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PËRMBAJTJA : 

 Përmbledhje ekzekutive,  

 PËRSHKRIMI I PROBLEMEVE DHE FUNKSIONIMIT TË AUTORITETEVE KONTRAKTUESE  

 PËRSHKRIM I PARREGULLSIVE TË VËREJTURA. 

 PËRFUNDIMET 

 REKOMANDIMET 

 REFERENCA 

 RRETH YAHR-IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Ambasadës Gjermane ne Prishtinë." 
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

 

 

Ky raport përfshinë periudhën nëntë mujore Janar-Shtator 2014, 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 në vitin 2013 dhe në vitin 2014 e mbështetur nga Ambasada Gjermane 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 2014 , 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 vullnet dhe seriozitet  në menaxhim e Drejtorisë së Prokurimit në Lipjan gjatë nëntë mujorit Janar-

Shtator 2014. 

Deri në hartimin e këtij raporti për këtë vit 2014 janë nënshkruar 30 kontrata Publike në vlerë mbi 1,359,364.93 

euro. Ndërsa nga planifikimi i buxhetit për investime kapitale të vitit 2014 kanë mbetur për tu realizuar afër 8 

projekte . 

Në organin shqyrtues për ankesa OSHP për periudhën nëntë mujore Janar-Shtator 2014  nuk ka pasur asnjë ankesë 

që do të thotë nuk ka pasur shkelje serioze nga Drejtoria Komunale e Prokurimit në Lipjan. 

Gjatë muajve Janar-Shator të vitit 2014 janë shpall 54 tenderë prej tyre janë ri tenderuar 10 tenderë ose 18,86 %, 

ndërsa kemi pasur 11 anulime të tenderëve,  

Është arritur të nënshkruhet memorandumi i mirëkuptimit1 në mes Kryetarit të Komunës së Lipjanit Z. Imri Ahmetit 

dhe përfaqësuesve të organizatës YAHR , për monitorimin e aktiviteteve të Drejtorisë së Prokurimit me qëllimi të 

menaxhimit sa më të mirë parasë publike. Në kuadër të këtij memorandumi përfaqësuesve të organizatës YAHR i 

lejohet pjesëmarrja në cilësinë e monitorueseve në proceset e hapjes dhe vlerësimit të tenderëve.  

Organizata  YAHR-ë e vlerëson si një hap shumë i rëndësishëm nga ana e kryetarit Z. Imri Ahmetit në ngritjen e 

bashkëpunimit me shoqërinë civile me qëllimi të  ngritjes e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve lokale 

karshi qytetarëve dhe në menaxhimin sa më të mirë të parasë publike. 

Projekt i monitorimit të drejtorisë së prokurimit është vazhdimësi e projektit të vitit 2013 i përkrahur nga Ambasada 

Amerikane në Prishtinë , ndërsa këtë vit 2014 mbështet nga ambasada Gjermane në Prishtinë. Në kuadër të këtij 

projekt organizata YAHR do të monitorojë drejtorin e Prokurimit dhe do të dal me raporte monitoruese në kuadër të 

cilave do të ketë analiza, vlerësime dhe rekomandime 

 

LISTA E TËNDERVE TË KONTRAKTUARA NGA DREJTORIA KOMUNALE E PROKURIMIT NË LIPJAN 
GJATË PERIUDHËS JANAR-SHTATOR 20142 

 

Nr. Nr. i prokurimit Titulli 
Fituesi  Shuma e 

kontraktuar 

1 LI613-14-001-2-3-6 
Transporti i nxënësve me nevoja te 

veçanta nga vendbanimi deri te 
shkolla Haredin Bajrami ne Magure 

Auto taxi “Sherif Shasivari”. 
1,725.00€ 

                                                             
1 https://www.facebook.com/YAHR.Kosovo/photos/pcb.821379311219293/821379047885986/?type=1&theater  
2 Shënimet janë marrë nga ueb faqja zyrtare e KRPP-së (Komisionit Rregullator të Prokurimit Publik të Kosovës) deri në ora 
12.00 të datës 7 tetor 2014. 

https://www.facebook.com/YAHR.Kosovo/photos/pcb.821379311219293/821379047885986/?type=1&theater
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Llot-I - ri tenderim 

2 LI613-14-001-2-3-6 

I, Transporti i nxënësve me nevoja te 
veçanta nga vendbanimi deri te 

shkolla Vëllezërit Frasheri ne Lipjan  
Lloti-II,dhe anasjelltas”   - ri tenderim 

Auto taxi “Merxhan Aliu”. 

2,750.00€ 

3 LI613-14-001-2-3-6 

Transporti i nxënësve me nevoja te 
veçanta nga vendbanimi deri te 

shkolla Vëllezërit Frasheri ne Lipjan 
Lloti-II,dhe anasjelltas” - ri tenderim 

Auto taxi “Merxhan Aliu”. 

2,750.00€ 

4 LI613-14-004-1-3-6 
 Furnizimi dhe montimi i 

dyerve ne shkollën “Vëllezërit 
Frasheri”- 

ITBM Solutions 
4,976.65€ 

5 LI613-14-003-5-3-6 
Rregullimi i press konferencave dhe 

zyrës se kryetarit 
Ideadesing 

5991.50 € 

6 LI613-14-005-5-3-6 
Rregullimi i kanalizimit fekale ne 
rrugën Shqipëria dhe 2 Korriku 

: Hidrotek 
1,387.55 € 

7 LI613-14-010-2-2-1 

Mirëmbajtja (sanimi) i rrugëve te 
asfaltuara si dhe mirëmbajtja (sanimi) 

i rrugëve te kategorisë se IV në 
Komunën e Lipjanit. 

“EL-BAU” SHPK 

74.85€ 

8 LI613-14-015-5-2-1 
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Ribar i 

Madh-faza II 
“PAPEMBURG-ADRIANI” 

10,8682.72€ 

9 LI613-14-014-5-2-1 
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Dobrajë 

e Madhe-faza II 
“LINDA” SHPK 

72,255.56 € 

10 LI613-14-013-1-3-6 
Furnizimi me uniforma verore për 

zjarre fikës 
Arta-Tex 

2,130.00.€ 

11 LI613-14-016-5-2-1 Meremetimi i objekteve të QKMF-së Termomontimi -Prishtinë 13,264.00 

12 LI613-14-011-1-3-6 
 FURNIZIMI ME PAISJE TË 

TEKNOLOGJISË INFORMATIVE 
NTP”VLERA” 

4,756.00€ 

13 LI613-14-017-1-3-6 Furnizimi me mobile të QKMF-së Metali- Pozhoran 6,277.00.€ 

14 LI613-14-007-1-2-1 
Furnizimi i institucioneve të komunës 
së Lipjanit me naftë dhe derivate të 

naftës 

“Standard Benz“. 
26,415.00€ 

15 LI613-14-019-5-2-1 Asfaltimi i rrugës në fshatin Qylagë “Eurotrans&euru-Abi”   86,339.69 € 

16 LI613-14-018-5-2-1 
Asfaltimi i rrugës në fshatin Gadime e 

epërme 
“Kosova Asfalt   

139,041.89 € 

17 LI613-14-028-5-2-1 
Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit në 

qytetin e Lipjanit 
N.P.SH “Parajsa”-Lipjan 

104.275,62€ 

18 LI613-14-025-5-2-1 
Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit në 

fshatin Kojskë 
NTP “FERIZI”-LIPJAN 

65.966,52€ 

19 LI613-14-026-5-2-1 
Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit në 

fshatin Ribar i Vogël 
N.T.P “FERIZI”-Lipjan 

41.880,50€ 

20 LI613-14-027-5-2-1 
Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit në 

fshatin Marevc 
N.SH.P “Dimi Bau”-Lipjan 

68.266,00€ 

21 LI613-14-019-2-2-1 

Mirëmbajtja dimërore dhe verore e 
rrugëve të qytetit të Lipjanit, Pastrimi 

dimëror i rrugëve të komunës së 
Lipjanit dhe bartja e mbeturinave nga 

institucionet e komunës së Lipjanit. 

K.R.M “PASTRIMI” SH.A-
PRISHTINË 

140,017.63 

22 LI613-14-022-5-2-1 
Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit në 

fshatin Llugë 
NTP “Eing-com”-Podujevë 

44,993.03€ 

23 LI613-14-033-1-2-1 
Furnizimi me thëngjill për shkolla, 
QKMF-së dhe shtëpinë e Kulturës 

NTSH “AOME”-Prishtinë 
30,236.00.€ 

24 LI613-14-030-1-2-1 
Furnizimi me dru për shkolla, QKMF-

në dhe shtëpinë e kulturës të 
komunës se Lipjanit 

NTP “JETA” 
53,424.80 € 

25 LI613-14-012-2-2-1 
Furnizimi dhe mirëmbajtja e shenjave 
horizontale dhe vertikale në komunën 

e Lipjanit 

NTP “Jona”shpk 
90.50 € 



RAPORT MONITORUES PËR PROKURIMIN PUBLIK NË KOMUNEN E LIPJANIT 3 / TETOR 2014                          5 
 

26 LI613-14-029-1-2-1 
Furnizimi me aparate të Teknologjisë 

Informative 
NTP “Vlera” 

6,415.00 € 

27 LI613-14-032-5-2-1 
Ndërtimi i sallës së sporteve në 

Dobrajë të Madhe 
“Toni&Astraplan” SHPK 

135,776.25 € 

28 LI613-14-036-1-2-1 
Furnizimi me aparate medicinave për 

QKMF-në 
NTSH “ Koslabor”-Suharekë 

19,890.00.€ 

29 LI613-14-037-5-2-1 Asfaltimi i rrugës në fshatin Ruvc i Ri “Eurotrans&euru-Abi”   79,716.57 € 

30 LI613-14-039-5-2-1 

Ndërtimi i Qendrës Rinore në Magurë 
të Lipjanit- Faza e parë, sipas 

specifikimit teknik të dhënë në dosje 
të tenderit dhe projektit kryesor. 

NTP “Archvision dhe 
Bajraktari”-LIPJAN 

89,599.10€ 

 
 

 

 

Plani i financimit vjetor të investimeve kapitale i Komunës së Lipjanit për vitin 2014 
 

 Programi/përshkrimi Kostoja totale Transferet 
qeveritare 

Të hyrat 
vetanake 

1 Asfaltimi I rrugës  Shqipëria dhe Hajredin Bajrami 450,000.00 354,372.00 95,628.00 

2 Asfaltimi I rrugëve  brenda ne fsh.Gadime 170,000.00 170,000.00   

3 Asfaltimi I rrugëve brenda fsh. Ribar I Madh 150,000.00 150,000.00   

4 Asfaltimi I rrugëve ne qytetin e Lipjanit 100,000.00 100,000.00   

5 Asfaltimi I rrugëve ne fsh .Qylage 100,000.00 100,000.00   

6 Asfaltimi I rrugëve brenda fshatit Bujan 100,000.00 100,000.00   

7 
Asfaltimi I rrugës ne fshatin Divjak 100,000.00 100,000.00   

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

9 Rregullimi I kanalizimit fekal fsh.Kojske 100,000.00 100,000.00   

10 Rregullimi I kanalizimit fekal ne fshatin Lluge 100,000.00 100,000.00   

11 Rregullimi I kanalizimit fekal ne fshatin Marevc 70,000.00 70,000.00   

12 Asfaltimi I rrugës ne zonën e re te qytetit Z1.3dhe Z1.4 ne 
qytetin e Lipjanit 50,000.00 50,000.00   

13 Ndërtimi I rrjetit te  kanalizimit ne zonën e re te qytetit 
Z1.3dhe Z1.4 ne qytetin e Lipjanit 50,000.00 50,000.00   

14 Mirëmbajtja e rrugëve te asfaltuara 10,000.00 10,000.00   

15 Bashkëfinancim me donator 120,582.00   120,582.00 

16 Zgjerimi I rrjetit te Kanalizimit ne qytet 100,000.00 100,000.00   

17 Rregullimi I hapësirave për kontejner ne qytet 52,025.00   52,025.00 

18 Eliminimi I deponive te egra 50,000.00   50,000.00 

19 Rregullimi I urave ne Komunën e Lipjanit 70,000.00   70,000.00 

20 Asfaltimi I rrugëve brenda fshatit Dobraj e Madhe 100,000.00 100,000.00   

21 Asfaltimi I rrugëve brenda fshatit Rufc I Ri 100,000.00 100,000.00   

22 Rregullimi I kanalizimit fekal fsh.Ribar I Vogel 50,000.00 50,000.00   

23 Sinjalizimi Horizontal dhe Vertikal I rrugëve 20,000.00   20,000.00 

24 Rregullimi I stacioneve te autobusëve Lipjan 50,000.00   50,000.00 

25 Rrjeti I ujësjellësit per 20 fshatra 200,000.00   200,000.00 

26 

Hartimi i projekteve detale 180,000.00 180,000.00   

27 Renovimi I Objekteve shëndetësore 27,000.00 27,000.00   

28 Furnizimi me pajisje tjera objekte shëndetësore 39,694.00 39,694.00   

29 Ndërtimi I sallës sportive pranë shkollës fillore ne fshatin 
Dobraj e Madhe 151,000.00 151,000.00   

30 Ndërtimi I qendrës rinore Magure 100,000.00 100,000.00   

 TOTALE SHPENZIMET KAPITALE  3,100,301.00 2,372,066.00 728,235.00 



RAPORT MONITORUES PËR PROKURIMIN PUBLIK NË KOMUNEN E LIPJANIT 3 / TETOR 2014                          6 
 

 

 

 
Lista e anulimeve të tenderëve Janar-Shtator 2014 

 

Titulli Data e publikimit 

Asfaltimi i rrugëve brenda qytetit të Lipjanit 14-Aug-14 

Furnizimi me dru për shkolla; QKMF-ne dhe shtëpinë e Kulturës se Komunës se Lipjanit 11-Jul-14 

Rregullimi kanalizimit ne fshatin Llugë 27-Jun-14 

Mirëmbajtja e sinjalizimit Horizontal dhe Vertikal 29-May-14 

Përzgjedhja e ni serviseri për pajisje medicinale 28-May-14 

Furnizimi i institucioneve të komunës së Lipjanit me naftë dhe derivate të naftës 1-Apr-14 

Tërheqja e automjeteve sipas porosisë (shërbime te merimangës) 14-Mar-14 

Furnizim dhe montimi i dyerve bë shkollën “Vëllezërit Frasheri”- Lipjan 27-Feb-14 

Furnizim dhe montimi i dyerve për shkollën “Vëllezërit Frasheri”- Lipjan 21-Feb-14 

Dekorimi i qytetit me rastin e festave shtetërore gjatë vitit 13-Feb-14 

Rregullimi i kanalizimit fekal ne rrugën “Shqipëria dhe 2 Korriku” 12-Feb-14 

 

 

 

PËRSHKRIM I PARREGULLSIVE TË VËREJTURA 

Sfida e fillim vitit 2014 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 2014. 

YAHR-i gjatë monitorimit të aktiviteteve të drejtorisë së Prokurimit në Komunën e Lipjanit ka vërejtur këto 

parregullsi: 

 12 Mars 2014:  pas ankesës së ofertuesve në tenderin: “Tërheqë të automjeteve sipas porosisë” tek 

Agjencinë kundër Korrupsionit (AKK), ku AKK-ja del me opinion3 ku kërkohet nga autoritetet kontraktuese të 

komunës së Lipjanit të marrin veprime të nevojshme për evitimin e shkeljeve të evendituara në lidhje me 

tenderin në fjalë , që në mënyrë që të respektohet dispozita përkatëse e  Ligjit nr. 04-L/042 për Prokurimin 

Publik. Ku sipas opinion të AKK-së , Agjencia ka hasur në disa të dhëna që nuk janë në pajtueshmëri të plotë 

me legjislacionin e Prokurimit Publikë të Kosovës, ku në njoftimin për kontratë, tek pika II.1.5 Përshkrimi i 

shkurtër i lëndës, është kërkuar: Tërheqja dhe bartja e të gjitha llojeve të automjeteve sipas porosisë 

(shërbimi i merimangës) dhe deponimi i tyre në parking (pllac) i cili është vend parking i sigurt për këtë 

shërbim dhe i cili duhet të jetë jo më larg se 5 km nga qyteti i Lipjanit. 

                                                             
3 http://www.akk-ks.org/repository/docs/opinion%20k.i-%20K.Lipjanit.pdf  

http://www.akk-ks.org/repository/docs/opinion%20k.i-%20K.Lipjanit.pdf
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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 edhe 

pse është arritur një marrëveshje me kryetarin e komunës, por Drejtori i kësaj drejtorie nuk e ka lejuar një 

gjë të tillë. 

 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. 

 

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; 

3. 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; 
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4. 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. 

 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. 
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