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"Ky projekt u financua përmes grantit te Ambasadës Amerikane ne Prishtinë. 
Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë te 

Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit." 
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

 

 

Ky raport përfshinë periudhën gjashtë mujore janar-qershor 2013, ku trajtohen problemet dhe sfidat që përballet 

Prokurimi Publik në nivel lokal në komunën e Lipjanit. Gjithashtu ky raport është përmbledhje e të gjeturave gjatë 

monitorimit të zyrës së Prokurimit në ketë komunë. 

Me qëllim të adresimit të problemeve në sektorin e prokurimit në Komunën e Lipjanit, nga muaji janar 2013, YAHR 

ka filluar të zbatoj projektin “Për Prokurim Transparent dhe të Paanshëm” të mbështetur nga Ambasada amerikane 

në Prishtinë, i cili për qëllim ka studimin e efikasitetit, paanshmërisë dhe transparencës në kontraktimin e punëve 

dhe shërbimeve të ndryshme nga ana e Komunës së Lipjanit. Në kuadër të këtij projekti, YAHR synon që të fuqizojë 

sektorin e prokurimit, përmes identifikimit të dobësive dhe ngritjes së kapaciteteve. Me këtë projekt gjithashtu 

synojmë të arrijmë transparencë dhe paanshmëri në dhënien e kontratave dhe tenderëve nga ana e qeverive lokale. 

Një ndikim indirekt i këtij projekti është edhe luftimi i korrupsionit në nivel lokal; duke krijuar mekanizma për 

ngritjen institucionale dhe profesionale. Pa dyshim që rezultati thelbësor që ne presim nga ky raport është 

përmirësimi i shpërndarjes së fondeve publike. 

Për të arritur qëllimet e këtij projekti, YAHR gjatë vitit 2013 , ka zhvilluar këto aktivitete: 

1. Studimin dhe analizimin e tenderëve që Komuna ka dhënë gjatë viteve 2012 dhe fillim-vitit 2013, 

2. Studimin e raporteve të auditorëve dhe të artikujve nga mediat, 

3. Tryeza të rrumbullakëta për të nxitur prokurim profesional dhe transparent, 

4. Fokus-grupe me akter relevantë për të diskutuar sfidat dhe problemet kryesore të këtij sektori, 

5. Pyetësor me biznese lokale. 

  

 

PËRSHKRIMI I PROBLEMEVE DHE FUNKSIONIMIT TË AUTORITETEVE KONTRAKTUESE  

 

Vërehet një progres në menaxhim e Drejtorisë së prokurimit në Lipjan, në aspekt të qasjes në informacione për 

dosjet e kontratave publike por edhe rritja  e  numrit të ofertuesve për një tender tregon rritjen e efikasitetit dhe 

besueshmërisë të operatorëve ekonomik ndaj këtij sektori në krahasim me vitet e kaluara .  

Gjatë pesë mujorit të parë të vitit 2013 janë nënshkruar 15 kontrata Publike në vlerë mbi 574,224.94 euro. Ndërsa 

nga planifikimi i vitit 2013 kanë mbetur  për tu realizuar në këtë vit 20 projekte . 

Në organin shqyrtues për ankesa OSHP për periudhën pesë mujore Janar-Maj  2013 nuk ka pasur asnjë ankesë. 

Gjatë muajit janar, shkurt , mars, prill dhe maj të vitit 2013 janë shpall 39 tenderë dhe janë ri tenderuar 9 tenderë.  
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Aktivitetet e drejtorisë së prokurimit janar-maj 2013 

 Nr. i prokurimit Titulli 
Data e 

publikimit 
Data e skadimit  

1 LI613-13-028-5-2-1 

Rregullimi i kanalizimit fekal ne fshatin 
Marevc 

27-May-2013 10-Jun-2013 X 

2 LI613-13-034-5-2-1 

Rregullimi i kanalizimit fekal ne fshatin 
Torine 

23-May-2013 13-Jun-2013 
 

3 LI613-13-013-2-2-1 

Servisimi i aparateve medicionale ri 
tenderim II 

23-May-2013 03-Jun-2013 
 

4 LI613-13-032-2-2-1 

Tërheqja e automjeteve sipas porosisë 
(shërbime te merimangës) 

22-May-2013 10-Jun-2013 
 

5 LI613-13-028-5-2-1 

Rregullimi i kanalizimit fekal ne fshatin 
Marevc 

17-May-2013 07-Jun-2013 
 

6 LI613-13-027-5-2-1 

Rregullimi i kanalizimit fekal ne fshatin 
Rubovc 

17-May-2013 05-Jun-2013 
 

7 LI613-13-030-5-2-1 

Rregullimi i kanalizimit fekal ne fshatin 
Qylage 

17-May-2013 14-Jun-2013 
 

8 LI613-13-029-5-2-1 

Rregullimi i kanalizimit fekal ne fshatin 
Hallaq i Madhe 

17-May-2013 11-Jun-2013 
 

9 LI613-13-020-5-1-1 

Asfaltimi i rrugëve me katër korse 
“Shqipëria” dhe Haradin Bajrami” projekt 

dy vjeqar 
13-May-2013 07-Jun-2013 

 

10 LI613-13-018-5-2-1 Rregullimi i kanalizimit ne Konjuh 10-May-2013 20-May-2013 
 

11 LI613-13-017-2-2-1 

Mirëmbajtja e parqeve dhe parkingjeve te 
qytetit 

02-May-2013 13-May-2013 
 

12 LI613-13-005-1-2-1 

Furnizime me material dhe pajisje te imta 
për mirëmbajtjen e objekteve te 

institucioneve komunale-ri tenderim III 
25-Apr-2013 15-May-2013 

 

13 LI613-13-005-1-2-1 

Furnizim me material për mirëmbajtje te 
objekteve te inst. komunale-ri tenderim II 

25-Apr-2013 05-May-2013 
 

14 LI613-13-015-5-2-1 Rregullimi i kanalizimit ne Gllavice 23-Apr-2013 03-May-2013 
 

15 LI613-13-019-5-2-1 

Mirëmbajtja e objekteve shëndetësore 
Loti1, Loti2, Loti3 

19-Apr-2013 29-Apr-2013 
 

16 LI613-13-013-2-2-1 

Përzgjedhja e një serviseri për pajisje 
medicionale ri tenderim II 

12-Apr-2013 03-May-2013 X 

17 LI613-13-013-2-2-1 Servisimi i aparateve medicionale 12-Apr-2013 22-Apr-2013 
 

18 LI613-13-014-5-2-1 Rregullimi i kanalizimit ne Qallapek 11-Apr-2013 22-Apr-2013 
 

19 LI613-13-020-5--1 NJOFTIMI PARAPRAK 03-Apr-2013 31-Dec-2013 
 

20 LI613-13-005-1-2-1 

Furnizime me material dhe pajisje te imta 
për mirëmbajtjen e objekteve te 

institucioneve komunale-ri tenderim II 
27-Mar-2013 16-Apr-2013 X 

21 LI613-13-017-2-2-1 

Mirëmbajtja e parqeve dhe parkingjeve te 
qytetit 

25-Mar-2013 15-Apr-2013 
 

https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=72195
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=72110
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=72112
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=72043
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=71798
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=71801
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=71821
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=71826
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=71431
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=71493
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=71140
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=70869
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=70874
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=70730
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=70552
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=70218
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=70221
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=70194
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=69890
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=69537
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=69406
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23 LI613-13-011-2-2-1 Servisimi i fotokopjeve 25-Mar-2013 04-Apr-2013 
 

24 LI613-13-019-5-2-1 

Mirëmbajtja e objekteve shëndetësore 
Loti 1, Loti 2 , Loti 3 

22-Mar-2013 12-Apr-2013 
 

25 LI613-13-018-5-2-1 

Rregullimi i kanalizimit fekal ne fshatin 
Konjuh 

22-Mar-2013 10-Apr-2013 
 

26 LI613-13-010-4-2-1 

Hartimi I raportit për vlerësimin strategjik 
mjedisor (VMS) për planin zhvillimor dhe 

urban komunal 
20-Mar-2013 01-Apr-2013 

 

27 LI613-13-002-1-2-1 

Furnizim me material laboratorik – ri 
tenderim II 

19-Mar-2013 29-Mar-2013 
 

28 LI613-13-004-2-3-6 Botimi i kronikes mujore 13-Mar-2013 21-Mar-2013 
 

29 LI613-13-008-2-2-1 

Mirëmbajtja e objekteve te institucioneve 
komunale - shërbimet e furnizimit dhe 

montimit me xhama 
08-Mar-2013 18-Mar-2013 

 

30 LI613-13-015-5-2-1 

Rregullimi i kanalizimit fekal ne fshatin 
Gllavice 

04-Mar-2013 29-Mar-2013 
 

31 LI613-13-014-5-2-1 

Rregullimi i kanalizimit fekal ne fshatin 
Qallapek 

04-Mar-2013 25-Mar-2013 
 

32 LI613-13-013-2-2-1 

Përzgjedhja e një serviseri për pajisje 
medicionale 

04-Mar-2013 28-Mar-2013 
 

33 LI613-13-005-1-2-1 

Furnizim me material për mirëmbajtje te 
objekteve te inst. komunale 

26-Feb-2013 08-Mar-2013 
 

34 LI613-13-007-2-3-6 

Transportimi i nxënësve ne relacionin 
Gadime Vrelle dhe anasjelltas 

21-Feb-2013 28-Feb-2013 
 

35 LI613-13-010-4-2-1 

Hartimi I raportit për vlerësimin strategjik 
mjedisor (VMS) për planin zhvillimor dhe 

urban komunal 
20-Feb-2013 11-Mar-2013 

 

36 LI613-13-011-2-2-1 Shërbimet e servisimit te fotokopjeve 19-Feb-2013 12-Mar-2013 
 

37 LI613-13-005-1-3-6 Furnizim me dru për nevoja te shkollave 19-Feb-2013 22-Feb-2013 
 

38 LI613-13-002-1-2-1 

Furnizim me material laboratorik – ri 
tenderim II 

12-Feb-2013 04-Mar-2013 
 

39 LI613-13-002-1-2-1 Furnizim me material laboratorik 11-Feb-2013 21-Feb-2013 
 

40 LI613-13-008-2-2-1 

Mirëmbajtja e objekteve te institucioneve 
komunale - shërbimet e furnizimit dhe 

montimit me xhama 
08-Feb-2013 01-Mar-2013 

 

41 LI613-13-003-1-2-1 

Furnizim me goma dhe akumulatorë per 
automjete te institucioneve komunale 

05-Feb-2013 15-Feb-2013 
 

42 LI613-13-005-1-2-1 

Furnizime me material dhe pajisje te imta 
për mirëmbajtjen e objekteve te 

institucioneve komunale 
04-Feb-2013 25-Feb-2013 

 

43 LI613-13-001-2-2-1 

Sigurimi Loti 1 dhe Mirëmbajtja Loti 2 i 
objekteve te institucioneve komunale 

01-Feb-2013 11-Feb-2013 
 

44 LI613-13-056-2-2-1 

Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve 
te institucioneve komunale 

01-Feb-2013 11-Feb-2013 
 

45 LI613-13-002-1-2-1 Furnizim me material laboratorik 09-Jan-2013 29-Jan-2013 
 

https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=69433
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=69349
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=69353
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=69171
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=69113
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=68910
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=68726
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=68437
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=68441
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=68442
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=68273
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=68121
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=68058
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=67992
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=67994
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=67725
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=67722
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=67718
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=67219
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=66813
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=66860
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=66862
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=67591
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46 LI613-13-003-1-2-1 

Furnizim me goma dhe akumulatorë për 
automjete te institucioneve komunale 

09-Jan-2013 30-Jan-2013 
 

47 LI613-13-056-2-2-1 

Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve 
te inst. komunale-ri tenderim IV 

03-Jan-2013 25-Jan-2013 X 

48 LI613-13-056-2-2-1 

Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve 
te inst. komunale – ri tenderim II 

03-Jan-2013 13-Jan-2013 
 

 

 

 
Plani i financimit vjetor të investimeve kapitale i Komunës së Lipjanit për vitin 2013 

 
 Programi/përshkrimi Kostoja totale Transferet 

qeveritare 
Të hyrat 
vetanake 

1 Pagesa për vendime gjyqësore 30,000.00 30,000.00  

2 Asfaltimi I Rrugës,,Hajredin Bajrami"ne Lipjan me katër 
korse 

500,000.00 500,000.00  

3 Kanalizimi fsh. Janjevë 150,000.00 100,000.00 50,000 
4 Asfaltimi I rrugës në fshatin-Gllanicë 150,000.00 150,000.00  

5 Kanalizimin fshatin-Rubovc 100,000.00 100,000.00  

6 Ndërtimi i shtëpizës në oborrin e varrezave në fshatin-
Grack e vjetër 

30,000.00  30,000 

7 Asfaltimi i rrugeve ne qytetin e Lipjani: Lagjeja e 
Varoshve,Mretresha Teut,2 korriku,Shaqir 
Hoxha,Ulpiana,12 Qershori 

100,000.00 100,000.00  

8 Rregullimi I trotuareve ne qytetin e Lipjanit 70,000.00 70,000.00  

9 Rregullimi I trotuareve ne fsh:Gadime e Eperme-Gadime e 
Ulet 

125,705.00  125,705 

10 Asfaltimi në fsh-Poturovc 100,000.00 100,000.00  

11 Asfaltimi në fshatin-Dobraj e Vogël 100,000.00 100,000.00  

12 Asfaltimi në fshatin-Hallaq I Vogël 100,000.00 100,000.00  
13 Kanalizimi  në fshatin-Konjuh 110,000.00 110,000.00  

14 Kanalizimi në fshatin-Torinë 100,000.00 100,000.00  

15 Kanalizimi në fshatin-Gllavicë 60,000.00 60,000.00  

16 Kanalizimi në fshatin-Hallaq i Madhë 100,000.00 100,000.00  

17 Kanalizimi në fshatin-Marevcë 60,000.00 60,000.00  

18 Kanalizimi në fshatin-Qallapek 100,000.00 100,000.00  

19 Kanalizimi në fshatin-Qylagë 100,000.00 100,000.00  

20 Kanalizimi në fshatin-Risinovc 100,000.00 100,000.00  

21 Kanalizimi në fshatin Blinajë 100,000.00 100,000.00  

22 Kanalizimi në fshatin Bregu I Zi 100,000.00 100,000.00  

23 Kanalizimi në zonën e re te qytetit te Lipjanit Z1.3 dhe Z1.4 50,000.00  50,000 

24 Asfaltimi I Rrugës zonën e re te qytetit te Lipjanit Z1.3 dhe 
Z1.4 

60,000.00  60,000 

25 Kanalizimi në fshatin-Baicë 148,746.00 27,231.00 121,515 

26 Ujësjellësi për 18 fshatrat: 
Leletiqi,Vershevc,Zllakuqan,Ribari I Madhë, Kraishtë, 
Varigoc, Bregu I Zi ,Bujan,Grack e Vogël,Topliqani,Dobraj e 
Madhe,Dobraj e Vogël, Magure, Medvec, Llugë, Qylagë, 
Torinë, Poturovc 

200,000.00  200,000 

27 Mirëmbajtja e rrugëve te Asfaltuara 50,000.00  50,000 

28 Mirëmbajtja e Ndriçimi Publik 25,000.00  25,000 

29 Bashkëfinancim me donator 122,523.00  122,523 

https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=67595
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=67631
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=67632
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30 Sinjalizim Horizontal dhe Vertikal 25,000.00 25,000.00  

31 Hartimi i projekteve detale 130,000.00 130,000.00  

32 Renovimi i ambulanteve 124,696.00 124,696.00  

33 Ndërtimi I shkollës fillore në fshatin-Bujari 165,213.00 165,213.00  

 TOTALE SHPENZIMET KAPITALE  3,586,883.00 2,752,140.00 834,743.00 

 

Drejtoria Komunale e Prokurimit është  nën përgjegjësi direkt të Kryetarit të Komunës dhe si e tillë i raporton direkt 

atij. 

Megjithatë në këtë aspekt vërejtja më e madhe adresohet në mungesën e një raporti të drejtpërdrejtë ose kualitativ 

në mes të Drejtorisë së Prokurimit dhe Asamblesë Komunale. Në këtë kontekst Drejtoria e Prokurimit në Kuvend 

Komunal raporton së bashku me të gjitha drejtoritë e tjera komunale kur Kryetari i Komunës paraqet raportin e tij 

vjetor të punës. Duke pasur parasysh qëllimin e funksionimit  të drejtorisë së përmes së cilës bëhet shpërndarja e 

parasë së taksapaguesve duhet të ofrojë më shumë transparencë dhe të publikojë raporte kualitative ku duhet të 

përfshihen numri i ofertuesve për një kontratë, çmimet më të cilat ofertojnë operatorët për të njëjtën kontratë, afati 

i kryerjes së punimeve komisioni mbikëqyrës i një tenderi dhe komisioneve vlerësuese. Me publikimin e këtyre të 

dhënave rritet përgjegjësia e  personave që vlerësojnë një kontratë si dhe personave që mbikëqyrin realizimin e një 

kontrate. 

Në anën tjetër edhe nga këshilltarët komunal, sensi i kërkimit të llogarisë dhe transparencës në dhënien e 

kontratave publike përkatësisht në shpenzimin e parave të taksapaguesve të cilët ata janë të thirrur t’i përfaqësojnë 

në organin më të lartë komunal është shumë i ulët. Në këtë kontekst do të ishte shumë mirë që në komisionin për 

hapjen e tenderëve, për vlerësimin e tyre dhe në atë për dhënien e kontratave doemos të jetë dikush nga 

këshilltarët e KK-së, shefat e Grupeve Parlamentare apo anëtarët e Komitetit për Politikë e Financa në mënyrë që të 

instalohet logjika e dhënies së përgjegjësisë. Kjo praktikë nuk është zbatuar deri më tash dhe shih për këtë 

këshilltarët komunalë më shumë janë informuar nga mediat dhe OJQ-të se sa nga Drejtoria e Prokurimit 

drejtpërdrejt për gjërat që ndodhin në këto zyra. 

 

 
KONTRATAT E NËNSHKRUARA  PUBLIKE NGA DREJTORIA E PROKURIMIT JANAR-MAJ 2013 

 

 
Titulli i aktivitetit të prokurimit Çmimi i 

kontratës 

Emri i OE të cilit i 
është dhënë 

kontrata Selia  e OE 

1 Sigurimi dhe mirëmbajtja e objekteve te institucioneve 
komunale ( Loti 2 ) 

32,188.80 NSH "Higjena" Lipjan 

2 Sigurimi dhe mirëmbajtja e objekteve te institucioneve 
komunale ( Loti 1 ) 

108,532.80 Syri I shqiponjës Lipjan 

3 Furnizim me material laboratorik 952.00 Sinorgu Prishtine 

4 Furnizim me goma dhe akumulatorë për automjete te 
institucioneve komunale 

32,916.13 Eurogoma Fushe Kosove 

5 Mirëmbajtja e objekteve te institucioneve komunale - 
shërbimet e furnizimit dhe montimit me xhama 

41,600.00 Al Plast  

6 Hartimi I raportit për vlerësimin strategjik mjedisor (VMS) 
për planin zhvillimor dhe urban  komunal  

27,300.00 INSI Prishtine 

7 Shërbimet e servisimit te fotokopjeve  952.49 Ace Office Obiliq 
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8 Rregullimi I kanalizimit fekal ne Qallapek 58,744.22 Ferizi Lipjan 

9 Rregullimi I kanalizimit fekal ne Gllavice 39,861.79 Dimi Bau Lipjan 

10 Furnizimi dhe montimi I dyerve     

11 Mirëmbajtja e parqeve dhe parkingjeve 2,566.97 TE Muhameti Lipjan 

12 Rregullimi I kanalizimit fekal ne Konjuh 90,220.14 Ferizi Lipjan 

13 Mirëmbajtja e objekteve shëndetësore Loti 1  95,521.60 Lavdimi Lipjan 

14 Mirëmbajtja e objekteve shëndetësore Loti 2  31,918.00 Computers&Elting Prishtine 

15 Mirëmbajtja e objekteve shëndetësore Loti 3  10,950.00 Graniti Suharekë 

 

 

PËRSHKRIM I PARREGULLSIVE TË VËREJTURA 

 

Pavarësia e drejtorisë së  prokurimit është më se e domosdoshme, por në realitet ajo nuk ekziston, Shpesh me letra 

duket çdo gjë në rregull, por realiteti ka vërtetuar se shumë procese tenderuese zhvillohen nën presione politike. 

Mbrojtja nga presionet politike të menaxherit të DP-së duhet të rregullohet  me ligj . 

Sfida e fillim vitit 2013 për komunën e Lipjanit  ka qenë vonesa e drejtorive të tjera si p.sh: drejtorisë të shërbimeve 

publike dhe drejtorisë për planifikimit dhe urbanizmit të cilat kanë ndikuar në drejtorinë e prokurimit publik në  

realizimin e investimeve kapitale për një periudhë katër mujore  të cilat do të paraqesin problem në realizimin e 

proceduarave tenderuese për shkak të fluksit të madh të punëve të cilat  gjithashtu pengon  realizimin me kohë të 

investimeve kapitale të planifikuara për vitin 2013. 

YAHR-i gjatë muajit mars 2013 ka dal me një komunikatë për media ku ka pasqyruar mangësitë e drejtorisë së 

prokurimit publik në komunën e Lipjanit nga e cila  ka kërkuar që të përmirësohen dhe të cilat ishin: 

- Hartimi i planit vjetor dhe mujor të aktiviteteve të Drejtorisë së prokurimit për vitin 2013 e cila është 

paraparë edhe me ligjin për prokurimin publik Nr. 04/L-042, KREU III KËRKESAT E PËRGJITHËSHME, neni 8 Planifikimi 

i Prokurimit. 

- Publikimi i aktiviteteve të Drejtorisë së prokurimit dhe të Drejtorisë së Shërbimeve publike lidhur me ecurinë 

e punës së realizimit të projektit të caktuar duke filluar nga shpallja e tenderit deri tek përfundimi i projektit në ueb 

faqen komunale të komunës së Lipjanit, 

- Informimi me kohë dhe lejimi i shoqërisë civile në të gjitha aktivitetet e Drejtorisë së prokurimit me qëllim të 

bërjes së punës transparente. 

Një episod tjetër tepër specifik dhe jo shumë i hulumtuar i keqpërdorimit të parasë publike dhe i anashkalimit të 

punës nga DP-së është rasti i linjës buxhetore “shërbime dhe mallra”, ku zakonisht tenderët jepen me kuotim të 

çmimeve të cilat janë pengesë për kryerjen e punëve në mënyrë të rregullt dhe në harmoni me ligjin, dhe në ato 

raste nën emrin e "tenderëve të vegjël” bëhen shkelje të mëdha .  

Mos respektimi i kohëzgjatjes së kontratës . 
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Vonesat në realizim të kontratës dhe mosndëshkimi i operatorit ekonomik e shkaktuara janë dominonte në sektorin 

e prokurimit .  

Komuniteti i biznesit, fatkeqësisht ka reflektuar oportunitet në rastet e shkeljeve dhe keq menaxhimit. Ata, nën 

frikën se do të jenë të ndëshkuar, më shpesh kanë zgjedhur heshtjen se sa kundërshtimin për padrejtësitë, dhe në 

ndonjë reagim të rastit ato janë bërë pas një kohe të gjatë e jo në momentin e ndodhjes.  

 

Pikë e dobët e DP-ve janë edhe kriteret e vlerësimit, që do të thotë se vlerësimin e ndonjë oferte duhet ta bëjnë 

njohësit e asaj fushe. Më tutje mbledhjet e Komisionit vlerësuese janë të mbyllura për publikun. Ndonëse Drejtoria e 

Prokurimit është menaxhon kontratat publike, faji për shumë probleme nuk është vetëm tek kjo zyre por lidhet edhe 

me udhëheqësin e lartë të Ekzekutivit Komunal. Gjithashtu, veçohet se : 

-Nuk ka raport të rregullt dhe të detajuar për ta paraqitur para Kuvendit Komunal për tenderët, 

-Mënyra e raportimit shkarazi, tejet sipërfaqësor duke përshkruar numër lëndësh e projektesh, por jo edhe 

informata të tjera të nevojshme e më në detaje, 

- Mungon praktika e mbikëqyrjes kualitative të progresit të zhvillimit të punëve e veçanërisht procedura e pranimit 

teknik pas përfundimit të punëve. Komisionet mbikëqyrëse të një kontrate janë jo serioz në shumicën e rasteve ata 

as nuk dalin ti mbikëqyrin punët.   

-Një tjetër sfidë, që është mangësi e DP-së, është përcjellja e të gjitha kontratave të nënshkruara më herët se a po 

zbatohen, skadimin e afatit të tyre, vazhdimin e tyre me kohë dhe shpalljen e projekteve me kohë, sepse çdo 

problem, vonesë, shkelje i atribuohet DP-së. Ajo i harton, zhvillon procedurat për të gjitha vlerat e kontratave si: 

minimale, të vogla, të mesme dhe të mëdha për të gjitha i përpilon kontratat dhe i nënshkruan ato. 

Një pjesë e projekteve kapitale, përkatësisht të kontratave publike financohen edhe nga organet e Qeverisë 

Qendrore në territor të Komunës së Lipjanit. Ndër vërejtjet kryesore të paraqitura nga Drejtoria e Prokurimit por 

edhe qytetarët janë pikërisht këto lloje të kontratave, qoftë në aspektin procedural por edhe në kualitetin e 

projektit. 

Projektet e financuara nga organet e Qeverisë Qendrore nuk kanalizohen përmes Drejtorisë të Prokurimit por ato 

tenderohen dhe procedohen përmes Zyrave të Prokurimit të Ministrive përkatëse dhe në këtë kontekst komuna nuk 

kanë kurrfarë roli. Pikërisht këto projekte janë më të kritikuarat për kualitetin e tyre ngase mungon mbikëqyrja nga 

ana e Ministrive sponsorizuese. Ndërsa ka pasur raste kur Ministritë kanë kontraktuar kompani të cilat janë të pa-

pëlqyeshme për komunat për shkak përvojës së hidhur në projekte të kaluara. Këto kontrata publike karakterizohen 

me vonesat më të mëdha në realizim sa i përket afateve kohore. 

Prandaj është e një rëndësie të veçantë që komuna të ketë “pronësi” në projektet që zhvillohen në territorin e tyre, 

sepse kritikat, vërejtjet dhe kualiteti i dobët gjithmonë adresohen në emër të komunave nga qytetarët të cilët nuk 

kanë njohuri se komunat nuk kanë të bëjnë asgjë në aspektin procedural apo të mbikëqyrjes në këto projekte . 

 

PËRFUNDIMET 

 

1. Raportet e Auditorit Gjeneral  merren pak parasysh nga komuna dhe nuk gëzojnë vëmendjen e duhur nga 

shoqëria civile dhe mediat lokale; 

2. Konstatimet dhe të gjeturat e raporteve të Auditorit çdo vit përsëriten, ndërsa komuna është shume pak duke 

bërë në përmirësimin e të gjeturave dhe në eliminimin e parregullsive, në fakt gjendja në sektorët e prokurimit po 

përkeqësohet çdo vit e më shumë; 
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3. Ekipi që ka kryer punën në këtë projekt, në terren dhe në përpunim të informacioneve, ka parë se DP-ja është një 

drejtori pak u përfshirë në publik, me mangësi të mëdha të raportimit të rregullt para organeve tjera. Arkivat e saj 

kanë dokumentacione, në të cilat mund të gjenden provat për shkeljet e përditshme që bëhen gjatë menaxhimit të 

parasë publike. Stafi i DP-së, thuhet nga njohësit e rrethanave, është i ndikuar dhe i kontrolluar nga udhëheqja 

politike, e cila përmes lidhjeve me biznesin përcakton përfituesit e tenderëve dhe jo kriteret tjera relevante 

ekonomike; 

4. Për shkak të mungesës së planifikimit dhe vlerësimit real shpeshherë punët shtesë i shoqërojnë kontratat 

ndonjëherë edhe mbi 10% të vlerës origjinale si pasojë e mos planifikimit në bazë të projekteve të detajuara; 

5. Çmimi më i ulët ka qenë kriter dëmtues gjatë përzgjedhjes së kompanive. Nuk është kërkuar garancion për 

cilësinë e punës apo shërbimin, nuk është shikuar fuqia e ndërmarrjes dhe kualiteti i produkteve të saja në vende 

tjera. Nuk janë trajtuar barabartë ofertuesit. Nuk ka pasur ekspertë nga jashtë në komisionet pranuese. Nuk ka pasur 

kontroll të administrimit, nuk ka pasur sistemim; 

6. Është krijuar kulturë e kontraktimit të punëve duke blerë shërbime apo mallra me çmime më të shtrenjta se në 

treg. Shpesh krijohen aneks kontrata, të qëllimshme apo bazuar në nevoja për shkak të paraqitjes së pa-

planifikimeve, të cilat i kanë marrë shumë para buxhetit; 

 

 

REKOMANDIMET 

Nga ky raport hulumtues për prokurimin, domosdo dalin rekomandime, të cilat duhet të jetësohen për të siguruar 

prokurim të paanshëm, transparent dhe llogaridhënës. 

 

Rekomandimet konkrete: 

• Duhet të rritet transparenca nga qeveria lokale në procesin e dhënies së tenderëve kontratave; 

• DP-ja duhet të botojnë pasqyra mujore apo tre-mujore për rrjedhën e harxhimeve të parasë publike nëpërmjet 

tenderëve të realizuar; 

• DP-ja duhet të kenë një faqe të veçantë të internetit, në të cilën do të publikoheshin informata relevante për 

prokurimin, kompanitë që garojnë, vendimet dhe procesverbalet e komisionit vlerësues dhe të pranimit të ofertave, 

raportet për ecurinë e secilit tender; 

• Për çdo tender duhet të ftohen mediat, jo vetëm në hapjen e tyre dhe nuk duhet të plasohen vetëm informatat 

mbi procedurën, por duhet dhënë edhe informata të tjera që pasqyrojnë edhe aspekte të konkurrimit, të dinamikës 

së kryerjes së punimeve dhe të kryerjes së pagesave; 

• Ndryshimi i kërkesave për tender nuk duhet të jetë shabllon dokumenti standard, ai të bëhet varësisht nga nevoja 

për shpalljen e tenderit; 

• Plani vjetor  i prokurimit të publikohet në ueb-faqet zyrtare të komunës. 

• Të hapet paraprakisht një link në Ueb-faqen e komunës ku do të publikohen emrat, shumat dhe kushtet e 

subjekteve që kanë ofertuar ku do të kenë mundësi të gjithë qytetarët të shohin ku do të plotësohej parimi i parë i 

prokurimit publik;  

• Pranimi teknik i punëve të bëhet jo vetëm nga stafi i komunës por të ftohet edhe një përfaqësues nga shoqëria 

civile dhe një ekspert i atij punimi që është kryer, ku votimi të jetë i baraspeshuar; 
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• Të bëhet ndryshimi i kriterit të dhënies së tenderëve, përkatësisht të mos jetë kriteri i çmimit më të ulët por të hyj 

në funksion më shumë kriteri ekonomikisht më i favorshëm ku të dy kriteret kanë ekzistuar në Ligjin 2003/17; 

• Mediat lokale të hulumtojnë kontratat publike dhe të raportojnë kur të gjejnë shkelje të procedurave, duke u 

larguar kështu nga ndikimet e komunave apo të kompanive private; 

Realizimi i pikave të lartë cekura do të ndikoj pozitivisht për prokurim të suksesshëm. Nuk do të kenë mundësi që të 

punojnë jo-profesionistët sepse do të kenë konkurrencë të mjaftueshme, nuk do të shpenzohet buxheti i komunës 

më së shumti në muajin Dhjetor, do të ketë përgjegjësi, qytetarët do të jenë të kënaqur për punën e subjekteve 

private, materialet do jenë me ISO standarde, do të konkurrojnë bizneset serioze sepse do të eliminoheshin 

paragjykimet për korrupsion. 

REFERENCA 

Në hartimin e këtij raporti, ekipi i punës është mbështetur në këto dokumente: 

1. Ligji për Prokurim Publik i Republikës së Kosovës; 

2. Ligji për Qasje në Dokumente Zyrtare; 

3. Raportet e Progresit të Komisionit Evropian (2011, 2012,); 

4. Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për Lipjanin, 2012; 

7. Artikuj nga mediat e shkruara; 

8. Intervista me përfaqësues të komunitetit të bizneseve; 

9. Arhiva e Drejtorisë së prokurimit në komunën e Lipjanit 

10. ueb faqja e KRPP-së https://krpp.rks-gov.net  

 

RRETH YAHR-it 

 

Asociacioni I të Rinjve për Drejtat e Njeriut-Youth Associatrion For Human Rights  (YAHR ) është themeluar me 30 

korrik të vitit 2000. 

Vizioni I Organizatës Joqeveritare është krijimi një shoqërie demokratike , tolerante dhe ku do të respektohen të 

drejtat njeriut. 

Mision I YAHR-it është Avancimi ,mbrojtjen dhe  identifikimin e shkeljeve të drejtave të njeriut kryesisht me anë të 

aktivitete rinore.  

Organizata jonë ka një bashkëpunim të mirë me donatorët dhe partneret:  OSCE, UNHCR, Save the Children, 

Worldvision, ATRC,IREX, OHCHR, U.S. Embassy in Pristina, USAID, UNDP, World Bank, Swiss Agency for Development 

(SDC)  dhe Olof Palme International Center. 

Organizata YAHR ka kapacitete menaxhuese pasi që nga viti 2009 jemi duke e monitoruar punën e dy institucioneve 

lokale në komunën e Lipjanit: të legjislativit dhe atë të ekzekutivit. 

 

 

 

https://krpp.rks-gov.net/
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