nenet e përmendura më lartë, si dhe 

një rritje e shkeljeve ndaj nenit 69 të 

LPP-së që përcakton aftësitë teknike 

apo profesionale të OE.    

Institucionet të cilat nuk kanë 

respektuar dispozitat ligjore të LPP-

së, por njëherit edhe opinionet e 

AKK-së për vitin 2014 ishin: Komuna 

e Podujevës, KOSTT sh.a, dhe QKUK. 

AKK-ja kishe rekomanduar për anulim 

të menjëhershëm të tenderëve me 

vlerë totale prej  €3,961,700.19. AKK 

kishte rekomanduar që tenderët të 

anulohen nga dy AK-të Komuna e 

Podujevës dhe KOSTT sh.a  pasi që 

kishin diskriminuar OE-të dhe nuk 

kishte respektuar kushtet e dosjes së 

tenderit. 
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Tabela 3: Rastet në të cilat nuk është ndërprerë aktiviteti i prokurimit nga 

    Autoritetet Kontraktuese në 2014 

Komuna e Podujevës

VLERA E PËRGJITHSHME E LLOGARITUR NË EURO: 3,961,700.19

KOSTT sh.a

QKUK

34,460.00

2,327,240.19

1,600,000.00

Furnizim me derivate të 

naftës për institucionet 

komunale

Instalimi i grupeve matëse 

në kufirin në mes të KOSTT/
OSSH

Servisimi i pajisjeve 

radiologjike

INSTITUCIONI EMRI I TENDERIT VLERA E TENDERIT

Ndërsa për vitin 2015, institucionet të 

cilat nuk kanë respektuar dispozitat 

ligjore të LPP-së por edhe opinionet e 

AKK-së ishin: AQP, Klinika Universitare 

e Kosovës, Komuna e Prishtinës, 

MFSK, Komuna e Podujevës dhe 

Komuna e Zvecanit me dy tenderë. 

AKK-ja kishte rekomanduar për anulim 

të menjëhershëm të tenderëve me 

vlerë totale prej €8,024,671.54. Edhe 

në vitin 2015, Komuna e Podujevës 

dhe QKUK nuk kishte konsideruar 

fare opinionin e AKK-së për anulimin 

e menjëhershëm të tenderit pasi që 

kishin trajtuar OE në mënyrë të pa 

barabartë dhe nuk kishin respektuar 

dispozitat ligjore për dosje të tenderit. 

Komuna e Zvecanit po ashtu nuk 

kishte respektuar opinionin e AKK-

së dy herë për anulim të tenderit. 

AKK kishte identifikuar se Komuna e 

Zvecanit kishte shkelur nenin 7 dhe 

27 duke përsëritur të njëjtat shkelje 

në tenderin e dytë dhe duke mos 

respektuar nenin 40 për njoftim të 

kontratës, nenin 28 tek specifikimet 

teknike dhe 59 të LPP-së. Në vitin 

2015, Komuna e Prishtinës kishte 

vepruar kundër LPP-së duke mos 

adresuar rekomandimet e AKK-së 

për anulim të tenderit në lidhje me 

“Deratizimi i rrjetit të kanalizimit të 

Prishtinës’’ duke shkelur dispozitat 

ligjore në lidhje me specifikat teknike, 

dosjen e tenderit ku ka dështuar të 

përcaktoj sasinë e duhur të preparatit 

për deratizim dhe nuk ka detektuar 

devijime sado të vogla për tenderin 

në fjalë. 
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Tabela 4: Rastet në të cilat nuk është ndërprerë aktiviteti i prokurimit nga 

    Autoritetet Kontraktuese në 2015

AQP

Ministria për forcën e sig-

urisë se Kosovës 

VLERA E PËRGJITHSHME E LLOGARITUR NË EURO: 8,024,671.54

Shërbime Spitalore -

Klinika

Universitare e Kosovës

Komuna e Podujevës 

Komuna e Zvecanit 

Komuna e Prishtinës

Komuna e Zvecanit

5,000,000,00

2,179,680,00

650,000,00

10,000,00

80,951,50

104,040,00

791,991.04

Shërbime të transportit ajror 

Furnizim me automjete tak-

tike për nevojat e FSK-së

Furnizim me filma dhe 
pajisje përcjellëse

Ndërtimi i urave në lagjet 

Duriq, Jaha si dhe ndërtimi i 

murit mbrojtës në Metehi

Asfaltimi i rrugës lokale 

në Zhitkovc (Denovic- 

tranfostacioni)

Deratizimi i rrjetit të 

kanalizimit të Prishtinës

“Ndërtimi i 10 shtëpive 

në banim”, “Kryerja e 

shërbimeve të organit 

mbikëqyrës- menaxher 

i projektit për nevojat e 

Komunës së Zvecanit “, 

Blerja e pajisjeve mjekësore 

për nevojat e Qendrës 

së Mjekësisë Familjare “ 

Zvecan” në Zvecan

INSTITUCIONI EMRI I TENDERIT VLERA E TENDERIT
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Rekomandimet 

• Të merren masa në rastet e mosrespektimit të opinioneve të AKK-

së ndaj institucioneve tjera, sidomos ku dyshohet të ketë afera 

korruptive.  

• Të përmirësohen raportet vjetore të AKK-së në mënyrë që të 

pasqyrojnë më detajisht punën e Agjencisë në aktivitetet e prokurimit 

publik. 

• Të krijohen mekanizma më serioz ndaj monitorimit në mënyrë që të 

evitohen parregullsitë në procedurat e prokurimit publik.

• Të rritet prezenca e përfaqësuesve AKK-së në seanca të prokurimit 

publik. 

• Të zhvillohet një bashkëpunim me institucionet tjera të prokurimit 

publik si dhe të krijohet një bashkëpunim rajonal ndërmjet agjencive 

kundër korrupsionit. 
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Përfundimi

Problemet në krijimin e një sistemi 

të shëndoshë të prokurimit publik 

janë gjithandej dhe Kosova nuk bënë 

përjashtim. Madje, ajo ka marrë hapa 

pozitiv në zhvillimin e këtij sistemi, 

edhe pse qëndrojnë probleme të 

mëdha në implementimin e plotë 

të ligjit. Megjithatë, institucionet 

kryesore të prokurimit publik, KRPP 

dhe OSHP duhet forcuar përpjekjet 

e tyre për të siguruar një prokurim 

të shëndoshë. Po ashtu, në mënyrë 

që rekomandimet dhe opinionet e 

ZKA-së dhe AKK-së të përfillen dhe 

zbatohen, ato duhet të konsiderojnë 

një qasje më efektive ndaj AK-ve. Një 

mbikëqyrje dhe monitorim i AK-ve 

nga këto institucione do të kishte 

një efekt të dukshëm në aktivitetet e 

prokurimit publik. 

Ky studim ka identifikuar shkeljet më 

të shpeshta të LPP-së dhe ka ofruar 

rekomandime për përmirësimin e 

situatës aktuale të prokurimit publik 

në Kosovë. Përpos shkeljeve të  

përsëritura në  aktivitetet e prokurimit, 

si pabarazia e kandidatëve apo jo 

korrektësia në vlerësimin e tenderëve, 

çështje kryesore dhe komplekse 

është edhe korrupsioni. OECD në  vitin 

2016 kishte vlerësuar se prokurimi 

publik është një prej sektorëve më 

të korruptuar në Kosovë. Kjo është 

tejet shqetësuese për konkurrencën 

ndërmjet kompanive, transparencën 

dhe besimin e qytetarëve në 

institucione publike. 

I një zërit është edhe Komisioni 

Evropian, pasi që ka identifikuar se 

korrupsioni është një  prej problemeve 

kryesore në prokurimin publik. Por, 

në anën tjetër matja e korrupsionit 

vie me sfidat e saja. Kjo për arsye se 

shumica e këtyre matjeve bazohet 

në  perceptimet e dëshmitarëve 

publik ose ekspertëve, duke paraqitur 

ndonjëherë edhe paragjykime 

themelore. Kjo matje bënë pak ose 

fare dallime të  fushave të  ndryshme 

të administratës publike. Andaj, 

matja e korrupsionit në fushën e 

prokurimit publik ka nevojë për 

indikatorë tejet të  avancuar, pasi që 

ndonjëherë korrupsioni ngatërrohet 

me neglizhencën ose paaftësinë në 

aktivitetet e prokurimit publik. 

Nga ky raport, D+ nxjerr në pah 
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shkeljet dhe mosrespektimet më të 

mëdha dhe më të shpeshta të LPP 

duke rekomanduar mbikëqyrje më 

të lartë ndaj AK-ve nga institucionet 

e prokurimit publik. Megjithatë, në 

mënyrë që të zhvillohet një analizë 

më e detajuar ndaj shkeljeve, 

mosrespektimeve, favorizimeve si dhe 

sjelljet korruptive, D+ rekomandon 

hulumtime të mëtejshme. 
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