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HYRJE

Duke u bazuar në Nenin 82.2 (i), të Ligjit për Prokurim Publik të Kosovës, nr.
02/L-99, të shpallur me Rregulloren nr. 2007/20, Komisioni Rregullativ i Prokurimit
Publik (KRPP) për çdo vit kalendarik përgatit dhe ia dorëzon Qeverisë e Kuvendit të
Kosovës Raportin vjetor, në të cilin i analizohen aktivitetet e prokurimit publik në
Kosovë, për atë vit kalendarik, së bashku me rekomandimet për përmirësimin e sistemit
të prokurimit publik, si dhe përmirësimin e Ligjit për Prokurim Publik sipas nevojës. Ky
raport duhet t’i dërgohet Qeverisë dhe Kuvendit të Kosovës më së voni deri në fund të
muajit shkurt të vitit vijues.
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik, duke u bazuar në kërkesën e nenit
të lartshënuar të Ligjit për Prokurim Publik, me kohë e ka përgatitur Raportin vjetor për
vitin 2009 dhe ua dërgon Qeverisë së Kosovës si dhe Kuvendit të Kosovës.
Ky raport është hartuar në përputhje të plotë me kërkesat e Ligjit për Prokurim
Publik nr. 02/L-99, duke paraqitur një analizë mjaft të detajuar mbi të gjitha aktivitetet e
prokurimit publik te zhvilluara në Kosovë, sipas kontratave të nënshkruara publike gjatë
periudhës 1 janar 2009 - 31 dhjetor 2009.
Përgatitja e këtij raporti përmbush edhe kërkesën e Nenit 82.2 ( h ) të Ligjit për
Prokurim Publik, sipas të cilit KRPP-ja duhet t’i grumbullojë, t’i analizojë dhe t’i
publikojë informacionet për procedurat e prokurimit publik dhe kontratat e dhëna
publike.
Është ky viti i pestë me radhë që KRPP-ja përgatit një raport të tillë, duke u
munduar që për çdo vit ta avancojë dhe ta kompletojë atë sa më shumë që të jetë e
mundur, me qëllim që Qeveria dhe Kuvendi i Kosovës, ta kenë një pasqyrë të plotë mbi
të gjitha aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë të zhvilluara gjatë vitit 2009.
Ky raport do të jetë mjaft i mirëseardhur edhe për të gjitha institucionet financiare
monetare ndërkombëtare që operojnë në Kosovë, sepse do të kenë në dispozicion një
raport në të cilin përfshihen aktivitet e prokurimit publik në Kosovë sipas burimeve të
financimit, vlerave të kontratave të prokurimit, llojeve të aktiviteteve të prokurimit, si dhe
procedurave të prokurimit. Raporti do të jetë i dobishëm edhe për donatorët e ndryshëm
që mendojnë të investojnë në të ardhmen në Kosovë, pasi që, duke u bazuar në të dhënat
e raportit, mund të konstatohet se 84.86 % e buxhetit për prokurime publike në Kosovë
gjatë vitit 2009 janë shpenzuar përmes procedurës së hapur, që njihet si procedura më
transparente në prokurimin publik.
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1. KOMISIONI RREGULLATIV I PROKURIMIT PUBLIK
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik i Kosovës është themeluar duke u bazuar në
nenin e 81-të të Ligjit për Prokurim Publik, nr . 2003/17, i cili ka hyrë në fuqi më 9 qershor
të vitit 2004. KRPP-ja ka filluar të funksionojë më 3 shkurt të vitit 2005. Me
amendamentimin e Ligjit për Prokurim Publik, nga ana e Kuvendit të Kosovës, më 8 shkurt
të vitit 2007, të shpallur me Rregulloren nr. 2007/20 më 6 qershor të vitit 2007, detyrat dhe
përgjegjësitë e Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik ndryshojnë duke iu përshtatur
kërkesave që dalin nga dy Direktivat e Prokurimit të BE-së, nr. 2004/17 dhe 2004/18, si dhe
rrethanat që janë krijuar në Kosovë në fushën e prokurimit publik gjatë periudhës 2004-2007.
Sipas Ligjit për Prokurimin Publik të Kosovës, nr. 02-L/99, Komisioni Rregullativ i
Prokurimit Publik :
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Është përgjegjës për zhvillimin, funksionimin dhe mbikëqyrjen e përgjithshme të
sistemit të prokurimit publik në Kosovë;
Vendos rregulla të hollësishme për të siguruar zbatimin adekuat të LPP-së;
Nxjerr dhe publikon interpretime me shkrim, si dhe ofron ndihmë teknike e këshilla
autoriteteve kontraktuese dhe operatorëve ekonomikë për zbatimin e dispozitave të
LPP-së;
Krijon dhe mirëmban faqen informative në internet, e cila i ofron publikut qasje të
pakufizuar në të dhënat mbi prokurimin publik në Kosovë, si dhe mundëson
përmirësimin e publikimeve të kërkuara sipas LPP-së;
Mbështet IKAP-in dhe autoritetet e tjera publike të trajnimit dhe arsimimit për të
siguruar trajnimin dhe aftësimin e zyrtarëve të prokurimit publik në tërë Kosovën;
Fillon dhe mbështet zhvillimin e prokurimit elektronik dhe komunikimin brenda fushës
së prokurimit publik;
Grumbullon, analizon dhe publikon informacionet për procedurat e prokurimit publik
dhe të gjitha kontratat publike të dhëna në Kosovë;
Bashkëpunon me organizatat e tjera brenda dhe jashtë vendit për çështjet që lidhen me
prokurimin publik;
Ia propozon Qeverisë dhe Kuvendit masat për përmirësimin e sistemit të prokurimit
publik dhe përmirësimin e këtij ligji.
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik udhëhiqet nga Bordi, që përbëhet prej
pesë anëtarëve, të cilët propozohen nga Qeveria dhe emërohen nga Kuvendi i Kosovës.
Me amendamentimet e bëra në LPP parashihet që në ardhmen Bordi i KRPP-së t’i ketë 3
anëtarë të përhershëm, kurse çdo anëtar i KRPP-së, i cili është në detyrë që prej 31
dhjetorit 2006, do të vazhdojë të shërbejë në atë detyrë deri në mbarimin e mandatit të tij,
siç parashikohet në legjislacionin e prokurimit që ishte në fuqi në kohën e emërimit të tij.
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2. AKTIVITETET E PROKURIMIT PUBLIK NË KOSOVË GJATË VITIT 2009

Duke u bazuar në Nenin 82.2. (n) të Ligjit për Prokurim Publik, nr. 02-L/99,
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik duhet të përgatisë dhe të mbajë një listë të
plotë të gjitha autoriteteve kontraktuese në Kosovë, të cilat janë të obliguara ta zbatojnë
Ligjin për Prokurim Publik. Më 1 janar 2009 në Kosovë kanë ekzistuar 142 autoritete
kontraktuese, kurse më 31 dhjetor 2009 numri i këtyre autoriteteve kontraktuese është
shtuar në 152.
Përmes raporteve vjetore për kontratat e nënshkruara publike, të cilat autoritetet
kontraktuese gjatë janarit të vitit 2010, i kanë dërguar në mënyrë elektronike,
Departamenti i TI-së ka përgatitur Raportin përmbledhës vjetor për të gjitha prokurimet
publike të zhvilluara në Kosovë gjatë vitit 2009.
Nga gjithsej 152 autoritete kontraktuese sa kanë ekzistuar në Kosovë në fund të
vitit 2009, 149 autoritete kontraktuese me kohë i kanë dorëzuar raportet vjetore, 3
autoritete kontraktuese fare nuk i kanë dërguar raportet vjetore. Autoritetet kontraktuese,
të cilat nuk i kanë dorëzuar raportet vjetore, janë vetëm tri komuna nga pjesa veriore e
Kosovës - Komuna e Zveqanit, e Zubin Potokut dhe e Leposaviqit. Buxheti i paraparë të
shpenzohet për prokurime për këto tri komuna, sipas BKK-së, gjatë vitit 2009 është
2.334.220 €, e që marrin pjesë vetëm me 0,30% në vlerën gjithëmbarshme të kontratave
të nënshkruara publike për vitin 2009.
Bazuar në raportet e dërguara nga autoritetet kontraktuese, shihet se gjatë vitit
2009 në tërë Kosovën janë nënshkruar 14 820 kontrata publike të udhëhequra sipas Ligjit
për Prokurim Publik të Kosovës, duke i përfshirë të gjitha llojet e vlerave të prokurimit.
Në vazhdim të raportit do t’i paraqesim prokurimet publike në Kosovë sipas
kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2009. Duke pasur për bazë raportet e viteve
paraprake, të përgatitura nga KRPP-ja sipas kërkesave të LPP-së, raporti në vijim
paraqet aktivitetet e prokurimit, pra të gjitha kontratat e nënshkruara nga autoritetet
kontraktuese, duke bërë një analizë të kontratave të nënshkruara sipas burimeve të
financimit, llojit të autoriteteve kontraktuese, sipas llojit të kontratave, vlerës së
kontratave, procedurave të përdorura, aneks kontratave, operatorëve ekonomikë të
shpërblyer me kontratë, afateve kohore të publikimit dhe kritereve të shpërblimit me
kontratë.
Pra, raporti në vazhdim i pasqyron të gjitha aktivitetet e prokurimit publik të
zhvilluara gjatë vitit 2009 në Kosovë, duke i analizuar dhe duke i krahasuar me vitin
paraprak, me ç’rast do ta shohim trendin e zhvillimit të aktiviteteve të prokurimit të
zhvilluara në Kosovë.
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2.1. NUMRI I KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA GJATË VITIT 2009

Numri i kontratave të nënshkruara
Autoritetet
kontraktuese:

Qeveritare
Kompani
publike
Tjera
Gjithsej:
Tabela 1

Numri i
kontratave 2007

Numri i
kontratave 2008

Numri i
kontratave 20091

Krahasimi i vitit
2008/2009 ( %)

10622

10882

10955

0.67

4578

3431

3786

10.35

18

4

79

1875.00

15218

14317

14820

3.51

Analizën e kontratave të nënshkruara po e fillojmë me ndarjen e autoriteteve kontraktuese
në organizata buxhetore – qeveritare, kompani publike dhe të tjera-OJQ. Dihet mirëfilli se
kjo ndarje nuk e paraqet një pasqyrë reale të financimit, pasi që një numër i konsiderueshëm i
kompanive publike në Kosovë financohen ende nga BKK-ja. Sido që të jetë, ne do të
mundohemi, duke u bazuar në këtë ndarje, ta pasqyrojmë numrin e kontratave të nënshkruara
në tabelën nr. 1 dhe në grafikonin nr. 1 gjatë tre vjetëve të fundit nga autoritetet kontraktuese
në fjalë.

Grafikoni 1
1

) Në numrin e kontratave të nënshkruara janë përfshirë edhe 256 anekskontrata.
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Duke u bazuar në Ligjin e Prokurimit Publik të Kosovës, autoritetet kontraktuese janë të
obliguara t’i paraqesin të gjitha kontratat e nënshkruara, duke përfshirë edhe ato me vlerë
minimale.
Numri i përgjithshëm i kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2009 është 14820, e që
krahasuar me vitin paraprak paraqet një rritje të numrit të tyre prej 3.51 %.

2.2. VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA GJATË VITIT 2009

Vlera e kontratave të nënshkruara (€)
Autoritetet
kontraktuese:

Qeveritare
Kompani
publike3
Tjera
Gjithsej :

Vlera e kontratave
2007

Vlera e kontratave
2008

Vlera e kontratave
20092

Krahasimi i vitit
2008-2009 ( %)

187,463,647.57

456,695,720.32

529,849,302.73

16.02

213,824,064.35

369,627,159.60

245,382,175.36

-33.61

940,724.98

160,682.75

2,922,036.94

1718.51

402,228,436.90

826,483,562.67

778,153,515.03

-5.85

Tabela 2
Në bazë të klasifikimit të autoriteteve kontraktuese, si më lart në tabelën nr.2 dhe
grafikonin nr. 2, po paraqesim vlerën e kontratave të nënshkruara, gjatë tre vjetëve të fundit.
Duke e krahasuar vlerën totale të kontratave të nënshkruara me vitet paraprake, kemi një
rritje të vazhdueshme te organizatat buxhetore - qeveritare, derisa te kompanitë publike vlera
e kontratave të nënshkruara, krahasuar me vitet paraprake, paraqitet e zvogëluar, pasi që në
vlerën e kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2008 te kompanitë publike kanë ndikuar
kontratat e nënshkruara afatgjate nga ana e KEK-ut.

2

3

Në vlerën e kontratave të nënshkruara është përfshirë edhe vlera prej 8, 387, 328.16 e anekskontratave
Në zvoglimin e vlerës së kontratave të nënshkruara te kompanit publike prej 33.61 % gjatë vitit 2009, në
krahasim me vitin 2008, kanë ndikuar kontratat e nënshkruara nga kompanitë publike, e sidomos kontratat e
nënshkruara afatgjata nga ana e KEK-ut gjatë vitit 2008.
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Grafikoni 2
Grafikoni nr. 3 e pasqyron strukturën, apo pjesëmarrjen e vlerës së kontratave të
nënshkruara gjatë vitit 2009. Organizatat buxhetore - qeveritare marrin pjesë me 68.09%,
kompanitë publike me 31.53%, derisa te autoritetet tjera – OJQ-të me vetëm 0.38% në
vlerën e përgjithshme të kontratave të nënshkruara.

Grafikoni 3
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2.3. VLERA E KONTRATAVE TË NËSHKRUARA GJATË VITIT 2009 SIPAS
BURIMEVE TË FINANCIMIT
Vlera e kontratave të nënshkruara sipas burimeve të financimit (€)
Burimet e
financimit:

Të hyrat
vetjake4
Buxheti i
Konsoliduar i
Kosovës
Donacione

Vlera e kontratave
2007

Vlera e kontratave
2008

Vlera e kontratave
2009

Krahasimi
2008/2009 ( %)

145,812,848.23

145,264,989.52

178,936,718.11

23.18

250,156,142.79

676,563,199.06

586,539,985.28

-13.31

6,259,445.88

4,655,374.09

12,676,811.64

172.30

Gjithsej :
402,228,436.90
826,483,562.67
778,153,515.03
-5.85
Tabela 3
Në tabelën nr.3 dhe grafikonin nr.4 është pasqyruar vlera e kontratave të nënshkruara,
duke pasur për bazë burimin e financimit. Nga të hyrat vetjake vlera e kontratave të
nënshkruara është 178,936,718.11€, krahasuar me vitin paraprak shënohet një rritje prej
23.18%. Nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës vlera e kontratave të nënshkruara arrin
586,539,985.28 €, gjë që krahasuar me vitin paraprak paraqitet një zvogëlim prej 13.31 %,
derisa nga donacionet vlera e kontratave të nënshkruara arrin 12,676,811.64 € dhe krahasuar
me vitin paraprak kemi një rritje prej 172.30 %.

Grafikoni 4
4

Të hyrat vetjake paraqesin të hyrat e kompanive publike.
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Struktura e vlerës së kontratave të nënshkruara sipas burimeve të financimit
pasqyrohet në grafikonin nr. 5, ku të hyrat vetjake marrin pjesë me 23.00%, Buxheti i
Konsoliduar i Kosovës me 75.38 %, kurse nga donacionet me 1.63 %.

Grafikoni 5
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2.4. VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA GJATË VITIT 2009 SIPAS
LLOJIT TË PROKURIMIT
Vlera e kontratave të nënshkruara sipas llojit të prokurimit (€)
Lloji i
prokurimit:

Furnizim
Shërbime5
Konkurs i
projektimit
Punë

Vlera e kontratave
2007

Vlera e kontratave
2008

Vlera e kontratave
2009

Krahasimi
2008/200 (%)

242,642,818.13

334,982,809.59

289,392,796.00

-13.61

29,501,718.56

44,243,562.12

62,266,651.91

40.74

4,247,904.02

845,583.04

1,667,506.79

97.20

125,835,996.19

446,411,607.92

424,806,560.33

-4.84

Gjithsej :
402,228,436.90
826,483,562.67 778,133,515.03
-5.85
Tabela 4
Bazuar në llojin e prokurimit, që kontratat kanë si objekt të tyre, në tabelën nr. 4 dhe
grafikonin nr. 6, vlera e kontratave të nënshkruara për furnizime arrin në 289,392,796.00 €,
ndërsa krahasuar me vitin paraprak kemi zvogëlim prej 13.61%. Vlera e kontratave të
nënshkruara për shërbime është 62,266,651.91 €, kurse krahasuar me vitin paraprak kemi
rritje prej 40.74%, gjë që paraqet trendin e njëjtë të rritjes me vitet paraprake, pasi që nevoja
për lloje të shërbimeve të ndryshme profesionale në vendin tonë shtohet nga dita në ditë, në
varësi nga trendi i zhvillimit të përgjithshëm ekonomik.

Grafikoni 6
5

Në vlerën e kontratave për shërbime janë përfshirë edhe shërbimet e konsulencës.
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Vlera e kontratave të nënshkruara për konkurs projektimi është 1,667,506.79€,
krahasuar me vitin paraprak kemi rritje prej 97.20%, ndërsa vlera e kontratave të
nënshkruara për punë arrin në 424,806,560.33€, krahasuar me vitin paraprak kemi një
zvogëlim 4.84%, pra ky lloj i kontratave mbetet edhe më tej në trendin e njëjtë të
pjesëmarrjes në vlerën e kontratave të gjithëmbarshme të nënshkruara.

Grafikoni 7
Grafikoni nr 7, paraqet strukturën, apo pjesëmarrjen e kontratave të nënshkruara,
sipas vlerës në totalin e kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2009. Kontratat për furnizime
marrin pjesë me 37.19%, duke shënuar një zvogëlim në vlerën e tërësishme të kontratave të
nënshkruara, krahasuar pra me vitin paraprak, gjë që paraqet një trend mjaft pozitiv duke lënë
të kuptohet se furnizimet e ndryshme janë duke u zvogëluar dhe duke u zëvendësuar me
investime kapitale dhe me shërbime profesionale. Kontratat për shërbime me 8.00%,
kontratat për konkurse të projektimit me 0,21%, ndërsa kontratat për punë marrin pjesë me
54.60%, që shënon një rritje të lehtë, e cila pjesëmarrje vitin paraprak ishte 54,01%.
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2.5. VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA GJATË VITIT 2009 SIPAS
VLERËS SË PROKURIMIT
Vlera e kontratave të nënshkruara sipas vlerës së prokurimit (€)
Lloji i vlerës së
prokurimit:

Vlera e kontratave
2007

Vlera e kontratave
2008

Vlera e kontratave
20096

Krahasim
2008/2009 (%)

Vlerë e madhe

286,532,415.11

680,198,284.54

575,602,784.31

-15.38

Vlerë e mesme

89,841,042.31

119,156,951.86

171,592,255.32

44.01

Vlerë e vogël

22,826,536.65

23,599,031.30

27,080,232.79

14.75

3,028,442.83

3,529,294.97

3,878,242.61

9.89

826,483,562.67

778,153,515.03

-5.85

Vlerë minimale
Gjithsej :
Tabela 5

402,228,436.90

Kontratat e nënshkruara, të ndara sipas llojit të vlerave të kontratave, në tabelën nr. 5
dhe në grafikonin nr. 8, na pasqyrojnë se, sipas vlerës së madhe, vlera e kontratave të
nënshkruara gjatë vitit 2009 është 575,602,784.31 €, ndërsa krahasuar me vitin paraprak
kemi një zvogëlim prej 15.38%.

Grafikoni 8

6

Në vlerën e kontratave të nënshkruara është përfshirë edhe vlera prej 8,387, 328.16€ e aneks kontratave.
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Kontratat e nënshkruara me vlerë të mesme arrijnë shumën prej 171,592,255.32 €, ndërsa
krahasuar me vitin paraprak kemi një rritje prej 44.01%, vlera e kontratave të nënshkruara me
vlerë të vogël është 27,080,232.79€, kurse në krahasim me vitin paraprak kemi rritje prej
14.75%. Vlera e kontratave të nënshkruara me vlerë minimale është 3,878,242.61€, ndërsa
krahasuar me vitin paraprak kemi një rritje prej 9.89%.

Grafikoni 9
Në bazë të grafikonit nr. 9 vërehet se pjesëmarrja e kontratave me vlera të mëdha, në
vlerën e përgjithshme të kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2009, është 73.97%. Kontratat
me vlera të mesme marrin pjesë në vlerën e përgjithshme të kontratave të nënshkruara me
22.05%. Kontratat me vlerë të vogël marrin pjesë në vlerën e përgjithshme të kontratave të
nënshkruara me 3.48%, derisa kontratat me vlerë minimale marrin pjesë me 0,50 %.
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2.6. VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA GJATË VITIT 2009 SIPAS
PROCEDURAVE TË PROKURIMIT

Vlera e kontratave të nënshkruara sipas procedurave të prokurimit (€)
Lloji i procedurave:

Procedurë e
hapur
Procedurë e
kufizuar
Konkurs
projektimi
Procedurë e
negociuar7
Kuotimi i
çmimeve
Procedurë për
vlerë minimale
Gjithsej :
Tabela 6

Vlera e kontratave
2007

Vlera e kontratave
2008

Vlera e kontratave
2009

Krahasimi
2008/2000 (%)

326,326,955.34

639,679,203.78

660,305,834.65

3.22

1,772,982.62

0.00

0.00

0.00

180,660.54

845,583.04

1,687,506.79

99.57

50,153,766.34

164,156,690.61

87,263,076.82

-46.84

20,765,629.23

18,288,457.42

25,078,675.39

37.13

3,028,442.83

3,513,627.82

3,818,421.38

8.67

402,228,436.90

826,483,562.67

778,153,515.03

-5.85

Analiza e kontratave të nënshkruara, të ndara sipas llojit të procedurave në tabelën nr.
6 dhe në grafikonin nr.10, tregon se vlera e kontratave të nënshkruara sipas procedurës së
hapur gjatë vitit 2009 është 660,305,834.65 € dhe krahasuar me vitin paraprak kemi një rritje
prej 3.22%. Sipas procedurës së kufizuar gjatë vitit 2009 autoritetet kontraktuese nuk kanë
paraqitur prokurime.
Vlera e kontratave të nënshkruara sipas procedurës konkurs projektimi, gjatë vitit
2009, është 1,687,506.79€, ndërsa krahasuar me vitin paraprak kemi një rritje prej 99.57%.
Vlera e kontratave të nënshkruara sipas procedurës së negociuar, gjatë vitit 2009, është
87,263,076.82€, krahasuar me vitin paraprak kemi një zvogëlim prej 46.84%, pra kemi një
trend mjaft pozitiv sa i përket përdorimit të kësaj procedure gjatë vitit 2009. Vlera e
kontratave të nënshkruara sipas procedurës kuotim i çmimeve, gjatë vitit 2009, është
25,078,675.39€, gjegjësisht 37.13 % e shtuar krahasuar me vitin paraprak.
Ndërkaq, sipas procedurës për vlerë minimale, vlera e kontratave të nënshkruara,
gjatë vitit 2009, është 3,818,421.38€ dhe krahasuar me vitin paraprak kemi një rritje prej 8.67
%, por trend pothuajse të njëjtë të vlerës së këtyre kontratave të nënshkruara, apo parave të
shpenzuara sipas kësaj procedure gjatë këtyre tre vjetëve, ndaj dyfishimit të buxhetit gjatë dy
vjetëve të fundit, krahasuar me vitin 2007, është mjaft pozitiv, sepse kjo vlerë e kontratave,
sipas kësaj procedure, nuk ka shënuar rritje në raport me buxhetin.

7

Procedura e negociuar pas publikimit të njoftimit të kontratës = 3,027,620.00 ; Procedura e negociuar pa publikim të
njoftimit të kontratës = 84,235,456.82
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Grafikoni 10
Analiza e strukturës, apo e pjesëmarrjes së procedurave të zbatuara gjatë vitit 2009,
në grafikonin nr. 11, na pasqyron se pjesëmarrja e procedurës së hapur në vlerën e
përgjithshme të kontratave të nënshkruara për vitin 2009 është 84.86%, duke shënuar rritje
krahasuar me vitin paraprak që ishte 77.40%. Trendi në rritje i pjesëmarrjes së kësaj
procedure është mjaft pozitiv, pasi që procedura e hapur është ndër procedurat më
transparente.

Grafikoni 11
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Gjithashtu, edhe pjesëmarrja e procedurës së negociuar është 11.21%, e cila ka një
zvogëlim të theksuar ndaj vitit paraprak, kur ishte 19,86%. Trendi në zvogëlim i pjesëmarrjes
së vlerës së kësaj procedure, në vlerën e përgjithshme të kontratave të nënshkruara gjatë vitit
2009, gjithashtu është mjaft pozitiv.
Derisa pjesëmarrja e procedurave sipas koutimit të çmimeve është 3.22% dhe sipas
vlerës minimale merr pjesë me 0,49 %, kurse konkurset e projektimit marrin pjesë vetëm me
0,22 % në vlerën e kontratave të gjithëmbarshme të nënshkruara gjatë vitit 2009.
Prandaj, mund të konstatojmë se përdorimi i procedurës së hapur dhe rritja në
vazhdim e saj, si edhe zvogëlimi i përdorimit të procedurës së negociuar, janë indikatorë
mjaftë shpresëdhënës për prokurimin publik, për ekonominë kosovare dhe të ardhmen e saj
drejt BE-së.
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2.7. VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA GJATË VITIT 2009 SIPAS
LLOJIT DHE PROCEDURAVE TË PROKURIMIT
Vlera e kontratave të nënshkruara sipas llojit dhe procedurave të prokurimit
Lloji
prokurimit

Kufi
zuar

E hapur

Konkurs
projektimi

Kuotim i
çmimeve

E negociuar

Vlera
minimale

Gjithsej:

Furnizim

209,031,918.37

-

-

60,823,137.40

16,562,187.27

2,975,552.96

289,392,796.00

Shërbime

36,600,111.49

-

-

16,740,783.33

8,090,825.41

834,931.68

62,266,651.91

Konkurs
projektim

-

1,687,506.79

-

-

-

1,687,506.79

-

-

9,699,156.09

425,662.71

7,936.74

424,806,560.33

1,687,506.79

87,263,076.82

25,078,675.39

3,818,421.38

778,153,515.03

Punë

414,673,804.79

Gjithsej

660,305,834.65

Tabela 7
Në tabelën nr. 7 dhe grafikonin nr. 12 kemi të pasqyruar vlerën e kontratave të
nënshkruara sipas llojit dhe ndërthurjen e tyre me vlera të kontratave sipas procedurave të
prokurimit gjatë vitit 2009. Këtu, pra, pasqyrohet secili lloj i prokurimit ndaj procedurës së
zbatuar të prokurimit.

Grafikoni 12
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2.8. KONTRATAT E NËNSHKRUARA SIPAS VLERËS SË PËRLLOGARITUR
DHE VLERËS SË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR GJATË VITIT 2009

Kursimet e realizuara nga prokurimet gjatë viteve 2007, 2008 dhe 2009 (€)
Viti 2007

Numri i kontratave të nënshkruara:

Viti 2008

Viti 2009

15218

14317

14820

Vlera e kontratave të planifikuar

435,952,876.73

900,203,954.31

804,131,958.14

Vlera e kontratave të nënshkruara

402,228,436.90

826,483,562.67

778,153,515.03

33,724,439.83

73,720,391.64

25,978,443.11

8.38

8.92

3.34

Kursimet (€ )
Kursimet ( % )
Tabela 8

Në bazë të kërkesave, sipas Nenit 8.2 të LPP-së, çdo autoritet kontraktues para se ta
fillojë aktivitetin e prokurimit duhet të sigurohet që mjetet për atë aktivitet të prokurimit të
jenë siguruar, duke u bazuar në vlerën parallogaritare të projektit përkatës. Nga tabela nr. 8
shihet se vlera parallogaritare për të gjitha aktivitet e prokurimit publik në Kosovë për vitin
2009 ka qenë 804,131,958.14 €, ndërsa vlera sipas kontratave të nënshkruara ka qenë
778,153,515.03 €. Kursimet e buxhetit në të gjitha aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë
për vitin 2009 janë 25,978,443.11 €, apo shprehur në përqindje kemi një kursim të buxhetit
për 3.34%. Kjo vjen si rezultat i zbatimit të procedurave të hapura gjatë kryerjes së
aktiviteteve të prokurimit, duke marrë parasysh se 84.86% të buxhetit për prokurime gjatë
vitit 2009, janë shpenzuar sipas procedurave të hapura, e që janë procedurat më transparente
sipas kërkesave të LPP-së.
2.9. KONTRATAT E NËNSHKRUARA DHE ANEKSKONTRATAT GJATË VITIT
2009
Vlera e kontratave të nënshkruara dhe anekskontratave gjatë vitit 2009 (€ )
Kontratat:

Kontratat e
nënshkruara
Anekskontratat
Gjithsej :
Tabela 9

Numri i kontratave
2009

Pjesëmarrja
%

Vlera e kontratave
2009

Pjesëmarrja
%

14564

98.27

769,766,186.87

98.92

256

1.73

8,387,328.16

1.08

14820

100.00

778,153,515.03

100.00

Siç shihet nga tabela e mësipërme nr.9, vlera e kontratave të nënshkruara gjatë vitit
2009 është 769,766,186.87 €, me një pjesëmarrje prej 98.92% në vlerën e gjithëmbarshme të
kontratave të nënshkruara, kurse vlera e anekskontratave arrin në 8,387,328.16 €, apo me
pjesëmarrje 1.08% në vlerën e gjithëmbarshme të kontratave të nënshkruara e që është
778,153,515.03€ .
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2.10. VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA GJATË VITIT 2009 SIPAS
OPERATORËVE EKONOMIK VENDOR DHE JOVENDOR

Vlera e kontratave të nënshkruara OE vendorë – jovendorë gjatë vitit 2009
(€ )
Operatorët
ekonomik:

Operatorët
vendor
Operatorët
jovendor
Gjithsej :

Numri i kontratave
2009

Pjesëmarrja
%

Vlera e kontratave
2009

Pjesëmarrja
%

14614

98.610

665,339,300.79

85.50

206

1.390

112,814,214.24

14.50

14820

100.000

778,153,515.03

100.00

Tabela 10
Nga analiza e bërë e vlerës së kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2009, të ndara
sipas shpërblimit me kontratë në operator ekonomik vendor dhe jovendor, në tabelën 10,
grafikonin 13, del se vlera e kontratave të dhëna operatorëve vendor është 665,339,300.79 €,
kurse pjesëmarrja në vlerën e përgjithshëm të kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2009 është
85.50%. Derisa vlera e kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2009 nga operatorët jovendor
është 112,814,214.24€ dhe me pjesëmarrje prej 14.50% në strukturën e përgjithshme të
kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2009.

Grafikoni 13
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2.11. VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA GJATË VITIT 2009 SIPAS
AFATIT KOHOR PËR PUBLIKIM
Vlera e kontratave të nënshkruara sipas afatit kohor të publikimit gjatë vitit 2009 (€)
Afatet e publikimit:

Vlera e kontratave
2008

Pjesëmarrja
%

Vlera e kontratave
2009

Pjesëmarrja
%

Afate normale
kohore

496,290,782.15

60.05

587,807,910.50

75.54

Shkurtim i afatit

330,192,780.52

39.95

190,345,604.53

24.46

Gjithsej :
Tabela 11

826,483,562.67

100.00

778,153,515.03

100.00

Të dhënat në tabelën nr. 11, vlera e kontratave të nënshkruara nga autoritetet
kontraktuese me afate normale kohore është 587,807,910.50 € dhe me pjesëmarrje prej 75.54
% në vlerën e gjithëmbarshëm të kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2009. Kurse vlera e
kontratave të nënshkruara të publikuara me afat të shkurtuar arrin në 190,345,604.53€,
gjegjësisht me pjesëmarrje prej 24.46% në numrin e përgjithshëm të kontratave të
nënshkruara gjatë vitit 2009.

2.12. VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA GJATË VITIT 2009 SIPAS
KRITERIT PËR DHËNIE KONTRATE

Vlera e kontratave të nënshkruara sipas kriterit për dhënie gjatë vitit 2009 (€ )
Kriteret për dhënie
kontrate:

Vlera e kontratave
2008

Pjesëmarrja
( %)

Vlera e kontratave
2009

Pjesëmarrja
( %)

Çmimi më i ulët
Çmimi ekonomikisht
më i favorshëm

465,130,664.48

56.28

420,712,646.21

54.07

361,352,898.19

43.72

357,440,868.82

45.93

Gjithsej :
Tabela 12

826,483,562.67

100.00

778,153,515.03

100.00

Siç shihet në tabelën nr. 12 vlera e kontratave të nënshkruara nga autoritetet
kontraktuese, sipas kriterit për dhënie çmimi më i ulët, është 420,712,646.21€, me
pjesëmarrje prej 54.07 % në vlerën e gjithëmbarshëm të kontratave të nënshkruara gjatë vitit
2009. Ndërkaq, vlera e kontratave të nënshkruara sipas kriterit për dhënie çmimi
ekonomikisht më të favorshëm arrin në 357,440,868.82€, gjegjësisht me pjesëmarrje prej
45.93 % në numrin e përgjithshëm të kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2009.
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2.13. PROKURIMET PUBLIKE NË RAPORT ME BPV NË KOSOVË GJATË
VITIT 2009

Vlera e përgjithshme e prokurimeve publike, të evidentuara në bazë të raporteve të
dërguara nga autoritetet kontraktuese, që përfshin numrin prej 14 820 kontratave të
nënshkruara për periudhën 1.1.2009 - 31.12.2009, është 778,153,515.03 €, gjë që paraqet
19,86 % të BPV (bruto produkti vendor në vitin 2009 në Kosovë = 3,918,000,000.00 €.)8

Grafikoni 14

8

Burimi : Departamenti i Makroekonomisë - MEF
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2.14. NUMRI DHE VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA NË KOSOVË
NGA AUTORITETET KONTRAKTUESE GJATË VITIT 2009
Autoritetet Kontraktuese

Nr i
kontratave9
58

Vlera e kontratave
1,140,474.11

Pjesëmarrja
(%)
0.15

198

9,577,056.96

1.23

20

275,128.40

0.04

100

1,260,076.38

0.16

(€)

1

Administrata Tatimore e Kosovës

2

Aeroporti

3

Agjencia e Kosovës për Inteligjencë

4

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë

5

Agjencia Kadastrale e Kosovës

16

50,404.79

0.01

6

Agjencia Kosovare e Privatizimit

69

1,253,081.74

0.16

7

Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM

7

26,106.30

0.00

8

Agjencia Pyjore e Kosovës

24

444,101.90

0.06

9

Agjencia Shtetërore e Arkivave te Kosovës

21

22,424.96

0.00

10

Agjencia e Kosovës për Produkte Medicinale

17

362,266.36

0.05

11

Agjencia e Prokurimit Publik

20

887,408.59

0.11

12

Agjencia Kosovare e Pronës

93

621,353.69

0.08

13

Agjencia Kosovare Kundër Korrupsionit

38

156,930.83

0.02

14

Akademia e Shkencave dhe Arteve

36

81,647.60

0.01

15

Autoriteti i Aviacionit Civil

15

47,105.62

0.01

16

Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit

18

127,818.92

0.02

17

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

92

1,275,816.85

0.16

18

49

117,011.03

0.02

19

Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e
Kosovës
CDF

10

1,378,292.58

0.18

20

Dogana

103

2,249,695.50

0.29

21

Drini i Bardhe Pejë

1

650.00

0.00

22

Enti Statistikor

10

183,964.45

0.02

23

Enti për Ndihmë të Shpejtë Mjekësore

18

22,273.00

0.00

24

Gjykata Kushtetuese e Kosovës

26

74,176.87

0.01

25

Hekurudhat e Kosovës

206

6,905,605.12

0.89

26

Inspektorati Policor i Kosovës

28

156,554.66

0.02

27

Ombudspersoni

74

115,241.83

0.01

28

Instituti Albanologjik

8

55,209.61

0.01

29

Instituti Gjyqësor i Kosovës

28

220,038.98

0.03

30

IKAP

9

15,251.70

0.00

31

Instituti i Mjekësisë Punës Gjakovë

23

271,998.04

0.03

32

Instituti Kombëtar i Sh. Publik i Kosovës

33

977,956.94

0.13

33

Instituti Kombëtar i Sh. Publik Ferizaj

3

2,324.68

0.00

34

Instituti Research & Development

1

375,230.00

0.05

9

Kontratat e nënshkruara përfshijnë të gjitha llojet e kontratave, pra edhe kontratat me vlerë minimale .

23

Raporti mbi kontratat e nënshkruara publike gjatë vitit 2009
35

K Deçan

115

1,541,159.30

0.20

36

K Dragash

141

1,172,326.70

0.15

37

K Drenas

174

2,111,166.58

0.27

38

K Ferizaj

123

6,062,358.87

0.78

39

K F. Kosovë

117

2,395,375.02

0.31

40

K Gjakovë

162

9,631,612.45

1.24

41

K Gjilan

224

9,449,484.10

1.21

42

K Elez Han

88

528,160.97

0.07

43

K Istog

140

3,725,545.33

0.48

44

Junik

45

293,871.82

0.04

45

K Kaçanik

147

1,524,967.02

0.20

46

K Kamenicë

138

3,782,928.25

0.49

47

K Klinë

155

4,476,097.26

0.58

48

K Lipjan

339

3,582,735.34

0.46

49

K Malishevë

275

5,519,568.63

0.71

50

K Mamushë

42

428,791.31

0.06

51

K Mitrovicë

355

4,217,286.81

0.54

52

K Novobërdë

64

505,742.40

0.06

53

K Obiliq

86

804,336.24

0.10

54

K Peje

322

7,080,488.03

0.91

55

K Podujevë

277

8,298,226.63

1.07

56

K Prishtinë

284

26,447,765.50

3.40

57

K Prizren

480

15,329,588.66

1.97

58

KK Rahovec

75

3,012,801.96

0.39

59

K Shtërpcë

44

1,208,231.18

0.16

60

K Shtime

94

2,192,379.38

0.28

61

K Skenderaj

105

17,464,837.56

2.24

62

K Suharekë

234

4,331,190.79

0.56

63

K Viti

110

3,562,818.88

0.46

64

K Vushtrri

285

3,635,380.55

0.47

65

Komisioni i Pavarur i Medieve

33

615,615.82

0.08

66

Komisioni Pavarur MM

111

775,137.58

0.10

67

Komisioni Kosovar i Konkurrencës

12

70,991.73

0.01

68

Komisioni për Ndihmë Juridike

16

42,542.65

0.01

69

KQZ

101

1,599,192.94

0.21

70

KRPP

19

103,522.96

0.01

71

KEK

1461

170,308,795.78

21.89

72

KOST

180

10,657,352.83

1.37

73

KRU "Hidroregjioni Jugor "Sh.A.-Prizren

55

411,145.37

0.05

74

KRU “Hidrosistemi Radoniqi” Sh.A./
Gjakovë
KRU ”Hidromorava SH A“ Gjilan

63

453,431.02

0.06

20

257,661.29

0.03

75
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76

KRU ”Radoniqi&Dukagjini” Gjakovë

14

30,323.86

0.00

77

KRM ” Ambienti” – Pejë

37

325,562.37

0.04

78

KRM “ Pastërtia “ Sh.a Ferizaj

3

302,200.00

0.04

79

KRM Çabrati – Gjakovë

8

90,328.84

0.01

80

KRM Ekoregjioni-Prizren

14

208,900.90

0.03

81

KRM Pastrimi - Prishtinë

17

859,859.13

0.11

82

KRM "Uniteti" Mitrovicë

19

381,261.09

0.05

83

KUR Hidrodrini sh.a.Pejë

38

265,184.33

0.03

84

KUR ”Prishtina”

86

1,568,644.09

0.20

85

KUR ’’ Mitrovica”Sh. A. Mitrovicë

23

742,910.84

0.10

86

18

274,607.47

0.04

87

Kompania për Menaxhimin e Deponive në
Kosovë
KRM “Higjiena” Gjilan

23

296,649.62

0.04

88

KPK Trafiku Urban – Prishtinë

17

366,832.84

0.05

89

Kuvendi i Republikës së Kosovës

138

1,420,469.56

0.18

90

Ministria e Administratës Publike

125

5,498,293.96

0.71

91

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

109

2,747,112.77

0.35

92

143

66,751,845.94

8.58

55

4,050,551.18

0.52

94

Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e
Teknologjisë
Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e
Zhvillimit Rural
Ministria e Drejtësisë

148

10,844,149.24

1.39

95

Ministria e Ekonomisë dhe e Financave

40

2,295,669.38

0.30

96

Ministria e Energjisë dhe Minierave

126

946,649.55

0.12

97

Ministria e Forcës së Sigurisë

134

9,814,864.04

1.26

98

Ministria e Kulturës, e Rinisë dhe e Sportit

94

7,779,997.07

1.00

99

140

8,778,640.97

1.13

100

Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit
Hapësinor
Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale

79

3,648,296.79

0.47

101

Ministria e Punëve të Brendshme

127

8,437,971.97

1.08

102

Ministria e Punëve të Jashtme

79

450,347.29

0.06

103

Ministria e Shëndetësisë

198

18,902,951.59

2.43

104

21

178,164.98

0.02

18

166,181.20

0.02

173

153,870,383.88

19.77

107

Ministria e Shëndetësisë - Njësia
Implementuese e Projektit
Ministria e Shëndetësisë-Njësia për
Menaxhimin e Projektit për HIV
Ministria e Transportit dhe Postë –
Telekomunikacionit
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

148

13,514,739.65

1.74

108

Ministria për Komunitete dhe Kthim

135

4,397,531.08

0.57

109

Ndërmarrja Publike Banesore Prishtinë

14

9,795.54

0.00

110

Ngrohtorja e Qytetit SHA Gjakovë

19

293,949.07

0.04

111

NPH Ibër-Lepenc

64

1,808,952.01

0.23

112

NQ ”Termokos” sh.a.

46

872,856.48

0.11

113

OSHP

27

129,200.68

0.02

93

105
106
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114

PTK

115
116

690

30,950,793.81

3.98

Qendra e Inteligjencës Financiare e Kosovës

12

114,007.92

0.01

68

1,597,439.53

0.21

117

Qendra e Kosovës për Siguri Publike,
Edukim dhe Zhvillim
Qendra e Studentëve

30

1,100,032.19

0.14

118

Qendra Integruese e Shëndetit Mental Shtime

25

265,394.74

0.03

119

Qendra Klinike Stomatologjike Universitare e
Kosovës
Qendra Klinike Universitare e Kosovës

50

341,497.35

0.04

229

6,372,455.92

0.82

32

197,808.30

0.03

102

342,106.02

0.04

154

1,867,905.35

0.24

120
121

123

Qendra Kombëtare e Kosovës për
Transfuzionin e Gjakut - Prishtinë
Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare
Prishtinë
Radiotelevizioni i Kosovës

124

Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës

75

1,620,425.69

0.21

125

Shërbimet e Shëndetit Mendor - Prizren

26

55,601.50

0.01

126

Shërbimet e Shëndetit Mendor- Gjakovë

75

41,428.65

0.01

127

Shërbimet e Shëndetit Mendor Gjilan

29

48,709.11

0.01

128

Shërbimi i Shëndetit Mendor - Pejë

5

38,375.35

0.00

129

Shërbimi i Shëndetit Mendor - Ferizaj

21

63,192.52

0.01

130

Shërbimi i Shëndetit Mendor - Prishtinë

21

57,453.51

0.01

131

Shërbimi i Shëndetit Mendor - Mitrovicë

22

36,787.21

0.00

132

Policia e Kosovës

379

11,494,768.88

1.48

133

Spitali i Ferizajt

26

463,099.83

0.06

134

Spitali i Vushtrrisë

67

258,694.63

0.03

135

Spitali Regjional Gjakovë

109

1,185,090.67

0.15

136

Spitali Regjional Gjilan

63

1,106,968.79

0.14

137

Spitali Regjional Mitrovicë

82

735,037.86

0.09

138

Spitali Regjional Pejë

71

2,454,241.76

0.32

139

Spitali Regjional Prizren

37

1,439,362.27

0.18

140

Trepça nën administrim të AKP-së

204

4,017,142.49

0.52

141

Trusti i Kursimeve Pensionale të Kosovës

5

37,214.57

0.00

142

UNIJAM Representative Office

7

46,435.66

0.01

143

Universiteti i Prishtinës

180

2,955,383.61

0.38

144

Zyra Bashkëpunuese MASHT / Danida

22

777,732.52

0.10

145

Zyra e Auditorit Gjeneral

57

276,970.10

0.04

146

Zyra e Kryeministrit

137

1,262,216.77

0.16

147

Zyra e Presidentit

156

526,199.58

0.07

148

Zyra e Rregullatorit për Energji

33

242,624.88

0.03

149

Zyra Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina

19

96,791.76

0.01

14820

778,153,515.03

100.00

122

Gjithsej:
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2.15. AUTORITETET KONTRAKTUESE ME VLERË TË PËRGJITHSHME
TË KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA QË E TEJKALOJNË VLERËN
4.000.000,00 € GJATË VITIT 2009
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Autoritetet kontraktuese:

Korporata Energjetike e Kosovës
Ministria e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit
Ministria e Arsimit Shkencës dhe
Teknologjisë
Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës
K Prishtinë
Ministria e Shëndetësisë
K Skenderaj
K Prizren
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Policia e Kosovës
Ministria e Drejtësisë
KOSTT
Ministria e Forcës së Sigurisë
K Gjakovë
Aeroporti
K Gjilan
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinor
Ministria e Punëve të Brendshme
K Podujevë
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
K Pejë
Hekurudhat e Kosovës
Qendra Klinike Universitare e Kosovës
K Ferizaj
K Malishevë
Ministria e Administratës Publike
K Klinë
Ministria për Komunitete dhe Kthim
K Suharekë
K Mitrovicë
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Zhvillimit Rural
Trepça nën administrim të AKP-ës

Vlera e kontratave
të nënshkruara
2008
(€ )

Vlera e
kontratave
të nënshkruara
2009 (€ )

Krahasim
i vitit
2008/2009
( %)

261,766,281.98
171,845,800.02

170,308,795.78
153,870,383.88

-34.94
-10.46

55,778,688.30

66,751,845.94

19.67

56,200,088.65
19,106,808.03
16,860,774.73
3,193,745.58
6,169,618.58
2,596,274.86
26,499,949.72
3,244,632.84
23,084,333.64
8,413,918.23
4,936,417.36
3,651,147.01
5,209,379.17
3,720,871.69

30,950,793.81
26,447,765.50
18,902,951.59
17,464,837.56
15,329,588.66
13,514,739.65
11,494,768.88
10,844,149.24
10,657,352.83
9,814,864.04
9,631,612.45
9,577,056.96
9,449,484.10
8,778,640.97

-44.93
38.42
12.11
446.84
148.47
420.54
-56.62
234.22
-53.83
16.65
95.11
162.30
81.39
135.93

4,684,029.64
2,694,118.04
3,191,221.78
3,410,701.27
4,706,469.89
1,340,350.78
2,964,748.22
1,629,934.49
27,443,386.68
3,433,361.01
3,061,999.34
2,217,766.84
2,981,622.96
2,240,401.66

8,437,971.97
8,298,226.63
7,779,997.07
7,080,488.03
6,905,605.12
6,372,455.92
6,062,358.87
5,519,568.63
5,498,293.96
4,476,097.26
4,397,531.08
4,331,190.79
4,217,286.81
4,050,551.18

80.14
208.01
143.79
107.60
46.73
375.43
104.48
238.64
-79.96
30.37
43.62
95.30
41.44
80.80

3,774,910.29

4,017,142.49

6.42
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2.15. KONTRATAT E NËNSHKRUARA ME VLERË MBI 3.000.000,00 € NGA
AUTORITETET KONTRAKTUESE GJATË VITIT 2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Autoritetet
kontraktuese:
Korporata
Energjetike e
Kosovës
Korporata
Energjetike e
Kosovës

Korporata
Energjetike e
Kosovës
Ministria e
Transportit dhe
Postë Telekomunikacionit
Korporata
Energjetike e
Kosovës
Ministria e
Transportit dhe
Postë Telekomunikacionit
Ministria e Arsimit
Shkencës dhe
Teknologjisë
Ministria e
Transportit dhe
Postë Telekomunikacionit
Ministria e
Transportit dhe
Postë Telekomunikacionit
Korporata
Energjetike e
Kosovës
Korporata
Energjetike e
Kosovës
Ministria e
Transportit dhe
Postë Telekomunikacionit
Ministria e
Transportit dhe
Postë Telekomunikacionit
Ministria e
Transportit dhe
Postë –
Telekomunikacionit

Përshkrimi i kontratës

Procedura e
përdorur

Furnizim me energji elektrike për periudhën për
22 shtator 2009 deri 31 mars 2010

E hapur

Vlera e
kont.( €)
24,800,901.10

TEKNIKA DISKONTINUALE E
TRANSPORTIMIT TË PËRAFËRSISHT 5.5
MILIONË M3 TË MASAVE KOMPAKTE TË
DHEUT, NGA FUSHA E SIBOVCIT
JUGPERËNDIMOR
Furnizim me energji elektrike emergjente për
periudhën nëntor 2009 - dhjetor 2010

E hapur

16,104,000.00

E hapur

13,000,000.00

Zgjerimi i rrugës nacionale M9 Segmenti
Sllatinë - Gjurgjicë lot 2 Sektori C

E hapur

11,760,439.84

FURNIZIM ME: PJESE PËR RIPARIMIN E
MAKINAVE TË KOMBINUARA MK-I DHE
MK-II TE TCA
Zgjerimi i rrugës nacionale M9 Segmenti
Sllatinë Gjurgjicë Lot l sektori B

E negociuar

10,354,510.62

E hapur

9,301,986.40

Blerja e librave prej klasës 1-9, përmes APP-së

E negociuar

9,000,000.00

Zgjerimi i rrugës nacionale M9 Segmenti
Sllatinë - Gjurgjicë Lot 2 Sektori B

E hapur

8,739,136.21

Zgjerimi i rrugës nacionale M9 Segmenti
Sllatinë - Gjurgjicë Lot 3 Sektori C

E hapur

8,144,185.00

Sistemi I i Qymyrit (E&M)SJP. Riparimi i
eskavatorit E-8M-SRs1300

E negociuar

6,555,858.76

Furnizim me derivate te naftës, për motorë diesel
dhe kaldaja

E hapur

6,500,000.00

Zgjerimi i rrugës nacionale M9 Segmenti
Sllatinë Gjurgjicë i ndarë në 5 lote

E hapur

6,177,008.16

Ndërtimi i rrugës nacionale M2 Segmenti rrugor
Prishtinë Udhëkryqi M2-R120 (Miloshevë) Lot
3

E hapur

5,792,435.71

Zgjerimi i rrugës nacionale M2 Segmenti rrugor
Prishtinë – udhëkryqi M2 - R120 (Milloshevë)
Lot 4

E hapur

5,748,813.50
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15

16

Posta dhe
Telekomunikacioni
i Kosoves
Korporata
Energjetike e
Kosovës

17

Korporata
Energjetike e
Kosovës

18

Ministria e
Transportit dhe
Postë Telekomunikacionit
Ministria e
Transportit dhe
Postë Telekomunikacionit
Korporata
Energjetike e
Kosovës

19

20

21

K Skenderaj

22

Korporata
Energjetike e
Kosovës
Posta dhe
Telekomunikacioni
i Kosovës
Ministria e
Transportit dhe
Postë Telekomunikacionit
Posta dhe
Telekomunikacioni
i Kosovës
Ministria e Tregtisë
dhe Industrisë
Ministria e
Transportit dhe
Postë Telekomunikacionit
Policia e Kosovës
Ministria e
Transportit dhe
Postë –
Telekomunikacionit
Posta dhe
Telekomunikacioni
i Kosovës
Ministria e
Transportit dhe
Postë Telekomunikacionit
Posta dhe Telek. i
Kosovës

23

24

25

26
27

28
29

30

31

32

Furnizim me Derivate (Benzin Diesel) për PTK
RITENDER

E hapur

5,669,081.60

Furnizimi dhe mbikëqyrje me pajisje ngasëse
mekanike për linjën e parë të shiritave
magjistralë të qymyrit B= 1600 mm, për SibofcJ.P.
Furnizim me pajisje ngasëse mekanike për
Ekskavatorët SRs 470.17 / 1,5.0 ; SRs400.14/1.0(500kW) dhe shiritat vetëlëvizës BRs
-1600.60 dhe BRs -1200 për Sibovcit-JP
Ndërtimi i rrugës regjionale R2009 Bresalc
Kishnapole Gadime - Vrellë

E negocuar

5,546,974.40

E negocuar

5,456,191.08

E hapur

4,824,214.73

Ndërtimi i rrugës lokale Podujevë - Herticë Turiqicë Gallap (Podujevë - Herticë)

E hapur

4,652,012.99

Furnizim me energji elektrike për periudhën
11.03-30.03.2009 DHE ANEKSAT PER 01.0430.04.,09 (173-07.05.2009)( 9231.03.2009),01.06-30.06(230-01.06.2009)
10.11.12/2009 nr.524
Ndërtimi i objektit te banimit për familjet e
dëshmorëve në Skenderaj
Furnizim me mekanizëm ndihmës për minierën e
Sibovcit Jugperëndimor (Ekskavator dhe pajisje
te rënda )
Furnizimi i sistemit mbrojtës nga mbitensioni

E negociuar

4,418,634.83

E hapur

4,259,993.56

E hapur

4,144,776.66

E negociuar

3,919,394.16

Zgjerimi i rrugës nacionale M2 Segmenti rrugor
Prishtinë - udhëkryqi M2 - R120 (Milloshevë)
lot 5

E hapur

3,917,046.67

Furnizim me shtylla për zgjerimin e kapaciteteve
të fazës 5 të GSM Vala

E hapur

3,869,968.80

Ndërtimi i Qendrës së Panaireve

E hapur

3,831,589.37

Ndërtimi i urave në zgjerimin e rrugës nacionale
M9 segmenti Sllatinë - Gjurgjicël Lot 8

E hapur

3,762,733.30

Furnizim me Karburante
Ndërtimi i rrugës Kleçkë - Qafa e Dulës

E hapur
E hapur

3,374,188.66
3,198,356.02

Krijimi i marketingut dhe reklamave

E hapur

3,149,998.00

Zgjerimi i rrugës regjionale R 107 Segmenti
udhëkryqi Nashecit - tabela hyrëse Prizren

E hapur

3,061,822.13

Punë civile për fazën 6 të GSM Vala - lot 1

E hapur

3,028,396.00
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3.

AKTIVITETET E KOMISIONIT RREGULLATIV TË PROKURIMIT PUBLIK

Duke u bazuar në neni 38 të LPP të Kosovës, çdo autoritet kontraktues duhet të bëjë
publikimin e njoftimeve për kontratë të të gjitha llojeve sa herë që përdor procedura të
hapura, të kufizuara, ose të negociuara pas publikimit të njoftimit të kontratës në ueb-faqen
zyrtare të KRPP-së. Departamenti për Teknologji Informative dhe Statistika ka filluar t’i
publikojë Njoftimet për kontratë në ueb-faqen elektronike prej muajit korrik 2007, duke
vazhduar edhe gjatë vitit 2008 dhe 2009, të cilat po i paraqesim në grafikonin në vazhdim.

Grafikoni 15
Duke e analizuar grafikonin nr. 15 konstatojmë se publikimi i njoftimeve për kontratë
gjatë vitit 2009 është rritur në 5125, krahasuar me vitin paraprak, gjithashtu edhe njoftimet
për dhënie të kontratës janë 4957. Si shihet numri i njoftimeve për dhënie ka një rritje në
krahasim me vitin paraprak, ndërsa në këtë rritje ka ndikuar publikimi i njoftimeve për
dhënie të kontratave me vlerë të vogël – kuotimi i çmimeve, të cilat publikimi i njoftimit për
kontratë i tyre nuk është obligim ligjor, derisa publikimi i njoftimit për dhënie të tyre është
obligim ligjor, e që ka filluar të publikohet sidomos gjatë vitit 2009.
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Grafikoni 16
Në grafikonin nr. 16 pasqyrohet numri i njoftimeve për kontratë dhe njoftimet e
anulimeve të publikuara gjatë muajve të vitit 2009. Duke filluar prej muajit janar, ku kemi
191 njoftime kontrate, derisa kemi 67 njoftime anulimi e kështu me radhë. Krahasuar me
vitin paraprak, njoftimet e anuluara kanë qenë 35% në raport me njoftimet për kontratë,
derisa gjatë vitit 2009 kemi një zvogëlim në 32% janë njoftimet e anuluara ndaj njoftimeve
për kontratë.
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Grafikoni 17
Grafikoni nr. 17 pasqyron strukturën apo pjesëmarrjen e arsyeve të anulimit të
tenderëve gjatë vitit 2009. Siç vërehet, pra 82% të arsyeve të anulimeve janë bërë për shkak
se janë pranuar më pak se tre tenderë të përgjegjshëm apo kërkesa për pjesëmarrje. Kjo
koincidon me vlerën e njëjtë edhe gjatë vitit paraprak, gjithashtu edhe arsyet tjera kishin këtë
pjesëmarrje të përafërt edhe viteve paraprake, çka me të vërtetë shton arsyen për një analizë e
qasje të LPP dhe ndryshimin e tij.
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* * *
Gjate vitit 2009, Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik, në bazë të kompetencave që
dalin nga Neni 82.2 ( a ) i Ligjit për Prokurim Publik, nr. 02-L/99, ka përpiluar dhe shpallur
doracakët për prokurim publik, në përputhje me ligjin e amendamentuar për prokurim
publik, i cili ka hyrë në fuqi me 6 qershor të vitit 2007.

Doracakët për Prokurim Publik
Nr.

Doracaku I
Doracaku II
Doracaku III
Doracaku IV
Doracaku V
Doracaku VI
Doracaku VII
Doracaku VIII
Doracaku IX

Titulli
Pasqyrë e parimeve kryesore të Prokurimit
“leksione udhëzuese”
Parashikimi i prokurimit dhe Njoftimi paraprak
Vlerësimi i nevojave dhe Përcaktimi i fondeve në
dispozicion
Përcaktimi i procedurës
Procedurat e prokurimit
Njoftimi për kontratë dhe njoftimi për dhënie të
kontratës
Broshura e Zyrtarit të Prokurimit
Përgatitja e Dosjes së Tenderit
Vlerësimi i tenderit dhe dhënia e kontratës

Data e hyrjes
në fuqi
01.07.2009
01.07.2009
01.07.2009
01.07.2009
01.07.2009
01.07.2009
01.07.2009
01.07.2009
01.07.2009

Një kontribut të theksuar KRPP-ja e ka dhënë edhe për amendamentimin e Ligjit për
Prokurim Publik për Misionet Diplomatike të Republikës së Kosovës jashtë vendit. Ligji nr. 03L-158, për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Prokurim Publik, nr. 02/L-99, është aprovuar
nga Parlamenti i Kosovës më 24 korrik të vitit 2009, kurse është shpallur nga presidenti i
Kosovës me 31 korrik të vitit 2009.
Në muajin tetor të vitit 2009 është themeluar tavolina ndihmëse, e cila funksionon në
kuadër të Departamentit të Rregullave të KRPP-së. Qëllimi i kësaj tavoline ndihmëse është që
çdo pyetje nga ana e autoriteteve kontraktuese, operatorëve ekonomikë, apo palëve të
interesuara, që ka të bëjë me interpretimin e legjislacionit mbi prokurimin, të drejtohet në këtë
zyrë.
* * *
Përmes Departamentit për Mbikëqyrje dhe Monitorime, Komisioni Rregullativ i
Prokurimit Publik gjatë vitit 2009 ka bërë mbikëqyrje dhe monitorime të plota të aktiviteteve
të prokurimit sipas planit vjetor, monitorime sipas kërkesës apo sipas rastit dhe interpretime
të neneve të LPP-së për nevoja të autoriteteve kontraktuese apo të operatorëve ekonomikë.
Gjatë vitit 2009, Departamentit për Mbikëqyrje dhe Monitorime i KRPP-së ka kryer:
-

43 monitorime dhe mbikëqyrje të aktiviteteve të prokurimit në AK sipas planit,
9 monitorime të aktiviteteve të prokurimit sipas kërkesës.
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Rezultatet e gjetjeve të konstatuara, gjatë mbikëqyrjes së aktiviteteve të prokurimit të
autoriteteve kontraktuese, tregojnë se një pjesë e aktiviteteve të prokurimit nuk kryhen në
tërësi në pajtim me kërkesat e LPP-së. Planifikimi i dobët gjatë përgatitjes së planit vjetor të
prokurimit, përgatitja jo si duhet e dosjeve të tenderit, e në veçanti mosinformimi i OE për
arsyet e eliminimit, si dhe vlerësimi jo i drejtë i OE, janë vetëm disa nga lëshimet evidente
që vërehen në një numër të dosjeve të prokurimit. Mosdefinimi i qartë i kritereve për
vlerësim ka shpënë deri te vlerësimi subjektiv joreal dhe në kundërshtim me kërkesat e LPPsë. Po kështu, ka pasur raste kur autoriteti kontraktues ka bërë vlerësimin në kundërshtim me
kriteret e përcaktuara.
Nga tërë materiali i kontrolluar dhe i analizuar i dosjeve të aktiviteteve të prokurimit, më së
shumti ka pasur mosrespektim të këtyre neneve të LPP-së:
-

Neni 7, Planifikimi i aktiviteteve të prokurimit.
Nenet 15.4; 16.7; 17.5, Ndarja e kërkesave për të gjitha llojet e prokurimeve
Neni 8.6, Deklarata e nevojave dhe vendosmërisë për disponueshmërinë e fondeve.
Neni 52.1, Njoftimi i pjesëmarrësve për arsyet e eliminimit dhe njoftimit për dhënien e
kontratës.
Neni 57, Ekzaminimi, Vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve.
Neni 28, Specifikimi teknik.
Neni 42.1, Afatet e tenderimit
Neni 60, Siguria e ekzekutimit
Mosrespektimi i Rregullores së Prokurimit Publik

-

Neni 20.1 Përcaktimi i kualifikimit profesional të anëtarëve të komisionit për vlerësim
Neni 20.2a Deklarata nën betim e anëtarëve të komisionit.

* * *
Gjatë vitit 2009, trajnimet për prokurim publik kanë vazhduar të mbahen nga Instituti
Kosovar për Administratë Publike të Kosovës, i mbështetur nga KRPP-ja. Janë mbajtur
dhjetë seanca trajnimi me nga 12 grupe të vijueseve të zyrtarëve të prokurimit. Vijues të
këtyre trajnimeve kanë qenë zyrtarët e prokurimit të të gjitha autoriteteve kontraktuese të
Kosovës, duke përfshirë institucionet qeveritare të Kosovës, kompanitë publike, si dhe disa
OJQ. Testimi është mbajtur më 23 janar 2010, kurse testin me sukses e kanë kaluar 424
zyrtarë të prokurimit, te cilët janë pajisur me certifikatë të profesionalizmit në prokurim për
vitin 2010.
Viti 2009 është viti i pestë që, sipas kërkesave të LPP-së, bëhet trajnimi dhe certifikimi i
zyrtarëve të prokurimit publik të Kosovës. Nëse krahasohen ecuritë pesëvjeçare që nga viti
2005 deri ne 2009, rreth trajnimit në fushën e prokurimit publik, mund të konstatohet se për
çdo vit numri i zyrtarëve të trajnuar ka shënuar rritje, me përjashtim të vitit 2009.
Grafikoni nr. 18 në vazhdim e tregon numrin e zyrtarëve pjesëmarrës në trajnime dhe të
certifikuar gjatë pesë vjetëve 2005 - 2009.
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Grafikoni 18

Nga 488 zyrtarë të prokurimit, të cilët kanë vijuar trajnimet gjatë vitit 2009, 424 prej tyre
me sukses e kanë kaluar testin kualifikues dhe janë pajisur me certifikatë valide për prokurim
publik. Nëse bëhet një analizë e trajnimeve të mbajtura deri tani, mund të konstatohet se këto
trajnime janë pothuajse përsëritje e njëjtë nga viti në vit, si dhe pjesa më e madhe e zyrtarëve
të trajnuar janë të njëjtit për pesë vjet. Në të ardhmen duhet të shikohet mundësia e
ndryshimeve në fushën e trajnimeve për prokurim publik në Kosovë.
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REKOMANDIMET PËR PËRMIRËSIMIN E SISTEMIT TË PROKURIMIT
PUBLIK NË KOSOVË
Neni 82.2 (i) i LPP-së, përpos që kërkon nga KRPP-ja përgatitjen e raportit vjetor dhe
analizon aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë, gjithashtu kërkon që këtij raporti t’i
bashkëngjiten edhe rekomandimet për përmirësimin e sistemit të prokurimit publik në
Kosovë, si dhe përmirësimin e Ligjit për Prokurim Publik sipas nevojës. Duke u bazuar në
analizat e raportit mbi aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë për vitin 2009, në
monitorimet dhe vëzhgimet e kryera gjatë vitit 2009, si dhe në komentet që i ka pranuar
KRPP-ja nga autoritetet kontraktuese të Kosovës lidhur me mënyrën e implementimit të
Ligjit për Prokurim Publik në praktikë, KRPP-ja i rekomandon këto masa për përmirësimin
dhe avancimin e sistemit të prokurimit publik në Kosovë :
-

-

-

-

-

-

Reformimi i sistemit të prokurimit publik në Kosovë.
Angazhimi i të gjithë akterëve në forcimin e implementimit të Ligjit për Prokurim
Publik.
Në kuadër të Ligjit për Prokurim Publik të përgatitet një rregullativë e veçantë që
rregullon aktivitetet e prokurimit në sektorin e kompanive publike, duke u bazuar në
Direktivën e prokurimit të KE-së nr. 2004/17.
Mënyra e shqyrtimit të ankesave të rregullohet me ligj, në atë mënyrë që paraprakisht
ankesa t’i drejtohet ZKA të autoritetit kontraktues përkatës, para se t’i drejtohet
OSHP-së.
Nga autoritetet kontraktuese të Kosovës të zbatohen procedurat dhe rregullat e
prokurimit që promovojnë një prokurim efikas, duke u bazuar në praktikat
bashkëkohore të prokurimit dhe teknologjinë e re, siç janë marrëveshjet kornizë dhe
prokurimi elektronik.
Ndryshimi i Nenit 23 të Ligjit për prokurim Publik nr. 02/L-99. Të shikohet mundësia
që të gjithë zyrtarët e prokurimit, të cilët janë të certifikuar për tri vite me radhë pa
ndërprerje, t’u jepet licenca e profesionalizmit në prokurim, e cila do të jetë e
përhershme.
Aftësimi dhe trajnimi i personelit, i cili merret me prokurim publik në sektorin privat,
lidhur me mënyrën e plotësimit dhe dorëzimit të ofertave, e sidomos mbi mënyrën e
përgatitjes dhe dorëzimit të ankesës nga ana ofertuesve të pakënaqur me rastin e
dhënies së kontratës.
Ngritja e vetëdijes mbi prokurimin publik tek autoritetet kontraktuese dhe operatorët
ekonomikë të Kosovës.
Rritja e qasjes në të dhënat mbi prokurimin publik në Kosovë për të gjitha palët e
interesuara.
Përkrahja më e madhe e institucioneve qendrore të prokurimit publik në Kosovë si
bartëse të zhvillimit të sistemit.
Të shikohet mundësia e shkurtimit të afateve të tenderimit për kontrata me vlera të
mëdha nga 40 në 30 ditë, kurse për kontrata me vlera të mesme nga 25 në 20 ditë.
Duke marrë parasysh se LPP-ja i jep përgjegjësinë menaxherit të prokurimit të
autoritetit kontraktues për implementimin e ligjit, të shikohet mundësia e mbrojtjes
së tij nga ndikimet që mund t’i imponohen gjatë kryerjes së aktiviteteve të
prokurimit.
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-

-

Të rregullohet me ligj mënyra e nënshkrimit te kontratave, ashtu që për vlerat e
mëdha kontratat të nënshkruhen bashkërisht nga menaxheri i prokurimit dhe ZKA.
Thjeshtësimi i procedurave të prokurimit që kanë të bëjnë me mënyrën e zotimit të
mjeteve buxhetore para fillimit të aktivitetit të prokurimit.
Shfrytëzimi më i madh i procedurave të kufizuara për realizimin e aktiviteteve të
prokurimit, e sidomos te prokurimet që kanë të bëjnë me kompanitë publike.
Të zvogëlohet sa është e mundur përdorimi i kontratave me vlera të vogla dhe
minimale, duke shfrytëzuar marrëveshjet publike kornizë, si dhe prokurimet e
centralizuara.
Avancimi i mëtutjeshëm i ueb-faqes zyrtare elektronike të prokurimit publik, që
mundëson ngritjen e transparencës në prokurim publik.

Sfidat me të cilat ballafaqohet sistemi i prokurimit publik në Kosovë, janë mjaft të shumta,
por më të shpeshtat janë:
-

Presionet që iu bëhen zyrtarëve të prokurimit gjatë kryerjes së aktiviteteve të
prokurimit, e sidomos me rastin e dhënies së kontratës.
Ndërrimi mjaft i shpeshtë i zyrtarëve të prokurimit nëpër autoritete kontraktuese.
Numri mjaft i vogël i zyrtarëve të licencuar të prokurimit në Kosovë, në krahasim me
buxhetin e shpenzuar për prokurime.
Emërimi i personave pa përvojë paraprake në fushën e prokurimit në pozita kyçe, gjë
që paraqet vështirësi në implementimin e LPP-së.
Edhe më tutje përdorim i shpeshtë i procedurave të negociuara pa publikim të
njoftimit për kontratë – prokurimeve njëburimore.
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ANEKSI : SHPENZIMET BUXHETORE TË KRPP-së PËR VITIN 2009
Për realizimin e veprimtarisë së paraparë me Ligjin për Prokurim Publik të Kosovës,
gjatë vitit 2009, KRPP-ja ka shpenzuar shumën buxhetore prej 306,147.17€.
Tabela e shpenzimeve buxhetore të KRPP-së për vitin 2009
Nr.

Përshkrimi

Buxheti i paraparë
2009

Buxheti i shpenzuar
2009

Shpenzuar
%

01
02
03

Pagat = ( 28 punëtorë)
Mallra & shërbime
Shpenzime komunale

162,496.20
131,640.00
20,200.00

158,975.42
130,499.81
16,671.94

97,80
99,00
82,53

Gjithsej:

314,336.20

306,147.17

97

Nga tabela e mësipërme shihet se buxheti i paraparë për vitin 2009 në vlerë prej
314,336.20 € është shpenzuar në masën 97%. Në pjesën e pashfrytëzuar të buxhetit ka
ndikuar pjesa për paga, pra mosplotësimi i disa vendeve të lira të punës, si dhe mosarritja e
disa faturave për pagesë për shpenzime komunale para fundit të vitit 2009.
Nga pjesa e shpenzuar për mallra dhe shërbime një specifikacion më i detajuar i
shpenzimeve është dhënë në tabelën më poshtë:

Emërtimi i shpenzimeve
Qiraja dhe mirëmbajtja për hapësira për zyra
Sigurimi fizik i objekteve
Shërbimet e telekomunikacionit
Pajisje për punë
Shpenzimet për pastrim të objekteve dhe mirëmbajtja
objektit
Shpenzimet e derivateve për vetura
Shpenzimet e derivateve për nxehje dhe gjenerator
Furnizime për zyre me material shpenzues
Shpenzimet e udhëtimit jashtë vendit
Regjistrimi dhe sigurimi i automjeteve
Shpenzime për shpallje në shtyp
Shpenzime të akomodimit
Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve
Shpenzimet e reprezentacionit
Shpenzimet tjera kontraktuese
Gjithsej :
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Shuma
(€)
60,201.00
10,807.20
12,503.26
1,719.82
5,564.18
9,019.42
1,291.56
7,735.06
10,941.81
969.82
404.99
774.00
5,353.40
3,029.51
184.78
130,499.81

