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 Përmbledhje ekzekutive,  

 PËRSHKRIMI I PROBLEMEVE DHE FUNKSIONIMIT TË AUTORITETEVE KONTRAKTUESE  

 PËRSHKRIM I PARREGULLSIVE TË VËREJTURA. 
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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 tre mujore Qershor-Shtator 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 Drejtorisë 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 e raporteve të auditorëve dhe të artikujve nga 

mediat, 

2. Tryeza të rrumbullakëta për të nxitur prokurim 

profesional dhe transparent, 

3. Fokus-grupe me akter relevantë për të diskutuar sfidat 

dhe problemet kryesore të këtij sektori, 

4. Pyetësor me biznese lokale. 
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PËRSHKRIMI I PROBLEMEVE DHE FUNKSIONIMIT TË AUTORITETEVE KONTRAKTUESE  

 

Vërehet një jo seriozitet  në menaxhim e Drejtorisë së Prokurimit në Lipjan gjatë tre mujorit Qershor-Shtator 2013. 

Deri në hartimin e këtij raporti për këtë vit 2013 janë nënshkruar 28 kontrata Publike në vlerë mbi 2,233,159.91 

euro. Ndërsa nga planifikimi i buxhetit për investime kapitale të vitit 2013 kanë mbetur  për tu realizuar afër 20 

projekte . 

Në organin shqyrtues për ankesa OSHP për periudhën tre mujore Qershor-Shtator 2013  ka pasur dy ankesë dhe atë 

për të njëjtin tender ku OSHP-ja ka konstatuar se ka pasur shkelje serioze nga Drejtoria Komunale e Prokurimit në 

Lipjan. 

Gjatë muajve Janar-Shator të vitit 2013 janë shpall 53 tenderë prej tyre janë ri tenderuar 10 tenderë ose 18,86 %,po 

ashtu kemi pasur 10 anulime të tenderëve,  

 

LISTA E TËNDERVE TË KONTRAKTUARA NGA DREJTORIA KOMUNALE E PROKURIMIT NË LIPJAN 
GJATË PERIUDHËS JANAR-GUSHT 2013 

 

Nr. Nr. i prokurimit Titulli 
Fituesi  Shuma e 

kontraktuar 

1 LI613-13-042-5-2-1 
Meremetimi i objektit te shkollës ne 

Sllovi 
Qendrimi ShPK 

70 028.00  € 

2 LI613-13-044-5-2-1 
Asfaltimi i rrugës qe lidhe Kraishten 
me fshatrat e komunës se Shtimes 

Bageri 
218,535.00 € 

3 LI613-13-045-5-2-1 
Asfaltimi i rrugës ne fshatin Dobraj e 

Vogel 
Bageri Company 

151,314.50  € 

4 LI613-13-043-5-2-1 
Asfaltimi i rrugës se UÇK-se ne fshatin 

Kroimir 
Kosova Asfalt 

63,301.00 € 

5 LI613-13-047-5-2-1 
Asfaltimi i rrugës ne fshatin Hallaq i 

Vogel 
Kosova Asfalt 

164,206.60 € 

6 LI613-13-046-5-2-1 Asfaltimi i rrugës ne fshatin Gllanice Kosova Asfalt 198,997.55 € 

7 LI613-13-030-5-2-1 Rregullimi i kanalizimit ne Qylagë NTP “Te Muhameti” 158,355.00 € 

8 LI613-13-034-5-2-1 Rregullimi i kanalizimit ne Torine NTP “Euro Toni” 126,309.90 € 

9 LI613-13-040-1-2-1 Furnizim me thëngjill Loti 2 Ajroni 40,708.20 € 

10 LI613-13-044-5-2-1 
Themelimi i laboratorëve ne shkollën 

e mesme profesionale-rajonale te 
bujqësisë 

Loti 1 NNT “Lavdimi”, Loti 2 
Biolabi 

Loti 1  22,755.14 € 
Loti 2 31,946.20 € 

11 LI613-13-040-1-2-1 Furnizim me dru Loti 1 Meteor 66,900.50 € 

12 LI613-13-027-5-2-1 Rregullimi i kanalizimit ne Rubovc NTSH “Kushtrimi NM” 332,189.20 € 

13 LI613-13-029-5-2-1 
Rregullimi i kanalizimit ne Hallaq i 

Madhe 
NTP “Te Muhameti” 

88,573.00 € 

14 LI613-13-013-2-2-1 
Servisimi i aparateve medicionale ri 

tenderim II 
Biotek Kosova 

770.00 € 

15 LI613-13-018-5-2-1 Rregullimi i kanalizimit ne Konjuh NTP “Ferizi” 90,220.14 € 

16 LI613-13-017-2-2-1 
Mirëmbajtja e parqeve dhe 

parkingjeve te qytetit 
NTP”Te Muhameti” 

2,566.97 € 

17 LI613-13-015-5-2-1 Rregullimi i kanalizimit ne Gllavice NNP “Dimi Bau” 39,861.79 € 

18 LI613-13-019-5-2-1 
Mirëmbajtja e objekteve 

shëndetësore Loti1, Loti2, Loti3 
Loti 1   Lavdimi    Sllovi    

Lipjan 
Loti 1   95 521.60 € 
Loti 2   31 918.00 € 

http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=76231
http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=76134
http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=76044
http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=76053
http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=75836
http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=75861
http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=75414
http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=75287
http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=74948
http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=74828
http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=74740
http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=73792
http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=73708
http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=72112
http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=71493
http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=71140
http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=70730
http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=70552
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Loti 2   Konzorc. “Elting & 
Computers 1” Prishtine 

Loti 3   Graniti        Suharekë 

Loti 3   10 950.00 € 

19 LI613-13-014-5-2-1 Rregullimi i kanalizimit ne Qallapek NTP “ Ferizi” 41,600.00 € 

20 LI613-13-011-2-2-1 Servisimi i fotokopjeve Ace Office 952.49 € 

21 LI613-13-002-1-2-1 
Furnizim me material laboratorik – ri 

tenderim II 
Sinorg 

952.00 € 

22 LI613-13-004-2-3-6 Botimi i kronikes mujore Prishtina Press 5,364.00 € 

23 LI613-13-008-2-2-1 
Mirëmbajtja e objekteve te 

institucioneve komunale - shërbimet 
e furnizimit dhe montimit me xhama 

DPZ “Al - Plast” 
41,600.00 € 

24 LI613-13-007-2-3-6 
Transportimi i nxënësve ne relacionin 

Gadime Vrelle dhe anasjelltas 
NTP “Autotaxi Fadil Pacolli” 

Vrelle 
3,200.00€ 

25 LI613-13-005-1-3-6 
Furnizim me dru për nevoja te 

shkollave 
Art Projekt 

6,352.50 € 

26 LI613-13-003-1-2-1 
Furnizim me goma dhe akumulatorë 

për automjete te institucioneve 
komunale 

“Eurogoma “ ShPK 
32,916.13 € 

27 LI613-13-001-2-2-1 
Sigurimi Loti 1 dhe Mirëmbajtja Loti 2 

i objekteve te institucioneve 
komunale 

Loti 1 , Syri i Shqiponjës - 
Ferizaj, Loti 2  Higjiena  

Lipjan 

Loti 1 =108,532.80, 
Loti 2   96566,40 € 

28 LI613-13-056-2-2-1 
Servisimi dhe mirëmbajtja e 

automjeteve te institucioneve 
komunale 

DPZ “Suzuki” 
129,559.10 € 

 
 

 

 
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  

http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=70194
http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=69433
http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=69113
http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=68910
http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=68726
http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=67994
http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=67219
http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=66860
http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=1&PCID=-1&CtlID=ViewNotices&ID=66862
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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 

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 

 

 

Lista e anulimeve të tenderëve Janar-Shtator 2013 
 

Titulli Data e publikimit 

Furnizim me material për mirëmbajtje te objekteve te inst. komunale-ri tenderim  24-Jul-2013 

Shërbimet e merimangës –ri tenderim 16-Jul-2013 

Kanalizimi MArevc 01-Jul-2013 

Shërbimet e merimangës 24-Jun-2013 

Furnizim me material për mirëmbajtje te objekteve te inst. komunale-ri tenderim III 30-May-2013 

Furnizim me material per mirmbajtje te objekteve te inst. komunale-ri tenderim II 25-Apr-2013 

Servisimi i aparateve medicionale 12-Apr-2013 

Furnizim me material për mirëmbajtje te objekteve te inst. komunale 26-Feb-2013 

Furnizim me material laboratorik 11-Feb-2013 

Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve te inst. komunale – ri tenderim II 03-Jan-2013 
 

 

 

PËRSHKRIM I PARREGULLSIVE TË VËREJTURA 

 

 

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. 
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YAHR-i gjatë muajit Qershor 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: 

 19 Qershor 2013:  Organizata Joqeveritare YAHR  nëpër mes një  komunikate për media ka shpreh 

shqetësimin e saj,  për jo menaxhimin e mirë të parasë publike nga drejtoria prokurimit në komunën e 

Lipjanit. 

 Në tenderin e  datës 15.05.2013 nga drejtoria komunale  e prokurimit për asfaltimin e rrugëve me 4 korse 

”Shqipëria” dhe “Haradin Bajrami”  , taksapaguesve të komunës së Lipjanit i ka kushtuar 628,911.00 € më 

shumë se nga oferta me çmim më të ultë e ofruar nga kompania tjetër. Fitues i këtij tenderi është kompania 

“Bageri” nga Ferizaji me ofertën prej 2,888,108.00€ , ndërsa konzurciumi “Baskom-Eskavator” me  ofertën 

me të ultë 2,289,197.36 €   është eliminuar nga gara me  arsyetimin e vetëm se kompania “Baskom” nuk e 

ka lajmëruar me kohë konzerciumin  me kompaninë “Eskavator” nga Ferizaji. Kështu që,  komuna e Lipjanit 

për vitet e ardhshme do të hy në obligime buxhetore 2,333,108 €, sepse për këtë vit 2013 me planifikimin 

buxhetor janë paraparë vetë 500 mijë euro për këto rrugë dhe kurrë ti shtohen obligimet tjera kontraktuese 

të bartura nga vitet e kaluara do të thotë se komuna e Lipjanit është në obligime për vitet e ardhshme afër 4 

milion euro. Andaj, YAHR-i patë ftuar drejtorinë komunale të prokurimit që të ketë kujdes në menaxhimin sa 

më të mirë të parasë publike. 

 

 12 Gusht 2013:  Organizata Joqeveritare YAHR  përsëri nëpër mes një komunikate për media reagon. Ku pas 

ankesës së kompanisë “Eskavator” në Organin Shqyrtues të Prokurimit (OSHP) me 24 Qershor 2013. OSHP-ja 

me datën 14 Korrik 2013 nr.200/13 merr vendim në dobi të kompanisë “Eskavator” dhe lëndën e tenderit 

komplet i ja kthen Drejtorisë komunale të Prokurimit për rishqyrtim. Ku ndër të tjera konstatohet se ka 

pasur shkelje të procedurave:  

• Neni 6 i Ligjit për prokurimin publik-Ekonomiciteti dhe efikasiteti.  

• Neni 7 i Ligjit për prokurimin publik-Barazia ne trajtim jo-Diskriminimi. Eksperti shqyrtues i OSHP-së i 

bazuar ne dokumentacionin e paraqitur ka konstatuar se autoriteti kontraktues nuk ka respektuar këtë nen 

për arsye se tek kërkesat teknike profesionale ka kërkuar specifikime qe kane për qellim të favorizoj ose të 

eliminoj konkurrencën ne mes te operatoreve ekonomike. 

• Nenin 59 i Ligjit për prokurimin publik-Ekzaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve. pasi qe, gjate 

ekzaminimit, krahasimit, dhe vlerësimit te ofertave Drejtoria komunale e Prokurimit  nuk e ka marr për baze 

dokumentet qe kane te bëjnë me Deklaratën e përbashkët si partner në konzorcium, faturën e KEK-ut, dhe 

marrëveshjen e cila i përcakton përgjegjësit individuale dhe grupore te përfaqësuesve te konzorciumit.  

• Nenin 60.1.1, i Ligjit për prokurimin publik-Kriteret për dhënien e kontratës ku  paneli shqyrtues ka 

konstatuar se Drejtoria komunale e Prokurimit  nuk e ka respektuar nenin 60 te Ligjit për prokurimin publik-, 

ku kriter për dhënie te kontratës është tenderi i përgjegjshëm me çmim me te ulet.  

• Neni 64 i Ligjit për prokurimin publik-Dheshmit e kërkesave.  

• Neni 65 i Ligjit për prokurimin publik-Pranueshmeria e kandidateve.  
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Por, me gjithë vërejtjet e OSHP-së, Drejtoria Komunale e Prokurimit në Komunën e Lipjanit prapë pas 

rishqyrtimit të tenderit ja jep kompanisë “Bageri” nga Ferizaji me ofertën prej 2,888,108.00€ , ndërsa 

konzurciumi “Baskom-Eskavator” me  ofertën me të ultë 2,289,197.36 €   eliminohet nga gara. Me këtë 

prapë taksa paguesit e komunës së Lipjanit do të dëmtohen me vlerën prej 628,911.00 €. 

 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 . 

 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. 
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Tabele e projekteve të implementuara dhe në implementim Janar-Qershor 2013 
 

Nr 
 

Titulli i 
projektit 

 

Vendbanimi 
 

Financuar 
 

Kostoja e 
projektit  

ne € 

Madhës
ia e 

projekti
t ne m’ 

Realizi
mi ne 
teren 
ne m’ 

 

Në 
procedur

ë për 
realizim 

m’ 

Viti i 
impl
eme
ntimi

t 
 

Menaxheri 
 

1 
Ndërtimi i 
kanalizimit 

Gllavicë K.K Lipjan 39,861.79 2281.m’   
 

2013 
 

N. Dedushi 

2 
Ndërtimi i 
kanalizimit 

Qallapek 
 

K.K.Lipjan 
49,316.74 

2,885.m
’ 

  
 

2013 
 

F. Banushi 

3 
Ndërtimi i 
kanalizimit 

Konjuh 
 

K.K Lipjan 
90,220.14 7058.m’   

 
2013 

 
M.Qeriqi 

 
4 
 

Asfaltimi i 
rrugës 

Shalë- 
Krojmir 

K.K Lipjan 
752,949.69

2 
5000.m’   

2011 
2012 

 
F.Banushi 

5 
Ujësjellësi për 

14 fshatra 

Smallushë-
Lugaxhi –
Rubovc - 
Babush 

K.K.Lipjan 
USAID 

 ,   
2011 
2012 
2013 

 
 

M. Qeriqi 

6 
Ndërtimi i 
kanalizimit 

Krojmir K.K.Lipjan 144,213.93 7225.m’   
 

2012 
2013 

N.Dedushi 

7 

Asfaltimi i 
rrugës “Lidhja 

e Prizrenit” 
me katër korsi 

Lipjan K.K Lipjan 
1,215,074.7

0 
1623.m’ 

 
 

 

 
 

2012 
2013 

 
N.Dedushi 

8 
Ndërtimi i 
kanalizimit 

Lipjan 
Banullë 

KK Lipjan 
Participim i 
qytetarëve 

35,584.22 1800m’   
2012 
2013 

Rr. Olluri 

9 
Ndërtimi i 
kanalizimit 

Lagja Akllapi K.K Lipjan 120,683.19 
6173.93

m’ 
  2013 M. Qeriqi 

10 
Asfaltimi i 

rrugës 
Sllovi  334,959.10 2705.17   

2012 
2013 

N. Dedushi 

11 
Asfaltimi i 

rrugës 
Vrellë e 
Gadimes 

K.K Lipjan 223,020.08 4050 m’   2013 M. Qeriqi 

12 

Ujësjellësi 
Lipjan 

(ndërrimi i 
gypave) 

Lipjan 
Bashkëfinan

cim 
 850m’   

2012 
2013 

Rr.Olluri 

 

 

PËRFUNDIMET 

 

1. Raportet e Auditorit Gjeneral  merren pak parasysh nga komuna , 

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; 
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 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; 

 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; 

5. Raporti kryetarit për gjashtë mujorin e parë 2013; 

6. Artikuj nga mediat e shkruara; 

7. Intervista me përfaqësues të komunitetit të bizneseve; 

8. Monitorimi i drejtpërdrejtë i hapjeve të ofertave në tenderë; 

9. Arhiva e Drejtorisë së prokurimit në komunën e Lipjanit 

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

11. Uebfaqja e Komunë së Lipjanit: http://kk.rks-gov.net   

 

 

 

 

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


RAPORT MONITORUES PËR PROKURIMIN PUBLIK NË KOMUNEN E LIPJANIT 2 / SHTATOR 2013                          11 
 

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. 

Ueb faqet e YAHR-it: 

http://ngoyahr.weebly.com/  

http://yahr-monitorimi.weebly.com/  

http://yahrprokurimi.weebly.com/  

http://zgjedhjet2010.weebly.com/  

http://zgjedhjet2013.weebly.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ngoyahr.weebly.com/
http://yahr-monitorimi.weebly.com/
http://yahrprokurimi.weebly.com/
http://zgjedhjet2010.weebly.com/
http://zgjedhjet2013.weebly.com/
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