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Hyrje

Në kuadër të projektit të monitorimit të 
shërbimeve publike dhe të shpenzimit të 
fondeve publike, Rrjeti Ballkanik i Gaze-
tarisë Hulumtuese, BIRN, ka monitoruar 
shpalljen e kontratave publike në të gjitha 
institucionet publike të Kosovës. 
Monitorimi është përcjellë me hulumtime të 
mëtutjeshme dhe raportim të të gjeturave 
kryesore menjëherë pas zbulimit të rasteve 
nëpër media.
Ky raport është përmbledhje e të gjeturave 
vjetore për vitin 2014 dhe në vete përm-
ban rastet kryesore të dyshimeve për 
keqpërdorim të fondeve publike nëpërmjet 
prokurimit publik, adresimin e tyre, konkluz-
ionet dhe rekomandimet për përmirësimin 
e dukurive të hasura gjatë monitorimit.
Monitorimi i shpenzimit të parasë publike 
përmes prokurimit publik është i rëndësisë 
jetike duke qenë se përmes një procesi të 
tillë monitorues mund të identifikohen 
parregullsitë e natyrave përmbajtësore, 
teknike, procedurale e administrative si 
dhe të ndërmerren masat e nevojshme për 
përmirësimin e tyre.
Raporti paraqet edhe raste kur autoritetet 
kontraktuese kanë shpërblyer me kotrata 
publike kompani që konsiderohen të 
papërgjegjeshme apo që janë në pronësi të 
njerëzve të besueshëm 

të politikanëve të fuqishëm, dostat apo 
familjarët e zyrtarëve të prokurimit etj. 
Gjatë vitit 2014 prokurimi është karakteri-
zuar me shpërblime me kontrata publike 
të njerëzve të afërt të kryetarëve të komu-
nave, zyrtarëve të prokurimit e deri tek vep-
rimet që quan në zyrtarizimin e vetëm një 
tenderuesi pa konkurrencë pa konkurrencë 
të një kompanie amerikane në tenderin e 
madh për ndërtimin e Kosova e Re si dhe 
punësimin e ish-ambasadorit amerikan 
Christopher Dell në kompaninë Bechtel që 
ndërtoi autostradën e Kosovës.
Korporata turko-amerikane Bechtel-Enka 
përveç kontraktimit në ndërtimin e auto-
stradës që lidh Kosovën me Shqipërinë 
gjatë vitit 2014 nisi punimet edhe në ten-
derin e dytë multimilionësh në Kosovë. 
Bechtel po ndërton edhe autostradën që 
lidh Kosovën me Maqedoninë. 
Qeveria e Kosovës, përkatësisht Minis-
tria e Infrastrukturës, vendosi që sërish ta 
kontraktojë për mbikëqyrëse të punimeve 
kompaninë amerikane Hill International të 
drejtuar nga ish-punonjës të Bechtel. Për 
më shumë, kompania “R&Rukolli”, që është 
në pronësi të  Rrustem Rukollit, kordinatorit 
mbrojtës të Sami Lushtakut, është shpërbly-
er me tenderë milionësh dhe jo vetëm nga 
komuna e Skenderajt por edhe në nivel 
qendror nga qeveria e kaluar. Në anën tjetër, 
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mbështetësi i LDK-së në zgjedhjet e vitit 
2013, kompania “Energjia” me pronar Ka-
pllan Nikqin  është shpërblyer me tenderë 
në komunën e Pejës që udhëhiqet nga Gaz-
mend Muhaxheri. Zyra e Prokurimit e kësaj 
komune udhëhiqet nga Xhemë Berisha, i 
cili ka dy aktakuza të ngritura për dyshime 
të keqpërdorimit me tenderë. Në komunën 
e Suharekës, me tender është shpërblyer 
edhe vëllau i zyrtarit të prokurimit.
Raporti paraqet edhe disa raste të kontrat-
ave, kur kompania fituese ofron çmime disa 
here më të ulta se vlera më e lartë e ofer-
tuar, si në Lipjan ku çmimi ishte 65 herë më 
i lartë, në Mitrovicë për 5 herë më i lartë, në 
Vushtrri për 13 herë më i lartë, në QKUK për 
14 herë më i lartë, në Termokos për 4 herë 
më i lartë, në Infrakos për 7 herë më i lartë 
përkunëdër mjeteve të planifikuara parap-
rakisht për tenderë të caktuar. 
Raporti shpalos edhe tenderë të negoci-
uar megjithëse në vlera të mëdha e që i 
ikin procedurave të hapura dhe dëmtojnë 
konkurrencën e lirë, si në rastin e blerjes së 
Ipad nga Kuvendi i Kosovës. 
Për më shumë, janë analizuar edhe ten-
derë për furnizimin me derivate si një fushë 
mjaft e komplikuar dhe problematike, ku 
kompanitë e furnizimit vendosin çmime qe-
sharake dhe të paarsyeshme të premiumit. 
Në një tip të tillë tenderësh, Policia e Kos-
ovës megjithëse kishte denconuar një kom-
pani për mashtrim dhe dëmtim të buxhetit 
të saj në vlerë prej 150 mijë euro, për shkak 
se kishte tenderuar me 0.00 premium, e 
shpërblen të njejtën kompani për furnizim 
me derivate edhe në vitin 2014.
Po ashtu gjatë monitorimit është vërejtur se 

zbrazëtitë ligjore në sistemin e prokurimit 
lënë hapësirë për manipulime me taksa të 
qytetarëve në tenderët e furnizimit me naf-
të si dhe në të gjithë tenderët tjerë ku kriter 
për shpërblim me kontratë është çmimi më 
i ulët.
Praktikat e tilla përveç që mund të rezulto-
jnë në kualitet të dobët të shërbimt të of-
ruar ato mund të qojnë edhe në dëmtim të 
buxhetit të Kosovës..
Si pasojë, një numër i konsiderushëm ras-
tesh që ndërlidhen me procedura tender-
uese gjenden nën hetime nga prokuroritë 
apo në shqyrtim gjyqësor. 
Prokurimi publik është ndër fushat më të 
kritikuara në raportet e institucioneve dhe 
organizatave  ndërkombëtare dhe vendore 
duke përfshirë shoqërinë civile dhe mediat.
Kritika të rënda ka adresuar një prej institu-
cioneve më të rëndësishme të Bashkimit 
Evropian, organizata ku Kosova synon të 
anëtarësohet.  Raporti i progresit, ka vënë 
theksin tek angazhimi për të parandaluar 
korrupsionin në tenderët publikë.
Raporti i Progresit për vitin 2014 i publi-
kuar nga Komisioni Evropian konstaton se 
“korrupsioni mbetet i përhapur në shumë 
fusha, duke përfshirë prokurimin publik, dhe 
vazhdon të jetë një problem serioz që duhet 
të adresohet urgjentisht”.
Komisioni Evropian konkludon se niveli 
politik është përgjegjës për të parandaluar 
keqpërdorimin e fondeve publike.
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barazi mes operatorëve ekonomik për të 
siguruar konkurrencë të shëndoshë dhe të 
paanshme.
Raporti i BIRN përmban të gjetura nga 
monitorimi i 168 autoriteteve kontraktuese, 
që janë grupuar në këto kategori kryesore: 
Komunat, Institucionet e Pavarura, Ndër-
marrjet Publike, Qeveria e Kosovës me të 
gjitha ministritë e linjës, Zyra e kryeminis-
trit, Kuvendi i Kosovës dhe Presidenca.
Përmes ofrimit të rekomandimeve konkrete, 
BIRN synon që të kontribuoj në përmirësimin 
e procesit të prokurimit publik, ngritjen e 
llogaridhënies dhe përgjegjshmërisë ndaj 
taksapaguesve dhe shpenzimin e drejtë dhe 
efikas të parasë publike. 
Rekomandimet që procesi i prokurimit pub-
lik të realizohet në mënyrë të ndershme, lig-
jore dhe efikase i drejtohen institucioneve 
vendim-marrëse për krijimin e legjislacionit 
që rregullon këtë fushë dhe institucioneve 
që shpenzojnë fondet publike nëpërmjet 
tenderëve.
Të gjeturat  e BIRN paralajmërojnë për 
nevojë urgjente të ngritjes së kapaciteteve 
njerëzore dhe teknologjike në sektorin e 
prokurimit. Realizimi i tyre do të mundë-
sonte realizim adekuat të prioriteteve, plan-
eve dhe strategjive që institucionet i kanë 
vënë vetes për qëllim.

“Nevojitet angazhim i shtuar politik për të 
shndërruar përpjekjet në rezultate konk-
rete në luftën kundër korrupsionit. Po ashtu 
duhet të fuqizohet bashkëpunimi ndërin-
stitucional4 ”. Llogaridhënia dhe transparen-
ca duhet të përmirësohet dhe korrupsioni 
duhet të adresohet në mënyrë efektive” 5, 
thuhet në Raportin e Progresit.
Edhe Presidentja e vendit, në fjalimin e 
saj vjetor, ka adresuar kritika për sistemin 
e prokurimit në vend. Ka konstatuar se 
prokurimi publik në Kosovë është jo-trans-
parent 6.
Këto institucione e organizata në vazh-
dimësi kanë kërkuar nga institucionet që 
të administrojnë procesin e prokurimit 
në mënyrë të përgjegjshme, transparente 
e llogaridhënëse si dhe të  promovojnë   

4 Raporti i Progresit 2014 për Kosovën. 8 tetor 2014. 
http://www.mei-ks.net/repository/docs/Final_20141008-kosovo-
progress-report_en_(2).pdf 
5 Po aty, 
6 Presidenca e Kosovës. Transkript nga fjalimi vjetor i Presi-
dentes në Kuvendin e Kosovës. 18 dhjetor 2014. 
http://www.president-ksgov.net/?page=1,8,3664 
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Monitorimi i prokurimit publik është reali-
zuar nëpërmjet një metodologjie të kombi-
nuar që ka përdorur analizën e legjislacionit 
aktual dhe raporteve e studimeve të pub-
likuara nga organizata ndërkombëtare dhe 
vendore.
Njëkohësisht, është bërë edhe monitorimi 
i njoftimeve për tenderë të publikuar në 
faqen zyrtare të Komisionit Rregullativ të 
Prokurimit Publik, si dhe shqyrtimi i dosjeve 
specifike të tenderëve kanë qenë pika kyçe 
të këtij procesi.
Përveç kësaj, për vendimet e shpallura është 
konsultuar edhe faqja zyrtare e Organit 
Shqyrtues të Pokurimit Publik. Te Agjencia 
Kundër Korrupsion janë analizuar opinionet 
e dhëna lidhur me tenderët kontestues.   
Po ashtu, vëmendje e veçantë i është kush-
tuar monitorimit të seancave gjyqësore 
të lidhura drejtpërsëdrejti me sektorin e 
prokurimit.
Mes tjerash, BIRN është fokusuar dhe ka 
analizuar se si janë klasifikuar kontratat 
publike nga Autoritetet Kontraktuese duke e 
ditur rëndësinë e klasifikimeve të tyre.
Bazuar në Ligjin për Prokurim Publik kontra-
tat publike grupohen sipas vlerave të tyre, 
duke u kategorizuar kështu në kontrata të 

mëdha, të mesme dhe të vogla. 4

Kontrata me vlerë të madhe konsiderohen 
ato kontrata të furnizimit e shërbimeve 
vlera e të cilave është e barabartë apo më 
e madhe se 125 mijë euro, kurse te punët 
vlera e të cilave është e barabartë apo më e 
madhe se 500 mijë euro.5  
Ndërkaq kontratë me vlerë të mesme kon-
siderohet kontrata e furnizimit ose shërbi-
meve vlera e parashikuar e të cilave është e 
barabartë ose më e madhe se 10 mijë euro 
por më e vogël 125 mijë euro. 

Kurse, për punë vlera e parashikuar është e 
barabartë ose më e madhe se 10 mijë euro, 
por më e vogël 500 mijë euro.6  

Ndërkaq kontratë me vlerë të vogël konsid-
erohet çdo kontratë publike vlera e parashi-
kuar e së cilës është e barabartë ose më e 
madhe se 1 mijë euro, por më e vogël se 10 
mijë euro. 7 

4 Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë. 29 Gusht 2011. Fq. 24-25.
http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Ligji%20
per%20prokurimin%20publik.pdf

5 Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë. 29 Gusht 2011. Neni 19.1
6 Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë. 29 Gusht 2011. Neni 19.2
7 Neni 19.3 i Ligjit për Prokurim Publik
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Për qëllim të shqyrtimit të kontratave publike, BIRN ka përcjellur njoftimet e shpallura nga au-
toritetet kontraktuese në faqen zyrtare të KRPP-së, sipas kategorive të paraqitura në vijim:Në 
mënyrë që informatat kontestuese të mund të konfirmohen tutje nëpërmes disa burimeve, BIRN 

ka zhvilluar intervista me zyrtarë të institucioneve gjegjëse, intervista me kompani private dhe 
ka shqyrtuar materiale të siguruara përmes kërkesave për qasje në dokumente publike.

Gjithashtu, BIRN ka monitoruar edhe artikujt e dokumentet e publikuara në media që janë ndër-
lidhur me rastet e përcjellura gjatë kësaj periudhe raportuese (janar-dhjetor 2014).

Tabela 1. Njoftimet e publikuara tëprokurimit 01 janar-31 dhjetor  2014
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KORNIZA LIGJORE
Ky Raport i Monitorimit të Prokurimit është hartuar brenda kornizave ligjore të vendosura 
nga sistemi legjislativ i prokurimit publik në Kosovë. 
Procesi i prokurimit publik në Kosovë zhvillohet në kuadër të legjislacionit primar, përkatë-
sisht Ligjit për Prokurimin Publik; dhe atë sekondar që përfshin akte nënligjore siç janë 
udhëzimet dhe rregulloret e brendshme të punës, të akterëve relevant si Komisioni Rregul-
lativ i Prokurimit Publik, Agjencia Qendrore e Prokurimit dhe Organi Shqyrtues i Prokurimit.  
Ligji për Prokurimin Publik ka hyrë në fuqi më 5 tetor 2011. 
Autoritetet Kontraktuese të Kosovës janë të obliguara që nga kjo datë ta zbatojnë Ligjin për 
Prokurim Publik Nr. 04/L-042 për të gjitha aktivitetet e prokurimit.
Ndërkaq, më 20 mars 2014 ka hyrë në fuqi Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 
04-L-042 për prokurimin publik në Republikën e Kosovës. 

Ndryshimet në plotësimin e këtij ligji kanë të bëjnë me zbatimin e dispozitave të Nenit 1 në 
përputhje me afatet e përcaktuara në Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit.  

Ndryshimi tjetër lidhet me përparësinë në tenderë për ofertuesit vendorë e cila shtohet si 
pikë e Nenit 60 të Ligjit të vjetër. 

Kjo i mundësonë kompanive vendore që të shpallen fituese në tender,me kusht që dallimi 
në shumën finale ndërmjet kompanive vendore nuk është më e lartë se dhjetë (10) pikë në 
krahasim me kompanitë e huaja .8

Kurse sa i përket legjislacionit sekondar, aty përfshihen aktet nënligjore si në vijim:

- Udhëzuesi operativ për prokurimin publik të KRPP9 
- Rregullorja e punës së Agjencisë Qendrore të Prokurimit10 
- Rregullorja e punës së Organit Shqyrtues të Prokurimit11 

8 Gazeta Zyrtare e Kosovës. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=9425
9 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik. 
http://krpp.rks-gov.net/krpp/PageFiles/File/draftLS/Shqip/Udhezues%20Operativ%20per%20Prokurimi%20Publik.docx
10 Agjencia Qendrore e Prokurimit. https://aqp.rks-gov.net/sq/organizimi 
11 Organi Shqyrtues i Prokurimit. http://oshp.rks-gov.net/repository/docs/Rregullorja_WEB_1.pdf
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BIRN ka monitoruar 168 autoritete kontrak-
tuese të cilat kanë zhvilluar aktivitete të 
prokurimit publik gjatë vitit 2014.

Monitorimi ka pasur shtrirje në dy nivele 
qeverisëse të shtetit, konkretisht në nivelin 
lokal dhe atë qëndror, Ndërmarrjet Publike 
dhe Institucionet e Pavarura.

Niveli lokal përfshinë 37 komuna, ndërkaq 
niveli qendror 19 ministri, 82 institucione të 
pavaruara 27 ndërmarrjet publike, Zyrën e 
Kryeministrit, Kuvendin e Kosovës dhe Zyrën 
e Presidencës.

KOMUNAT

Përmes shqyrtimit të materialeve të 
prokurimit publik, të cilat janë të publikuara 
në faqen e internetit të KRPP-së, është bërë 
analizimi i tenderëve në 37 komuna të ven-
dit. 
Tenderët janë analizuar që nga procesi i 
njoftimit për kontratë nëpërmjet të cilëve 
i’u bëhet thirrje operatorëve ekonomikë 
për të konkurruar në tender, dhënia dhe an-
ulimi i tenderëve  anulimi para shpalljës së 
njoftimit për dhënie të kontratës e deri te 
anulimi nga OSHP pas njoftimit për dhënie 
të kontratës. 
 

KATEGORITË E 
MONITORUARA

Tab 2.Numri dhe përqindja e njoftimeve të publikuara
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Njoftimet e publikuara në disa raste janë an-
uluar para shpalljes së njoftimit për dhënie 
të kontratës. Prej 1 mijë e 837 njoftimeve për 
kontrata, para dhënies në total janë anuluar 
428 apo 23 për qind.
Anulimi është bërë bazuar në arsyet e më-
poshtme:
a) Ofertat e papërgjegjshme12  – në 185 
raste anulimi është bërë me arsyetimin se 
operatorët ekonomik kanë paraqitur oferta 
të papërgjegjshme.  
b) Opinionet e Agjencisë Kundër Ko-
rrupsionit – në 4 raste si arsye e anulimit 
është cekur opinioni i AKK-së. Mirëpo vetë 
AKK në faqen e saj të internetit ka publi-
kuar 17 opinione për komunat e Kosovës 
duke rekomanduar anulimin e procedurave 
të prokurimit.   Në 13 raste kur është bërë 
njoftimi për anulim i autoriteteve kontrak-
tuese, nuk është cekur se veprimi është 
ndërmarrë për shkak të rekomandimeve të 
AKK-së.  
Opinionet të cilat i ka adresuar AKK në ko-

12 Sipas Ligjit të Prokurimit Publik, oferta të papërgjegjshme 
konsiderohen oferta të cilët nuk janë nëpërputhje me a) dosjen 
e tenderit, duke përfshirë kërkesat teknike dhe kontraktuale, 
b) kërkesat e legjislacionit relevant të Kosovës ose të cilët c) 
përndryshe nuk përmbushin kërkesat e autoritetit kontraktues siç 
janë specifikuar në dosjen e tenderit. Ligji I Prokurimit Publik, fq. 
7. http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Ligji%20
per%20prokurimin%20publik.pdf

munën e Prishtinës13 14  kjo e fundit i ka cekur 
në arsyet e anulimit dhe që të tri opinionet 
i ka respektuar.
Edhe komuna e Hanit të Elezit15  po ashtu 
ka përmendur si arsye për anulim opinionet 
e AKK-së. 
c) Mungesa e plotësimit të hollësishëm 
të formularëve standard – në 104 raste nuk 
ceken arsyet e hollësishme të anulimit të 
tenderit. Në formular shënohet se anulimi 
është bërë shkak të shkeljeve të ligjit të 
prokurimit pa dhënë sqarime të detajuara. 
Institucionet publike obligohen që në fund 
në fund të çdo formulari  të japin arsye të 
hollësishme.
Në rastet e mungesës së informacioneve të 
mjaftueshme dhe për të pasur një pasqyrë 
më reale mbi arsyet e anulimit, BIRN ka dër-
guar kërkesa për qasje në dokumente pub-
like në 18 komuna të Kosovës, duke kërkuar 
të dhëna më të hollësishme. 
11 nga 18 komuna në adresë të të cilave 
janë dërguar kërkesat për qasje në doku-
mente publike kanë kthyer përgjigje duke 
shpjeguar se anulimet kanë ndodhur për 
shkak të ofertave të papërgjegjshme.

13 Agjensioni Kundër Korrupsionit. http://akk-ks.org/repository/
docs/opinion%20K.Prishtines-dpkpp.pdf
14 Po aty. http://akk-ks.org/repository/docs/opinion-K.Prishtines.
pdf
15 Po aty. http://akk-ks.org/repository/docs/opinion-%20Hani%20
i%20Elezit%20.pdf

Tab 3. Numri dhe përqindja e anulimeve 
të publikuara 
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d) Tejkalimi substancial i buxhetit – në 
70 raste, ofertat e operatorëve ekonomik 
kanë tejkaluar planifikimin dhe mundësitë 
buxhetore të komunave.
Të dhënat e detajuara për prokurimin publik 
në pushtetin lokal janë të paraqitura në ta-
belën e mëposhtme:
 
Gjatë monitorimit është vërejtur se au-
toritetet komunale kanë publikuar në faqen 
e KRPP-së më shumë njoftime për dhënie 
kontrate se sa njoftime për kontratë.
Kjo ka ndodhur për shkak se  kontratat me 
vlerë të vogël të kuotimit nuk i nënshtrohen 
procedurës së publikimit si thirrje për ten-

derim, mirëpo vetëm publikohet dhënia e 
kontratës. 
Kjo ka rezultuar me publikimin e  gjithsejt 
2 mijë e 450 njoftimeve për dhënie të kon-
tratës, të cilat kapin vlerën e 90 milionë e 
391 mijë e 728 euro për periudhën janar- 
dhjetor 2014, sipas tabelës së mëposhtme:

 

Tab 2.3.Klasifikimi i kontratave sipas vlerës
Nga tabela e mësipërme vërejmë se nëpër 
komunat e Kosovës 50 për qind e tenderëve 
të dhënë  janë me vlerë të mesme dhe për 
mbulimin e tyre planifikohet të shpenzo-
het  69 përqind e buxhetetit të paraparë për 
prokurim. Ndërkaq pjesa tjetër e mjeteve 
planifikohet të shpenzohettë në kontrata të 
vogla dhe të mëdha. 
Ky tip i kontratave, nuk monitorohet nga 
KRPP për shkak se kjo e fundit ka mungesë 
të kapaciteteve njerëzore për t’u përballur 
me volumin e punës.16  Komunat shpallin 
projekte me vlera të mëdha vetëm në rastet 
kur aprovohet ndonjë projekt i bashkëfinan-
cuar nga Ministritë e linjës.17 

16 Intervistë me Safet Hoxhën, Kryetar i Komisionit Rregullativ të 
Prokurimit Publik, 30 nëntor 2014, Prishtinë
17 Abdyl  Limani, ekspert në Komisionin Rregullativ të Prokurimit 
Publik, komunikim me postë elektronike, 11 Nëntor 2014
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Mungesa e vlerës së përafërt të kontratave

Te kontratat BIRN ka vërejtur që në disa raste është paraqitur vetëm çmimi për njësi mirëpo jo 
edhe sasia, gjë që pamundëson kalkulimin e saktë të vlerës totale të kontratës. 

Kjo dukuri është vërejtur veçanërisht tek kontratat kornizë, e gjetur kjo që përkon edhe me të 
gjeturat e raportit të KRPP-së për vitin 2013, gjë që dëshmon se institucionet nuk kanë evituar 
këto probleme  të cilat paraqiten edhe më tutje.18  

Tab 5. Komunat me kontrata pa vlera

Kështu, në 33 raste të ndara sipas tabelës së mësipërme, gjatë kontraktimit të shërbimeve dhe 
furnizimeve, komunat nuk kanë paraqitur vlerat totale të kontratave kornizë për kohëzgjatje të 
shërbimeve mirëpo kanë paraqitur vetëm shumat mujore.19  

Sipas nenit 26 të Rregullores për Prokurim Publik, paragrafi 2, edhe nëse nuk dihet shuma e 
saktë që do të shpenzohet, kontratat kornizë duhet ta definojnë një vlerë të përafërt. Kështu, 
raste të tilla potencialisht mund të jenë në dobi të operatorit ekonomik dhe në dëm të bux-
hetit sepse kur nuk definohet sasia atëherë çmimi i produkteve është më i lartë.

18 Ky raport thotë se vlera e kontratave kornizës është e pamundur të saktësohet pasi që këto kontrata kryesisht janë nënshkruar me çmim 
për njësi. Megjithatë mund të konstatojmë se vlera e tyre është e lartë pasi që këto kontrata kryesisht janë për furnizime dhe shërbime 
ndërkaq arrijnë një shumë të konsideruar në prokurimet e zhvilluara në Kosovë. http://krpp.rks-gov.net
19 Këto kontrata kryesisht kanë të bëjnë me mirëmbajtje dhe sigurim fizik, furnizim me materiale të zyrës, transport të personave me 
nevoja të vecanta etj. 
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Gjakovë
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1
1
3
1
1
2
1
2
2

Komuna
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Mungesa e përllogaritjes së duhur është 
shkelje e rëndë e procedurave tenderuese.20 

Kjo dukuri është rezultat i planifikimit të 
dobët të buxhetit dhe planit të prokurim-
it, mosrespektim i kornizës afatmesme të 
shpenzimeve dhe mungesë e transparencës 
në shpenzimin e fondeve publike si dhe kri-
jim i hapësirës për keqperdorim të fondeve 
publike.

Mos publikimi i vlerës së përafërt të kon-
tratës është përsëritur që nga viti i kaluar,  
siç është vërejtur edhe në raportet e auditi-
mit të komunave për vitin 2013. 
Raste të tilla janë vërejtur në Prizren 
(23 raste)21 ,  Lipjan (19 raste)22 , Ferizaj 
(16 raste)23 , Rahovec (12)24,  Deçan25  dhe 
Shtime26  (3 raste secila),  Junik27 ,  Skën-
deraj28 , Shtërpce29  dhe Gjakovë30  (2 raste 
secila). 
Kjo dukuri ka rezultuar me mungesë fond-
esh të mjaftueshme që ka quar deri te rides-
tinimi i mjeteve nga kategori të ndryshme 
buxhetore duke dëmtuar kështu projekte 
të tjera. Ridestinimi i mjeteve nga një pro-
jekt i planifikuar në një tjetër ka ndodhur në 
Fushë Kosovë31  dhe Podujevë32  me nga 6 
projekte secila, Klinë33  në 3 raste si dhe në 

Vushtrri.34

20 Intervistë me Abdyl Limani, ekspert nga Komisioni Rregullativ 
për Prokurim Publik, Prishtinë, 11 Nëntor 2014
21 Zyra e Auditorit Gjeneral. http://oag-rks.org/repository/docs/
RaportiAuditimit_KPZ_2013_Shqip_772263.pdf
22 Po aty. http://oag-rks.org/repository/docs/RaportiAuditimit_
KLIP_2013_Shqip_542446.pdf
23 Po aty. http://oag-rks.org/repository/docs/RaportiAuditimit_
KFE_2013_Shqip_384613.pdf
24 Po aty.http://oag-rks.org/repository/docs/RaportiAuditimit_
KRA_2013_Shqip_984289.pdf
25 Po aty. http://oag-rks.org/repository/docs/Report_and_Au-
dit_report_ALB_-_Final_800147.pdf
26 Po aty. http://oag-rks.org/repository/docs/RaportiAuditimit_
KSHT_2013_Shqip_783184.pdf
27 Po aty. http://oag-rks.org/repository/docs/11_Report_JUNIKU__
me_raport_auditori_bashkengjitur_-_ALB1_337056.pdf
28 Po aty. http://oag-rks.org/repository/docs/1_Report_Skenderaj_
me_opinionin_e_auditorit_bashkengjitur_-_ALB_709065.pdf
29 Zyra e Auditorit Gjeneral. http://oag-rks.org/repository/docs/
RaportiAuditimit_KSH_2013_Shqip_591119.pdf
30 Po aty. http://www.oag-rks.org/repository/docs/RaportiAuditi-
mit_KGJ_2013_Shqip_48225.pdf
31 Po aty. http://www.oag-rks.org/repository/docs/RaportiAuditi-
mit_KFK_2013_Shqip_313023.pdf
32 Po aty. http://www.oag-rks.org/repository/docs/RaportiAuditi-
mit_KPD_2013_Shqip_440527.pdf
33 Po aty. http://www.oag-rks.org/repository/docs/4-_Report_KLI-
NA_me_raport_auditori_bashkengjitur_-_ALB_Final_199779.pdf
34 Po aty. http://www.oag-rks.org/repository/docs/RaportiAuditi-
mit_KVU_2013_Shqip_610256.pdf

Çmimi më i lartë kundrejt 
Çmimit më të ulët

Element tjetër i dyshimtë në prokurim është 
shpërblimi me kontratë i kompanive private 
që konkurrojnë me çmime tepër të ulëta. 
Raste të tilla kemi vërejtur në Komunën e 
Mitrovicës, Lipjanit dhe Vushtrrisë.
Komuna e Mitrovicës për tenderin Rregul-
limi i Zonës Ekonomike e kishte shpërblyer 
me kontratë operatorin ekonomik që kishte 
ofertën në vlerë prej 39 mijë e 800 euro për-
derisa çmimi më i lartë në tenderë ishte 198 
mijë euro që i bie të jetë 5 herë më i lartë se 
çmimi fitues.
Komuna për realizimin e këtij projekti kishte 
paraparë të shpenzonte 260 mijë euro.35 
Lipjani për tenderin e vendosjes së shenjave 
të trafikut e kishte shpërblyer operatorin 
ekonomik që kërkonte 90 euro për kryer-
jen e kësaj pune përderisa çmimi më i lartë 
ishte 5 mijë e 881 euro që e bie të jetë 65 
herë më i lartë se çmimi fitues .36

Rast të ngjashëm kishte edhe në komunën e 
Vushtrrisë për tenderin e ndërtimit të murit 
mbrojtës në fshatin Miraq. Komuna ka lid-
hur kontratë me kompaninë që ofertoi me 
çmimin cmimin prej 9 mijë e 351 euro per-
derisa çmimi më i lartë ishte 124 mijë e 159 
euro e që i bie të jetë 13 herë më i lartë se 
çmimi fitues.37 
Përkitazi me këtë, BIRN ka kontaktuar me ko-
munat e Mitrovicës38  dhe Lipjanit39  të cilat 
ishin të habitura me çmimet jashtzakonisht 
të lira të ofertuesve që janë shpallur fitues. 
Megjithatë, në të dy rastet është shpërblyer 
ofertuesi më i lirë. 

Politika dhe prokurimi
35 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik. http://krpp.
rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=90250
36 Po aty. http://krpp.rks-gov.net/De-
fault.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=89219
37 Po aty. http://krpp.rks-gov.net/De-
fault.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=92658
38 Intervisë me Bekim Bekën, Drejtor i Drejtorisë së Prokurimit, 
Komuna e Mitrovicës, 14 janar, 2015
39 Intervistë me Adem Duriqin, zyrtar i prokurimit, Komuna e 
Lipjanit, 19 janar, 2015
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Shtrirja e ndikimit politik në prokurimin 
publik mbetet ndër shqetësimet kryesore.
BIRN, gjatë monitorimit, ka vërejtur se bi-
znesmen të afërt me politikanë janë fuqi-
zuar e shpërblyer nëpërmjet tenderëve pub-
likë. 
Komuna e Skenderajt favorizoi biznesin 
“R&Rukolli” me pronar Rrustem Rukolli kor-
dinator i ekipit mbrojtës të Sami Lushtakut 
me bazë në Skenderaj, i cili përgjatë viteve 
fitoi mbi 5 milionë euro nga komuna e ud-
hëhequr nga Lushtaku,  dhe po ashtu arriti 
të fitojë mbi 15 milionë euro nga autoritet 
tjera publike në Kosovë të udhëhequra nga 
PDK-ja në pushtet.

Gazeta Jeta në Kosovë raportoi në qer-
shor të vitit 2013 se auditori gjeti që 
Ministria e Infrastrukturës nënshk-

roi kontratë me “R & Rukollin”,  kurse har-
timi i projekteve i cili  bazuar në rregullat e 
prokurimit bëhet para se të hapet tenderi, u 
bë dy muaj pas nënshkrimit të kontratës.
Një gjetje tjetër e auditorëve përmendte se 
kësaj kompanie private i mungonte një in-
xhinier i diplomuar i ndërtimtarisë dhe një 
gjeodet – kriter që kërkohej të përmbushej 
sipas dosjes së tenderit.
Rukolli atë kohë i pati mohuar të gjeturat e 
auditorit.
Në një rast tjetër, në Komunën e Pejës, nënk-
ryetari Shkumbin Gashi ishte në komision 
vlerësues edhe në tenderin që e fitoi një bi-
znesmen i afërt me Lidhjen Demokratike në 
pushtet në Pejë. 
Gazeta Jeta në Kosovë në nëntor të vitit të 
kaluar zbuloi se një kompani e papërvojë në 
fushën e sigurimit fizik, “Energjia”, u kontrak-
tua nga qeverisja lokale e Pejës për të rua-
jtur objektet komunale dhe do të paguhet 
qindra mijëra euro për këtë shërbim. 
Kapllan Nikqi, pronar i Kompanisë “Energjia”, 
ishte mbështetës i LDK-së gjatë zgjedhjeve 
të vitit 2013 të cilat i fitoi kryetari aktual 
Gazmend Muhaxheri.
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Nikqi nuk deshi të komentojë për tender-
in, ndërsa Muhaxheri thotë se kompania i 
plotësoi kriteret.
Ndërkohë kur emisioni Drejtesia në Kosovë 
kërkoi sqarime nga KRPP ata deklaruan  se 
në bazë të ligjit për prokurim publik, perf-
shirja e stafit në këto procedura është në 
kundërshtim me ligjin.
Kryetari i komunës së Pejës, Gazmend Mu-
haxheri pranoi se pas disa tenderëve ata 
kishin vendosur që zoti Gashi të mos jetë më 
pjesë e këtyre komisioneve.
Ndërkaq në komunën e Mitrovicës në poz-
itën e drejtorit të prokurimit është emëruar 
Besnik Beka që më herët kishte shërbyer si 
këshilltar i Kryetarit të Komunës së Mitro-
vicës, Agim Bahtirit. Për më shumë, Bahtiri 
dhe Beka janë që të dy nga fshati Gushavc i 
Mitrovicës. 40 
Përveq vënies së zyrës së prokurimit nën 
drejtim nga një person me të kaluar politike 
gjatë monitorimit është zbuluar se Komuna 
e Mitrovicës ka favorizuar në tenderë të 
afërm të punonjësve komunalë. 
Nëpërmjet tenderit publik u sigurua një 
banesë me qira për një afarist Italian i 

40 Gazeta Jeta në Kosovë. Agim Bahtiri e sjell këshilltarin 
në prokurimin e komunës. 19 gusht 2014. http://gazetajnk.
com/?cid=1,1018,8832

angazhuar nga Komuna e Mitrovicës për 
joshjën e investitorëve të huaj. Tre përsona 
kishin konkurruar në tender ndërsa fitues 
ishte shpallur djali i një drejtori komunal. 
Fitues i tenderit më 5 maj të këtij viti ishte 
Fisnik Berani nga Mitrovica i cili nga komuna 
merr 270 euro në muaj - për një vit – sipas 
kontratës ndërmjet Beranit dhe komunës.
Fisniku është djali i Nexhat Baranit, drejtor 
i auditimit të brendshëm në këtë komunë.41 
Për këtë rast, BIRN ka kërkuar opinionin e 
Agjencisë Kundër Korrupsion  në muajin 
qershor 2014, dhe vetëm në janar të vitit 
2015 ka marrë përgjigje që thotë se “kanë 
kërkuar nga Komuna e Mitrovicës për ndër-
marrjen e masave disiplinore ndaj person-
ave të caktuar“.
Ngjashëm bujar me bashkëfshatarët ka qenë 
edhe Kryetari i Komunës së Suharekës.
Në fund të muajit dhjetor 2013, komuna e 
Suharekës kishte mbetur pa bufe dhe me 
arsyetimin se komuna nuk mund të mbetet 
pa kafe deri në përfundim të procedurave të 
tenderimit, bufeja i ishte dhënë në shfrytë-
zim bashkëfshatarit të kryetarit Sali Asllanaj. 

41 Gazeta Jeta në Kosovë Italiani i privilegjuar nga pushtetarët e 
komunës, 16 qershor 2014. http://gazetajnk.com/?cid=1,987,8528
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Vetëm pas dy javësh, përkatësisht me 14 
janar,  Zyra e Prokurimit edhe zyrtarisht 
e kishte shpallur kafeterinë “Miqësia” me 
pronar Gazmend Zeqirajn, nga fshati Gjinoc 
si fitues të tenderit. Në këtë tender kishin 
marrë pjesë tre ofertues, ndërsa Gazmend 
Zeqiraj ka dalë si më i liri.42    
Përveç ndikimeve që Zyrave të Prokurimit i’u 
vijnë nga jashtë ka edhe raste kur favorizo-
hen të afërmit e kreut të kësaj zyre. 
Dy tenderë në komunën e Suharekës i ka 
fituar vëllai i drejtorit të Zyrës së Prokurimit. 
Komuna e Suharekës ka publikuar kontratën 
”Shërbimet e pastrimit – godinat, zyrat, ob-
orri, palestra etj” në vlerë prej 50 mijë euro 
për 36 muaj me çmimin prej 2.49 euro për 
njësi.
Ky tender është fituar nga kompania “Beni” 
në Suharekë e që ka për pronar Arben Kuçin 
i cili është vëllau i Bujar Kuçit, shefit të 
prokurimit të kësaj komune, që ishte sus-
penduar gjatë muajit janar për shpërdorim 
të detyrës zyrtare. 43

E njëjta kompani kishte fituar tenderin në 
Rahovec “Pastrimi dhe mirëmbajtja higjieni-
ke e objekteve të komunës” në vlerë prej 90 
mijë eurosh me çmimin për njësi 1.693 euro. 
Nuk është vetëm komuna e Suharekës ajo që 
shpërblen të afërmit me tenderë. Ngjashëm 
ka vepruar edhe komuna e Prizrenit.
Kjo e fundit kishte shpallur tenderin për de-
korimin e qytetit për festat e fundvitit të ci-
lin e kishte fituar firma “Elektromontimi” me 

42 Gazeta Jeta ne Kosove Bashkëfshatari i Kryetarit merr byfenë 
në shfrytëzim, 12 shkurt 2014. http://www.gazetajnk.com/index.
php/dosjer/Milioneri%20n%C3%AB%20Politik%C3%AB%20
Agim%20Bahtiri,%2053,%20AKR?cid=1,979,7532
43 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik. http://krpp.
rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=89236

pronar Myzhdat Gjinin në vlerë prej 29 mijë 
euro.
Myzhdat Gjini është bashkëshorti i një zyr-
tareje komunale në Drejtorinë e Urbanizmit 
por kjo, sipas zyrtarëve të komunës, nuk 
mund të merret si interferim në dhënien e 
tenderit. 
Komuna thotë se e ka përzgjedhur kompan-
inë e cila ka dhënë ofertën më të lirë . Kjo 
kompani kishte filluar dekorimin e qytetit 
menjëherë pas publikimit të njoftimit për 
dhënie të kontratës, duke mos pritur fare 
të kalojë përiudha tetëditore e ankesave në 
OSHP para nënshkrimit të kontratës  e që 
është procedurë standard e prokurimit.44 
Monitorimi i BIRN ka gjetur se në pushte-
tin lokal ndodh që në krye të prokurimit të 
vendosen edhe njerëz që nuk kanë diplomë 
universitare. 
Në komunën e Ferizajt, kishte pasur prob-
leme me kualifikimet e ushtruesit të detyrës 
së udhëheqësit të prokurimit publik në këtë 
komunë, Ilir Beqiri. Me interpretim ligjor 
të KRPP-së thuhet se “asnjë person nuk do 
të mund të shërbejë si Zyrtar Përgjegjës 
i Prokurimit, nëse personi në fjalë nuk ka 
Diplomë Universitare dhe një certifikatë ak-
tuale bazike ose të avancuar të prokurimit”.45 

44 Kallxo.com. http://live.kallxo.com/sq/MTL/Prizreni-Dekorohet-
pa-u-Nenshkruar-Kontrata-me-Fituesin-e-Tenderit-3819
45 Kosovapress.com. http://www.kosovapress.com/sq/nacionale/
krpp-jo-zyrtare-te-prokurimit-pa-diplome-universitare-12684/
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Dyshimet për korrupsion në 
prokurimin publik

Gjatë vitit 2014 organet e hetuesisë ndër-
morrën veprime në drejtim të vënies para 
drejtësisë të njerëzve që keqpërdorin fondet 
nëpërmjet tenderëve publikë. Disa aktakuza 
u ngritën vitin e kaluar në këtë drejtim.
Në qershor të vitit 2014, Prokuroria 
Themelore në Pejë ka ngritur aktakuzë ndaj 
shefit të prokurimit Xhemë Berisha, për ush-
trim të ndikimit për përzgjedhje të fituesit 
të një tenderi për sigurim fizik të objekteve 
gjatë vitit 2012 si dhe ndaj gjashtë zyrtarëve 
të tjerë të komunës së Pejës, duke përfshirë 
edhe zyrtarë tjerë të prokurimit.46  
Shqyrtimi fillestar është caktuar për datën 4 
shkurt 2015.
Xhemë Berisha, ka edhe një aktakuzë tjetër 
të ngritur në shkurt të vitit 2013.
Berisha akuzohet për mospërmbushje të 
detyrave zyrtare, me qëllim të përfitimit 
të kundërligjshëm të dobisë pasurore për 
tjetrin. Ai veproi në kundërshtim me Ligjin 
për Prokurim Publik, gjatë ekzekutimit të 
kontratës së datës 15 shtator 2011, të lid-
hur me fituesin e tenderit për pastrimin dhe 
mirëmbajtjen e objekteve të administratës 
komunale, institucioneve shëndetësore, ar-
simore dhe kulturore. Kontrata ishte lidhur 
me, kompaninë N.SH.T “Network”, me seli në 
Deçan që drejtohet nga Kujtim Selmanaj.
Selmanaj bashkëakuzohet për veprën pe-
nale “cenim i të drejtave nga marrëdhënia 
e punës”.47  Për këtë rast seanca fillestare 
është mbajtur në fillim të tetorit 2014, ndër-
sa seanca e dytë gjatë së cilës janë marrë 
vendime lidhur me kundërshtimin e akuzës 
pritet të mbahet gjatë vitit 2015.
Pas këtyre seancave pritet që këto vendime 
të bëhen të plotëfuqishme e më pas të cak-
tohet data për shqyrtim kryesor.
46 Prokuroria e Shtetit. Aktakuzë. 26 qershor 2014.http://www.
psh-ks.net/repository/docs/Nr_13.PDF
47 Prokurioria e Shtetit. Komunikatë për shtyp. Shkurt 2013.

Gjatë vitit 2014 u ngrit aktakuzë edhe në një 
rast të prokurimit të një komune tjetër.
Prokuroria e Gjilanit ngriti aktakuzë kundër 
Shaip Surdullit, ish-kryetarit të Kamenicës, 
një biznesmeni dhe dy ish-zyrtarëve komu-
nalë. 
Prokurori konkludoi se grupi i tyre keqpër-
dorën mbi 6 mijë euro në një projekt për 
rregullimin e lumit “Kriva Reka”. Në aktakuzë 
janë të përfshirë edhe Sadik Thaçi, ish-ud-
hëheqës i Zyrës së Prokurimit, Izet Thaçi, 
mbikëqyrës i punimeve dhe Ali Kastrati, pro-
nar i kompanisë private “Besniku”, e cila i ka 
kryer punimet. 
Sadik Thaçi dhe Izet Thaçi akuzohen për 
shpërdorim të detyrës zyrtare, ndërsa bi-
znesmeni Ali Kastrati akuzohet për rritjen 
e vëllimit të punimeve në kundërshtim me 
parallogaritë fillestare. 
Kjo aktakuzë është ngritur më 3 janar 2014, 
ndërsa caktimi për shqyrtim gjyqësor në 
lidhje me këtë rast pritet të caktohet gjatë 
muajit shkurt 2015.
Në një rast tjetër, Prokuroria Themelore në 
Gjilan, Departamenti për krime të rënda 
ka ngritur aktakuzë më 31 dhjetor 2013,  
kundër Xhevat Bislimit e Abdullah Eminit, të 
dyshuar për veprën penale “keqpërdorim i 
pozitës apo autoritetit zyrtar”. 
Xhevat Bislimi në cilësi të nënkryetarit të 
Vitisë dhe Abdullah Emini në cilësi të zyr-
tarit të prokurimit publik, më 26 janar 2009, 
sipas aktakuzës së Prokurorisë së Shtetit, 
kanë keqprërdor pozitën zyrtare dhe autori-
zimin në atë mënyrë që pa i respektuar pro-
cedurat e rregullta të tenderimit, me qëllim 
që zyrës projektuese “Geodezy- Projects”, me 
pronar Feriz Sinani nga Vitia, t`i sjellin dobi 
të kundërligjshme pasurore në vlerë prej  3 
mijë e 028 eurosh .48 

48 Koha.net. Prokuroria Themelore ngrit aktakuzë ndaj Xhevat 
Bislimit.7 janar 2014.http://koha.net/arkiva/?page=1,31,171447
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Kjo lëndë në vitin 2014 i është ndarë gjyq-
tares së Departamentit të Krimeve të Rënda, 
Emine Salihu, dhe pritet që gjatë vitit 2015 
të caktohet shqyrtimi gjyqësor.
Po ashtu  edhe gjashtë zyrtarë të tjerë të 
kësaj komune Daut Xhemajli, Avdullah Em-
ini, Sabri Sherifi, Tahir Lubishtani, Ridvan 
Ademi dhe Musa Hasani kanë aktakuzë të 
ngritur për keqpërdorim të pozitës zyrtare 
apo autorizimit duke shkelur rregullat mbi 
prokurim publik, derisa ishin zyrtarë të Ko-
munës së Vitisë gjatë vitit 2009. 
Ata akuzohen se duke lidhur kontratë për 
punë në vlerën prej 7 mijë e 936 euro me 
kompaninë “Kristal” nga Vitia, e cila do të 
bënte implementimin e punëve-“rregullim 
i trotuareve dhe drunjve dekorativë në Viti”, 
kanë dëmtuar buxhetin e komunës.49 
Organi i akuzës ka prekur edhe komunën e 
Suharekës.
Aktakuza përfshin  Agim Bylykbashi, mbled-
hës i taksave komunale, Ramadan Kuqi, 
përgjegjës i punëve administrative, Avni Ta-
folli, zyrtar në Drejtorinë e Arsimit dhe Bujar 
Kuqi, shef i Prokurimit Publik në Suharekë.
Tre të parët akuzohen se në kundërshtim 
me Ligjin për Prokurimin Publik i kanë 
rekomanduar menaxherit të prokurimit 
dhënien e kontratës operatorit ekonomik të 
papërgjegjshëm, Sh.P.K. ‘’New Design’’ nga 
Prishtina.
Kjo kompani  nuk kishte staf profesional dhe 
nuk e cekte në veprimtarinë biznesore of-
rimin e shërbimeve juridike për të cilat ishte 
kontraktuar.
Bujar Kuqi, shef i Prokurimit Publik në Su-
harekë është pjesë e këtij procesi për shkak 
të nënshkrimit të kontratës nga ana e tij.50  
Ky rast është duke u gjykuar në departa-
mentin e krimeve të rënda pranë Gjykatës 
Themelore në Prizren dhe është në fazën e 
procedurës së provave.
Në fillim të janarit 2015, Kryetari i Komunës 
së Suharekës, Sali Asllanaj, ka suspenduar 
shefin e prokurimit Bujar Kuqi dhe tre zyr-
tarë komunalë .51

49 Gazeta Jeta ne Kosove.Ish-zevendesministri ndihet I pa-
fajshem.30 prill 2014.http://gazetajnk.com/?cid=1,1018,8126
50 Kallxo.com http://live.kallxo.com/sq/MTL/Shtyhet-Shqyrtimi-
Fillestar-Kunder-Zyrtareve-Komunale-te-Suharekes-3677
51 Gazeta Jeta ne Kosove. Sali Asllanaj suspendon shefin e 

I prekur nga prokuroria është edhe ekzeku-
tivi i Prizrenit.
Departamenti i Krimeve të Rënda në Proku-
rorinë Themelore të Prizrenit ka ngritur 
aktakuzë të re ndaj drejtorit të Drejtorisë 
Komunale të Arsimit, Nexhat Çoçaj dhe dy 
arsimtarëve të kësaj komune, Bekim Thaçi 
dhe Bedri Çejku. 
Nexhat Çoçaj dyshohet se keqpërdori 61 
mijë 303 euro në emër të manifestimit të 
javës “Remzi Ademaj” si kryetar i Këshillit 
Organizativ.
Çoçaj akuzohet se pa procedura të tender-
imit u lëshoi fatura furnitorëve, dhe se ka 
bërë tërheqje të parave nga llogaria rrjed-
hëse, të cilat i ka alokuar Kuvendi Komunal 
i Prizrenit në vlera të ndryshme, pa u ditur 
destinacioni i shpenzimit të parasë publike.
Poashtu, nga këto mjete janë bërë furnizime 
nga firma “Bogdani” pronar i të cilit është 
vet Çoçaj. 52 Rasti pritet të procedohet në 
Gjykatën Themelore të Prizrenit, në depar-
tamentin e krimeve të rënda.
Gjatë muajit nëntor 2014, në Gjykatën 
Themelore në Prishtinë, filloi gjykimi në ras-
tin e katër zyrtarëve të komunës së Obiliqit. 
Ata akuzohen nga  Prokuroria Themelore në 
Prishtinë-Departamenti për Krime të Rënda- 
se edhe pse e dinin se punët në një park nuk 
janë kryer sipas kontratës dhe aneks-kon-
tratës, ia mundësuan pronarit të  kompanisë 
“Ardi” përfitimin e kundërligjshëm. 
Ata akuzohen për shpërdorim detyre ose 
autorizimit në bashkëkryerje. Ata akuzohen 
se në raportin përfundimtar të komisionit 
kishin shkruar se punët janë kryer si ishte 
paraparë me kontratë përkundër se ishin në 
dijeni se kjo nuk ishte e vërtetë.
Në seancën e radhës të mbajtur në muajin 
dhjetor, avokatet e të akuzuarve kanë para-
qitur kundërshtimet e tyre kundër aktakuzës. 
Gjykata ka vendosur se për kundershtimet e 
avokatëve do të vendos në formë të shkruar 
në një afat të pacaktuar. 

prokurimit ne Suhareke. 9 janar 2015. http://live.kallxo.com/
sq/MTL/Sali-Asllanaj-Suspendon-Shefin-e-Prokurimit-te-Ko-
munes-4008
52 Kallxo.com. http://live.kallxo.com/sq/MTL/Skandaloze-Ja-Per-
Cka-Akuzohet-Nexhat-Cocaj-ne-Aktakuzen-e-Re-3687
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Furnizimi me derivate

BIRN, gjatë monitorimit të publikimit të kon-
tratave në të gjitha institucionet, ka zbuluar 
se një segment i prokurimit publik është i 
ekspozuar ndaj keqpërdorimeve. 
Mënyra e furnizimit me naftë të institucion-
eve publike në nivelin lokal por edhe në atë 
qendor, lë hapësirë për manipulim me taksa 
të qytetarëve.
Autoritetet e ndryshme kontraktuese furni-
zimin me derivate (naftë dhe benzin) e kon-
traktojnë me çmime të ndryshme, varësisht 
nga ofertat që secili autoritet merr veç e veç. 
Sipas një hulumtimi të Gazeta Jeta në Ko-
sovë, Agjencia Qendrore e Prokurimit ka 
dështuar që të kryej ndonjë prokurim të 
centralizuar përkundër që morri këtë man-
dat prej tetorit të vitit 2011 me ndryshimet 
e bëra në Ligjin e Prokurimit Publik. 
Megjithatë, përveç përgatitjes së një liste 
prej shtatë artikujsh për të cilat mund të 
bëjë prokurimin kjo Agjenci, ajo nuk ka ar-
ritur ta realizoj këtë.53 
Sipas  Mursel Racajt, drejtor ekzekutiv i 
Agjencisë Qendrore të Prokurimit, AQP, 
“kjo Agjenci mund të zhvillojë procedurat 
e prokurimit të centralizuar pas listës së 
miratimit nga Ministria e Financave, e cila  
furnizim me karburante, material djegës, 
paisje të IT-së, servisim të automjeteve e të 
ngjashme.” 
Megjithëse lista është dorëzuar në Ministri 
të Financave ata ende nuk kanë marrë mi-
ratimin.54 
Rrecaj deklaroi për Gazetën Jeta në Kosovë 
në maj të vitit 2014 se ende nuk ka marrë 
përgjigje në kërkesën e tij të dorëzuar në 
Ministrinë e Financave të drejtuar atëherë 
nga Besim Beqaj i Partisë Demokratike të 
Kosovës. 
Atëkohë Ministria e Financave nuk i ka dhë-
në përgjigje edhe Gazetës Jeta në Kosovë 
53 Gazeta Jeta ne Kosove.  Dështimi i prokurimeve qendrore. 27 
maj 2014. http://gazetajnk.com/?cid=1,987,8333
54 Intervistë me Mursel Racajn, drejtor ekzekutiv i Agjencisë 
Qendrore të Prokurimit, 30 nëntor, 2014

kur është pyetur se pse nuk është miratu-
ar lista me artikuj që do të tenderoheshin 
nëpërmjet prokurimit të centralizuar.
Megjithatë,  AQP ka kontraktuar derivate për 
37 autoritete kontraktuese në nivel të cen-
tralizuar ne muajin maj 2014. 

Kjo kishte ardhur pas kërkesës së këtyre 37 
autoriteteve kontraktuese, përderisa aprovi-
mi nga MF ishte marrë vetëm për këto au-
toritete por jo edhe për artikujt e tjerë nga 
lista e sipërpërmendur.

Fitues i këtij tenderi është kompania HIB 
Petrol me kontratën në vlerë prej 13 milion 
e 850 mijë euro me premium për litrën e 
naftës 0.026 euro dhe çmimin e premiumit 
për litrën e benzinës 0.0159 euro për peri-
udhën tri vjeçare. Kompania nga Ferizaji u 
shpall fituese pas anulimit të tenderit nga 
Organi Shqyrtues i Prokurimit. Fillimisht fit-
ues në tender ishte shpallur Petrol Company. 

OSHP konkludoi se tenderi duhet të anulo-
hej pasiqë kompanisë fituese i kishte skad-
uar licenca për një pikë karburanti në Gjilan.

Çmimi i derivateve kalkulohet sipas berzës 
ku hyjnë shpenzimet e transportit, dogana, 
akciza dhe në fund premiumi.

Premiumi është fitimi i kompanisë ku secila 
kompani konkuruese në tender e vendosë 
çmimin e saj .
Gjatë leximit të kontratës së lidhur në mes 
të AQP-së dhe HIB Petrol-it është shënuar 
një vërejtje për përcaktimin e çmimit të pre-
miumit ku thuhet se pas presjes dhjetore 
nuk pranohen më shumë se 4 numra.55 
Megjithatë, BIRN ka vërejtur se në tenderët 
e furnizimit me naftë jepen çmime të ndry-
shme të premiumit madje edhe me pesë 
zero pas presjes dhjetore, sipas tabelës së  
më poshtme:

55 Premiumi  për litër lejohet te shënohet me maksimum katër 
(4) numra pas presës dhjetore. Çdo numër i shënuar pas numrit 
te katërtë (4) nuk do te merret për baze ne llogaritje te vlerës se 
ofertës.
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Fushë Kosova

Kllokoti

Lipjani

Malisheva

Podujeva

Prizreni

Vitija

Vushtrrija

Ranillug

Shtime

Gjilan

Han Elez

Rahovec

Suharekë

KUR Hidridrini Pejë

Bifurkacioni Ferizaj

KRUK Hidromorava Gjilan

Termokos

UP

Fondi I kursimeve pensionale

Shërbimi I Shëndetit mendor Mitrovicë

ATK

Agjencia Kosovare e Pronës

Autoriteti Kosovar I Konkurrencës

Komisioni i PavarurMinierave Mineraleve

Njësia e Intelegjencës financiare

Sekretariati i Kshillit Gjygjsor të Kosovës

Shërbimi I Shëndetit mendorë Shtime

Spitali I Vushtrrisë

Spitali I Gjilanit

Spitali I Mitrovicës

0.00491

0.11

0.055
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0.11

0.02
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0.258

 0.10 

0.11
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0.302

0.095

0.0799

0.0912

0.116
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PËR NAFTËKOMUNANr.r

Tab 6. Çmimet e premiumit
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BIRN ka kontaktuar me operatorin ekono-
mik HIB Petrol, kompania e cila ka fituar 
kontratën nga AQP-ja për 37 autoritete kon-
trakatuese për tri vite në vlerë prej 13 mil-
ion e 850 mijë euro.

Fatbardh Xhaferi, kontabilist në HIB Petrol, 
deklaroi për BIRN se “çmimet e derivateve 
bazohen në berzën botërore e cila ndry-
shon në baza ditore, faktoret në kalkulime 
te premiumeve jane te shumtë , mënyra e 
shpërndarjes së mallit, sasitë ose kërkesat 
specifike të klientëve organizatave te ndry-
shme, pozita e relievit  (rrafsh apo malor), 
distancën e furnizimit etj”

Kjo kompani është kontraktuar edhe nga 
Komuna e Fushë-Kosovës.

Për këtë, BIRN ka kontaktuar me komunën 
e Fushë Kosovës në lidhje me furnizimin 
me derivate me çmim jo normalisht të ulët. 
Zyrtarë komunalë  u arsyetuan se “komu-
na është e obliguar të respektojë ligjin e 
prokurimit publik dhe të kontraktojë ofer-
tuesin me çmimin më të ulët. Mosrespektimi 
i këtij kriteri, sipas komunës, do të rezultonte 
me anulim të tenderit nga OSHP”. 
Ndaj Komunës së Fushë Kosovës që pesë 
vite me radhë nuk janë dorëzuar ankesa në 
OSHP nga operatorët ekonomikë.”56 
BIRN ka kontaktuar edhe me operatorin 
ekonomik Petrol Company, përkatësiht me 
Fatos Shalën, kontabilist i kësaj kompanie, 
sipas të cilit “pasi që ligji i prokurimit publik 
nuk e parasheh se sa zero duhet të vendosen 
pas presjes dhjetore kompanitë konkuruese 
në tender vendosin çmime të ndryshme të 
premiumit ndonjëherë qesharake vetëm për 
të qenë më të lirë.

56 Intervistë me Bedri Obertincën, zyrtar i prokurimit në Komu-
nën e Fushë Kosovës, 4 nëntor, 2014

”Kjo na detyron edhe neve si kompani të 
konkurojmë me çmime të tilla për të mos e 
humbur tenderin. Megjithatë, sipas tij, nëse 
AQP do të tenderonte derivatet për të gji-
tha institucionet (autoritet kontraktuese) at-
eherë do ta dëmtonte konkurencën e lirë të 
tregut duke e shpallur fitues një kompani të 
vetme.57 
Petrol Company ka adresuar këtë çështje në 
KRPP, duke kërkuar që të ndryshohet ligji, 
me ç’rast do të specifikohej se sa zero duhet 
të ketë çmimi pas prejses dhjetore. 
Mirëpo KRPP është përgjigjur vetëm se ligji 
aktual nuk e ndalon dhe nuk e përcakton një 
gjë të tillë.
Kështu zbrazëtitë në Ligjin e Prokurimit që 
nuk e ndalon një gjë të tillë e as nuk e për-
cakton qartë, kanë krijuar hapësirë që kom-
panitë e naftës të konkurrojnë me çmime 
jo-normalisht të ulëta për të fituar në garë 
përballë konkurrentëve tjerë.
Fitimi i tenderëve pa fitim ka bërë që kom-
panitë e naftës të shohin rrugë alternative 
të përfitimit nga kontratat publike.
Kjo pasqyrohet në rastin e kontratës së 
furnizimit me naftë të Policisë së Kosovës 
nga kompania Hib Petrol që ofertoi me 0.00 
premium (pa fitim) në vitin 2009.
Por ndaj zyrtarit të HIB Petrol, Fatbardh 
Xhaferit, është ngritur aktakuzë nga Proku-
roria e Shtetit. Ai akuzohet se ka dëmtuar 
buxhetin e policisë në vlerë prej 150 mijë 
eurosh. 
Ai akuzohet se pasiqë kompania kishte ofer-
tuar pa fitim në këtë tenderë, kishte manipu-
luar me çmimin e transportit duke prezan-
tuar të dhëna jo të vërteta në Policinë e 
Kosovës.

57 Intervistë me Fatos Shalën, kontabilist në Petrol Company, 20 
janar 2015
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Aktakuza thotë se Policia e Kosovës pagoi 
150 mijë euro më shumë si kompensim për 
shpenzimet në transport të kompanisë Hib 
Petrol.
Përkundër kësaj, HIB Petrol prapë është 
kontraktuar sërish nga Policia e Kosovës në 
vitin 2014, për furnizim me derivate në një 
kontratë kornizë për një periudhë 36 mujore 
në vlerën e parashikuar prej 3 milion e 500 
mijë eurosh.
Kjo kompani kishte pasur probleme edhe 
me komunën e Prishtinës.
Në muajin tetor të vitit të kaluar Komuna e 
Prishtinës kishte hapur tender për furnizim 
me naftë për shkollat e Prishtinës. 
Më e lira doli kompania ‘HIB-Petrol’. Por, ko-
muna e anuloi këtë aktivitet të prokurimit 
nën arsyetimin se kompania në fjalë e kishte 
mashtruar, duke u dërguar viteve të kaluara 
dhe në fillim të këtij viti në shkolla vaj për 
ngrohje dhe jo naftë, siç ishte e paraparë me 
kontratë, për të cilën tashmë ka një kallëzim 
penal nga Komuna e Prishtinës.58 
Sidoqoftë, HIB është ankuar në Organin 
Shqyrtues të Prokurimit, duke kërkuar që 
lënda të kthehet në rivlerësim dhe të marrë 
tenderin, meqenësë nuk ka ndonjë vendim 
të Gjykatës.59  
Megjithatë, sipas KRPP-së parimisht, “për-
derisa një kompani nuk është e dënuar nga 
ndonjë gjykatë dhe nuk është në listën e 
zezë të operatorëve, ajo ka të drejtë fitojë 
kontrata me secilin Autoritet Kontraktues.” 60

Në një rast tjetër, komuna e Skenderajt 
kishte futur edhe furnizime tjera në tenderin 
për furnizim me derivate të naftës të fituar 
nga kompania “Alfa Trade”.
 Përkundër që tenderi ishte për furnizim me 
derivate të naftës pjesë e kontratës ishte 
58 Komuna e Prishtinës. 27 tetor 2014. http://kk.rks-gov.net/
prishtina/News/Ngrohja-ne-shkolla.aspx
59 Organi Shqyrtues i Prokurimit. http://oshp.rks-gov.net/reposi-
tory/docs/vendimet/2014/Furniz-me-nafte-dhe-derivate_.pdf
60 Intervistë me Abdyl  Limanin, ekspert në Komisionin Rregul-
lativ të Prokurimit Publik, 10 Nëntor, 2014

edhe furnizimi me ujë ujë për xhama, anti-
friz, vaj motorik etj.
Sipas komunës, kjo ka ndodhur për shkak 
të nevojës emergjente dhe si rezultat i 
mungesës së ofertave të shumta nga opera-
torët ekonomik.
Mirëpo, sipas rregullave të kontratës, një 
kontraktim i tillë do të duhej të bëhej i 
ndarë në faza apo lote, për shkak të dallimit 
në çmim dhe në përdorim.61 

61 2.2 Nëse kontrata eshte e ndare në pjesë (llote), secila pjesë 
mund të shpijë në dhënien e një kontrate të veçantë. Sasitë e 
dhëna për pjesët e ndryshme do të jenë të pandashme. Tender-
uesi duhet të ofrojë tërësinë e sasisë ose të sasive të shënuara 
për secilën pjesë. Nëse tenderuesit i janë dhënë kontratat për më 
shumë se një pjesë, një kontratë e vetme mund të bëhet, duke i 
mbuluar të gjitha ato pjesë.
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INSTITUCIONET E PAVARURA

Në Institucionet e Pavarura janë përfshirë gjithsej 82 autoritete kontraktuese, ku përfshihen 
organet e drejtësisë, shërbimet shëndetësore, institucionet arsimore, policia, dogana, adminis-
trata tatimore, agjencionet e pavaruara etj. Gjatë vitit 2014 janë shpallur këto njoftime:
 

Tab 7. Numri dhe përqindja e njoftimeve te publikuara
Kështu, 1835 njoftime për dhënie të kontratës janë shpallur në web faqen e KRPP-së në vlerë 
të planifikuar prej afër 101 milion e 354 mijë euro, sipas tabelës së mëposhtme:

Për nga numri i publikimeve, Institucionet e Pavarura prijnë me kontrata të vogla me pjesë-
marrje prej 62 për qind përderisa për nga vlera prijnë kontratat e mëdha me pjesëmarrje prej 
76 për qind.
Anulimi është bërë bazuar në arsyet e mëposhtme:
a). Ofertat e papërgjegjshme – në 395 raste anulimet janë bërë me arsyetimin se  operatorët 
ekonomik kanë paraqitur oferta të papërgjegjshmë.
b). Opinionet e Agjencisë Kundër Korrupsionit – në 3 raste si arsye e anulimit është cekur 
opinion i AKK-së mirëpo vetë AKK në faqen e saj të internetit ka publikuar 21 opinione për 
institucionet e pavarura duke rekomanduar anulimin e procedurave të prokurimit, gjë që në 18 
raste nuk është cekur në faqen e KRRP-së.
c). Mungesa e plotësimit të hollësishëm të formularëve standard – në 112 raste nuk ceken 
arsyet e hollësishme të anulimit të tenderëve. Në formular shënohet se anulimi është bërë për 
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shkak të shkeljeve të ligjit të prokurimit por nuk përmendet detajisht se cili nen i ligjit nuk 
është respektuar.  Autoritetet kontraktuese obligohen qe në fund të formularit të japin arsye të 
hollësishme lidhur me anulimin e tenderit. 
d) Tejkalimi substancial i buxhetit – në 37 raste anulimet janë bërë me arsyetimin se ofertat e 
operatorëve ekonomikë kanë tejkaluar mundësitë buxhetore të autoritetit kontraktues. 

  
Tab. 9. Numri dhe përqindja e anulimeve të publikuara

Edhe tek Institucionet e Pavarura janë hasur 22 raste në njoftimet e të cilave vlerat e parashi-
kuara të kontratës nuk janë cekur fare. Shih tabelën e mëposhtme: 

Tab 10. Numri i kontratave pa vlera te Institucionet e pavarura

NDËRMARRJET
PUBLIKE

Agjencia e Arkivave

Dogana

Policia

Zyra në veri

Kshilli i pavarur civil

Qendra e mjeksisë familjare

Kshilli gjygjsorë

Spitali Ferizaj

Spitali Vushtrri

AVUK

Komisioni për ndihmë juridike

Qendra trasfuzion gjakut

Qendra urgjente Prishtinë

QKUK

Spitali Prizren

Shëndeti mendor Gjakovë

Spitali Gjilan

UP

1

1

2

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

NR.KONTRATAVE
PA VLERË
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Në këto raste mungon vlera e parashikuar e 
kontratave që kryesisht lidhen me shërbime 
për mirëmbajtje të objekteve62 , shërbime 
të udhëtimit63 , sigurim të objekteve64, shër-
bime të internetit65  si dhe furnizim me de-
rivate66 67 68, furnizim me mallra dhe aparate 
medicinale69 70  , furnizim me paisje të nevo-
jshme për objekte71 72, furnizim me mallra 
ushqimore73  e të ngjashme.

62 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik. https://krpp.
rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=88663 
63 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik. https://krpp.
rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=94259
64 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik. https://krpp.
rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=88663
65 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik. https://krpp.
rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=88361
66 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik. https://krpp.
rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=89265
67 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik.https://krpp.
rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=88575
68 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik.https://krpp.
rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=91581
69 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik.https://krpp.
rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=93961
70 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik. https://krpp.
rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=92131
71 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik. https://krpp.
rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=88985
72 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik.https://krpp.
rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=93833
73 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik https://krpp.
rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=88185

Kontraktimi i shërbimeve në 
dollar

Institucionet publike obligohen që vlerën 
e tenderit ta shënojnë në euro. Shënimi i 
një valute tjetër përben shkelje të ligjit të 
prokurimit publik. 
BIRN gjatë monitorimit të institucioneve 
të pavarura ka gjetur se Policia e Kosovës, 
kur kishte publikuar njoftimin për dhënie të 
kontratës të tenderit “Qasje në Berzë”, kishte 
shënuar se vlera e tij është 19 mijë e 700 
dollar. 74

Tenderët e dyshimtë të 
institucioneve publike

Qendra Klinike Universitare në tenderin 
“Furnizim me material për shtyp”, ka kon-
traktuar një kompani private që ka konkur-
ruar me çmim jashtëzakonisht të ulët.
Çmimi në këtë kontratë ka vlerën 9 mijë e 
708 euro, përderisa çmimi më i lartë i ofruar 
ka qenë 141 mijë e 053 euro që i bie të jetë 
14 herë më i lartë.75  Kjo kontratë ka thirrjen 
për tender si kontratë e mesme ndërsa sipas 
çmimit fitues i takon kontratës së vogël nën 
10 mijë euro. 76

Një institucion tjetër që pati problem me 
tenderë gjatë vitit të kaluar është Komisioni 
Qëndror Zgjedhor.
Organi Shqyrtues i Prokurimit ka konstatuar 
se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë 
shkelje në tenderin “Informimi publik zgjed-
hjet e parakohshme 2014”, prandaj ka gjobi-
tur këtë të fundit me 350 euro.77 

74 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik https://krpp.
rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=90578
75 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik https://krpp.
rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=87568
76 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik https://krpp.
rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=87568
77 http://oshp.rks-gov.net/repository/docs/vendimet/2014/
Inform-publik-zgjedhjet.pdf
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Vendimi i OSHP-së ka ardhur pas një ankesë 
që kishte bërë kompania “Entermedia” me 22 
maj nën arsyetimin se KQZ-ja i kishte dhënë 
tenderin kompanisë fituese “MDA”, ndonëse 
kishte ofruar çmim më të lartë.
 Kompania “Entermedia” ishte ankuar në 
OShP edhe sa i përket formës dhe përmba-
jtjes së dosjes  së tenderit që iu ishte dërguar 
atyre. Po ashtu OShP-ja ka gjetur se kontrata 
me “MDA-në” është nënshkruar vetëm nga 
një zyrtar përgjegjës administrativ, e jo edhe 
nga kryetari i KQZ-së, ashtu siç kërkohet për 
kontratat e mëdha. 
Në mesin e institucioneve të pavarura që u 
përfshi në tenderë që u përcollën me dys-
hime është edhe Policia e Kosovës. 
Kompania “Hib Petrol”  edhe në vitin 2014 
përfitoi kontratën e furnizimit me naftë nga 
Policia e Kosovës pavarësisht se ndaj saj 
është duke u zhvilluar një proces gjyqësor 
në të cilin një zyrtar i lartë i kompanisë aku-
zohet për mashtrim. Ky tender kap shifrën 
prej 3 milionë e 500 mijë eurove.
Policia e Kosovës arsyetoi vendimin e saj 
që shpërblen sërish me kontratë të madhe 
kompaninë e derivateve që vetë e denoncoi 
për mashtrim. 
Policia tha se kompania kishte plotësuar 
kriteret e kërkuara në dosjen e tenderit dhe 
çmimi i saj ka qenë oferta e përgjegjshme 
me çmimin më të ulët. 
Kjo dëshmon që Policia e Kosovës në vend 
që të parashtroj në OSHP kërkesë për futje 
të kësaj kompanie në Listë të Zezë ngase 
ishte mashtruar nga ajo,  përkundrazi e 
kishte shpërblyer kompaninë.
Edhe një tenderë tjetër i Policisë së Kos-
ovës lë hapësirë dyshimi për keqpërdorim të 
fondeve publike.
Tenderi për furnizim me automjete i nisur 
në vitin 2011 nuk është përmbyllur as gjatë 
vitit 2014.
Për shkak të dyshimeve për kurdisje në ten-

der Peugeot ka kërkuar nga përfaqsuesit e 
saj në Kosovë të mos ofertojë më tutje në 
tenderët e Policisë së Kosovës. Ndërkaq 
kompania tjetër “Porsche Kosova” kishte of-
ruar një veturë Shkoda Rapid me çmim 18 
mijë e 317 euro përderisa te kjo kompani një 
veturë e tipit të tillë kushton 10 mijë e 950 
euro.78 

NDERMARRJET PUBLIKE

Ndërmarrjet publike  udhëheqen  nga 
anëtarë të bordeve të drejtorëve të zgjedhur 
nga Kuvendi i Republikës së Kosovës apo 
Kuvendet Komunale, të cilët menaxhojnë 
me politikat dhe financat e këtyre ndërmar-
rjeve.79  

Ndërmarrjet Publike Qendrore dhe Regjion-
ale mbikëqyren dhe monitorohen direkt 
nga Ministria për Zhvillim Ekonomik si për-
faqësues i pronarit (Qeverisë së Kosovës). 
Ndërmarrjet Publike rajonale janë në pro-
nësi të një komune apo në disa raste të një 
numri komunash së bashku.80 

BIRN ka monitoruar proceset  tenderuese në 
gjithsej 27autoritete kontraktuese, të cilat 
kanë publikuar në total 2 mijë e 562 njof-
time duke përfshirë njoftimet për kontratë, 
njoftimet për anulime, njoftimet për dhënie 
të kontratës e njoftimet për konkurse pro-
jektimi. 

78 Instituti Demokratik i Kosovës: Rast Studimor për automjetet e 
Policisë së Kosovës , 14 Shkurt 2014 
http://www.kdi-kosova.org/publications/raporteperi-
odike/14-02-2014%20Rast%20studimor-tenderi%20per%20vetu-
rat%20e%20Policise%20se%20Kosoves-finale.pdf
79 Ligji për Ndërmarrjet Publike. http://www.gazetazyrtare.
com/e-gov/index.php?option=com_content&task=view&id=164&
Itemid=56&lang=sq 
80 Zyra e Auditorit Gjeneral. http://oag-rks.org/repository/docs/
RaportiVjetorAuditimit2013_Shqip_272851.pdf
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Tab 11.  Numri dhe përqindja e njoftimeve te publikuara
Për dallim nga komunat dhe institucionet e pavarura, Ndërrmarjet Publike kanë numër më të 
madh të anulimeve para shpalljës së njoftimit për dhënie të kontratës përkatësisht nga 1087 
njoftime për kontratë janë anuluar 340 sosh apo 31 për qind. Kjo ndodh për arsye se Ndërmar-
rjet Publike kanë tenderë me vlera të mëdha si dhe kushte të tjera më specifike tenderuese, 
për shkak të natyrës së punës dhe pajisjeve e materialeve specifike që përdoren (KEK, PTK, 
Ndërmarrjet e pastrimit e ujësjellësit etj.)

Më konkretisht, arsyet e anulimit janë si në vijim: 
a) Ofertat e papërgjegjshme81  – në 126 raste apo në 37 për qind të rasteve  si arsye e an-
ulimit janë përmendur ofertat e papërgjegjshme të operatorëve ekonomik.
 
b) Opinionet e Agjencisë Kundër Korrupsionit – në 4 raste si arsye e anulimit është cekur opin-
ion i AKK-së. Mirëpo vetë AKK në faqen e saj të internetit ka publikuar 13 opinione82  për Ndër-
marrje Publike duke rekomanduar anulimin e procedurave të prokurimit.  Ndërmarrjet publike 
në nëntë raste nuk e ceken opinionin e AKK-së si arsye të anulimit në formularin e publikuar 
në faqen zyrtare të KRPP-së.
 
c) Mungesa e plotësimit të hollësishëm të formularëve standard – në 121 raste nuk ceken 
arsyet e hollësishmë të anulimit të njoftimeve. Në formular shënohet se anulimi është bërë 
për shkak të shkeljës së ligjit të prokurimit mirëpo nuk jepen detaje në lidhje me shpërfilljen 
e këtij ligji. Autoritetet kontraktuese obligohen që të japin detaje të hollësishme kur bëjnë 
anulimin e një aktiviteti tenderues.  
81 Sipas Ligjit të Prokurimit Publik, oferta të papërgjegjshme konsiderohen tenderat të cilët nuk janë nëpërputhje me a)dosjen e tenderit, 
duke përfshirë kërkesat teknike dhe kontraktuale, b) kërkesat e  legjislacionit relevant të Kosovës ose të cilët c) përndryshe nuk përm-
bushinkërkesat e autoritetit kontraktues siç janë specifikuar në dosjen e tenderit. Ligji I Prokurimit Publik, fq. 7. http://www.kuvendikosoves.
org/common/docs/ligjet/Ligji%20per%20prokurimin%20publik.pdf
82 Agjensioni Kundër Korrupsionit. http://akk-ks.org/?cid=1,1180
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d) Tejkalimi substancial i buxhetit – në 41 raste si arsye e anulimit janë përmendur ofertat 
e  operatorëve ekonomik që, sipas autoriteteve kontraktuese, kanë tejkaluar mundësitë bux-
hetore të ndërmarrjës.
Të dhënat e detajuara janë të paraqitura në tabelën e mëposhtme:

 
Tab 12. Numri dhe përqindja e Anulimeve te Publikuara
Në faqen zyrtare të  KRPP-së gjatë periudhës janar-dhjetor 2014, janë publikuar gjithsej 1098 
njoftime për dhënie, të cilat kapin vlerën e përafërt prej 149 milionë e 121 mijë e 937 euro, 
sipas tabelës së mëposhtme:

 Tab 13. Klasifikimi i kontratave sipas vlerës
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Ndërmarrjet publike për nga vlera financiare kanë tenderuar më shumë kontrata të mëdha me 
pjesmarrje prej 86 për qind krahasuar me kategoritë e tjera të trajtuara në këtë raport.

Për dallim nga komunat dhe institucionet e pavarura për nga vlera prijnë kontratat e mëdha, 
për furnizim dhe shërbime prej 125 mijë deri në 500 mijë euro si dhe për punë mbi 500 mijë 
euro. 

Kjo për faktin se këto të fundit kanë realizuar investime të mëdha kapitale në ofrimin e shër-
bimeve për qytetarë.

Për periudhën janar-dhjetor 2014, PTK dhe KEK  kanë pasur më së shumti shpenzime përmes 
procedurave të prokurimit.

Mungesa e vlerës së përafërt të kontratave

Edhe te Ndërmarrjet Publike vërehen mangësi në shënimin e vlerës së përafërt të kontratave 
ku shënohen vetëm çmimet për njësi apo vetëm kompanitë e parakualifikuara por jo shuma 
e planifikuar për 14 njoftime. Në mes të tjerash, këto kontrata kanë të bëjnë me shërbime tel-
efonike (KEK83  dhe Pastrimi Prishtina84 ), për furnizime të natyrave të ndryshme (dy PTK85 dhe 
tri KEK86 ), furnizim me derivate (KRU Hidromorava87 , KMDM88 ) etj.

Tab 14. Numri i kontratave pa vlera te Ndërmarrjert publike

83 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik. http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=84018
84 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik. https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=89002
85 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik. http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=82472, https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=94434 dhe 
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=94434
86 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik. https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=94748 dhe http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=82797
87 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik. http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=82510 dhe http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=84269
88 http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=82289

NDËRMARRJET
PUBLIKE

KEK-u

PTK

KRU Hidroregjioni Prizren

KRU Bifurkacioni Ferizaj

KRU Hidromorava Gjilan

Kompania për menaxhimin e mbeturinave

Kompania Pastrimi Prishtinë

5

3

1

1

2

1

1

NR.KONTRATAVE
PA VLERË
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Kontraktimi i shërbimeve dhe 
furnizimeve në dollarë

Megjithëse legjislacioni në fuqi e njeh vetëm 
përdorimin e Euros si valutë, përdorimi i dol-
larëve është vërejtur gjatë kontraktimit të 
shërbimeve dhe furnizimeve nga PTK dhe 
Trepça.

Ndërsa sipas Ligjit të Prokurimit Publik vler-
at e kontratave duhet të jenë vetëm në euro 
e kurrsesi në ndonjë valutë tjetër.89 

Trepça Enterprise në Zveçan, nën menax-
himin e AKP-së ka dhënë një kontratë90  për 
furnizim me pajisje dhe stërvitje. Shuma e 
furnizimit me paisje është llogaritur në euro 
përkatësisht në 13 mijë e 465 euro, ndërsa 
pjesa e tenderit për stërvitje është llogaritur 
në dollar përkatësisht në 31 mijë e 919 dol-
larë.
Pra në të njëjtën kontratë janë përdorur dy 
valuta të ndryshme. Kontratë me dollarë ka 
kontraktuar edhe Postë Telekomi i Kosovës 
në tenderin “Blerje e çmimit të naftës nga 
Platts” në vlerë prej 19 mijë e 700 dollarë.91 

89 Sipas LPP-së nr.04/L-042  në  nenin  12 paragrafi 1, thuhet 
se:valutat, pagesat dhe kushtet e zakonshme të kontratës ,të gji-
tha çmimet dhe vlerat e specifikuara në çfarëdo kontrate publike, 
dosje të tenderit, njoftim, ftesë për tender ose pjesëmarrje, duhet 
tëdeklarohen dhe të gjithapagesat e tyre duhet të bëhen nëEuro.
90 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik. http://krpp.
rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=82477
91 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik. https://krpp.
rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=94181

Çmimi më i lartë kundrejt 
çmimti më i ulët 

Edhe tek Ndërmarrjet Publike është vërejtur 
një dallim i madh në mes të ofertuesve për 
shërbime të ndryshme.
Termokos në një rast të furnizimit me filterë 
ka kontraktuar ofertuesin më të lirë në vlerë 
prej 16 mijë e 150 euro përderisa çmimi më 
i lartë kishte qenë 53 mijë e 400 euro apo 
katër herë më i lartë.92 
Po ashtu edhe Infrakos ka dy tenderë të 
ngjashëm, njërin me çmimin prej 557 euro 
përderisa çmimi më i lartë ishte 4 mijë e 
020 euro apo shtatë herë më i lartë.93  
Kontrata tjetër ka çmimin prej 9 mijë e 405 
euro ndërsa çmimi më i lartë i ofruar kishte 
qenë 27 mijë e 500 euro apo për tre herë më 
i lartë.94 
Në këto raste, ngriten dyshimet për çmime 
jo normalisht të ulëta që mund të çojnë në 
cilësi të dobët të shërbimeve apo furnizi-
meve. 

92 https://krpp.rks-gov.net/Default.
aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=94620
93 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik. https://krpp.
rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=92998
94 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik. https://krpp.
rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=88394
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Tenderët e vegjël - Ikja nga 
procedurat e hapura

Një dukuri  që është vërejtur te Kompania 
Rajonale për Mbeturina “Ambienti” në Pejë 
është se ekzistojnë katër kontrata të ndry-
shme për furnizim me naftë me vetëm një 
kompani. Kjo ndërmarrje ka katër kontrata 
të vogla të kuotimit me përshkrimin e njëjtë 
“Furnizim me naftë” të kontraktuara për pe-
riudha të shkurta kohore e që janë lidhur me 
datat 30 janar95 , 30 maj96 ,28 gusht97  dhe 
me 8 dhjetor98  2014. Që të gjitha kontra-
tat janë lidhur me kompaninë “Kastrati”, që 
kapin shumën vjetore totale prej 37 mijë e 
887 eurosh.
Po ashtu ndërmarrja, “Ambienti” ka kontrak-
tuar për furnizim me naftë dhe benzin edhe 
kompaninë Delta Group në vlerë prej 181 
mijë e 440 euro.99  
Kështu, lind dyshimi që për t’i ikur proce-
durave të hapura tenderuese, janë nënshkru-
ar kontrata të vogla me të njëjten kompani, 
e që kanë eliminuar konkurrencën e kjo pa-
raqet shkelje te ligjit të prokurimit që thotë 
se kur është fjala për mallrat e njeta asesi 
nuk guxojnë të ndahen në kontrata të vogla. 
100

95 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik. http://krpp.
rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=81652
96 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik. http://krpp.
rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=85962
97 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik. https://krpp.
rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=89602
98 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik. https://krpp.
rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=94052
99 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik. https://krpp.
rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=88737
100 Neni 18 paragrafi 5 I LPP-se thot : Autoriteti kontraktues nuk 
do të bëjë ndarjen punëve ose kontratës së punëve me qëllim 
të zvogëlimit të vlerës së punës ose të kontratës së punëve nën 
kufirin e caktuar në nenin 19 të këtij ligji.

E njejta dukuri është vërejtur edhe te PTK në 
tenderët për furnizim me telefona mobil për 
zyrtarët e saj. 
Kjo ndërmarrje publike ka lidhur shtatë kon-
trata të vogla të kuotimit me titullin e njejtë 
të kontratës “furnizim me telefona mobil“ që 
në total kapin shumën  prej 38 mijë e 830 
eurosh. 
Në anën tjetër PTK ka nënshkruar dy kon-
trata për furnizim me telefona mobil për 
konsumatorët e PTK.  Njëra vlerë e kuotimit 
është 4 mijë e 200 euro dhe tjetra kontratë 
është me vlerë të mesme dhe peshon 26 
mijë e 740 euro.

Dyshimet për korrupsion më 
tenderë

Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur 
aktakuzë ndaj Kryetarit të OSHP-së, Hysni 
Hoxha, ekspertit të brendshëm të OSHP-së, 
Hysni Muhadri si dhe pronarit dhe kontabil-
istit të kompanisë Conex Group, Veton Feta-
hut, respektivisht Arsim Robellit. 

Zyrtarët e OSHP-së akuzohen për “keqpër-
dorim të pozitës apo autorizimit zyrtar” 
ndërsa zyrtarët e operatorit ekonomik aku-
zohen për “falsifikim të dokumenteve, mash-
trim dhe deklarim të rremë nën betim”. Ky 
rast ka të bëjë me tenderin për ndërtimin 
e lokaleve afariste në Qytezën Pejton, i in-
icuar nga Ndërmarrja Publike Banesore në 
Prishtinë. 101 

Në prill të vitit 2014, “Security Code” në pro-
nësi të përbashkët të ish-truprojës dhe nipit 
të Sami Lushtakut, kryetarit të Skenderajt, 
kishte fituar sërish tenderin milionësh për 
sigurimin e objekteve të Agjencisë Kosovare 

101 Prokuroria Speciale e Kosovës.Komunikatë për Media. 4 dhje-
tor 2014
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të Privatizimit.102  Kontratat e kësaj kom-
panie ishin kritikuar edhe nga Zyra e Audi-
torit të Përgjithshëm pasi që “Security Code” 
ishte paguar  për punë të cilat nuk ishin kry-
er ashtu siç parashihte kontrata.
Një tjetër tender i madh që është përshkruar 
si i parregullt sipas një hulumtimi të Gazeta 
Jeta në Kosovë qysh në vitin 2012, ishte ai 
për sigurimin e objekteve nga Korporata 
Energjetike e Kosovës. Për këtë rast, më 16 
janar të vitit 2015 është ngritur aktakuzë 
nga EULEX ndaj drejtorit si dhe zyrtarit të 
prokurimit në KEK, kryetarit të OSHP-së dhe 
udhëheqësve të kompanisë në fjalë. 103 
Si rezultat i monitorimit, në fillim të vitit 
2014, Gazeta Jeta në Kosovë ka raportuar 
në lidhje me kontratën 5 milionëshe për 
riparimin e turbinave dhe gjeneratorëve 
elektrikë të termocentralit Kosova A.104  Kjo 
kontratë pritej të nënshkruhej nga KEK-u që 
shpalli fitues konzorciumin që në përbërje 
kishte kompaninë “Power Machine” të mil-
iarderit rus Alexey Mordashov – i njohur si 
person i afërt me presidentin rus Vladimir 
Putin, anipse një vit më parë të njëjtën e 
kishte eliminuar për shkak të dyshimeve për 
manipulime me çmime. 

Zyrtarët e lartë të KEK-ut theksuan se oferta 
më e ulët e përgjegjshme kishte qenë ar-
syeja kryesore që i bindi ata për ta shpal-
lur fitues këtë konzorcium. Ndryshe, figura e 
udhëheqësit të këtij konzorciumi ishte për-
shkruar si kontraverse edhe nga BBC e cila 
më 14 qershor të vitit 2006 kishte publikuar 
një profil për biznesmenin rus.

102 Gazeta Jeta ne Kosove. Tender Milionësh për Ish-Truprojën 
dhe Nipin e Sami Lushtakut, Gazeta Jeta në Kosove, 21 prill 2014 - 
http://www.gazetajnk.com/?cid=1,987,8061
103 Gazeta Jeta ne Kosove. 16 janar 2015. Gjukaj thotë se morri 
vesh nga mediat për aktakuzën ndaj tij. http://live.kallxo.com/sq/
MTL/Gjukaj-Thote-se-nga-Mediet-Mori-Vesh-per-Aktakuzen-4143
104 Gazeta Jeta ne Kosove. Oligarku i Lidhur me Putinin Fiton 
Tenderë në KEK, Gazeta Jeta në Kosovë, 2 prill 2014 -  http://
gazetajnk.com/?cid=1%2C1018%2C7948

Duke qenë se kjo kontratë ka pasur rëndësi 
të madhë për opinionin publik, Gazeta Jeta 
në Kosovë ka vazhduar të përcjell me inter-
esim të madh  këtë tender. 

Në prill të 2014 Gazeta Jeta në Kosovë, pati 
zbuluar se kompania Pouer Machines e oli-
garkut rus nuk ka mundur të fitojë tenderin 
prej mbi pesë milionë eurosh nga KEK, për 
arsye se procesi ishte kthyer në ritenderim 
nga Organi Shqyrtues i Prokurimit. 105

Tenderë kontestues kishte edhe brenda 
ndërmarrjes publike të Postë-Telekomit të 
Kosovës. 106 

Kjo ndërmarrje i kishte dhënë dy herë bren-
da dy vitesh tender të mëdhenj degës në Ko-
sovë të një kompanie kroate. 

PTK kishte shpallë fitues të tenderit të ne-
gociuar kompaninë “Altima”, e cila udhëhiqet 
nga djali i një partneri biznesi të Ejup Qer-
imit, kryeshef i PTK-së.

Tender tjetër problematik ishte edhe lansi-
mi i shërbimit të internetit 3G pas disa an-
kesave të kompanisë së një biznismeni sh-
qiptar me bazë në Nju Jersey.107  Kjo ngecje 
ka shkaktuar probleme në funksionalizimin 
e rrjetit 3G nga ana e PTK-së, pasi që vet kjo 
ndërmarrje mbajti veten jashtë investimeve 
në teknologjitë e kërkuara për të zbatuar 
këtë shërbim. 

Në anën tjetër, konkurrenti i saj më i fortë 
105 Gazeta Jeta në Kosovë. Anulohet Tenderi që Fitoi Oligarku 
Rus në KEK (TV), Gazeta Jeta në Kosove, 2 prill 2014 - http://
gazetajnk.com/?cid=1%2C1018%2C7948
106 Gazeta Jeta në Kosovë. Milionëshi i Negociuar – Gaze-
ta Jeta në Kosove, 7 korrik 2014 - http://www.gazetajnk.
com/?cid=1,987,8622
107 Gazeta Jeta në Kosovë. Ankesa Misterioze dhe mungesa e 
3G-së së VALA-s – Gazeta Jeta në Kosove, 31 mars 2014 - http://
www.gazetajnk.com/index.php/kulture/repository/images/path/
felloëship.birn.eu.com?cid=1,987,7926
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në këtë industri IPKO raportonte për rritje të numrit të klientëve. Ankesat në OSHP-së kishin 
pritur për një kohë të gjatë në mungesë të Bordit të OSHP-së, mirëpo në fund të vitit tenderi 
ishte finalizuar dhe PTK ka lansuar këtë shërbim. 

Problem tjetër është vërejtur tek Aeroporti i Prishtinës që ishte përballur me punë të mbetura 
të papërfundura në terminalin e ri të tij, për shkak të planifikimit dhe mbikëqyrjes së dobët nga 
ana e qeverisë së Kosovës.  
Komiteti Qeveritar për Mbikëqyrje është takuar rrallë, madje ka ndodhur që ky Komitet është 
takuar vetëm një herë në vit, përkundër rregullores e cila nënvizon se Komiteti duhet të tako-
het një herë në çdo muaj të vitit. 108

MINISTRITË

Ministritë dhe organet e tjera ekzekutive themelohen, sipas nevojës, për kryerjen e funksion-
eve brenda kompetencave të Qeverisë.109 Në këtë kategori janë përfshirë 19 autoritete kon-
traktuese, përkatësisht ministri për të cilat BIRN ka analizuar materialet e prokurimit publik, 
që nga procesi i njoftimit për tender, dhënia e tyre si dhe anulimi para dhënies së kontratave 
e deri te anulimi nga OSHP pas njoftimit për dhënie të kontratës.

Tab 15. Numri dhe përqindja e njoftimeve te publikuara

108 Gazeta Jeta në Kosovë. Aeroporti- Shpërfillja e Madhe e Ministrave të Thaçit, Gazeta Jeta në Kosovë, 3 nëntor 2014 - http://www.gazeta-
jnk.com/index.php?cid=1,987,9349
109 Kushtetuta e Reublikës së Kosovës, Neni 96, Pika 1
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Prej 1087 njoftimeve për kontratë të publikuara, 264 sosh janë anuluar para dhënies së kon-
tratës për arsyet e cekura më poshtë. Kështu, Ministria e Infrastrukturës ka më së shumti an-
ulime, përkatësisht 39 sosh, Ministria e Punëve të Brendshme me 30 raste ndërsa Ministria e 
Shëndetësisë me 27 sosh, përderisa prej ministrive të tjera që kanë pasur më së pasku anulime 
është Ministria e Punëve të Jashtme me vetëm dy anulime.
Arsyet e anulimit kanë qenë të natyrave të ndryshme, të cilat janë grupuar si në vijim: 
a) Ofertat e papërgjegjshme110  – në 132 raste si arsye të anulimit janë përmendur ofertat e 
papërgjegjshme të operatorëve ekonomikë 
b) Opinionet e Agjencisë Kundër Korrupsionit –Në 11 raste që përfshijnë Ministritë, Agjencia 
Kundër Korrupcion ka dhënë opinione për anulim të aktivitetit të prokurimit. Por në njoftimet 
për anulim të publikuara nga ministritë nuk ceket se ky veprim është bërë për shkak të opin-
ioneve të AKK-së. Në njoftimet e tyre si arsye të anulimit ceken rrethanat jashtë kontrollit të 
autoritetetit kontraktues, shkeljet e dispozitave të ligjit të prokurimit, etj.
c) Mungesa e plotësimit të hollësishëm të formularëve standard – në 96 raste nuk ceken arsyet 
e hollësishme të anulimit të njoftimeve edhe pse autoritetet kontraktuese obligohen ligjërisht 
që ta bëjnë këtë. Në formular shënohet vetëm se anulimi është bërë për shkak të shkeljeve të 
ligjit të prokurimit. 
d) Tejkalimi substancial i buxhetit – në 19 raste përmendet se anulimi i tenderit është bërë për 
shkak se ofertat e operatorëve ekonomik kanë qenë më të larta se sa planifikimet e   autoritetit 
kontraktues për këtë aktivitet të prokurimit.
Të dhënat e detajuara, janë të paraqitura në tabelën e mëposhtme:

Tab 16. Numri dhe përqindja e anulimeve të publikuara
110 Sipas Ligjit të Prokurimit Publik, oferta të papërgjegjshme konsiderohen tenderat të cilët nuk janë në përputhje me a)dosjen e tenderit, 
duke përfshirë kërkesat teknike dhe kontraktuale, b) kërkesat e  legjislacionit relevant të Kosovës ose të cilët c) përndryshe nuk përm-
bushinkërkesat e autoritetit kontraktues siç janë specifikuar në dosjen e tenderit. Ligji I Prokurimit Publik, fq. 7. http://www.kuvendikosoves.
org/common/docs/ligjet/Ligji%20per%20prokurimin%20publik.pdf
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Bazuar në faqen zyrtare të KRPP-së, përkatësisht prej 738 njoftimeve për dhënie të kontratës, 
tek Ministritë dominojnë kontratat me vlerë të vogël me 341 sosh dhe pas tyre pasojnë kon-
tratat me vlerë të mesme 275 sosh. Kontrata me vlerë të madhe që kapin shifrën mbi 500 mijë 
euro janë 122 sosh, që kryesisht janë dhënë nga Ministria e Infrastrukturës.
 

Tab 17. Klasifikimi i kontratave sipas vlerës

Çmimi jo-normalisht i ulët

Në tenderin e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë me titull “Sherbime të trans-
portit ajror” kompania fituese  “Veneta Travel” kishte ofertuar me një çmim jo normalisht të 
ulët rreth 103 për qind.
E njëjta kompani kishte ofertuar dhe është shpallur fituese me çmim -2.30 euro për njësi të 
tenderit “Shërbime të udhëtimit me aeroplan”, inicuar nga Ministria e Diasporës.
Bazuar në këto çmime kjo kompani ka ofruar shërbime të udhëtimit me humbje për këto dy 
autoritetete kontraktuese.
Ministria për Forcën e Sigurisë në web faqen e KRPP-së ka publikuar njoftimin për anulimin e 
tenderit pas dhënies së kontratës me titullin”Ndërtimi i garazhave për batalionin e xhenios në 
Kazermën e Prishtinës” .111 Këtë tender e kishte fituar kompania “Arhiko“ me datën 17.12.2013 
në vlerë prej 298 mijë e 302 euro por për shkak të ankesave në OSHP kjo kontratë ishte anu-
luar. OSHP-ja tre muaj me vonesë me 28 mars 2014 i kthen përgjigje Ministrisë për Forcën e 
Sigurisë se në mungesë të bordit për një kohë të gjatë kjo lëndë nuk është shqyrtuar për shkak 
tejkalimit të afateve ligjore për shqyrtimin e ankesave. 

111 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik. https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=84678 
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Në lidhje me këtë çështje Drejtori i Depar-
tamentit të Prokurimit, Afrim Maxhuni112  
tha “pas marrjes së përgjigjes nga OSHP ne 
e kemi anuluar këtë aktivitet të prokurim-
it, kjo na ka shkaktuar dëme të dy anshme, 
buxheti i këtij projekti është anuluar si dhe 
kemi pasur ngecje në realizimin e punës, re-
alizimi i këtij projekti është shtyer për vitin 
2015-2016”

Diskriminimi dhe 
Jotranparenca 

Autoritetet kontraktuese shpeshherë bien 
ndesh me nenin 7 të LPP-së, ku flet për 
barazinë dhe jo diskriminimin. Ky fenomen 
është shfaqur edhe tek Ministria e Financave 
dhe ajo e Punëve të Jashtme, ku në tenderët 
qe kanë të bëjnë me larjen e automjeteve 
dhe servisimin e tyre kanë kufizuar largës-
inë e operatorëve përkatësisht që të jetë 3, 
respektivisht 10 kilometra larg objektit të 
Ministrisë, gjë që është në kundërshtim me 
ligjin e prokurimit.
Edhe në tenderin për ndërtimin e shkollës 
fillore në Mitrovicë në njoftimin për kon-
tratë, kërkesat mbi gjendjen ekonomike 
dhe financiare dhe kërkesat mbi mundësitë 
teknike dhe profesionale që janë paraqitur 
janë konsideruar si kritere diskriminuese 
dhe në këtë eleminojnë konkurencë e lirë 
dhe favorizojnë operatorët e caktuar ekono-
mik.113 
112 Intervistë me Afrim Maxhunin, Drejtor i Departamentit të 
Prokurimit dhe Kontratave, Ministria për Forcën e Sigurisë, 20 
janar 2014
113 Opinioni AKK-së, adresuar adresuar: M.Finacave tenderi 
“Shërbime për larjen e automjeteve të Ministrisë së Finacave” 
me nr.prokurimit. 2011-140-7236,  M.Drejtsisë për tenderin 
“Servisimi dhe Mirëmbajtja e Automjeteve të Ministrisë së 
Drejtësisë në Prishtinë (MD, SHKK, AAPSK) me nr. Te prokurimit: 
21500/14/001/221, M.Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë në 
tenderin “ Ndërtimi I shkollës fillore në Mitrovicë” me nr.te 

Të tjera

Ministria e Administratës së Pushteti Lokal 
është gjobitur nga OSHP me 20 mijë euro114 , 
përderisa menaxheres së zyrës së prokurim-
it, i është marrë certifikata si dhe është sis-
temuar në një vend tjetër të punës. 
Kjo ka ndodhur pas ankesës së operatorit 
ekonomik “Astraplan” për shkak të skadimit 
të afatit të vlefshmërisë së ofertave (valid-
iteti i ofertave kishe skaduar tri dite para se 
Komisioni për rivlerësim të lëndës të merrte 
vendimin) përderisa zyra e prokurimit nuk 
kishte kërkuar vazhdim të validitetit të ofer-
tave nga operatorët ekonomikë.115 

Politika në prokurim

Ministria e Forcës së Sigurisë në muajin maj 
2014, ka kontraktuar kontratën kornizë për 
24 muaj me kompaninë “KATANA” në vlerë 
prej 500 mijë euro për furnizim me muni-
cion.
Kjo kompani  ka për pronar aksionesh Xhaf-
er Gashin,   kryetarin e Komunës së Obiliqit.
Gashi ishte kujdesur për sigurinë e Ministrit 
të tanishëm të Forcës së Sigurisë, Agim Çeku, 
gjatë kohës sa ky i fundit kishte qenë Kry-
eministër.116 

prokurimit 208-13-068-511
114 Organi Shqyrtues i Prokurimit Publik. http://oshp.rks-gov.net/
repository/docs/vendimet/2014/44-14-vend-.pdf
115 Intervistë me Besnik Osmanin, sekretar i Ministrisë së Admin-
istrimit të Pushteti Lokal,11 nëntor, 2014.
116 Gazeta Jeta në Kosovë. Gusht 2014. Milionat derdhen te kom-
pania e njeriut të besueshëm. http://www.gazetajnk.com/index.
php?cid=1,987,8888
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Dyshimet për korrupsion në 
prokurim publik 

Skandali i pasaportave biometrike ishte 
ndër më të mëdhenjttë në dy vitet e fundit. 
Ky tender kishte filluar në shkurt të vitit 
2011 kur u hap tenderi kurse në maj të po të 
njëjtit vit u shpall fituese kompania “Oster-
reichische Staatsdruckerei”, OeSD. 
Ky tender kapte vlerën e 4 milionë e 127 
mijë e 3.24 euro. Pas një viti u vu re se kjo 
kontratë kishte probleme dhe se Natali Ve-
liaj, pronare e kompanisë “Consulting EU”, 
nuk i kishte transferuar paratë në konton e 
kompanisë OESD të cilën e përfaqësonte në 
Kosovë.
Natali Veliaj së bashku me bashkëpunëtorin 
e saj Fisnik Blakaj u akuzuan se shpërndanin 
paratë nëpër një rrjet të kompanive private 
të ndërtimit që nuk paguanin obligimet ndaj 
shtetit. 
Më 18 dhjetor 2014, Natali Veliaj së bashku 
me Fisnik Blakaj, Nazmi Thaçin, Jakup 
Blakçorin dhe Sefedin Shalën u vërtetuan 
akuzat ndaj këtyre personave.
Natali Veliaj u dënua më 12 vjet burgim, 25 
mijë euro gjobë dhe konfiskim banese. Fis-
nik Blakaj u dënua me 11 vite burgim dhe 25 
mijë euro gjobë. Për të njëjtin rast u gjykuan 
dhe u dënuan: Betim Blakaj, Ergyn Dogani, 
Ymer Fazlia, Nazmi Thaci, Jakup Blakcori dhe 
Sefedin Shala. Të akuzuarit e lartcekur u 
dënuan nën këto akuza: krim të organizuar, 
shpëlarje parash, mashtrim, shmangie nga 
tatimi dhe keqpërdorim të besimit. 
Ministria e Punëve të Brendshme po përbal-
let edhe me një tjetër proces penal. 
Prokuroria Speciale e Kosovës, në janar 2015 
ka ngritur aktakuzë kundër pesë personave 
të cilët dyshohen se gjatë vitit 2014 kishin 
kryer vepra të ndryshme penale, si krim i or-
ganizuar, furnizim, transportim, këmbim apo 
shitje të paautorizuar të armëve, mashtrim 

dhe shpërdorim të pozitës zyrtare apo au-
toritetit. 

Këtë rast e kishte konfirmuar edhe EULEX 
se për këto pretendime përfshihen tre zyr-
tarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme 
dhe dy biznesmenë. Të arrestuarit janë bi-
znesmenët Armend Selimi e Astrit Pira nga 
kompania “Friends” si dhe Xhevahire Vatovci, 
Kadrush Koliqi e Ragip Bunjaku të Ministrisë 
së Punëve të Brendshme. 

Për më shumë, Gazeta Jeta në Kosovë edhe 
në vitet paraprake kishte raportuar se kom-
pania e Armend Selimit megjithëse ishte 
nën hetime, kishe fituar tender në AKI dhe 
në Polici të Kosovës.117  Për më shumë, kjo 
kompani nuk kishte qenë e përgjegjshme as 
në zbatimin e kontratave, kështu që Policia 
e Kosovës nuk ishte furnizuar me armë edhe 
pas 23 muajsh të nënshkrimit të kontratës.118

Rasti është duke u ndjekur penalisht nga një 
prokuror ndërkombëtar i PSRK.119  

117 Gazeta Jeta në Kosovë. 21 Tetor 2013. Biznesmeni I dy-
shuar fiton tender nga AKI-ja dhe Policia. http://gazetajnk.
com/?cid=1,987,6715
118 Gazeta Jeta në Kosovë. 8 korrik 2013. Polica pret kom-
paninë nën hetime që të zbatoj kontratën. http://gazetajnk.
com/?cid=1,987,5984
119 Kallxo.com. Kush Janë Pesë të Akuzuarit Rreth Tenderit Për 
Armë?, www.kallxo.com, 20 janar 2015
http://live.kallxo.com/sq/MTL/Kush-Jane-Pese-te-Akuzuarit-
Rreth-Tenderit-Per-Arme-4204
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Në fund të vitit 2014, emisioni “Drejtësia në 
Kosovë” kishte hulumtuar rastin se si tashmë 
ish-ministri në Ministrinë e Shëndetësisë, 
Ferid Agani kishte nënshkruar kontratën për 
furnizim me material shpenzues dhe pajisje 
medicinale për nevoja të listës esenciale me 
kompaninë NTP “Friends”. 

Për këtë të fundit kishte dyshime për mos-
plotësim ose plotësim të falsifikuar të kri-
tereve të tenderit në fjalë. Megjithatë, ky 
tender i kaloi të gjithë filtrat shtetërorë të 
prokurimit. Kompania NTP “Friends” sipas 
shënimeve në bazën e të dhënave “Company 
House” ku regjistrohen bizneset e Britanisë 
së Madhe, është regjistruar tre muaj pasi që 
ka aplikuar në tender përmes partnerit të 
vet kosovar “Friends”.120 

Në këtë tender ishin implikuar edhe Ekrem 
Maliqi, Berat Marmullaku, Bekim Fusha dhe 
Hajrullah Fejza – të gjithë këta ish-zyrtarë 
të Ministrisë së Shëndetësisë të cilët akuzo-
hen për keqpërdorim në tenderin për furni-
zim me barna esenciale në vitin 2010. Be-
rat Marmullaku, Bekim Fusha dhe Hajrullah 
Fejza ishin gjithashtu anëtarë të komisionit 
vlerësues për këtë tender. Ata akuzohen 
për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit 
zyrtar, pasi që dyshohet se kishin shkelur 
procedurat tenderuese. Njëjtë ngarkohet 
edhe Ekrem Maliqi, pasi që kompaninë e re-
komanduar nga komisioni ekishte shpallur 
fitues të tenderit.
Gjithashtu, në tetor 2014, Gazeta Jeta 
në Kosovë pati raportuar për kompanitë 
mbikqyrëse të ndërtimit të autostradave.121  
120 Drejtësia në Kosovë, emisioni “Dosja F”, 12 dhjetor 2014 
- http://www.drejtesianekosove.com/sq/Emisione/Emision-Drejte-
sia-ne-Kosove-DOSJA-F-1262
Drejtësia në Kosovë, emisioni “Dosja F, pjesa e dyte”, 19 dhjetor 
2014 - http://www.drejtesianekosove.com/sq/Emisione/Dosja-F-
Pjesa-e-Dyte-1264
121 Gazeta Jeta në Kosovë. Autostradat nën mbikqyrje të ish-
punëtorëve të Bechtel, Gazeta Jeta në Kosovë, 7 tetor 2014 http://
gazetajnk.com/index.php?cid=1%2C987%2C9212

Ky hulumtim shpalosi se kompania amerika-
no-turke Bechtel-Enka do të mbikqyrej nga 
e njëjta kompani e cila e kishte mbikqyrur 
punën e kësaj të fundit gjatë punimeve në 
autostradën Prishtinë-Han i Elezit. 
Fituese ishte shpallur “Hill International”, 
kompani amerikane për mbikqyrjen e ndër-
timit të rrugëve e cila drejtohet nga ish-
zyrtarë të “Bechtel-Enka”. Operatori tjetër 
“Louis Berget”  konkurrent në këtë tender 
ishte ankuar në Gjykatën e Tenderëve pasi 
që pretendon se “Hill International” nuk 
plotësoi kriteret për t’u shpallur fitues dhe 
se Ministria e Infrastrukturës e kishte zgjed-
hur atë pa të drejtë si fitues të këtij tenderi.
Ndërkaq, në fund të muajit mars 2014, Gaze-
ta Jeta në Kosovë ka raportuar se kompania 
e angazhuar për mirëmbajtjen teknike dhe 
higjienike të ndërteses qeveritare dyshohej 
se kishte probleme me ligjin.
Kështu, në baze të dy aktakuzave të ngritura 
ndaj Xhemajl Durakut, pronari i kompanisë 
private “Dolphin”122 , akuzohej për shmangie 
nga tatimi dhe falsifikim të dokumenteve. 
Kjo kompani është e lokalizuar në bodru-
min e ndërtesës së Qeverisë së Kosovës dhe 
dyshohet se kishte falsifikuar dokumentet 
në tenderin për mirëmbajtje teknike dhe 
higjienike të objekteve qeveritare, përfshirë 
këtu edhe Zyren e Kryeministrit.
Gajtë monitorimit të prokurimit publik është 
vërejtur se kompani të papërgjegjshme u 
kontraktuan nga Ministria e Infrastrukturës 
në tenderin për mirëmbajtjen verore dhe 
dimërore të rrugëve.
Një raport i auditimit të brendshëm të Min-
istrisë së Infrastrukturës shpërfaq shkeljet 
ligjore në këtë tender në Ministrinë e In-
frastrukturës. 
Per tenderin Prishtina A, Në fokus të auditi-
mit ishin gjithsej 1918 km rrugë rajonale e 
122 Gazeta Jeta në Kosovë. Kompania Që Mirëmban Zyrën e Kry-
eministrit Akuzohet për Mashtrim, Gazeta Jeta në Kosovë, 24 mars 
2014 - http://gazetajnk.com/index.php?cid=1%2C987%2C7871
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nacionale në vlerë prej 15 milionë euro për-
derisa 10 kompani të ndryshme i kanë fituar 
këto punë. Për zonën “Prishtina A”, tenderin e 
kishte fituar kompania “Arbotec” në vlerë prej 
gati 1.3 milionë euro, por auditimi tregon se 
menaxheri i projektit për këtë rajon nuk ka 
asnjë projekt të mirëmbajtjes dimërore dhe 
verore të deklaruar në referencat dhe rezy-
menë e tij, siç kërkohet në dosjen e tenderit. 
E njëjta kompani ishte refuzuar në lotin 4 
pikërisht për faktin pasi që ka pasur mungesë 
dokumentacioni tek kërkesat mbi mundësitë 
teknike dhe aftësitë profesionale.123 

Projektet e mëdha kapitale

Kosova e Re – tenderi për ndërtimin e ter-
mocentralit “Kosova e Re”, sipas strategjisë 
së Kosovës për energji ishte planifikuar të 
kalonte nëpërmjet prokurimit  konkurrues. 
Më 19 dhjetor 2014, qeveria e Kosovës, res-
pektivisht Komiteti Drejtues i Projektit ven-
dos për vazhdimin e tenderit edhe pse në 
garë ishte vetëm një ofertues i parakualifi-
kuar. 
Organizatat e shoqërisë civile kritikuan këtë 
vazhdim të tenderit me vetëm një kompani 
duke u thirrur në Ligjin për Prokurim Publik 
të Kosovës e cila kërkon së paku dy kompani 
përgjegjëse në një tender. 
Ky veprim ka nxitur reagimin edhe të Robert 
Bosch, ambasadori holandez në Kosovë. 
Ai ka punuar si zyrtar prokurimi në Qever-
inë e Holandës dhe ka ndjekur trajnimet e 
Bankës Botërore për prokurim.
Ai ka thënë se nuk është praktikë e Bankës 
Botërore të aplikojë procedurë të negociuar 
në një tenderë që nuk është anuluar asn-
jëherë.
Komiteti Drejtues i Projektit është arsyetuar 
123 Koha Ditore. http://koha.net/?id=27&l=1058

se tenderi në fjalë ishte bërë përmes proce-
durave të Bankës Botërore e cila lejon një 
gjë të tillë. 
Mirëpo, në përgjigjen e Bankës Botërore për 
BIRN thuhet se tenderi për termocentralin 
ishte bërë me ligje të Kosovës. BB në këtë 
proces ka rolin e Garantuesit të Pjesshëm 
të Riskut që në kupton se BB do ti rrijë 
gati qeverisë për të parë se a është duke i 
plotësuar obligimet ndaj investitorit privat. 
Mbetet ende e panjohur për publikun ko-
sovar se në çfarë obligime do të hyjë Ko-
sova ndaj investitorit privat për ndërtimin 
e termocentralit. Vlen të theksohet se edhe 
përmes procedurave të prokurimit të BB, në 
rast se qeveria e Kosovës është huamarrës 
në këtë organizatë, sipas nenit 1.2 thuhet se 
përgjegjësia për implementim, dhe pastaj 
për dhënie të kontratës dhe administrim të 
projektit, bie në përgjegjësinë e Huamar-
rësit. 

Brezovica – Pa kurrfarë zhurme, siç kishte 
ndodhur me procesin e privatizimit të PTK-
së, Komiteti Ndërministror më 18 nëntor 
2014 kishte pranuar rekomandimin e ek-
spertëve të huaj për ofertën më të mirë për 
investime në resorin më të njohur turistik 
të Kosovës, në Brezovicë. Komiteti pati thë-
në se kishte pranuar rekomandimin e ek-
spertëve të USAID për ofertën më të mirë 
dhe një konzorciumi francez me ofertën prej 
410 milionë euro dhe morri vlerësimin pozi-
tiv. Sipas komitetit, mbi 35 kilometra pista 
skijimi do të ndërtohen që në fazën e parë, 
7 ski-lifte por edhe pajisje për turizëm veror.
Ky vendim ishte marrë gjatë kohës së ngër-
çit politik dhe pa legjitimitet demokratik. 
Autostrada Prishtinë – Hani i Elezit – Ish-
ministri i infrastrukturës Fehmi Mujota më 
4 korrik 2014 njoftoi shefin e tij të atëher-
shëm, Hashim Thaçi se kontrata është e gat-
shme për konzorciumin “Bechtel & Enka” 
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për ndërtimin e autostradës Prishtinë – Hani i Elezit, qytezës afër kufirit me Maqedoninë që do 
të kushtojë 600 milionë euro. Dy konzorciumet ndërkombëtare: “Bechtel & Enka” (SHBA-Turqi) 
dhe konzorciumi “CMC-Dogus” (Turqi-Itali) kanë ofertuar për ndërtimin e autostradës. 
Në prill 2014, Gazeta Jeta në Kosovë ka publikuar hulumtimin e saj për autostradën “Ibrahim 
Rugova” duke prezantuar për herë të parë se si lobimi, planifikimi i dobët, “tenderët pa konkur-
rencë”, dështimi për të vendosur kapak të çmimit dhe çmimet e “fryra” kanë lënë taksapaguesit 
kosovarë me një faturë prej afër një miliardë euro për vetëm 77 kilometra autostradë.
Gazeta Jeta në Kosovë po ashtu ka publikuar një hulumtim tjetër në lidhje me autostradën për 
lobimin e madh të ambasadorit amerikan Christopher Dell i cili ka kundërshtuar propozimet e 
zyrtarëve të BE-së që kontrata me kompaninë “Bechtel & Enka” të mos nënshkruhet pasi nuk 
ishte në favor të Kosovës.
Së fundmi, Dell mori rolin si drejtor i “Bechtel-it” në shtetin afrikan të Mozambikut vitin e 
kaluar, disa muaj pas përfundimit të karierrës tridekadëshe në Departamentin e Shtetit.

ZYRA E KRYEMINISTRIT

 Zyra e Kryeministrit të Kosovës ka zhvilluar disa aktivitete të prokurimit publikë gjatë vitit 
2014 në vlerë totale prej rreth 628 mijë e 728 euro:

 

Tab 18. Numri dhe përqindja e njoftimeve te publikuara
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(Në këtë institucion, prej 31 njoftimeve për kontrata, 9 sosh janë anuluar para dhënies.
Anulimi është bërë bazuar në arsyet e mëposhtme:
a) Ofertat e papërgjegjshme124  – në 7 raste apo në 78 përqind të tyre anulimet janë bërë me 
arsyetimin se operatorët ekonomik kanë dorëzuar oferta të papërgjegjshme. 
b) Mungesa e plotësimit të hollësishëm të formularëve standard – në 2 raste nuk ceken arsyet 
e hollësishme të anulimit të njoftimeve përkundër që autoritetet kontraktuese obligohen që 
ta bëjnë këtë. Në formular shënohet se vetëm se anulimi është bërë për shkak të shkeljeve 
ligjore. 

Tab 19. Numri dhe përqindja e Anulimeve te Publikuara

  

124 Sipas Ligjit të Prokurimit Publik, oferta të papërgjegjshme konsiderohen tenderat të cilët nuk janë në përputhje me a)dosjen e tenderit, 
duke përfshirë kërkesat teknike dhe kontraktuale, b) kërkesat e  legjislacionit relevant të Kosovës ose të cilët c) përndryshe nuk përm-
bushinkërkesat e autoritetit kontraktues siç janë specifikuar në dosjen e tenderit. Ligji I Prokurimit Publik, fq. 7. http://www.kuvendikosoves.
org/common/docs/ligjet/Ligji%20per%20prokurimin%20publik.pdf
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Zyra e Kyeminsitrit në faqen zyrtare të KRPP-së ka publikuar 40 njoftime për dhënie të kon-
tratave në vlerë prej 628 mijë e 728 euro sipas tabelës së më poshtme:

Tab 20. Klasifikimi i kontratave sipas vlerës

Zyra e Kryeministrit ka 4 kontrata të vogla me titullin e njejtë të kontratës “Furnizim me mallra 
të ndryshme të Teknologjisë Informative” në periudha të shkurtra kohore përkatësisht me 4 
Prill 125, 7 Maj126, 7 Korrik127  dhe 10 dhjetor128  2014, të cilat kapin shumën në vlerë prej 24 mijë 
e 590 euro. Kontrata nuk është e tipit kornizë me disa operatorë dhe ka mundur të futet në një 
kontratë të vetme.
Sipas Ligjit të prokurimit publik kjo është një shkelje ligjore

125 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik. http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=83666
126 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik. http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=84917
127 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik.  https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=87601
128 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik.  https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-
1&CtlID=ViewNotices&ID=94183
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Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ngjashëm sikur institucionet tjera, BIRN ka analizuar materialet e prokurimit publik për këtë 
institucion prej procesit të njoftimit deri tek anulimi pas shpalljes së njoftimit për dhënie të 
kontratës.
 

Tab 21. Numri dhe përqindja e njoftimeve te publikuara

Tabela më poshtë tregon se 38 njoftimet për anulime sa ka pasur Kuvendi gjatë kësaj periudhe 
kanë qenë kryesisht për shkak të arsyeve të mëposhtme:
a) Ofertat e papërgjegjshme - 27 raste të anulimit janë bërë me arsyetimin se operatorët 
ekonomikë kanë dorëzuar oferta të papërgjegjshme. 
b) Opinione të AKK-së – në një rast është rekomanduar anulimi i aktivitetit të prokurimit.
c) Mungesa e plotësimit të hollësishëm të formularëve standard -  Në 10 raste nuk është bërë 
plotësimi  i hollësishëm i arsyeve për anulim të tenderit;
d) Tejkalimi substancial i buxhetit - Në shtatë raste operatorët ekonomik kanë tejkaluar 
mundësitë e tyre buxhetore të autoriteteve kontraktuese.
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Tab 22. Numri dhe përqindja e anulimeve

Kuvendi i Republikës së Kosovës ka publikuar gjithsej 34 njoftime për dhënie të kontratës, të 
cilat kapin vlerën prej 1 milione e 490 e 860 euro të planifikuara për t’u shpenzuarar gjatë 
periudhës vitit 2014. 
 

Tab 23. Klasifikimi i kontratave sipas vlerës

Në mesin e tenderëve të kontraktuar nga ky institucion është edhe ai i blerjes së tabletëve për 
deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Blerjen e tabletëve ky institucion e ka bërë 
permes tenderit një-burimor duke eliminuar kështu konkurrencën si shtyllë kyçe të ligjit të 
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prokurimit publik. Për blerjen e 140 tabletëve 
dhe pajisjeve të tjera përcjellëse, Kuvendi do 
të paguaj 111 mijë euro e 860.129  Një Ipad 
ka kushtuar 620 euro dhe tenderin e ka fituar 
kompania INFO Com, që ushtron aktivitetin e 
saj në Mitrovicë-Prishtinë.130 
Gjatë këtij viti, Organi Shqyrtues i Prokurim-
it më shumë se dhjetë herë është marrë me 
ligjshmërinë e aktiviteteve të prokurimit të 
Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Edhe Agjencia Kundër Korrupsion ka adresuar 
në drejtim të Kuvendit të Republikës së Kos-
ovës problemet lidhur me tenderin “Renovimi 
i ndërtesës së Kuvendit të Republikës së Ko-
sovës”.
Në lidhje me këtë tender AKK ka konsideruar 
se veprimet e autoritetit kontraktues, bien 
ndesh me ligjin për prokurim publik dhe 
rekomandon anulumin e këtij aktiviteti të 
prokurimit. 131 
Kuvendi është akuzuar edhe për faktin që pati 
rekomanduar kompaninë “TeknoIng Consult-
ing” e cila kishte ofertuar më shumë se sa 
limiti i përcaktuar. Në anën tjetër, sipas Ismet 
Krasniqit, sekretar i Kuvendit, kjo procedurë 
është anuluar duke respektuar opinionin e 
AKK-së që kishte vërejtje në specifikimin 
129 Koha Ditore. Kuvendi blen 140 iPad-a pa tender publik, Koha.
net, shkurt 2014 
http://koha.net/index-28.11.2014.php?id=27&l=35431
130 Përgjigje përmes postës elektronike nga Xhemail Halili, Drej-
tor i Drejtorisë së Prokurimit në Kuvendin e Kosovës për tenderin 
“Furnizim me Furnizimi me pajisje për komunikim mobil për qasje 
në sistemin E-Parlament, në Kuvendin e Republikës së Kosovës”. 26 
janar 2015
131 Opinioni i Agjencisë Kundër Korrupsion, Maj 2014 - http://
akk-ks.org/repository/docs/opinion%20-Kuvendi%20i%20Repub-
likes%20se%20Kosoves.pdf

teknik për shkak të përmendjes së prodhuesit.
Por, sipas Krasniqit, Zyra e Prokurimit kishte 
cekur prodhuesin por megjithatë kishte 
krijuar hapësirë që “të ofertohet edhe me 
produkte ekuivalente, me kusht që të ketë së 
paku cilësinë e njëjtë me produktin e kërkuar 
nga Autoriteti Kontraktues.” 132 
Ky opinion i AKK-së ka kontribuar në ruajtjen 
e konkurrencës së lirë dhe të drejtë duke mos 
lënë hapësirë për favorizim të një prodhuesi 
gjatë këtij tenderi.
BIRN ka gjetur se Kuvendi i Kosovës nuk ka 
bërë planifikim të duhur të shpenzimeve në 
rastin tenderit për “servisim dhe mirëmbajtje 
të automjeteve të llojit Mercedes Benz”. Ad-
ministrata e Kuvendit të Kosovës ka planifi-
kuar në njoftimin për kontratën kornizë që 
për këtë shërbim të paguaj një shumë prej 10 
mijë eurosh, ndërsa është pajtuar që të nën-
shkruaj një kontratë në vlerë prej 344 mijë e 
532 euro. Kjo ishte oferta më e ulët e ofruar 
në tender. Numri i veturave që do të servi-
sohet është pesë dhe ofertat e operatorëve 
ekonomik kanë qenë për njësi. 133

132 Përgigje përmes postës elektronike nga Ismet Krasniqi, sekretar 
i Kuvendit të Kosovës. 12 nëntor 2014
133 Përgjigje përmes postës elektronike nga Xhemail Halili, Drej-
tor i Drejtorisë së Prokurimit në Kuvendin e Kosovës për tenderin 
“servisim dhe mirëmbajtje të automjeteve të llojit Mercedes Benz”. 
26 janar, 2015.
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ZYRA E PRESIDENCËS

BIRN gjatë monitorimit ka vërejtur që në krahasim me institucionet e tjera të monitoruara, 
Zyra e Presidentes së Republikës së Kosovës ka pasur më pak aktivitete tenderuese.
Gjatë monitorimit të procedurave të prokurimit në zyrën e presidencës, BIRN ka analizuar  ma-
terialet që nga procesi i njoftimit të tyre e deri tek anulimi nga OSHP pas shpalljës së njoftimit 
për dhënie të kontratës 
 

Tab 24. Numridhepërqindja e njoftimevetëpublikuara

Presidenca ka publikuar gjithsej 29 njoftime për dhënie të kontratës, të cilat kapin vlerën e 
226 mijë e 100 eurove të planifikuara për t’u shpenzuar gjatë periudhës janar- dhjetor 2014. 
Prej tyre vetëm një është anuluar para shpalljes së njoftimit për dhënie të kontratës, e tek i cili 
mungojnë të dhënat e detajuara për arsyen e anulimit.
Duke marrë parasysh që Zyra e Presidentes nuk ka investime kapitale del se shumica e kon-
tratave të këtij institucioni janë kontrata me vlerë të vogël – duke përjashtuar këtu vetëm tri 
kontrata të cilat hyn në kategorinë e kontratave me vlerë të mesme, vlera e përbashkët e të 
cilave ka vlerën e  e rreth 68 mijë e 623 eurove.
Megjithatë, Zyra e Presidentes, në vitin 2013 kishte kontraktuar kompaninë D.P.Z “ Auto – Topli-
ca” për të kryer shërbimet e polirimit për automjetet e Zyrës së presidencës. Kontrata me këtë 
kompani kishte vlerën e 9 mijë e 030 eurosh. E njëjta kompani ka fituar tenderin e ngjashëm 
edhe në vitin 2014. Kontrata e vitit të kaluar e lidhur me këtë kompani ka vlerën e 9 mijë e 
220 eurove.
Kjo kompani kishte ofruar çmim të përafërt në të dy vitet megjithëse në vitin 2014 ishte kon-
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traktuar edhe për një shërbim shtesë, për-
katësisht mirëmbajtjen në cmimin e njëjtë 
prej 9 mijë e 030 euro. Kjo lë hapësirë për 
të dyshuar që kompania ose ka ofruar çmim 
shumë të shtrenjtë në vitin 2013 apo çmim 
jo-normalisht të ulët në vitin 2014 që mund 
të qojë deri te një kualitet i dobët i shërbi-
mit të dhënë. 

STAFI DHE MONITORIMI I 
KONTRATAVE PUBLIKE
Përgatitja e stafit që punon 
në prokurim publik

Gjatë monitorimit të punës së institucion-
eve të ndërlidhura me prokurimin, BIRN 
ka vërejtur që ekziston një mungesë e 
përgjegjshmërisë së zyrtarëve të prokurimit 
në plotësimin e materialeve të dosjeve ten-
deruese.
Kështu, siç është diskutuar edhe në kapitujt 
e mësipërm, zyrtarët e prokurimit gjatë për-
gatitjes së njoftimeve për dhënië, në disa 
raste nuk i kanë vendosur vlerat e përafërta 
të kontratave dhe kanë vënë specifikacione 
teknike të cilat kanë shkuar në favor të 
disa operatorëve teknik por në anën tjetër 
kanë diskriminuar operatorë të tjerë. Për më 
shumë, në njoftimet për anulime të kontrat-
ave, mungojnë shpjegime të detajuara për 
arsyet që kanë quar në anulim të kontratave, 
e të cilat do të mund të shërbenin si mësim 
i nxjerrë për operatorët ekonomik që mos të 
përsërisin gabimet e njëjta.
Institucioni që bën trajnimin dhe certifikimin 
e zyrtarëve të prokurimit, IKAP, përgatit këta 
zyrtarë pëmes dy moduleve të trajnimeve, 
përkatësisht atij bazik dhe të avancuar dhe 
aktualisht në Kosovë janë 587 zyrtarë të cer-
tifikuar, prej të cilëve 576 me certifikatë të 
avancuar dhe 11 me certifikm bazik.134  
134 Intervistë me Buraj Thacin, ushtrues detyre i Drejtorit të 
Përgjithshëm në IKAP. 21 janar 2015.

Megjithatë, edhe pse ka raste kur për faj të 
zyrtarëve të prokurimit janë diskriminuar 
operatorët ekonomik dhe ka munguar trans-
parenca sipas vendimeve të OSHP-së, raste 
të cilat pastaj janë kthyer në vlerësim ky 
institucion ka dënuar vetëm dy zyrtarë të 
prokurimit me marrje të certifikatës. Kështu, 
vetëm një ish-zyrtari të prokurimit të MZHE-
së në vitin 2011 dhe ish-menaxheres së 
prokurimit, në MAPL u janë marrë licencat 
profesionale për prokurim.

Monitorimi dhe shqyrtimi i kontratave pub-
like 
KRPP, institucioni që është përgjegjës për 
monitorimin e punës së zyrave/departa-
menteve dhe divizioneve të prokurimit pub-
lik, ka mungesë të stafit për të përmbushur 
këtë obligim. Kjo ka detyruar KRPP-në që të 
monitoroj vetëm kontratat me vlerë të mad-
he para publikimit në faqen e tyre, përderisa 
shumica e autoriteteve kontraktuese shu-
micën e tenderëve i kanë me vlera të mesme 
dhe të vogla.
KRPP ka kërkuar nga Kuvendi i Kosovës qe 
disa vite radhazi që t’i rritet buxheti këtij in-
stitucioni në mënyrë që të mund të përm-
bush të gjitha obligimet e saj ligjore. 
“Gjykata e tenderëve” që trajton ankesat 
përkitazi me kontrata publike ka qenë pa 
Bord Drejtues për mbi gjashtë muaj. Kjo 
zbazëti ka ndikuar që mbi 200 ankesa të 
mos trajtoheni për rreth 6 muaj e që kapnin 
vlerën e mbi 52 milionë euro.135  OSHP është 
organi kryesor që vendos për ligjshmërinë 
dhe rregullësinë e kontratave publike në të 
gjitha ankesat ndaj autoriteteve kontrak-
tuese dhe operatorëve ekonomik.
Kështu, OSHP është organi i vetëm që ka për 
obligim të  krijojë  dhe azhurnojë Listën e 
Zezë të operatorëve ekonomik, e cila aktu-
alisht është e zbrazët ngase në vitin 2014 
asnjë operator ekonomik nuk ka qenë pjesë 

135 Gazeta Jeta në Kosovë. Ankesat 52-milionëshë të pashqyrtu-
ara nga OSHP-ja. http://gazetajnk.com/?cid=1,987,7513
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e kësaj liste. 
Kjo listë, krijohet nga OSHP me kërkesë të 
autoriteteve kontraktuese për të futur kom-
panitë në këtë listë.
Fatkeqësisht,  BIRN, ka vërejtur që ka kompani 
që ofertojnë në mënyrë të papërgjegjshme, 
me çmime jo normalisht të ulëta.
Megjithatë, OSHP në këtë listë për vitin 2014 
nuk ka  futur asnjë kompani. Ndërsa, në vi-
tin 2013 ishte kompania EuroTrade, e futur 
në listë me kërkesë të Aeroportit Ndërkom-
bëtar të Prishtinës për një periudhë katër 
mujore. Në total kjo listë deri më tani ka 
pasur vetëm 3 kompani në listë. 136 
Sipas OSHP-së, ligji parasheh dispozita 
ndëshkuese edhe për operatorët ekonomik 
dhe jo vetëm për autoritetet kontraktuese, 
vecanërisht për operatorët që parashtrojnë 
ankesa të pabazuara. 
Kështu, respektimi i këtyre ndëshkimeve që 
kapin shifrën nga 5 mijë euro e më lartë 
varësisht prej shkeljes së ligjit,  do të disci-
plinonin operatorët ekonomik që të jenë më 
të përgjegjshëm dhe racional në përgatitjen 
e dosjeve tenderuese por edhe në parash-
trimin e ankesave . 137 
Megjithatë, vlen të ceket se vetë Kryetari i 
OSHP-së dhe një ekspert i brendshëm kanë 
aktakuzë për keqpërdorim të pozitës zyrtare 
që ndërlidhet me një tender të Ndërmarrjes 
Banesore në Prishtinë.

KONKLUZIONE

Prokurimi publik në Kosovë përballet me sfi-
da nga më të ndryshmet, duke filluar nga ato 
teknike, planifikimit jo të mirë të buxhetit e 
deri te ndërhyrjet politike e akuzat për kor-
rupsion. 
Kështu, sipas këtij raporti, mungon plani-
fikimi adekuat i shpenzimeve, përgatitjes së 
dosjeve të tenderëve e deri te finalizimi e 
dhënia e kontratave. 

136 Organi Shqyrtues I Prokurimit. Lista e Zezë. http://oshp.rks-
gov.net/?cid=1,120
137 Intervistë me Hysni Hoxhën, kryetar i OSHP-së. 27 tetor 2014.

Kështu, autoritetet kontraktuese kanë 
tejkaluar planifikimet buxhetore në disa 
raste deri në mijëra euro, e në anën tjetër 
për shkak të planifikimit jo të mirë dhe borx-
heve një pjesë e projekteve nuk mund të re-
alizohen.
Po ashtu, është vërejtur që autoritetet kon-
traktuese për t’i ikur konkurrencës së hapur, 
në disa raste kontraktojnë shërbimeve për 
periudha të shkurta kohore (disa kontrata të 
vogla në vit me të njëjtën kompani dhe për 
të njëjtin shërbim) në kategorinë e kontrat-
ave të vogla të kuotimit, të cilat nuk tendero-
hen hapur dhe nuk mbikqyren nga KRPP. 
Për më shumë, është vërejtur që në disa 
raste komisionet vlerësuese të ofertave për 
tenderë, krijohen vetëm sa për sy e faqe dhe 
janë të afërt me menaxherin e prokurimit 
e jo domosdoshmërisht njohës të mirë të 
fushës përkatëse për tenderin në fjalë. 
Mungesa e transparencës vazhdon të sho-
qëroj vecanërisht dhënien e kontratave për 
projekte kapitale me vlera të mëdha financi-
are e me rëndësi jetike për vendin.
Shih për këtë, mungon edhe një mbikqyrje 
rigoroze nga ana e KRPP-së dhe dënime të 
shkallës më të rëndë nga ana e OSHP-së, që 
do të shërbenin për institucione e zyrtarë të 
tjerë që gabimet e njëjta mos të përsëriten. 
Perceptimet për korrupsion e politizim në 
këtë sektor bazohen edhe në rastet e shum-
ta të dëshmuara të përfshirjes së politikës 
në tender dhe të dëmtimit të buxhetit të Ko-
sovës përmes formave të kundërligjshme të 
dhënies së tenderëve. Kështu, në një numër 
të madh institucionesh, vecanërisht në kat-
egorinë e komunave, ka një numër zyrtarësh 
të cilët janë akuzuar nga Prokuroria për 
vepra penale që ndërlidhen me prokurimin 
publik, e që presin të gjykohen. Në përgjithë-
si, Prokuroria Speciale e Kosovës ka pasur 
në punë 23 raste me gjithsej 186 persona 
të përfshirë që kanë të bëjnë eksluzivisht 
me raste të dyshimeve për keqpërdorim me 
tenderë.138 
138 Prokuroria Speciale e Kosovës. 30 janar 2014. Përgjigje 
përmes postës elektronike.
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REKOMANDIMET

Për të përmirësuar situatën e prokurimit 
publik, institucionet publike të Kosovës 
duhet të ndërmarrin hapat në vijim: 

Qeveria dhe Kuvendi i Kosovës:

Nisjen sa më të shpejtë të prokurimit ele-
ktronik si element i transaperncës dhe ru-
jatjës së shpenzimeve publike , lehtësimin 
e procedurave dhe ekonomizimin e tyre.
Amandamentimin e  ligjit në përgjithësi, 
ndërsa në fazën sa më të shpejtë përmes 
një udhëzimi administrative përzgjedhjen  
e tëndërve në bazë të çmimit për njësi 
.Mundësinë për të paraparë disponuesh-
mërinë e mjeteve për projektin e caktuar 
me një margjinë lëvizjeje prej -10% dhe 
+10%.Rritja e buxhetit për KRPP-në që do 
të mundësonte zgjerimin e kapaciteteve 
njerëzore për të përmirësuar monitorimin e 
dosjeve të tenderëve; Ministria e Financave 
të shqyrtoj dhe aprovoj Listën e Artikujve 
për të cilat AQP bën kërkesë që të zhvilloj 
procedura të centralizuara të prokuriit për 
autoritetet kontraktuese;

Autoritetet kontraktuese:

Të zbatohen hapat e paraparë në ligj për 
të gjitha procedurat e tenderimit;Të lejojnë 
pjesëmarrjen e grupeve të caktuara –OJQ-
ve në procedurat e vlerësimit të tenderëve 
në bazë të një marrëveshje reciproke me të 
drejta dhe obligime të ndërsjellta.Të evi-
tohen ku ka mundësi kontratat e vogla të 
kuotimit që zvogëlojnë konkurrencën që 
mund të qoj deri te shërbime më të mira e 
më kualitative; Tu iket specifikimeve tekni-
ke  në njoftime për kontratë që favorizojnë 
disa operatorë ekonomik dhe largojnë nga 
konkurrenca të tjerët; Specifikat teknike 
të hartohen në bashkëpunim me zyrat e 
prokurimit dhe dokumentet mbi nevojat të 

specifikohen në mënyrë transaprente te të 
gjitha këto kërkesa;Të mënjanohet ndikimi i 
politikës në prokurimin publik, në emërimin 
e zyrtarëve të prokurimit, në caktimin e 
komisioneve vlerësuese dhe në determin-
imin e fituesve të tenderëve;Të suspendo-
hen zyrtarët e prokurimit që kanë raste të 
hapura në gjykatat e Kosovës;Të kërkojnë 
futjen në listë të zezë të operatorëve të 
papërgjegjshëm ekonomik që nuk përm-
bushin obligimet kontraktuale;Anëtarët e 
Komisioneve të  vlerësimit të përmbushin 
njohuritë përkatëse për fushën të cilën ata e 
prokurojnë. Komisionet për pranimin teknik 
– zyra e prokurimit të jetë e kyqyr me ka-
pacitete të plota në këto komisione dhe zba-
timin e kontratave .Të merren në konsiderim 
opinionet e Agjencionit Kundër Korrupsionit 
dhe të ceket në arsyet e anulimit të kon-
tratës nëse është marrë parasysh ky opinion 
apo jo;Të merren parasysh raportet e Audi-
torit të Përgjithshëm dhe mos të përsëriten 
gabimet e njëjta vit pas viti; KRPP: Të bëj 
monitorim më rigoroz të prokurimit publik 
në të gjithë Kosovën; Të kontrolloj njof-
timet për kontrata para publikimit të tyre në 
mënyrë që të evitohen gabimet teknike;
OSHP: Të shqiptoj dënime më rigoroze ndaj 
autoriteteve kontraktuese që kanë probleme 
të shpeshta me tenderë; Të dënoj opera-
torët ekonomik që ofertojnë në mënyrë të 
papërgjegjshme dhe jo-racionale dhe t’i fus 
në listë të zezë; Të lëshojnë postin të gjithë 
ata zyrtarë të OSHP që kanw aktakuza tw 
ngritura. 
IKAP: Të forcohen kriteret për personat që 
i nënshtrohen trajnimeve bazike dhe të 
avancuara për certifikim professional në 
prokurim;
AQP: Azhurnimi i vazhdueshëm i indeksit të 
çmimeve dhe publikimi online i tij;
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