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FJALA E KRYETARIT TË KRPP 
 
 
 
Të nderuar deputet të Parlamentit të Kosovës, 
 
 Kam knaqësinë t’ju dorëzoj Raportin Vjetor mbi aktivitetet e 
prokurimit publik në Republikën e Kosovës për periudhen Janar-
Dhjetor 2012. 
Ky raport paraqet në mënyrë analitike të dhënat për kontratat publike, 
ndarjen e tyre mbi bazën e llojit të procedurave të përdorura nga 
autoritetet kontraktuese, nivelin e përdorimit të këtyre procedurave, 
nivelin e konkurrencës brenda tregut publik, si dhe shumë indikator 
tjerë të rëndësishëm për matjen e performancës së prokurimit publik në 
Kosovë. 
Në raport gjithashtu do të gjeni edhe informacione kualitative për 
aktivitetet e KRPP-së në planin e monitorimit të sistemit të prokurimit 
publik, duke përfshirë të gjeturat dhe rekomandimet tona në funksion 
të përmirësimit të këtij sistemi në përgjithësi. 
    Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik vazhdon të kryej me 
përkushtim maksimal dhe  përgjegjësi misionin e saj, duke ofruar  
bazën ligjore solide në mbështetje të shpenzimit në mënyrë të duhur të 
parasë publike, si dhe asistencen e nevojshme ligjore për autoritetet 
kontraktuese, operatorët ekonomik, organet e rendit duke përfshirë dhe 
gjykatat, si dhe shoqërin civile. 
    Kemi punuar ngushtë me Kuvendin për të zgjeruar kapacitetet 
tona punuese në dhënjen e informacioneve të duhura mbi shfrytëzimin 
e parasë publike. Gjithashtu kemi pasur bashkëpunim të ngushtë edhe 
me Qeverinë dhe aktorët tjerë vendor dhe ndërkombëtar në ndërtimin e 
një sistemi më të mirë të prokurimit në përgjithësi. 
   Me zhvillimin dhe përmirësimin e këtij sistemi, një hapsirë të 
konsiderueshme zënë edhe përkrahja dhe mbështetja që n’a është 
dhënë nga SIGMA, ZNKE, Banka Botërore etj, për të përmirsuar 
kornizën ligjore e cila është duke u zbatuar edhe më shumë, dhe kjo 
rezulton me mbikëqyrje më të fortë. 
    Për një mbikqyrje më të suksesëshme kërkohet angazhim dhe 
përkrahje, si dhe harmonizim të aktiviteteve edhe me akterë tjerë  ndër-
institucional si Zyra e Auditorit të Përgjithëshëm, Agjensioni 
Antikorrupsion, NjKE pranë Policisë së Kosovës, Prokurorin, Gjykatat, 
si dhe akterë të shoqërisë civile, OJQ, dhe media, si dhe një 
bashkëpunim dhe përkrahje  nga nivelet më të larta. 
 Qasjet  dhe metodat e reja si dhe shembujt e suksesit  që KRPP-ja ka 
sjellur këto vite duhet të jenë  vision yni në mënyrë që të përmbushim  
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me shumë suksesë misionin tonë të përcaktuar me Ligjin për Prokurim 
Publik. Në raste të kundërta duhet të merren ndërveprime me 
vendosmëri dhe të  të palëkundurë në realizimin e këtij misioni. 
   Në rastet kur kemi gjetur dobësi dhe kur n’a është kërkuar kemi 
dhënë këshilla dhe rekomandime dhe përgjithësisht kjo ka dhënë 
rezultate të mira. Përcjellim dhe jemi prezent në adresimin e këshillave 
dhe rekomandimeve tona, poashtu kemi vazhduar të punojmë me 
menaxhmentet për zbatimin e këtyre këshillave. 
   Ky raport paraqet sfidat me të cilat duhet të përballemi dhe t’i 
adresojmë për të përmirësuar sektorin publik. Shpresoj që ky raport t’ju 
ofrojë një pasqyrë mbi sistemin aktual të prokurimit publik në Kosovë 
dhe t’ju shërbej sa më mirë në radhë të parë institucioneve që 
përkujdesën për ligjin në Kosovë, autoriteteve kontraktuese, 
operatorëve ekonomik, si dhe  qytetarëve që të jenë prezent dhe të kenë 
mundësin të përcjellin ndryshimet pozitive që po zhvillohen  në  këtë 
sistem në përgjithësi. 
  
I vetëdijshëm për mangësit që mund të këtë raporti, pres me pa durim 
që ky raport të pasurohet dhe të plotësohet me vrejtjet dhe komentet 
tuaja! 
 
 
Kryetar i Komisonit Rregullativ të Prokurimit Publik 
 
Safet HOXHA 
 
Prishtinë, shkurt 2013 
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H Y R J E 
 
 
          Duke u bazuar në Nenin 87.2.13 të Ligjit për Prokurim Publik, 
Nr. 04/L-042,  Komisioni  Rregullativ i Prokurimit Publik (KRPP) për 
çdo vit kalendarik duhet të përgatisë dhe dorëzojë në Qeveri dhe 
Kuvend një raport vjetor që analizon aktivitetet e prokurimit publik në 
Kosovë për atë vit kalendarik, së bashku me rekomandimet për 
përmirësimin e sistemit të prokurimit publik dhe/ose përmirësimin e 
këtij ligji, raport ky që dorëzohet jo më vonë se në fund të Shkurtit të 
vitit vijues kalendarik 
        Ky raport është hartuar në përputhje të plotë me kërkesat e Ligjit 
për Prokurim Publik, 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 01 janar 2012 - 31 
dhjetor 2012.   
        Përgatitja e këtij raporti përmbush edhe kërkesën e Nenit  87.2.12 
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 tetë 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 2012.   
          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 84,00 % e buxhetit për prokurime publike në 
Kosovë gjatë vitit 2012 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 
 

 
      Sipas Ligjit për Prokurimin Publik të Kosovës, Nr. 04/L-042, 
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ka përgjegjësinë kryesore për 
zhvillimin dhe funksionimin e përgjithshëm të rregullave të prokurimit 
publik dhe të sistemit të prokurimit publik të Kosovës përmes ushtrimit 
të autoritetit, kompetencave, funksioneve dhe përgjegjësive të cilat i 
janë dhënë shprehimisht me këtë ligj. 
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ka përgjegjësinë dhe 
autorizimin për: 

 të publikoi në web faqen zyrtare të gjitha llojet e njoftimeve për 
kontratë që i dergojn autoritrtrt kontraktuese; 

 tu ofroj opinione autoriteteve kontraktuese në lidhje me 
vendimet e tyre, veprat apo anashkalimet gjatë aktiviteteve të 
prokurimit dhe menaxhimit të kontratave; 

 të vendosë rregulla të hollësishme për të siguruar zbatimin 
adekuat të këtij ligji nga autoritetet kontraktuese si dhe 
rregulla për përdorimin dhe ekzekutimin e secilën nga 
procedurat e përcaktuara në nenet 33-37 të këtij ligji; me 
kusht që, këto rregulla të jenë në përputhje me kërkesat dhe 
parimet e përcaktuara në këtë ligj si dhe çfarëdo kërkese të 
detyrueshme të BE-se për prokurim; 

 të përgatisë dhe shpërndajë doracakë të prokurimit, udhëzues, 
formularë dhe modele standarde për dokumentet e tenderit dhe 
të kontratave sipas këtij ligji në dobi të autoriteteve 
kontraktuese dhe operatorëve ekonomik; 

 të përforcojë vetëdijen ne mesin e autoriteteve kontraktuese 
dhe operatorëve ekonomik për legjislacionin e prokurimit 
publik si dhe objektivat, procedurat dhe metodat e tij; 

 t’u japë ndihmë teknike dhe këshilla autoriteteve kontraktuese 
dhe operatorëve ekonomik për zbatimin dhe interpretimin e 
dispozitave të këtij ligji si dhe për të çdo dokument që nxirret 
nga KRPP; 

 të nxjerrë dhe publikojë interpretime me shkrim te vendimeve 
administrative për të dyjat, autoritetet kontraktuese dhe 
operatorët ekonomik për zbatimin dhe interpretimin e 
dispozitave të këtij ligji dhe çdo dokumenti të nxjerrë nga 
KRPP-ja; 

 të krijojë sisteme manuale dhe elektronike për monitorimin e 
zbatimit të këtij ligji nga ana e autoriteteve kontraktuese, duke 
përfshirë përgatitjen e formularëve të raportimit që duhet të 
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plotësohen nga të gjitha autoritetet kontraktuese subjekte të 
këtij ligji; 

 për çdo vit kalendarik të përgatisë dhe dorëzojë në Qeveri dhe 
Kuvend një raport vjetor që analizon aktivitetet e prokurimit 
publik në Kosovë për atë vit kalendarik, së bashku me 
rekomandimet për përmirësimin e sistemit të prokurimit publik 
dhe/ose përmirësimin e këtij ligji, raport ky që dorëzohet jo më 
vonë se në fund të shkurtit të vitit vijues kalendarik; 

 të mbështesë IKAP dhe autoritetet tjera publike të trajnimit dhe 
arsimimit për të siguruar arritjen dhe mbajtjen e një niveli të 
lartë kompetence në radhët e zyrtarëve të prokurimit dhe 
profesionistëve të tjerë të prokurimit për zbatimin e praktikave 
të shëndosha të prokurimit dhe për respektimin e këtij ligji; 

 të mbështesë zhvillimin e prokurimit elektronik, ankandit 
elektronik dhe komunikimit brenda fushës së prokurimit 
publik; 

 të ndër veprojë dhe të bashkëpunojë me organizata të tjera 
brenda dhe jashtë vendit për çështjet që lidhen me prokurimin 
publik. 

 të zhvilloj dhe implementoj rregullat e detajuara në lidhje me 
shitjen e aseteve të Autoriteteve Kontraktuese. 

        Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik përbëhet prej tre 
anëtarëve. Anëtarët e KRPP-së emërohen për një mandat prej pesë 
(5) vjetësh., të cilët propozohen nga Qeveria dhe emërohen nga 
Kuvendi i Kosovës.  
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2. AKTIVITETET E PROKURIMIT PUBLIK NË KOSOVË GJATË VITIT 

2012 
 
           Duke u bazuar në Nenin 87 pika .2.18 të Ligjit për Prokurim 
Publik, Nr. 04/L-042,  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. Gjatë vitit 2012 në Kosovë janë evidentuar 166 
autoritete kontraktuese. 
           Nga gjithsejt 166 autoritete kontraktuese sa kanë ekzistuar në 
Kosovë në fund të   vitit 2012, 161 autoritete kontraktuese me kohë i 
kanë dorëzuar raportet vjetore, autoriteti kontraktuse Instituti i 
Kosovës për Administrate Publike është deklaruar se prokurimet për te 
i ka kryer autoritet tjetër kontraktues, derisa Trafiku Urban - Prishtinë  
është deklaruar se nuk ka kryer fare prokurime. Tri autoritete 
kontraktuese fare nuk i kanë dërguar raportet vjetore. Autoritetet 
kontraktuese, të cilat nuk i kanë dorëzuar raportet vjetore, janë tri 
komuna nga pjesa veriore e Kosovës si Komuna e Zveqanit, e Zubin 
Potokut dhe e Leposaviqit. 
 Përmes raporteve vjetore mbi kontratat e nënshkruara publike, të 
cilat autoritetet kontraktuese gjatë janarit të vitit 2012, i kanë dërguar 
në mënyrë elektronike, departamenti i TI-së dhe Statistika i KRPP-së ka 
përgatitur Raportin përmbledhës vjetor për të gjitha prokurimet publike 
të zhvilluara në Kosovë gjatë vitit 2012. 
           Bazuar në raportet e dërguara nga autoritetet kontraktuese, 
shihet se gjatë vitit 2012 në tërë Kosovën janë nënshkruar 12045 
kontrata publike të udhëhequra sipas Ligjit për Prokurim Publik të 
Kosovës, duke i përfshirë të gjitha llojet e vlerave të kontratave. 
          Në vazhdim të raportit do t’i paraqesim prokurimet publike në 
Kosovë sipas kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2012. 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 2012 në Kosovë, duke i 
analizuar dhe duke i krahasuar me vitet paraprake, me ç’rast do ta 
shohim trendin e zhvillimit të Prokurimit Publik në Kosovë. 
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2.1. NUMRI I KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA  GJATË VITIT 2012  

Tabela 1 
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. 
      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 tri viteve të fundit nga autoritetet 
kontraktuese në fjalë.  
 Viti 2012 është viti i dytë që jan përdorur  Kontratat Kornizë nga 
autoritetet kontraktuese. Pra tani kan filluar të përdoren këto llojë të 
kontratave thuaja nga të gjithë, sidomos vrehet një përdorim i theksuar 
te  autoritetet kontraktuese si Korporata Energjetike e Kosovës Sh.A., 
Posta dhe Telekomunikacioni i Kosoves SH.A, te të gjitha ministrit , 
komunat dhe agjencionet . Vlera e këtyre kontratave është e pamundur 
të saktësohet pasi që kryesisht këto kontrata janë nënshkruar me çmim 
për njësi, por mund të konstatojm se vlera e tyre është e lartë pasi që 
kemi të bëjmë kryesisht me furnizime si derivatet dhe sherbime si 
sigurime të objekteve, mirmbajtje të objekteve etj. të cilat arrijnë një 
shumë të konsideruar në prokurimet e zhvilluara në Kosovë. 
 
 

                                                 
1  Në numrin e kontratave të nënshkruara janë përfshirë edhe 167 anekskontrata. 

 
NUMRI I KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA    

 
Autoritetet 
kontraktuese: 

 
Gjatë vitit 2010 

 
Gjatë vitit 2011 

 
Gjatë vitit 20121 

 
Qeveritare 

 

               9947 

 

9305 9112 

 
Kompani publike 

 

3484 

 

3001 2910 

 
Tjera/OJQ 

 

68 

 

4 23 

Gjithsej: 13499 12310 
 

12045 



Raporti mbi kontratat e nënshkruara publike gjatë vitit 2012 

 Faqe 10 / 58 
 

 

Grafikoni  1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9947 

3484 

68 

9305 

3001 

4 

9112 

2910 

23 
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Qeveritare Kompani publike Tjera

Numri i kontratave të nënshkruara gjatë viteve 2010 , 

2011 dhe 2012 

Nr i kontratave 2010 Nr i kontratave 2011 Nr i kontratave 2012



Raporti mbi kontratat e nënshkruara publike gjatë vitit 2012 

 Faqe 11 / 58 
 

 
2.2. VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA GJATË VITIT 2012  

 
Tabela 2 
 

Siq mund të vrejm nga tabela 2 kemi të pasqyruar vlerën e 
kontratave të nënshkruara gjatë tri viteve të fundit. Kontratën për 
ndërtimin e Autostradës Morinë-Merdare, e nënshkruar gjatë vitit 2010 
në vlerë prej 659,813,399.88€ e kemi paraqit si kontratë të veqant pasi 
që kontrata në fjalë është kontratë me vlerë të madhe dhe sipas 
Ministris së Infrastruktures kjo kontratë është afatëgjate dhe vlera e 
parashikuar për vitin 2010 ishte 106,883,295.92€,  për vitin 2011 ishte 
236.165.999,52€ derisa vlera e parashikuar për vitin 2012 është 
235,379,330.33€, të cilën po e pasqyrojm në grafikonin 2 .    

 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

 

                                                 
2
 Në vlerën e kontratave të nënshkruara është përfshirë edhe vlera e anekskontratave  në vlerë rej 

3,803,503.13€  
3
 Kontrata për ndërtimin e Autostradës Morinë-Merdare nga Ministria e Infrastruktures , ku vlera prejë 

. . , €  është pa apa   pë  viti   , vle a . . , €  ishte gjatë vitit  de isa vle a p ej 
, , . € është gjatë vitit . 

  

 
VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA   €  

Autoritetet 
kontraktuese: 

Vlera e  kontratave 
2010 

Vlera e  kontratave 
2011 

Vlera e  kontratave 
20122 

 
Qeveritare 

       

286,739,192.67  

       

284,714,229.60        318,593,149.16  

Kompani publike        

194,579,794.27  

       

267.260.689,03        188,565,175.83  

Tjera 
       

749,861.62  

       

175.849,56               704,978.90  

Gjithsej : 
       

482,068,848.56  

       
552,150,768.20        507,863,303.89  

Kontrata për ndërtimin e 

Autostradës Morinë-

Merdare nga  MI 
3
 106.883.295,92 236.165.999,52 

 
235,379,330.33 
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Grafikoni 2 
 

 
Grafikoni 3 

Në bazë të klasifikimit të autoriteteve kontraktuese, si më lartë në 
tabelën nr.2 dhe grafikonin nr.3 pasqyrohet vlera e kontratave të 
nënshkruara, gjatë tri viteve të fundit. 

Pjesa e parashikuar 

per vitin 2012 

235,379,330.33€ 

Kontrata e nënshkruar gjatë vitit 2010 (Autostrada Morinë-

Merdar Rruga 7 nga  M. Infrastruktures - në vlerë prej  

659,813,399.88€ ) 

 286.739.192,67  

 194.579.794,27  

 749.861,62  

 284.714.229,60  

 267.260.689,04  

 175.849,56  

 318.593.149,16  

 188.565.175,83  

 704.978,90  
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 300.000.000,00

 350.000.000,00

Qeveritare Kompani publike Tjera

Vlera e kontratave të nënshkruara gjatë viteve  2010,2011 dhe 

2012  

Vlera e kontrat. 2010 Vlera e kontrat. 2011 Vlera e kontrat. 2012
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Grafikoni nr.4 e pasqyron strukturën, apo pjesëmarrjen e vlerës 
së kontratave të nënshkruara  gjatë vitit 2012. Organizatat buxhetore - 
qeveritare marrin pjesë me 62,73%, kompanitë publike  me 37,13%, 
derisa te autoritetet tjera – OJQ-të me  vetëm 0,14% në vlerën e 
përgjithshme të  kontratave të nënshkruara.  

 
 

  

  Grafikoni 4 
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gjatë vitit 2012 
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2.3. VLERA E KONTRATAVE TË NËSHKRUARA GJATË VITIT 2012 

SIPAS BURIMEVE TË FINANCIMIT 

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 vetanake vlera e kontratave të nënshkruara gjatë vitit 
2012 është 188,565,175.83€. Nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës vlera 
e kontratave të nënshkruara arrin 314,128,078.33€, derisa nga 
donacionet vlera e kontratave të nënshkruara arrin 5,170,049.74€.   
 

 
Grafikoni 4 

                                                 
4 Të hyrat vetanake paraqesin të hyrat e  kompanive publike. 
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 6.061.383,65  

 188.565.175,83  

 314.128.078,33  
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Të Hyrat vetanake Bugjeti i Kons.i Kosovës Donacione

Vlera e kontratave të nënshkruara  gjatë viteve  2010 ,2011 dhe 2012 

sipas burimeve të financimit  

Vlera e kontratave 2010 Vlera e kontratave 2011 Vlera e kontratave 2012

 
VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA SIPAS BURIMEVE TË FINANCIMIT  €  

Burimet e 
financimit: 

Vlera e  kontratave 
2010 

Vlera e  kontratave 
2011 

Vlera e  kontratave 
2011 

Të hyrat vetanake4 
       

149,546,783.32  

       

222.248.360,71  

       
188,565,175.83  

Buxheti i Kons. i 
Kosovës 

       

326,250,504.21  

       

323,841,023.84  

       
314,128,078.32  

Donacione 
 

6,271,561.03 6.061.383,65            5,170,049.74  

Gjithsej : 
       

482,068,848.56  

       

552,150,768.20        507,863,303.89  

Kontrata për ndërtimin 

e Autostradës Morinë-

Merdare nga  MI. 106.883.295,92 236.165.999,52 
 

235,379,330.33 
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 Struktura e vlerës së kontratave të nënshkruara sipas burimeve 
të financimit pasqyrohet në grafikonin nr.5, ku të Hyrat vetanake të 
kompanive marrin pjesë me 37,00%, Buxheti i Konsoliduar i Kosovës 
me 62,00 %, kurse nga donacionet me 1,00 %.   
 

 
   Grafikoni 5 
 
2.4. VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA GJATË VITIT 2012 

SIPAS   LLOJIT TË PROKURIMIT   

   Tabela  4 

                                                 
5 Në vlerën e kontratave për shërbime  janë përfshirë edhe shërbimet e konsulencës.  

Të Hyrat 
vetanake 
37,00% 

Bugjeti i Kons.i 
Kosovës 
62,00% 

Donacione 
1,00% 

Pjesëmarrja në vlerën e  kontratave të nënshkruara gjatë vitit 
2012 sipas  burimeve të financimit 

 

VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA SIPAS LLOJIT TË PROKURIMIT  €  

Lloji i prokurimit: 
Vlera e  kontratave 

2010 
Vlera e  kontratave 

2011 
Vlera e  kontratave 

2012 

Furnizim 220,318,579.03  308,709,092.99   193,136,785.94  

Shërbime5 59,572,746.08    64,305,010.99     99,274,281.42  

Konkurs i 
projektimit 1,075,246.37       2,158,906.03        1,207,952.71  

Punë 201,102,277.08  176,977,758.19   214,244,283.82  

Gjithsej :  482,068,848.56 552,150,768.20 507,863,303.89 

Kontrata për ndërtimin e 

Autostradës Morinë-

Merdare nga  MI. 106.883.295,92 236.165.999,52 235,379,330.33 
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 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 gjatë vitit 2012 arrin në 193,136,785.94  €. 
Vlera e  kontratave të nënshkruara për shërbime është 99,274,281.42 
€, kurse krahasuar me vitin paraprak kemi një rritje, 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. Vlera e  kontratave të nënshkruara për konkurs projektimi 
është 1,207,952.71 €.    

 Ndërsa vlera e  kontratave të nënshkruara për punë arrin në 
214,244,283.82 €, dhe kësaj vlere nëse ja shtojm edhe vlerën e 
Autostradës Morinë- Merdar në shumë e planifikuar për vitin 2012, 
prejë 235,379,330.33€, vlera e kontratave për punë gjatë vitit 2012 
arrinë në 449,623,614.15€. 
  
 
 

   

Grafikoni 6 
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Grafikoni  7 
 

Grafikoni nr 7, paraqet strukturën, apo pjesëmarrjen e kontratave 
të nënshkruara, sipas vlerës në totalin e kontratave të nënshkruara 
gjatë vitit 2012. Kontratat për furnizime marrin pjesë me 38,00%. 
Kontratat për shërbime me 19,75%, kontratat për konkurse të 
projektimit me 0,25 %, ndërsa kontratat për punë marrin pjesë me 
42,00% .  

Derisa në grafikonin nr.8 pasqyrohet struktura, apo pjesëmarrjen 
e kontratave të nënshkruara, sipas vlerës në totalin e kontratave të 
nënshkruara gjatë vitit 2012, ku vlerës së kontratave për punë i 
shtohet vlera e Autostradës Morinë-Merdare e paraparë për vitin 2012 
prejë  235,379,330.33€ dhe vlera e gjithmbarshme e kontratave për 
punë gjatë vitit 2012 arrinë 449,623,614.15€ apo 60,50% në vleren e 
gjithëmbarshme të kontratave të nënshkruara. Kontratat për furnizime 
marrin pjesë me 26,00%. Kontratat për shërbime me 13,30%, kontratat 
për konkurse të projektimit me 0,20 %.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Furnizim 
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Punë 
42,00% 

Struktura e vlerës së kontratave të nënshkruara  gjatë vitit 2012 

sipas llojit të prokurimit 
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13,30% 
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projektimit 

0,20% 

Punë+Autostrada 
60,50% 

Struktura e vlerës së kontratave të nënshkruara  gjatë vitit 2012 

sipas llojit të prokurimit ,( ku punëve ju shtohet pjesa e autostrades 

e parashikuar per vitin 2012, në vlerë 235,379,330.33) 
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2.5. VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA GJATË VITIT 2012 

SIPAS   VLERËS SË PROKURIMIT 

   Tabela 5 
 Kontratat e nënshkruara, të ndara sipas llojit të vlerave të 
kontratave, në tabelën nr. 5 dhe në grafikonin nr.9, na pasqyrojnë se, 
sipas vlerës së madhe, vlera e kontratave të nënshkruara gjatë vitit 
2012 është 306,168,146.54€. 
 

    

  Grafikoni  9 
 

Vlerë e madhe Vlerë e mesme Vlerë e vogël Vlerë minimale

Viti 2012 306.168.146,54 173.773.476,01 25.531.901,39 2.389.779,95

Viti 2011 362.942.453,16 163.603.179,07 23.111.720,20 2.493.415,77

Viti 2010 298.457.903,83 156.188.246,69 24.490.421,94 2.932.276,10
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VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA SIPAS VLERËS SË PROKURIMIT €  

Lloji i vlerës së 
prokurimit: 

Vlera e  kontratave 
2010 

Vlera e  kontratave 
2011 

Vlera e  kontratave 
2012 

Vlerë e madhe 298,457,903.83 362,942,453.16 306,168,146.54 

Vlerë e mesme 156,188,246.69 163,603,179.07 173,773,476.01 

Vlerë e vogël 24,490,421.94 23,111,720.20 25,531,901.39 

Vlerë minimale 2,932,276.10 2,493,415.77 2,389,779.95 

Gjithsej : 482,068,848.56 552,150,768.20 507,863,303.89 

Kontrata për ndërtimin 

e Autostradës Morinë-

Merdare nga  MI. 106.883.295,92 236.165.999,52 235,379,330.33 
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      Kontratat e nënshkruara me vlerë të mesme arrijnë shumën prej 
173,773,476.01€, vlera e kontratave të nënshkruara me vlerë të vogël 
është 25,531,901.39€. Vlera e  kontratave të nënshkruara me vlerë 
minimale është 2,389,779.95€.  
 

 

    Grafikoni  10 
 
 Në bazë të grafikonit nr.10, vërehet se pjesëmarrja e kontratave  
me vlera të mëdha,  në vlerën e përgjithshme të kontratave të 
nënshkruara gjatë vitit 2012, është  60,30%. Kontratat me vlera të 
mesme marrin pjesë në vlerën e përgjithshme të kontratave të 
nënshkruara me 34,20%. Kontratat me vlerë të vogël marrin pjesë në 
vlerën e përgjithshme të kontratave të nënshkruara me 5,00%, derisa 
kontratat me vlerë minimale marrin pjesë me  0,50%.   
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2.6. VLERA E KONTRATAVE TË  NËNSHKRUARA GJATË VITIT 2012  SIPAS 

PROCEDURAVE TË PROKURIMIT 
 

  
  Tabela 6   

 
 Analiza e kontratave të nënshkruara, të ndara sipas llojit të 
procedurave në tabelën nr. 6 dhe në grafikonin nr.11, tregon se vlera e 
kontratave të nënshkruara sipas procedurës së hapur gjatë vitit 2012 
është 426,605,842.24€. Sipas procedurës së kufizuar gjatë vitit 2012 
autoritetet kontraktuese  nuk kanë kryer prokurime.   

Vlera e  kontratave të nënshkruara sipas procedurës  konkurs 
projektimi, gjatë vitit 2012, është 1,193,137.72€, derisa vlera e 
kontratave të nënshkruara sipas procedurës së negociuar pas 
publikimit të njoftimit të kontratës, gjatë vitit 2012, është 507,289.75€. 
Kurse sipas procedures se negociuar pa publikim të njoftimit të 
kontratës është 53,035,295.31€ dhe vlera e kontratave të nënshkruara 
sipas procedurës kuotim i çmimeve, gjatë vitit 2012, është 
24,124,914.80€.    

Ndërkaq, sipas procedurës për vlerë minimale, vlera e kontratave 
të nënshkruara, gjatë vitit 2012, është 2,396,824.07€   
 
 
 
 

 

VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA SIPAS PROCEDURAVE TË PROKURIMIT €  

Lloji i procedurave: 
Vlera e  

kontratave 2010 
Vlera e  

kontratave 2011 
Vlera e  

kontratave 2012 

Procedurë e hapur 412,030,313.41 457,187,278.28 426,605,842.24 

Procedurë e kufizuar 0.00 7,450,000.80 0.00 

Konkurs projektimi 1,075,246.37 2,158,906.02 1,193,137.72 

E negociuar pas publikimit të 
njoftimit të kontratës  

 

9,791,913.24 

 

26,600,075.83 

 
507,289.75 

E negociuar pa publikim të 
njoftimit të kontratës 

 

33,837,639.27 

 

34,295,214.22 

 
53,035,295.31 

Kuotimi i çmimeve 22,403,715.17 21,971,811.73 24,124,914.80 

Procedurë për vlerë minimale 2,930,021.10 2,487,481.32 2,396,824.07 

Gjithsej : 482,068,848.56 552,150,768.20 507,863,303.89 

Kontrata për ndërtimin e Autostradës 

Morinë-Merdare nga MI. 106.883.295,92 236.165.999,52 235,379,330.33 
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 Grafikoni 11 
 

 
 
 Grafikoni  12 
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Viti 2012 426.605.842,2 0,00 1.193.137,72 507.289,75 53.035.295,31 24.124.914,80 2.396.824,07
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Analiza e strukturës, apo e pjesëmarrjes së procedurave të 

zbatuara gjatë vitit 2012, në grafikonin nr. 12, na tregon se pjesëmarrja 
e procedurës së hapur në vlerën  e përgjithshme të kontratave të 
nënshkruara  është  84,00%, e cila është nga procedurat e përdorura 
më së shumti dhe e njohur si procedura më transparente. 
  Gjithashtu edhe pjesëmarrja e procedurës së negociuar pas 
publikimit të njoftimit të kontratës është 0,10%. Dhe pjesëmarrja e 
procedurës së negociuar pa publikimit të njoftimit të kontratës gjatë 
vitit 2012 është  10,44%. Derisa gjatë vitit 2008 kjo pjesmarrje ishte 
16.07%, gjatë vitit 2009  në 10.83%, dhe gjatë vitit 2010 kjo pjesmarrje 
ka rën në 7.02% derisa gjatë vitit 2011 ishte 6,21%.   

Pjesëmarrja e procedurave sipas koutimit të çmimeve është 4,75% 
dhe sipas vlerës minimale merr pjesë me 0,47%, kurse konkurset e 
projektimit marrin pjesë vetëm me 0,24%  në vlerën e kontratave të 
gjithëmbarshme të nënshkruara gjatë vitit 2012. 

Prandaj, mund të konstatojmë se përdorimi sa më i madhë i 
procedurës së hapur   si edhe zvogëlimi në vazhdim i përdorimit të 
procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit të kontratës, janë 
indikatorë  mjaftë shpresëdhënës për sistemin e prokurimin publik.    
  

 
  
Grafikoni  13 
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 Grafikoni 13 pasqyron përdorimin e procedurave të prokurimit te 
organizatat buxhetore apo Qeveritare. Derisa grafikoni 14 pasqyron 
perdorimin e procedurave të prokurimit të Kompanit Publike dhe 
grafikoni 15 paraqet perdorimin e procedurave të prokurimit te 
organizatat tjera- OJQ-të. 

 
Grafikoni  14 
 

 
Grafikoni  15 
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nënshkruara gjatë vitit  2012 sipas procedurave të prokurimit 
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2.7. VLERA E KONTRATAVE TË  NËNSHKRUARA GJATË VITIT 

2012 SIPAS LLOJIT DHE PROCEDURAVE TË  PROKURIMIT   

Tabela 7 
Në tabelën nr. 7 dhe grafikonin nr. 16  kemi të pasqyruar vlerën e 

kontratave të nënshkruara sipas llojit dhe ndërthurjen e tyre me vlera 
të kontratave sipas procedurave të prokurimit gjatë vitit 2012. Këtu, 
pra, pasqyrohet secili lloj i prokurimit ndaj procedurës së zbatuar të 
prokurimit. 

 
   Grafikoni  16 
 

Procedur e

hapur

Procedur e

kufizuar

Konkurs i

projektimit

E negociuar

pas

publikimit të

njoftimit të

kontratës

E negociuar
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Kuotim i

çmimeve
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minmale

Furnizim 151.274.074,6 - - - 26.677.169,84 13.309.888,01 1.875.653,47

Shërbime 71.724.595,73 - - 507.289,75 18.628.141,77 7.908.951,16 505.303,00

Konkurs i projektimit - - 1.193.137,72 14.815,00 - -

Punë 203.607.171,8 - - - 7.715.168,70 2.906.075,63 15.867,61
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VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA SIPAS LLOJIT  DHE PROCEDURAVE  TË PROKURIMIT 2012 €     
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Procedur 
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Gjithsej: 

 
Furnizim 

                

151,274,074.62  

                    

-    
                    

-    

                    

-    

                    

26,677,169.84  

                 

13,309,888.01  

                    

1,875,653.47  

                    
193,136,785.94  

 
Shërbime 

                   

71,724,595.73  

                    

-    
                    

-    

                    

507,289.75  

                    

18,628,141.77  

                    

7,908,951.16  

                    

505,303.00  

                    
99,274,281.41  

Konkurs  
projektim 

                    

-    

                    

-    
                    

1,193,137.72    

                    

14,815.00  

                    

-    

                    

-    

                    
1,207,952.72  

Punë                 

203,607,171.88  

                    

-    

                    

-    

                    

-    

                    

7,715,168.70  

                 

2,906,075.63  

                    

15,867.61  

                    
214,244,283.82  

Gjithsej                 

426,605,842.23  

                    

-    

                    

1,193,137.72  

                    

507,289.75  

                    

53,035,295.31  

                 

24,124,914.80  

                    

2,396,824.08  

                    
507,863,303.89  

Vrejtje:Pjesa e Kontrates për ndërtimin e Autostradës Morinë-Merdare nga  Ministria e  Infrastrukturës 235,379,330.33 
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2.8. KONTRATAT E NËNSHKRUARA DHE ANEKSKONTRATAT   

   Tabela 8 
 

 
   Grafikoni 16a 
 Siç shihet nga tabela e mësipërme nr.8 dhe grafikoni nr.16a vlera 
e kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2012 është 504,059,800.76€, 
me një pjesëmarrje prej 99.25% në vlerën e gjithëmbarshme të 
kontratave të nënshkruara e që është 507,863,303.89€, kurse vlera e 
aneks kontratave arrin në 3,803,503.13€, apo me pjesëmarrje 0.75% në 
vlerën e gjithëmbarshme të kontratave të nënshkruara e që është 
507,863,303.89€ .     

Kontratat 
99,25% 

Aneks  kontatat 
0,75% 

Struktura e vlerës së kontratave të nënshkruara  gjatë vitit 2012 

dhe aneks kontratave 

 
VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA  DHE  ANEKSKONTRATAVE  GJATË                

VITIT 2011 DHE 2012 €  

Kontratat: Vlera     €  Pjesmarrja 
2011 % 

Vlera     €  Pjesmarrja 
2012 % 

Kontratat e 
nënshkruara 546,667,767.41 

 

99,01 504,059,800.76 99.25 

 
Anekskontratat 5,483,000.79 

 

0,99 3,803,503.13 0.75 

 
Gjithsej : 552,150,768.20 

 

100,00 507,863,303.89 100.00 

 Kontrata  e 

Autostradës 

Morinë-Merdare 

nga  MI. 236.165.999,52  235,379,330.33 
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2.9. VLERA E KONTRATAVE TË  NËNSHKRUARA  SIPAS 
OPERATORËVE EKONOMIK  VENDORË  DHE JOVENDORË  

 Tabela 9  
 Nga analiza e bërë  vlerës së kontratave të nënshkruara gjatë vitit 
2012, të ndara sipas shpërblimit me kontratë në operator ekonomik 
vendor dhe jovendor, në tabelën 9, grafikonin 17, del se vlera e 
kontratave të dhëna operatorëve vendor është 417,611,791.96€,   kurse 
pjesëmarrja në vlerën e përgjithshme të kontratave të nënshkruara 
gjatë vitit 2012 është 82,23%. Derisa vlera e kontratave të nënshkruara 
gjatë vitit 2012 nga operatorët jovendor është 90,251,511.93€ dhe me 
pjesëmarrje prej 17,77% në strukturën e përgjithshme të kontratave të 
nënshkruara gjatë vitit 2012. 

 

 
   Grafikoni 17 

Operatoret 
ekonomik vendor 

82,23% 

Operatoret 
ekonomik jo 

vendor 
17,77% 

Struktura e vlerës së kontratave të nënshkruara  sipas 

operatorve ekonomik  vendorë -  jo vendorë  gjatë vitit 2012 

 

VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA OE VENDORË – JOVENDORË GJATË VITIT 
2010,2011 DHE 2012 €  

Operatorët  
ekonomik: 

Vlera e kontratave 
 2010  

 
Vlera e kontratave 

 2011  

 

Vlera e kontratave 
 2012  

Operatorët 
vendor     382,871,695.74         411,401,311.14    417,611,791.96  

Operatorët 
jovendor 99,197,152.82 140,749,457.06 90,251,511.93 

Gjithsej :     482,068,848.56         552,150,768.20    507,863,303.89  

Kontrata Autostrada 

Morinë-Merdare nga  

MI. 106.883.295,92 236.165.999,52 235,379,330.33 
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2.10. VLERA E KONTRATAVE TË  NËNSHKRUARA  SIPAS AFATIT 

KOHOR PËR PUBLIKIM 

 Tabela 10  
 
 Të dhënat në tabelën nr. 10, vlera e kontratave të nënshkruara 
nga autoritetet kontraktuese me afate normale kohore është  
443,271,212.00€ dhe me pjesëmarrje prej 87.28% në vlerën e 
gjithëmbarshëm të kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2012. Kurse 
vlera e kontratave të nënshkruara të publikuara me afat të shkurtuar 
arrin në 64,592,091.89€, gjegjësisht me pjesëmarrje prej  12.72% në 
numrin e përgjithshëm të kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2012. 
  

2.11. VLERA E KONTRATAVE TË  NËNSHKRUARA   SIPAS   
KRITERIT PËR DHËNIE KONTRATE   

   Tabela 11 

 
VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA SIPAS AFATIT KOHOR TË PUBLIKIMIT GJATË 

VITIT 2011 DHE 2012 €  

Afatet e publikimit: Vlera e 
kontratave  

2011  

Pjesëmarrja       
% 

Vlera e 
kontratave  

2012  

Pjesëmarrja       
% 

Afate normale kohore     

404,670,040.76  

 

73,29  443,271,212.00  87.28 

 
Shkurtim i afatit 147,480,727.44 

 

26,71 64,592,091.89 12.72 

 
Gjithsej : 

       
552,150,768.20  

 
100,00 507,863,303.89 100.00 

Kontrata Autostrada 

Morinë-Merdare nga  MI. 
236.165.999,52   235,379,330.33  

 
VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA SIPAS KRITERIT PËR DHËNIE GJATË             

VITIT 2011 DHE 2012 €  

 
Kriteret për dhënie 
kontrate: 

 
Vlera e 

kontratave 
2011 

 
Pjesëmarrja 

2011 ( %) 

 
Vlera e 

kontratave 
2012 

Pjesëmarrja 
2012 ( %) 

Çmimi më i ulët 
    

466,774,789.71  84,54 

       

459,473,908.11  90.47 

Çmimi ekonomikisht 
më i favorshëm 85,375,978.49 15,46 48,389,395.78 9.53 

Gjithsej : 
    

552,150,768.20  100,00 507,863,303.89 100.00 

Kontrata Autostrada 

Morinë-Merdare nga  MI. 
236.165.999,52   235,379,330.33  
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Siç shihet në tabelën nr. 11 vlera e kontratave të nënshkruara 

nga autoritetet kontraktuese, sipas kriterit për dhënie çmimi më i ulët, 
është  459,473,908.11€, me pjesëmarrje prej 90.47% në vlerën e 
gjithëmbarshëm të kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2012. Ndërkaq, 
vlera e kontratave të nënshkruara sipas kriterit për dhënie çmimi 
ekonomikisht më të favorshëm arrin në 48,389,395.78€, gjegjësisht me 
pjesëmarrje prej 9.53%  në numrin e përgjithshëm të kontratave të 
nënshkruara gjatë vitit 2012. Siq mund të shofim nga tabela nr. 11 
pjesmarrja e kontratave të nënshkruara sipas kriterit për dhënie çmimi 
ekonomikisht më të favorshëm gjatë vitit 2011 ishte 15,46 kurse gjatë 
vitit 2012  kemi pra një zvoglim të dukëshem të përdorimit të këtij 
nënkriteri në 9,53%. 

 
 
2.12. NUMRI MESATAR I OFERTUESVE QË KAN KONKURUAR PËR 

NJË TENDER GJATË VITIT 2012 
 
 Grafikoni nr. 18 na pasqyron numrin mesatar të ofertuesve që 
kan konkuruar për një tender apo prokurim në Kosovë gjatë gjithë 
muajve të vitit  2012. Derisa mesatarja gjatë vitit  delë se për një tender 
kanë ofertuar 5,80 operator ekonomik, ndersa gjatë vitit 2011 ishte 
5,10. Pra, mund të konstatojm se konkurenca në prokurimin publik 
gjatë vitit 2012 ishte në rritje krahasuar me vitin paraprak. 
  

 
 
Grafikoni 18.  
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2.12.   VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA GJATË VITEVE 

2007-2012  

 
 
Grafikoni 18.a 
 
 
 Grafikoni nr. 18.a na paraqet diagramin e vlerës së kontratave të 
nënshkruara gjatë viteve 2007 deri 2012 duke përfshi edhe pjesën për 
kontratë të autostradës Morin – Merdar gjatë tri viteve të fundit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

402.228.436,90 

826.483.562,67 
778.153.515,03 

588.952.144,48 

788.316.767,72 

743.242.634,22 

0,00

100.000.000,00

200.000.000,00

300.000.000,00

400.000.000,00

500.000.000,00

600.000.000,00

700.000.000,00

800.000.000,00

900.000.000,00

Viti 2007 Viti 2008 Viti 2009 Viti 2010 Viti 2011 Viti 2012

Grafiku i vlerës së kontratave të nënshkruara gjatë viteve 2007 
deri 2012 (€) 



Raporti mbi kontratat e nënshkruara publike gjatë vitit 2012 

 Faqe 31 / 58 
 

 
2.13. VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA NË RAPORT ME  

BPV  NË  KOSOVË GJATË VITIT 2012 
 

 Vlera e përgjithshme e prokurimeve publike  gjatë vitit 2012, 
është  507,863,303.89€, gjë që paraqet 10,40% të BPV (bruto produkti 
vendor në vitin 2012 në Kosovë  ishte  4,885,000,000.00€.)6. Grafikoni 
nr. 19 në vazhdim paraqet këte pjesëmarrje.   
 
 

 
 
Grafikoni  19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Burimi : IMF Country Report No. 345;Republic of Kosovo Second Review under the stand-by arrangement, 
request for rephasing of purchases and modification of performance criterion; page 23:  http://www.imf.org 
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Grafikoni  20 
 

Në grafikonin nr. 20  pasqyrohet pjesëmarrja e kontratave të 
nënshkruara bashkë me vlerën e parashikuar për vitin 2012 të 
autostrades Morinë – Merdar (507,863,303.89€ + 235,379,330.33€= 
743,242,634.22 ) në BPV e që ishte 4,885,000,000.00€.  
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2.14    NUMRI DHE VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA NË 
KOSOVË  NGA AUTORITETET KONTRAKTUESE GJATË VITIT 2012 

 
 

NR 
 

AUTORITETET KONTRAKTUESE 

 
NR  I  

KONTRATAVE7 

 
VLERA E KONTRATAVE  

(€) 

 
PJESËMARRJA 

(%) 

1 Administrata Tatimore e Kosovës  53 514,713.76 0.10 

2 
Aeroporti Nderkombetar i Prishtinës  Adem 

Jashari 41 1,068,334.36 0.21 

3 Agjencia e Kosovës për Inteligjencë 37 84,769.77 0.02 

4 Agjencia e Statistikave të Kosovës 11 56,467.00 0.01 

5 Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë 67 778,637.21 0.15 

6 Agjencia Kadastrale e Kosovës 9 359,145.05 0.07 

7 Agjencia Kosovare e Privatizimit 52 22,152,595.91 4.36 

8 Agjencia Kundër Korrupsionit 14 57,818.40 0.01 

9 
Agjencia për Administrimin e Pasurisë së 

Sekuestruar ose të Konfiskuar 6 6,279.99 0.00 

10 Agjencia Pyjore e Kosovës 24 900,060.85 0.18 

11 Agjencia Shteterore e Arkivave te Kosoves 21 53,807.78 0.01 

12 
Agjencioni i Kosovës për Produkte 

Medicinale 20 87,281.62 0.02 

13 Agjencioni Kosovar i Pronës 74 585,644.19 0.12 

14 Agjencioni Qendror i Prokurimit  4 11,540.79 0.00 

15 Akademia e Kosovës për Siguri Publike 41 399,951.09 0.08 

16 Akademija e Shkencave dhe Arteve 37 88,954.49 0.02 

17 Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës 18 93,007.38 0.02 

18 Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave 6 29,201.21 0.01 

19 Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit 12 171,053.62 0.03 

20 
Bibloteka Komëtare dhe Universitare e 

Kosovës 63 152,052.91 0.03 

21 Community Development Fund 3 131,694.34 0.03 

22 Dogana e Kosovës 45 1,101,475.58 0.22 

23 Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës 23 257,804.60 0.05 

24 Drini i Bardhë  Pejë 2 144,894.00 0.03 

25 Gjykata Kushtetuese e Kosovës 37 159,414.17 0.03 

26 Hortikultura Prishtinë 30 57,130.19 0.01 

27 Infrakos sh a 130 2,539,539.10 0.50 

28 Inspektorati Policor i Kosovës 8 392,404.58 0.08 

29 Institucioni i Avokatit te Popullit 90 96,252.11 0.02 

30 Instituti Albanalogjik Prishtinë 11 68,872.60 0.01 

31 Instituti Gjyqësor i Kosovës 47 208,307.48 0.04 

32 
Instituti i Mjekësisë së Punës Kosovë-

Gjakovë 

 

33 

 

176,100.19 0.03 

33 
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë publike të 

Kosovës 32 279,719.58 0.06 

                                                 
7 Kontratat e nënshkruara përfshijnë të gjitha llojet e kontratave, pra  edhe kontratat me vlerë minimale 
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34 
Instituti Kombëtarë i Shëndetësisë Publike 

të Kosovës-Dega Ferizaj 3 5,623.10 0.00 

35 K Deçan 65 1,098,706.30 0.22 

36 K Dragash 150 1,925,694.38 0.38 

37 K Drenas 194 5,017,150.46 0.99 

38 K Ferizaj 249 9,511,882.42 1.87 

39 K Fushë Kosovë 120 2,421,037.51 0.48 

40 K Gjakovë 139 6,975,637.03 1.37 

41 K Gjilan 124 7,373,696.16 1.45 

42 K Graçanica 147 7,587,105.56 1.49 

43 K Hani i Elezit 84 923,514.76 0.18 

44 K Istog 114 1,815,273.00 0.36 

45 K Junik 63 1,094,179.33 0.22 

46 K Kaçanik 89 1,118,317.91 0.22 

47 K Kamenicë 93 2,062,636.55 0.41 

48 K Klinë 70 2,156,943.76 0.42 

49 K Kllokot 26 449,271.64 0.09 

50 K Lipjan 74 3,947,138.21 0.78 

51 K Malisheve 203 3,166,914.04 0.62 

52 K Mamushe 40 412,506.66 0.08 

53 K Mitrovice 145 2,464,909.63 0.49 

54 K Novo Berd 112 1,081,271.63 0.21 

55 K Obiliq 72 1,328,456.47 0.26 

56 K Partesh 12 199,098.32 0.04 

57 K Peje 225 8,188,931.91 1.61 

58 K Podujeve 188 5,438,755.94 1.07 

59 K Prishtine 274 33,725,060.87 6.64 

60 K Prizren 379 10,576,118.96 2.08 

61 K Rahovec 143 7,584,716.63 1.49 

62 K Ranillug 30 307,854.02 0.06 

63 K Shterpc 87 2,983,771.36 0.59 

64 K Shtime 90 1,519,789.66 0.30 

65 K Skenderaj 49 6,219,529.01 1.22 

66 K Suhareke 200 5,034,294.49 0.99 

67 K Viti 79 2,421,463.99 0.48 

68 K Vushtrri 266 7,225,883.62 1.42 

69 
Këshilli i Pavarur Mbikqyrës për Shërbimin 

Civil të Kosovë 9 13,256.70 0.00 

70 
Komisioni i Pavarur i Minierave dhe 

Mineraleve 42 353,328.98 0.07 

71 Komisioni i Pavarur per  Media 37 195,401.56 0.04 

72 Komisioni Kosovar i Konkurrencës 12 33,360.22 0.01 

73 Komisioni për Ndihmë Juridike 9 16,086.07 0.00 

74 Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve 67 362,266.55 0.07 

75 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik 13 88,789.87 0.02 
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76 
Kompania per Menaxhimin e Deponive ne 

Kosove 39 732,118.90 0.14 

77 
Kompania Rajonale e Mbeturinave 

HIGJIENA  Gjila  6 106,259.70 0.02 

78 
Kompania Rajonale e Ujesjellesit 

"hidroregjioni Jugor "Sh.A.-Prizren 97 1,044,704.28 0.21 

79 
Kompania Rajonale e Ujesjellesit 

RADONIQI  “h.A. Gjakovë 77 890,709.06 0.18 

80 
Kompania Rajonale e 

Ujesjellesit Hid o o ava “H A Gjila  18 177,712.42 0.03 

81 
Kompania Rajonale e ujit 

Rado i i&Dukagji i  Gjakove 25 45,793.19 0.01 

82 
Kompania Rajonale për M etu i a  
A ie ti  - Pejë 30 163,490.39 0.03 

83 
Ko pa ia Regjio ale e M etu i ave  
Pastë tia  “h.a Fe izaj 14 356,474.00 0.07 

84 
Kompania Regjionale e Mbeturinave Çabrati 

- Gjakovë 17 173,789.82 0.03 

85 
Kompania Regjionale e Mbeturinave 

Ekoregjioni-Prizren 12 78,237.19 0.02 

86 
Kompania Regjionale e Mbeturinave 

Pastrimi - Prishtinë 90 961,824.00 0.19 

87 
Kompania Rexhionale për Menaxhim të 

Hedhurinave "Uniteti" Mitrovicë 19 252,776.46 0.05 

88 
Kompanija e Ujesjellsit Rajonal Hidrodrini 

sh.a.Pejë 34 218,892.32 0.04 

89 Ko pa ija e Ujesjellsit Rajo al P ishti a  107 2,345,455.25 0.46 

90 
Ko pa ija Ujësjëllsi Regjio al ’’ 
Mit ovi a “h. A. Mit ovi ë 

 

17 

 

252,243.75 0.05 

91 Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. 1009 134,527,259.42 26.49 

92 KOSTT sh.a 171 5,327,639.01 1.05 

93 KRUK "BIFURKACIONI" SH.A 21 918,584.90 0.18 

94 Kuvendi i Republikës së Kosovës 79 1,368,469.05 0.27 

95 Masht DANIDA 9 50,631.03 0.01 

96 Ministria e Administratës Publike 73 8,484,769.34 1.67 

97 Ministria e Administrimit te Pushtetit Lokal 104 1,462,428.06 0.29 

98 
Ministria e Arsimit Shkencës dhe 

Teknologjisë 

 

95 

 

16,901,011.07 3.33 

99 
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe 

Zhvillimit Rural 

 

66 

 

2,102,842.64 0.41 

100 Ministria e Diasporës 56 392,867.06 0.08 

101 Ministria e Drejtësisë 45 444,974.24 0.09 

102 Ministria e Financave 70 926,894.56 0.18 

103 Ministria e Forcës së Sigurisë 121 4,044,555.75 0.80 

104 Ministria e Infrastruktures 113 33,190,512.83 6.54 
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105 Ministria e Integrimit Europian 36 128,673.83 0.03 

106 Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit 110 4,539,852.52 0.89 

107 
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit 

Hapesinor 

 

191 

 

8,013,216.59 1.58 

108 Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale 55 3,203,006.58 0.63 

109 Ministria e Punëve të Brendshme 57 4,220,528.43 0.83 

110 Ministria e Punëve të Jashtme 35 545,830.80 0.11 

111 Ministria e Shëndetësisë 95 9,707,671.13 1.91 

112 Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 136 2,777,344.95 0.55 

113 Ministria e Zhvillimit dhe Ekonomis 85 935,811.53 0.18 

114 Ministria per Komunitete dhe Kthim 49 4,276,637.55 0.84 

115 Ndërmarrja Publike Banesore Prishtinë 16 883,361.88 0.17 

116 Ngrohtorja e Qytetit SHA Gjakovë 4 913,414.20 0.18 

117 NH Iber Lepenc 46 1,509,542.60 0.30 

118 NP TERMOKO“  sh.a. 20 3,678,721.55 0.72 

119 Organi Shqyrtues i Prokurimit 29 101,811.82 0.02 

120 Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa 10 17,771.63 0.00 

121 Policia e Kosovës 264 3,198,362.39 0.63 

122 Posta dhe Telekomunikacioni i Kosoves SH.A 297 18,099,265.99 3.56 

123 Posta e Kosovës Sh.A. 10 30,762.36 0.01 

124 Prokurori i Shtetit 22 218,694.20 0.04 

125 Njesia e Inteligjencës Financiare e Kosovës 10 64,371.70 0.01 

126 
Qendra e Kosoves per Transfuzionin e gjakut 

Prishtine 27 191,008.02 0.04 

127 Qendra e Mjeksis Urgjente 22 54,072.48 0.01 

128 Qendra e Studentëve 25 466,038.59 0.09 

129 
Qendra Klinike Stomatologjike Universitare e 

Kosovës 43 265,973.82 0.05 

130 Qendra Klinike Univeristare e Kosovës 225 2,614,928.71 0.51 

131 
Qendra kryesore e mjeksis familjare 

Prishtinë 135 672,878.65 0.13 

132 
Qendra Profesionale e Shëndetit Mental 

Shtime 10 204,128.05 0.04 

133 
Qendra Rajonale për Mjedisin për Evropën 

Qendrore dhe Lindore 10 522,653.53 0.10 

134 Radio Televizioni i Kosovës 115 713,655.25 0.14 

135 Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës 72 3,134,189.16 0.62 

136 Sekretariati-Këshilli i Sigurisë së Kosovës 8 12,712.35 0.00 

137 Shërbimet e Shëndetit Mendor - Prizeren 24 67,370.46 0.01 

138 Sherbimet e Shendetit Mendor Gjakovë 17 44,963.26 0.01 

139 Sherbimet e Shendetit Mendor Gjilan 20 38,567.77 0.01 

140 Sherbimi i shendetit mendor - Pejë 15 40,436.45 0.01 

141 Sherbimi i Shendetit Mendor Ferizaj 6 49,589.07 0.01 

142 Sherbimi i Shendetit Mendor- Mitrovicë 17 14,358.85 0.00 

143 Sherbimi i Shendetit Mendor Prishtinë 21 50,822.32 0.01 
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144 Sherbimi Korrektues i Kosoves 29 2,915,809.79 0.57 

145 Spitali i Vushtrisë 62 426,380.51 0.08 

146 Spitali Rajonal Ferizaj 39 688,604.02 0.14 

147 Spitali Regjional Gjakovë 84 1,118,344.35 0.22 

148 Spitali Regjional Gjilan 67 934,810.63 0.18 

149 Spitali Regjional Mitrovicë 63 806,196.09 0.16 

150 Spitali Regjional Pejë 81 993,729.33 0.20 

151 Spitali Regjional Prizren 48 754,443.61 0.15 

152 Trainkos sh.a 112 3,037,736.55 0.60 

153 Trepça Ndërmarrje në Administrim të AKP ës 283 7,314,853.74 1.44 

154 Universiteti i Prishtinës 158 2,218,328.16 0.44 

155 Universiteti i Prizrenit 46 868,055.93 0.17 

156 Zyra Administrative Mitrovice 48 754,104.73 0.15 

157 Zyra e Auditorit te Pergjithshem 45 297,637.19 0.06 

158 Zyra e Kryeministrit 47 317,414.88 0.06 

159 Zyra e Presidentit 71 359,348.81 0.07 

160 Zyra e Rregullatorit për Energji 22 148,709.65 0.03 

161 Zyra Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina 25 51,324.08 0.01 

  Gjithsejt: 12045 507,863,303.89 100.00 
Pjesa e Kontratës për ndërtimin e Autostradës Morinë-Merdare nga  

Ministria e  Infrastrukturës gjatë vitit 2012  235,379,330.33 
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2.15    KONTRATAT E NËNSHKRUARA  ME VLERË MBI 3.000.000,00 € NGA     
AUTORITETET KONTRAKTUESE GJATË VITIT 2012 

 

 

 
AUTORITETET 

KONTRAKTUESE: 
 
 
 

PROCEDURA E 
PËRDORUR 

PËRSHKRIMI I KONTRATËS 
 

VLERA E KONT.( €) 

1 

Agjencia Kosovare e 
Privatizimit 

Procedurë e Hapur 

Angazhimi i shërbimeve 
profesionale për  
procedimin, gjykimin dhe 
përfaqësimin ligjorë 
 për ankesa për tërë 
portfolion e nsh-ve në 
republikën e Kosovës 19,920,304.00 

2 

Korporata Energjetike 
e Kosovës KEK Sh.A. 

Procedurë e Hapur 

Furnizim me energji 
elektriket te moduluar dhe 
pikut për periudhën Prill 
2012 Mars 2013 15,600,000.00 

3 

Korporata Energjetike 
e Kosovës KEK Sh.A. 

Procedurë e Hapur 

Furnizim me energji 
elektriket te moduluar dhe 
pikut për periudhën Prill 
2012 Mars 2013 14,900,000.00 

4 

Korporata Energjetike 
e Kosovës KEK Sh.A. 

Procedurë e Hapur 

Riparimi Kapital i Njesise 
A3, TC Kosova A ('KEK')Lot 
2: Riparimi Kapital i 
Kaldajes, elementeve te 
nxehjes se ajrit dhe 
ventilave kontrollues te 
kaldajes 8,944,704.08 

5 

Ministria e Arsimit 
Shkencës dhe 
Teknologjisë 

E negociuar pa 
publikim të 
njoftimit të 
kontratës 

Blerja e librave prej klasës 
1 - 9   

8,294,147.80 

6 

Korporata Energjetike 
e Kosovës KEK Sh.A. 

E negociuar pa 
publikim të 
njoftimit të 
kontratës 

Furnizim me energji 
emergjente dhe day ahead 
për periudhën Shkurt - 
Dhjetor 2012 5,980,000.00 

7 

Korporata Energjetike 
e Kosovës KEK Sh.A. 

Procedurë e Hapur 

SHËRBIME TE 
PËRGATITJET DHE 
FURNIZIMIT ME USHQIM 
PËR PUNËTORET E KEK 
SHA 5,400,000.00 

8 

Ministria e 
Shëndetësisë 

Procedurë e Hapur FURNZIM ME CITOSTATIK 
5,400,000.00 

9 

K Prishtine Procedurë e Hapur 
Rregullimi i sheshit "Zahir 
Pajaziti" 

4,772,150.78 

10 

Ministria e 
Administratës Publike 

Procedurë e Hapur 
Ndertimi i Qendres se 
Paraburgimit ne Gjilan 

4,693,952.23 



Raporti mbi kontratat e nënshkruara publike gjatë vitit 2012 

 Faqe 39 / 58 
 

11 

Korporata Energjetike 
e Kosovës KEK Sh.A. 

Procedurë e Hapur 

Furnizim me energji 
elektriket te moduluar dhe 
pikut për periudhën Prill 
2012 Mars 2013 

4,010,000.00 

12 

Korporata Energjetike 
e Kosovës KEK Sh.A. 

Procedurë e Hapur 
FURNIZIM ME DERIVATE 
PER AUTOMJETE  

3,980,910.93 

13 

Posta dhe 
Telekomunikacioni i 
Kosoves SH.A 

E negociuar pa 
publikim të 
njoftimit të 
kontratës 

Mirmbajtaja e Pjisjeve te 
Vales faza 0-5 

3,946,989.17 

14 
K Graçanica Procedurë e Hapur 

Ndertimi i spitalit ne 
Gracanici 

3,898,916.58 

15 
NP ”TERMOKOS” 
sh.a. 

Procedurë e Hapur Furnizm me Mazut 
3,580,532.76 

16 

Korporata Energjetike 
e Kosovës KEK Sh.A. 

Procedurë e Hapur 
Ruajtja dhe sigurimi i 
objekteve te KEK-ut 

3,499,101.70 

17 

Korporata Energjetike 
e Kosovës KEK Sh.A. 

Procedurë e Hapur 

Remonti i Pjesshëm i 
Kaldajës dhe Ngrohjeve te 
Ajrit, përfshire Ndërrimin e 
Hojeve, ne Bllokun 3,484,121.12 

18 
K Peje Procedurë e Hapur 

Ujesjellesi ne fahtratrat e 
Lugut te Baranit  

3,447,983.04 

19 

K Vushtrri Procedurë e Hapur 
Rekonstruimi i rrugës 
"Dëshmorët e Kombit" , 
segmenti I, II, III dhe IV 3,397,330.17 

20 

Ministria e Arsimit 
Shkencës dhe 
Teknologjisë 

E negociuar pa 
publikim të 
njoftimit të 
kontratës 

Furnizim me libra shkencor 
për nevojat e studentëve të 
UP-së       

3,385,324.00 

21 

Ministria per 
Komunitete dhe 
Kthim 

Procedurë e Hapur 
Ndërtimi i shtëpive për të 
kthyerit 

3,371,539.00 

22 

Korporata Energjetike 
e Kosovës KEK Sh.A. 

Procedurë e Hapur 
Furnizim me Vajra 
Industriale   

3,255,856.29 

23 
K Gjilan Procedurë e Hapur 

Rregullimi i shtratit te 
lumit Mirusha - Faza e II-te 

3,133,170.66 

24 

Korporata Energjetike 
e Kosovës KEK Sh.A. 

Procedurë e Hapur 
Furnizimi dhe instalimi i 
kompresorëve të rinjë të 
ajrit në TC Kosova A   3,037,200.16 

25 

Korporata Energjetike 
e Kosovës KEK Sh.A. 

Procedurë e Hapur 

Furnizim me energji 
elektriket te moduluar dhe 
pikut për periudhën Prill 
2012 Mars 2013 3,025,000.00 

26 

Korporata Energjetike 
e Kosovës KEK Sh.A. 

E negociuar pa 
publikim të 
njoftimit të 
kontratës 

REMONTIT GJENERAL I 
TURBINËS, BLLOKU B1 NE 
TC KOSOVA B 

3,013,000.00 
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3.  AKTIVITETET E KOMISIONIT RREGULLATIV TË PROKURIMIT 

PUBLIK 
 
 

Duke u bazuar në neni 42 të LPP të Kosovës Nr. 04/L-042, 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: http://krpp.rks-gov.net   

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, 2009, 2010,  2011 
dhe 2012 të cilat po i paraqesim  në grafikonin tri vitet e fundit në 
vazhdim. 
 

 
      

 Grafikoni  21 
 
 Duke e analizuar grafikonin nr. 21 konstatojmë se publikimi i 
njoftimeve për kontratë gjatë vitit 2012 është 5203, njoftimet për dhënie 
të kontratës janë rritur në 6172. 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. Derisa njoftimet per anulim janë 
zvogluar krahasuar me vitin 2010 dhe jan të përaferta me vitin 2011, 
pra gjatë vitit 2012 janë publikuar 1788 njoftim anulime.   
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   Grafikoni 22 
 
 Në grafikonin nr. 22 pasqyrohet  numri i njoftimeve për kontratë 
dhe njoftimet e anulimeve të publikuara gjatë muajve të vitit 2012. 
Krahasuar me vitet paraprake, njoftimet e anuluara në raport me 
njoftimet për kontratë kan të njejten pjesmarrje pra 33% – 34%.   
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 Grafikoni nr. 23 pasqyron strukturën apo pjesëmarrjen e arsyeve 
të anulimit të tenderëve gjatë vitit 2012.    
   
 Më poshtë në tabelën nr. 12 tregohen disa statistika të 
përgjithshme mbi përdorimin e web faqes së KRPP-së gjatë vitit 2012: 
  

Tabela 12 
 
 

*  *  * 
 Sipas Ligjit për Prokurim Publik Nr. 04/L-042, i cili ka hyrë në 
fuqi më 05 Tetor 2011, Komsioni Rregullativ i Prokurimit Publik është i 
obliguar të pregaditë legjislacionin dytësor të nevojshëm  për 
implementimin e ligjit. KRPP-ja nëpërmes Departamentit të Rregullave 
gjatë vitit 2012, në bashkëpunim me ekipin e projektit për Përkrahje në 
Reformat e Prokurimit Publik në Kosovë, të  financuar nga KE në 
kuadër të Projektit IPA, ka kompletuar në tërësi legjislacionin dytësor 
mbi prokurimin në përputhje me ligjin Nr. 04/L-042. Komplet 
legjislacioni dytësor për prokurim pubik përbëhet prej 79 pjesëve, të 
cilat janë shpallur nga KRPP-ja, në të tri verzionet gjuhësore, dhe janë 
publikuar në web-faqen zyrtare për prokurim publik në Kosovë: 
http://krpp.rks-gov.net.       
 Legjislacioni dytësor për prokurim publik në Kosovë përbëhet prej 
këtyre pjesëve: 
   

- Pjesa A: Rregulloret e Prokurimit Publik (rregullorja dhe udhëzuesi 
operativ për PP) 

- Pjesa B: Rregullat mbi Procedurat e Prokurimit (53 formularë te 
ndryshëm: njoftime,  
               dosje te tenderit, raporte te vlerësimit, letra standarde ) 

- Pjesa C: Menaxhimi i Kontratave (plani për menaxhim te 
kontratave) 

 

NUMRI I VIZITORVE TË UEB FAQES SË KRPP-SË GJATË VITIT 2012  
  Ditorë/mesatar Mujor/mesater 

Nrumri i vizitorëve  6 800 20 4000 

Nrumri  i shfletimit të njoftimeve 10 950 32 8500 

Nrumri  i shkarkimit të njoftimeve  2 985 89 550 

Nrumri  i shfletimit të legjislacionit 66 1 980 
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- Pjesa D: Kodi Etik i Prokurimit dhe Deklaratat nen Betim (kodi 
etik dhe 3 deklarata) 

- Pjesa E: Rregullat për shitjen e Aseteve (rregullat për shitje dhe 7 
formularë  të ndryshëm) 

- Pjesa F: Formular për parashtrim ankese ne OSHP (formulari 
standard) 

- PjesaG: Formularët për Misionet Diplomatike dhe Konsullore të 
Republikës së Kosovës  (udhëzuesi dhe 9 formularë të ndryshëm) 

 
Gjatë vitit 2012, KRPP-ja ka përgatitë dhe shpallur dy Udhëzime  
Administrative: 
 

1. Udhëzuesi Administrativ Nr.01/2012, për Planifikimin e 
prokurimeve të centralizuara 

2. Udhëzuesi Administrativ Nr.02/2012, bazuar në  nenin 32 
paragrafit 4 (kur pranohen më pak se dy tenderë të përgjegjshëm), 
nenin 35 (Procedurat e Negociuara pa Publikimin e Njoftimit të 
Kontratës) dhe nenin  61 (Tenderët Jo-Normalisht të Ulët) 
 

 Raporti i Progresit i Komsionit Evropian për vitin 2012 jepë këtë 
vlerësim për sistemin e prokurimit publik në Kosovë: Ligji i Prokurimit 
Publik (LPP) është baza e kornizës ligjore. Është amendamentuar 
shpesh herë gjatë viteve të kaluara me qëllim të rritjes së përshtatjes 
me kërkesat. Ligji aktual pasqyron në mënyrë adekuate parimet 
kryesore të një sistemi të shëndoshë të prokurimit publik dhe është në 
pajtim me praktikat e mira ndërkombëtare të prokurimit publik. Ligji i 
ri është pothuajse komplet i harmonizuar me direktivat e BE-së, dhe 
legjislacioni dytësor i kompletuar ka hyrë në fuqi në Mars 2012.8 
 Nga 1 janari e deri më 31 dhjetor të vitit 2012, “Tavolina ndihmëse” 
e cila funksionon në kuadër të KRPP-së, duke ju përgjigjur kërkesave të 
autoriteteve kontraktuese dhe operatorëve ekonomik ka dhënë këto 
përgjigje: 

-      71  Interpretime me shkrim përmes arkivit të KRPP-së 
-    593  Interpretime me shkrim përmes adresës elektronike 
- 1.208  Interpretime gojore përmes linjës telefonike 

 
*      *      * 

  
 Ligji  për Prokurim Publik Nr. 04/L-042, i cili ka hyrë në fuqi më 
05.10.2011, kërkonë që trajnimi i zyrëtarëve të prokurimit të zgjatet në 
15-ditë, duke i klasifikuar trajnimet në dy nivele: në Trajnim Themelor 
dhe në Trajnim të Avansuar. Duke u bazuar në këtë kërkesë ligjore, 

                                                 
8 EUROPEAN COMMISSION: Brussels, 23.10.2012  SWD(2012) 339;COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT-
KOSOVO: http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report 
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KRPP-ja  në bashkëpunim me Institutin Kosovar për Administratë 
Publike, gjatë vitit 2012, kanë organizuar këto trajnime: 

- Trajnimi Themelor -  ka  filluar  më  07.03.2012 deri 

25.04.2012, kurse këtë trajnim e kanë  ndjekur 53  

pjesëmarrës, të cilët i kanë përcjellur 15 module  të parapara 

për trajnimin bazik, dhe janë pajisur me çertifikatën themelore 

për prokurim publik, të vlefëshme për tri vite. 

- Trajnimi i  Avansuar  -   ka filluar të mbahet më 16.11.2012, 

dhe ka zgjatur deri më 05.12.2012, kurse këtë trajnim e kanë  

ndjekur  499 zyrëtarë të prokurimit nga të gjitha autoritetet 

kontraktuese të Kosovës, të shpërndarë në 12 grupe, ndërsa 

deri në fund të vitit 2012, janë përfunduar  gjithsejtë  dy 

module me të gjitha grupet. 

 
 KRPP-ja  në  kuadër të projektit të finanacuar nga Komsioni 
Evropian në Bruksel "Trajnmi i Trajnerëve në Prokuruim Publik në 
vendet e Ballkanit Përendimor dhe në Turqi” ka organizuar trajnimin 5 
javor nga 12.03.2012 deri më 28.06.2012, i cili është mbajtur në 
Prishtinë. Ky trajnim është implementuar nga Qendra Ndërkombëtare 
për Trajnime “ITC - ILO”e Torinos - Itali, në bashkëpunim me KRPP-në, 
kurse këto trajnime i kanë vijuar 26  pjesëmarrës, të cilët janë 
certifikurar për trajner në fushën e prokurimit publik në Kosovë. 
 
 Gjithashtu KRPP–ja në bashkëpunim me  Departamentin e  
Tregtisë të SHBA  (Commercial Law Development Program) dhe 
Ambasadën Amerikane në Kosovë ka organizuar në Prishtinë trajnim dy 
ditor më 10 dhe  11  Shtator 2012   në temën “ Praktikat  më të  mira  
ndërkombëtare  në Prokurimin Publik”. Në këtë trajnim kanë marrë 
pjesë  59 zyrtarë të prokurimit nga autoritetet më të mëdha 
kontraktuese të Kosovës, kurse gjatë trajnimit është elaboruar dhe 
krahasuar legjislacioni i prokurimit publik sipas Marrëveshjes mbi 
Prokurimin Qeveritar (GPA), në kuadër te Organizatës Botërore të 
Tregtisë (WTO), prokurimit publik në SHBA, dhe prokurimit publik në 
Kosovë. 
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 *  * * 

 Departamenti për monitorim dhe mbikëqyrje i KRPP –së kryen 
detyrat e monitorimit dhe mbikëqyrjes së aktiviteteve të prokurimit 
nëpër Autoritetet Kontraktuese duke u mbështetur në nenin 88.1 dhe 
88.2 të LPP-së nr.02/L-042  
Departamenti i monitorimit dhe mbikëqyrjes ka kompetenca, autoritet 
dhe përgjegjësin të vëzhgoi , mbikëqyr dhe monitoroi zbatimin e 
dispozitave të këtij ligji dhe rregullave të nxjerra nga KRPP-ja sipas 
autorizimit të këtij ligji. 
 

Planifikimi i monitorimeve të rregullta dhe realizimi i tij 
 

Departamenti për monitorim dhe mbikqyrje për vitin 2012 ka paraparë 
monitorimin e njëzet e pesë(25) autoriteteve kontraktuese . 
Departamenti për monitorim dhe mbikqyrje ka realizuar 96 
%,planifikimin e paraparë  pasi që gjatë vitit kalendarik 2012 ka 
monitoruar njëzet e katër  (24) nga njëzet e pesë(25) autoritetet 
kontraktuese të planifikuara,me gjithsejt 151 aktivitete të prokutimit  
 

Autoritetet Kontraktuese të monitoruara gjatë vitit 2012 
nga  Departamenti për Monitorim dhe Mbikëqyrje 

NR 
 

AUTORITETI  KONTRAKTUES 
MONITORIMET E 
REALIZUARA MË: 

LLOJI I 

MONITORIMIT 

1 
MAPL-Ministria e Adm.të pushtetit lokal Janar sipas planit 

2 KK -Novobërdë  Shkurt  sipas planit 

3 ATK Shkurt sipas planit 

4 Kuvendi i Kosovës Mars sipas planit 

5 KK Dragash Mars sipas planit 

6 Zyra e Auditorit Gjeneral Prill sipas planit 

7 Ministria e Punëve të jashtëme Prill sipas planit 

8 KK Obiliq Prill sipas planit 

9 Sekretariati I këshillit gjyqsor të Kosoves Maj sipas planit 

10 Policia e kosovës Maj sipas planit 

11 Zyra e rregullatorit për energji Maj sipas planit 

12 Ministria e Adminstratës Publike Qershor sipas planit 

13 KK Kamenicë Korrik sipas planit 
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          KRPP-Departamenti i Monitorimit dhe Mbikëqyrjes në vitin 2012 
ka ushtruar Monitorimin e aktiviteteve të prokurimit  sipas planifikimit 
dhe  ka evidentuar këto mosrespektime- shkelje  të neneve të LPP-së nr. 
02/L-99, nr. 03/L-241, nr. 04/L-042 dhe legjislacionit dytësor si: 
rregulloreve të PP , Udhëzuesit Operativ të PP , Udhëzimeve 
Administrative dhe Kodit të Etikës së prokurimit 
 

14 Spitali rajonal I ferizajit Korrik sipas planit 

15 KK Mamushë Korrik sipas planit 

16 Komisioni Qëndror Zgjedhor Gusht sipas planit 

17 Instituti kombëtar i shëndetsisë publike Gusht sipas planit 

18 KK Graqanicë Gusht sipas planit 

19 Hekurudhat e Kosovës Shtator sipas planit 

20 KK Ferizaj Tetor sipas planit 

21 Agjensioni Pyjor i Kosovës Tetor sipas planit 

22 QKMF – Prishtinë Nëntor sipas planit 

23 Institucioni I Avokatit të popullit Nëntor sipas planit 

24 Ministria për Integrime Europiane Dhjetor sipas planit 

SHKELJET - MOSRESPEKTIMET E LPP-SË NR.03/L-241 
 

 

Nr i 
shkeljeve 

1 
Neni 7.3 /Barazia ne trajtim jo diskriminim/transparence                                       02 

2 Neni 8  /Planifikimi i prokurimit                                                                                  08 

3  Neni 9.2 / Zotimi i mjeteve (pas nënshkrimit të kontratës)    15 

4 Neni  9.5 / Deklarata e nevojave dhe disponueshmerisë së mjeteve   16 

5 Neni  17.1/ Llogaritja e vlerës së parashikuar e kontratës 01 

6 Neni 22 /Inicimi I prokurimit                                                                                     04 

7 Neni  26.6.1 /Nënshkrimi i kontratës para skadimit të kontratës 01 

8 Neni  27 /Dosja e tenderit (është përdor dosja e vjetër e tenderit) 01 

9 Neni 28.2  /Specifikimi teknik   05 

10 Neni  36.6 /Afati për dorzimin e kuotimeve 01 

11  Neni 41 /Njoftim për dhënie të kontratës   06 

12 Neni 42.1 /Njoftim për dhënie të kontratës në uebfaqen e KRPP-së 02 
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13 Neni 42.3 / Njoftim për dhënie të kontratës në uebfaqen e KRPP-së 02 

14 Neni 44.2.1 /Rregullat e posaçme për shkurtimin e afateve kohore   02 

15 Neni 46.1 /Rregullat e posaçme për mundësinë e shkuritmit të afatit kohor 07 

16   Neni 51.1 /Njoftimi i krtiterëve të përzgjedhjës   02 

17   Neni 52.1dhe 52.3 /Njoftimi i kritereve për dhënje të kontratës 06 

18   Neni 54.1 /Njoftimi i kandidatëve dhe tenderuesëve të eliminuar 22 

19 Neni 58.3 /Procesverbali i hapjes së tenderëve (i pa nënshkruar) 07 

20 Neni 59.3 / Ekzaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve 04 

21 Neni 62.2  /Njoftim për anulim të tenderit   01 

22 Neni 63 /Sigurimi i ekzekutimit pas nënshkrimit të kontratës 06 

23 Neni 63.2 /Sigurimi i ekzekutimit më pak se 10% e vlerës së tenderit 01 

24 Neni 63.3  /Sigurimi ekzekutimit 02 

25 Neni 91.1 /Përdorimi i formularëve standard 08 

Shkeljet-Mosrespektimet e LPP-së nr.04/L-042 

1 Neni 7.1.2.3  /Barazia në trajtim, jodiskriminim 01 

2 Neni 8 /Planifikimi i prokurimit 08 

3 Neni 9.2 / Zotimi i mjeteve (pas nënshkrimit të kontratës) 08 

4 

Neni 16.4 dhe 17.6 –Llog.e vlerës së parashikuar të kontratës për 

furnizim/shërbime (ndarja e kërkesave)  gjegjsishtë neni 132.1.3 –Prok.e 

mbyllura në kundërshtim me këtë ligj-ndarja e kërkesave                                        

05 

5 Neni 28.2 / Specifikimi teknik 02 

6 
Neni 35.1 /njoftimi i procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për           

kontratë në KRPP (punë shtesë) 

02 

7 Neni 42.2 /Njoftim për dhënie të kontratës në uebfaqen e KRPP-së 01 

8 Neni 44 / Kërkesa për shkurtim të afatit të tenderimit   01 

9 Neni 46.2 /Rregullat e posaçme për mundësinë e shkuritmit të afatit kohor 02 

10 Neni 53.9 /Njoftimi I OE për vazhimin e afatit për hapjen e tenderëve 01 

11 Neni 58.3 /Procesverbali i hapjës së tenderit ( i panënshkruar) 01 

12 
Neni 59.3 /Ekzaminimi, vlerësim dhe krahasimi i tenderëve (njoftimi i OE 

për  përmirsimin e gabimeve aritmetikore) 

01 

13 Neni 59.4 /Ekzaminimi, vlerësim dhe krahasimi i tenderëve   03 

Shkeljet-Mosrespektimet e LPP-së nr. 02/L-99 
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 Nenet e LPP-së nr.03/L-241 dhe 04/L-042 të cilat kanë pasur 
numrin më të madhë të mosrespektimeve të monitoruara gjatë 
vitit 2012 janë:  
 
Neni  9.2 –Zotimi i mjeteve pas nënshkrimit të kontratës në   23 raste  
të aktiviteteve të prokurimit të monitoruara 
Neni 54.1-Njoftimi i kandidatëve dhe tenderuesëve të eleminuar  në  22 
raste të aktiviteteve të prokurimit të monitoruara 
Neni  9.5 – Deklarata e nevojave dhe disponueshmëria e mjeteve  në 16 
raste të aktiviteteve të prokurimit të monitoruara 
Neni  8.1 –Planifikimi i prokurimit në   16  raste    
Neni 91.1-Përdorimi i formularëve standard të zyrtarizuar nga KRPP  08 
raste  etj. 

1 Neni 20 / Inicimi i aktivitetit të prokurimit 01 

2 Neni 60.2  /Sigurimi i ekzekutimit pas nënshkrimit të kontratës 01 

Shkeljet-Mosrespektimet e Rregullores së prokurimit publik 

1 Neni 9.1.5  /Prezantimi i dëshmive të kërkuara 02 

2 Neni 17.4 (rreg. e re)  /Vlerësimi i ofertave pas 96 orëve nga hapja publike 03 

3 Neni  22  /Përdorimi i detyrueshëm I formularëve standard 01 

4 Neni  20.2a  /Deklarata nën betim 02 

5 Neni 26 /Përcaktimi i sasisë së përafërt 01 

6 Neni  29.8 / Njoftimi i OE për korrigjimin e gabimeve aritmetikore 02 

7 
Neni  29.15 (rreg. Sipas  LPP-së nr 02/L-99) - Vlerësimi i ofertave pas 96 

orëve nga hapja publike 

16 

Shkeljet-Mosrespektimet e Udhëzuesi operativ i PP 

1 
Neni 12.10  /Specifikimi në dosjën e tenderit për mundësinë vazhdimit të 

kontratës 

01 

2 Neni 23.6 /Kiterët e përzgjedhjes 01 

3 Neni 35.2 /Fillimi i vlerësimit të ofertave me vonesë më të madhe se 96 orë 01 

Shkeljet-Mosrespektimet e Udhëzimeve administrative 

1 Neni 3  (06/2011/KRPP) / Përcaktimi i sasisë në përshkrimin e çmimeve 02 

Kodi  etik i prokurimit 

1 Neni 5.2 / I  kodi  etik të prokurimit 01 

Dosja e tenderit 

1 
Neni  II .3.2 i dosjes së tenderit- Afati kohor për fillimin dhe përfundimin e 

kontratës 

01 
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Monitorimet sipas rastit - kërkesës 
 
Poashtu departamenti për monitorim dhe mbikëqyrje gjatë vitit 2012 ka 
realizuar njëmbëdhjet (11) monitorime sipas rastit – kërkesës së AK apo  
Operatorëve Ekonomik. 

Neni 9.2 

23 raste   

27% 

Neni 54.1 

22 raste  

26% 

Neni 9.5 

16 raste  

19% 

Neni 8.1  

16 raste 

19% 

Neni 91.1 

8 raste 

9% 

Nenet e LPP-së nr.03/L-241 dhe nr.04/L-042 me përqindje më 
të lartë të mosrespektimit  gjatë vitit 2012 

MONITORIMET SIPAS RASTIT - KËRKESËS 

 Autoriteti kontraktues Aktivitetet e prokurimit 

1 KK-Prishtinë Fu izi  me kioska sipas projektit të KK-P ishti ë  

2 
Komisioni i Pavarur për 

Miniera dhe Minerale 

“e visi i dhe i ë ajtja e auto jeteve 
Hyu dai  

3 KRU Prishtina Servisimi dhe Riparimi i kombit Reno Master 

4 
Sekretariati i Këshillit 

Gjyqësor të Kosovës 

Furnizimi me mobilie dhe inventor për SKGJK 

dhe Gjykata 

5 

Ministria e Tregtisë dhe 

Industrisë 

Verifikacioni i garancionit të cilësisë për 

projektin –Finalizimi I punimeve me PBD-në – 

faza e katërt 

6 
Ministria e Zhvillimit 

Ekonomik 

Auditimi i energjis në ndërtesat e shërbimit 

7 
KK Mitrovicë Mo ito i  sipas kë kesës së OE Xhyli Ko e  

Koprivë –Mitrovicë 
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Monitorimi i menaxhimit të kontratave 
 
1. Mirmbajtja e rrugëve magjistrale dhe regjionale gjatë sezonit 
dimror. 
2. AK i monitoruar:-SKGJK -Sipas kërkesës së OE Shpk”PPC-it 
Solution”aktiviteti i prokurimit: -”Servisimi dh emirëmbajtja e pajisjeve 
të IT-së për të gjitha nivelet e gjykatave , SKGJK-në , dhoma e posaqme 
e gjykatës supreme,zyra e prokurorit diciplinor,zyra për vlerësim dhe 
verifikim gjyqësor dhe procedurial” 
3. AK i monitoruar -Spitali Regjional Ferizaj sipas kërkesës së 
Shpk”Kosova Med” 
           -“Furnizimi dhe servisimi me aparatura mjeksore “ 
 
Vëzhgimi i procesit të hapjeve dhe Vlerësimeve publike të 

aktiviteteve të prokurimit 
Departamenti për monitorim dhe mbikqyrje gjatë vitit 2012  ka marr 
pjesë në një  rastë në cilësin e vëzhguesit, në hapjet publike  në: 

1.  KK Vushtrri , aktiviteti i prokurimit: 
“Ndërtimi me kubëza betoni i rrugës Bahri Kuqi –Segmenti i II-të”  
inicuar nga KK Vushtrri    
      2.    Vëzhgimii i procesit të vlerësimit të AK- KK Prishtinë për 
aktivitetin e prokurimit: 
“Ndërtimi isheshit Zahir Pajaziti” të iniciuar nga AK- KK Prishtinë. 
 
Përqindja e mosrespektimeve të vitit 2011 në raport me vitin 
2012 
 
Përderisa në vitin 2011 kemi pasur këtë gjendje të 
mosrespektimeve të Nenene të LPP-së nr.02/L-99, nenet me 
përqindje më të lartë të mosrespektimit: 
 
Neni 52-Njoftimi i ofertuesëve të eleminuar në 88 raste   
Neni 8.5 –Deklarata e nevojave dhe domosdo. së fondeve në 44 raste   
Neni 7 –Planifikimi i prokurimit në - 41  të rasteve  
Neni 60 –Sigurimi e ekzekutimit  dhe dorzimi I tij para nënshkrimit të                 
kontratës në  31  të rasteve  
Neni 40.1- Njoftimi për dhënjen e kontrates në webfaqen e KRPP-së  në 
24 raste   

8 Inspektorati Policor i Kosovës Furnizim me rroba elegante për IPK-në 

9 KEK Furnizim me licencë për AutoCAD dhe Matlab 

10 
MTI Sigurimi fizik i parkut të biznesit në Drenas dhe 

sistemit të ujësjellsit 

11 QKUK Sigurimi fizik i QKUK-së 
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Neni 8.2 –Zotimi i mjeteve  në 22 raste   
Neni 50.3 – Caktimi I nenkritereve në 22 raste   
Neni 27 –Dosja e tenderit në 19 raste     dhe  
Neni 57.3 –Egzaminimi,Vlerësimi dhe krahasimi I tenderëve në 19  të 
rasteve. 
 

 
 

 

Në vitin 2012 kemi këtë gjendje: 
 
Nenet të cilat kanë pasur numrin më të madhë të 
mosrespektimeve të monitoruara të LPP-së nr.03/L-241 
dhe 04/L-042 gjatë vitit 2012 janë: 
 
Neni  9.2 –Zotimi i mjeteve pas nënshkrimit të kontratës në   23 raste   
të aktiviteteve të prokurimit të monitoruara 
Neni 54.1-Njoftimi i kandidatëve dhe tenderuesëve të eleminuar  në  22 
raste të aktiviteteve të prokurimit të monitoruara 
Neni  9.5 – Deklarata e nevojave dhe disponueshmëria e mjeteve  në 16 
raste të aktiviteteve të prokurimit të monitoruara 
Neni  8.1 –Planifikimi i prokurimit në  16  raste    
Neni 91.1-Përdorimi i formularëve standard të zyrtarizuar nga KRPP  08 
raste etj. 
 

Neni 57.3 

19 raste   

6% 
Neni 27 

19 raste  

6% 

Neni 50.3 

22 raste  

7% 

Neni 8.2  

22 raste 

7% 

Neni 40.1  

24 raste 

8% 

Neni 60  

31 raste 

10% 

Neni 7  

41 raste 

13% 

Neni 8.5  

44 raste 

14% 

Neni 52 

 88 raste 

29% 

Nenet e LPP-së nr.02/L-99 me përqindje më të lartë të 
mosrespektimit gjatë vitit 2011  
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 Nëse tërheqim një paralele mes  raporteve të  mosrespektimeve të 
dy viteve kalendarike 2011 dhe 2012 atëher do të shofim se monitorimi 
dhe mbikëqyrja e aktiviteteve të prokurimit nëpër Autoritete 
Kontraktuese ka pasur efekt pozitiv pasi që  kemi një përmirësim të 
gjendjes në raportet e  monitoruara gjatë vitit 2012(ulje e përqindjes së 
mosrespektimeve të neneve të LPP-së) pasi që: 
 
Në vitin 2011  
Neni 52 i LPP-së nr 02/L-99 - Njoftimi i ofertuesëve të eleminuar nuk 
është respektuar në 88 raste    
Neni 8.5  i LPP-së nr 02/L-99  – Deklarata e nevojave dhe 
domosdoshmëria e  fondeve në 44 raste   
Neni 57.3 i LPP-së nr 02/L-99  – Egzaminimi,Vlerësimi dhe krahasimi i 
tenderëve në 19   të rasteve. 
Ndërsa në vitin 2012 
Neni 54.1-i LPP-së nr 03/L-241 Njoftimi i kandidatëve dhe 
tenderuesëve të eleminuar  në  22 raste   të aktiviteteve të prokurimit të 
monitoruara 
Neni  9.5 i LPP-së nr 03/L-241 (viti 2012) – Deklarata e nevojave dhe 
disponueshmëria e mjeteve  në 16 raste   të aktiviteteve të prokurimit të 
monitoruara  
Neni 57.3 i LPP-së nr 02/L-99  (viti 2011) –Egzaminimi,Vlerësimi dhe 
krahasimi i tenderëve në 19   të rasteve. 
Neni 59.3 i LPP-së nr 03/L-241 dhe 59.4 I LPP-së nr. 04/L-042  –
Egzaminimi,Vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve në 7 të rasteve. 

Neni 9.2 

23 raste   

27% 

Neni 54.1 

22 raste  

26% 

Neni 9.5 

16 raste  

19% 

Neni 8.1  

16 raste 

19% 

Neni 91.1 

8 raste 

9% 

Nenet e LPP-së nr.03/L-241 dhe nr.04/L-042 me përqindje 
më të lartë të mosrespektimit  gjatë vitit 2012 
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Monitorimet sipas Kërkesës – Rastit 
 Gjat  vitit 2011 departamenti i monitorimit ka pasur gjashtë(6) 
raste të moritorimit sipas kërkesës  ndërsa në vitin 2012 kemi pasur 
njëmbëdhjet (11) raste të monitorimit sipas kërkesës.  
Ky është një tregues se departamenti i monitorimit gjatë vitit 2012 i ka 
dyfishuar monitorimet e aktiviteteve sipas rastit (aktivitetet aktuale) 
 
Monitorimi i Menaxhimit të Kontratave 
 Risi e vitit 2012 është edhe monitorimi i menaxhimit të 
kontratave, Departamenti i monitorimit gjatë këtij viti ka pasur edhe tri 
raste të menaxhimit të kontratave të autoriteteve kontraktuese. 

 

  

KORIGJIMI I NJOFTIMEVE PËR KONTRATЁ TË DËRGUARA PËR PUBLIKIM NË 
WEB FAQEN E KRPP-SË 

 Parregullёsit e evidentuara Komente/Rekomandimet 

1 
Mospërputhje e verzioneve 

gjuhësore 

Në shumë raste kemi mosperputhje te verzioneve 

gjuhesore te njoftimeve, si datat, kodet e prokurimit, 

lloji i prokurimit, vlera e prokurimit, procedura apo 

ndojë gabim në perkthim i tekstit, pra te gjitha keto 

raste eshte dashur te kontaktohet me zyrtarin e AK 

dhe te permisohen.     

2 
Mosevidentimi si  Ri- 

Tenderim 

Shpesh ndodhë që njoftimet e derguara të mos jenë 

evidentuar kjart si Ri-tender , ndonjëher shenohet ne 

permbajtje te emailit, në pjesën e titullit të projektit 

apo harrohet për tu evidentuar si Ri-tender.  

4 
  Shkurtimi i afatit më tepёr 

se qё lejohet me LPP 

Shpesh afatet kohore shkurtohen më tepër se që 

lejon LPP. Andaj është dashur të përmisohen nga AK. 

5 
Shenimet jo të plota për OE 

të propozuara për kontatë 

Te njoftimet për dhënje kontrate , informacionet për 

OE nuk janë të plota, dhe shpeshë shkurtohet 

emertimi i OE, mungon emri i përsonit kontaktues 

apo emaili. Edhe përkundër angazhimit për përmisim, 

prap ndodhë që emeritimi i OE te jetë me gabime, e 

që ne si KRPP nuk kemi mundesi ta dim se kur është 

shenura gabimisht. Andaj propozojm që në të 

ardhmën, në këtë pjes të informacioneve të shtohet 

edhe numri i regjistrimit të biznesit, e vetëm atëher 

do të jemi të sigurt se për cilin OE bëhet falë. 

6 

  Kriteret për dhënje 

kontrate: Çmim 

ekonomikisht më i 

favorshem,  nënkriteret e 

pё do u a 

Pjesa e nën kritereve për dhënje kontrate , sipas 

çmimit ekonomikisht më të favorshem ka qen një 

sfidë për KRPP-në edhe gjatë vitit të kaluar , me mjaft 

angazhim kemi arritur ti zvoglojm nënkriteret e 

pamatshme të cilat i kan vendosur AK .   
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Synimet e Departamentit për Monitorim dhe Mbikqyrje për 
vitin 2013 

 
Departamentit për Monitorim dhe Mbikqyrje për vitin 2013 ka 
planifikuar që të merret me: 
-     Monitorimet dhe mbikëqyrjen e aktiviteteve aktuale të prokurimit,  
-  Monitorimin e aktiviteteve të prokurimit sipas rastit – kërkesës së 
Autoriteteve kontraktuese , Operatorëve Ekonomik dhe palve të treta të 
interesuara 
-    Hetimin  e aktiviteteve të promurimit dhe aktiviteteve të menaxhimit 
të kontratave publike  
-    Monitorimet të dosjeve të tenderit duke i përcjell njoftimet, si dhe 
raste tjera të cilat mund të paraqiten gjatë punës së departamentit në 
këtë vit kalendarik. 
 Depastamenti i monitorimit, synim kryesor për vitin 2013 ka 
marrjen e masave për eleminimin e gabimeve në aktivitetet aktuale të 
prokurimt me qëllim të zvoglimit të numrit të gabimeve dhe ngritjen e 
cilsisë së punës duke respektuar  LPP-kë  nr.04/L-042 dhe 
legjislacionin sekundar aktual të prokurimit publik në Kosovë.  
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4.  PËRMBYLLJE DHE REKOMANDIME 
 

 
 Të dhënat e  pasqyruara në këtë raport mbi kontratat e 
nënshkruara publike   të prokurimit publik,  të zhvilluar gjatë vitit 
2012 dhe duke krahasuar me periudhat paraprake mund të raportojm 
një përparim në fushën e prokurimit publik në Kosovë. 
 Ndër treguesit më të mirë të rezultateve të arritura  të 
përmirësimit të sistemit të prokurimit publik në përgjithësi janë 
ndryshimi i LPP dhe harmonizimi me Direktivat e BE-së, rritja e 
përdorimit të procedurës së hapur në prkurim publik, përpjekjet për 
zvoglimin e përdorimit të procedurës së negociuar pa publikim të 
njoftimit për kontratë te kompanit publike, derisa te AK Qeveritare kemi 
zvoglim të vazhdushëm të kësaj procedure krahasur me vitet 
paraprake, dhe zvoglimi i anulimit të njoftimeve për kontrat.      
 Gjithashtu gjatë vitit 2012 KRPP ka lëshuar dy udhëzime 
administrative të cilat e kanë ndihmuar  funksionimin e prokurimit 
publikë.   
 Tregues tjerë të rëndsishëm që pasqyrojn trendin e zhvillimit të 
prokurimit publik janë: 

- Rritja e pjesëmarrjes së vlerës së kontratave të nënshkruara për 
punë, e që gjatë vitit 2011  ishte 52,43%, derisa gjatë vitit 2012 
kjo pjesëmarrje arrin në 60,50% në raport me furnizimet që ishin 
26,00%, sherbimet 13,50% etj.   

- Rritja e pjesëmarrjes së vlerës së kontratave të nënshkruara sipas 
procedurës së hapur, e që gjatë vitit 2011 ishte 82,80%, derisa 
gjatë vitit 2012 është 84,00%.     

- Pjesëmarrja e vlerës së kontratave të nënshkruara sipas 
procedures së  negociuar pa publikim të njoftimit për kontrat e 
cila gjatë vitit 2011 ishte 6,21% . Përdorimi i kësaj   ka pasur një 
zvoglim të theksuar gjatë këtyre viteve, derisa në vitin 2008 ishte 
19%, dhe 2009 ishte 11%, në vitin 2010 në 7%, dhe gjatë vitit 
2011 zbretë në 6,21%. Ndërsa gjatë vitit 2012 te AK Qeveritare kjo 
pjesëmarrje zbret në 6,07%, te Kompanit publike ishte 17,88%, 
derisa te të gjitha është 10,44%. 

- Tregues tjetër është edhe anulimi i njoftimeve për kontratë. Gjatë 
vitit 2010 anulimi i njoftimeve në raport me publikimin e 
njoftimeve për kontrat ishte 37%, derisa gjatë vitit 2011 ky numër 
i anulimeve është zvogluar në 34% dhe gjatë vitit 2012 ishte 
mesatarisht 33,40%. 
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- Zhvillimin dhe transparencën e prokurimit publik në Kosovë e 
tregon edhe pjesëmarrja e OE jovendor që kanë përfituar kontrata 
gjatë vitit 2012, e cila arrinë në 17,77% në vlerën e 
gjithëmbarshme të kontratave të nënshkruara. 

- Numri mesatar i ofertuesve që kan konkuruar për një tender gjatë 
vitit 2012 në Kosovë  është 5,80 derisa gjatë vitit 2011 numri 
mesatar i ofertuesve për një tender ishte 5,10. Pra kemi një rritje 
të vazhdueshme të ofertuesve, qka e rritë  konkurencën.  

- Pjesëmarrja e vëlerës së kontratave të nënshkruara në BPV gjatë 
vitit 2012 ishte 15,21%, e cila pjesmarrje përafërsisht e ka përcjell 
edhe vitet e kaluara. 

- Pjesmarrja e kontratave të nënshkruara sipas kriterit për dhënie 
çmimi ekonomikisht më të favorshëm gjatë vitit 2011 ishte 15,46 
kurse gjatë vitit 2012  kemi pra një zvoglim të dukëshem të 
përdorimit të këtij nënkriteri në 9,53%. 

- Në web faqen e prokurimit publik të KRPP-së prej qershorit të vitit 
2007 e deri në dhjetor 2012 janë publikuar mbi 63000 njoftime të 
gjitha llojeve. Gjatë vitit 2012 numri mesatar ditor i vizitorve të 
kësaj web faqe arrin mbi 6800. Kjo web faqe ka një rëndësi të 
pakontestueshme mbi transparencën me informacionet që ofron 
për autoritetet kontraktuese dhe  operatorët ekonomik mbi 
zhvillimin e prokurimeve publike në Kosovë. 
  

 Duke u bazuar në analizat e raportit mbi aktivitetet e prokurimit 
publik në Kosovë për vitin 2012, në monitorimet dhe vëzhgimet e 
kryera, 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 rekomandon këto masa për 
përmirësimin dhe avancimin e sistemit të prokurimit publik në Kosovë :  

- Reformimi i vazhdueshëm i sistemit të prokurimit publik në 
Kosovë, aftësimi i vazhdueshëm i zyrtarve të prokurimit publik. 

- 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 web faqes zyrtare elektronike të 
prokurimit publik, që mundëson ngritjen e transparencës në 
prokurim publik dhe që promovonë një prokurim efikas, duke u 
bazuar në praktikat bashkëkohore të prokurimit dhe teknologjinë 
e re, siç janë  e-prokurimi dhe e-ankandi.   
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5.  ANEKSI :   SHPENZIMET BUXHETORE TË KRPP-së PËR VITIN 2012 
 
 

          Për kryerjen e veprimtarisë së paraparë me Ligjin për Prokurim 
Publik të Kosovës, gjatë vitit 2012, KRPP-ja ka shpenzuar shumën 
buxhetore prej  310,196.09€. 
 
 

Tabela e shpenzimeve buxhetore të KRPP-së për vitin 2012 
 
 

NR. PËRSHKRIMI 
 

BUXHETI I PARAPARË 
2012 ( €  

 
BUXHETI I SHPENZUAR 

2012( €  

 
PJESMARRJA 

(%) 

1 Pagat = (27 punëtorë) 179,017.00 166,770.81 93.16 % 

2 Mallra & shërbime 130,235.00 129,548.58 99.47 % 

3 Shpenzime komunale 17,271.00 13,876.70 80.35 % 

4 Investime kapitale 0.00 0.00 0.00 % 

 Gjithsej: 326,523.00 310,196.09 95.00 % 

               
 
 Nga tabela e mësipërme shihet se buxheti i paraparë për vitin 
2012 në vlerë prej 326,523.00€ është shpenzuar në vlerë prej 
310,196.09€, apo 95,00%. Në pjesën e pashfrytëzuar të buxhetit ka 
ndikuar  pjesa për paga, pra mos plotësimi i disa vendeve të lira të 
punës,si dhe vonesa e faturave për shpenzime komunale .  
 Nga pjesa e shpenzuar për mallra&shërbime , një specifikacion 
më i detaizuar i shpenzimeve është dhënë në tabelën  më poshtë :   
 
              

  
EMËRTIMI I SHPENZIMEVE 

 
SHUMA €  

1 Qiraja dhe mirëmbajtja për hapësira  për zyre 42,529.00  

2 Sigurimi fizik i objekteve 7,615.76 

3 Shërbimet e telekomunikacionit(Vala) 13,281.55 

4 Ko pjute  e pak se  €  9,577.00 

5 Telefo a ë pak se € 95.00 

6 Shpenzimet per pastrim te objekteve  , 5,432.55 

7 Shpenzimet e derivateve për gjenerator  211.57 

8 Shpenzimet e derivateve për vetura    9,569.61 

9 Tatimi ne qira 4,112.21 

10 Furnizime per zyre me material shpenzues 3,821.35 

11 Shërbimet e arsimit dhe trajnimit 5,135.00 
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12 Shpenzimet e udhtimit jashtë vendit 9,787.52 

13 Rexhistrimi dhe sigurimi i automjeteve   2,346.01 

14 Shpenzime për publikime në shtyp 594.50 

15 Mirmbajtja e te, info,dhe obje, 667.99 

16 Mirëmbajtja , riparimi  dhe pastrimi i automjeteve  9,521.33 

17 Mirmbajtja e ndertesave 207.13 

18 Shtypja e raportit vjetor 892.00 

19 Shpenzimet e reprezentacionit    3,449.35 

20 Shpenzimet e energjis 7,031.00 

21 Shpenzimet e pastrimit 598.90 

22 Shpenzimet e ujit 1,238.67 

23 Shpenzimet e ngrohjes qendrore 1,183.23 

24 Shpenzimet e telefonis fikse 3,824.23 

25 Shpenzimet e vendimeve gjyqsore 702.15 

 Gjithsej : 143,426.28 

 


