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1. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
Duke u bazuar në Nenin 87.2.13 të Ligjit Nr. 04/L-042 për
Prokurim Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237,
05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, 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 dhe të legjislacionit dytësor të
nxjerrë nga KRPP në bazë të autorizimeve që i janë dhënë me këtë ligj,
raport ky që dorëzohet jo më vonë se në fund të Marsit 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 - 31
dhjetor 2015.
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 njëmbëdhjetë me radhë që KRPP-ja përgatitë 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 2015.
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.
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2. KORNIZA LIGJORE
2.1 Baza ekzistuese ligjore që e rregullon Agjencinë
Komisioni Rregullativ për Prokurimin Publik (KRPP) është
themeluar në bazë të Pjesës VI të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin
Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr.
05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092.
Sipas nenit 86 të këtij ligji, KRPP-ja është agjenci e pavarur rregullative
dhe sipas nenit 87 të këtij ligji është përgjegjëse për zhvillimin,
funksionimin dhe mbikqyrjen e përgjithshme të sistemit të prokurimit
publik në Kosovë dhe i ushtron funksionet që i jepen nga ky ligj.
Me qëllim të funksionimit të mirë, KRPP ka nxjerrë Rregulloren e Punës,
si dhe ka nxjerrë Udhëzime Operative për Komisionin Rregullativ të
Prokurimit Publik, i cili ofron një sërë udhëzime operative praktike për
menaxhmentin dhe stafin e KRPP-së. Udhëzimet Operative ofrojnë një
prezantim të strukturuar dhe të kuptueshëm të KRPP-së në përgjithësi,
roleve, përgjegjësive dhe kompetencave, si dhe udhëzime specifike për
implementimin e funksioneve të KRPP-së që i janë dhënë me këtë ligj.
Udhëzimet janë përgatitur në mënyrë që të lehtësojnë prezantimin e
Rregullave Procedurale si dhe të udhëzojnë menaxhmentin dhe stafin e
KRPP-së
përgjatë
procedurave
të
ndryshme
shqyrtuese
dhe
administrative të cilat janë pjesë e operacioneve të përditshme.
Që të dy aktet e brendshme të KRPP-së: Rregullorja e punës, si dhe
Udhëzimet Operative për Komisionin Rregullativ për Prokurimin Publik
janë të publikuara në ueb-faqen e KRPP-së: http://krpp.rks-gov.net/
3. PËRSHKRIMI I INSTITUCIONIT (ORGANIZIMI INSTITUCIONAL)
3.1 Misioni/Vizioni
Misioni i KRPP-së është zhvillimi funksionimi dhe mbikqyrja e
përgjithshme e sistemit të prokurimit publik në Kosovë, si dhe zhvillimi,
funksionimi dhe mbikqyrja e sistemit elektronik të prokurimit publik në
Kosovë (E-Prokurimi).
Vizioni i KRPP-së është zhvillimi dhe funksionimi si dhe përmirësimi i
vazhdueshëm i sistemit të prokurimit publik dhe E-Prokurimit në
Kosovë.
3.2 Kompetencat e Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik
sipas ligjit
1. Komisioni Rregullativ për Prokurimin Publik është përgjegjëse për
zhvillimin, funksionimin dhe mbikqyrjen e përgjithshme të sistemit të
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prokurimit publik në Kosovë dhe i ushtron funksionet që i jepen me
nenet 25, 81, 87 dhe 88 të këtij ligji.
2. Përveç çështjeve të parapara më lartë, eksperti i prokurimit ka
përgjegjësinë dhe autorizimin që:
2.1 të kryej monitorimet e aktiviteteve të prokurimit dhe menaxhimit të
kontratave për qëllim të monitorimit të zbatimit të këtij ligji;
2.2 tu ofroj opinione autoriteteve kontraktuese në lidhje me vendimet e
tyre, veprat apo anashkalimet gjatë aktiviteteve të prokurimit dhe
menaxhimit të kontratave;
2.3 Të pranoj raportet nga autoritetet kontraktuese siç referohet në
nenin 35, paragrafi 1 dhe nenin 61, paragrafi 5, të këtij ligji, në
mënyrë që të kryej aktivitetin e parashikuar në nën-paragrafin e
mëposhtëm 2.13. KRPP-ja në çdo rast mund të vendos që të
kontrolloj vendimet e sipërpërmendura dhe, nëse është e
nevojshme, mund të ftojë autoritetin përkatës kontraktues për të
rishikuar vendimin e tij në përputhje me opinionin e lëshuar. Nëse
KRPP-ja vendos që të kontrolloj vendimet e sipërpërmendura, KRPPja këtë duhet ta bëjë brenda dy (2) ditëve pas pranimit të raportit të
tillë. Opinionet e KRPPsë të lëshuara në përputhje me këtë paragraf,
kanë karakter jo-detyrues për autoritetet kontraktuese, por
autoritetet kompetente mund ti marrin ato në konsideratë gjatë
trajtimit të ankesave të paraqitura në përputhje me Pjesën IX të
këtij ligji.
2.4 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;
2.5 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;
2.6 të përforcojë vetëdijen ne mesin e autoriteteve kontraktuese dhe
operatorëve ekonomik për legjislacionin e prokurimit publik si dhe
objektivat, procedurat dhe metodat e tij;
2.7 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;
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2.8 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;
2.9 të krijojë dhe të mirëmbajë një Regjistër elektronik të Prokurimit
Publik që shërben si vend për ruajtjen e kopjeve elektronike të të
gjitha njoftimeve, ftesave, deklaratave, dosjeve të tenderit,
raporteve, ankesave dhe vendimeve të arkivuara ose të nxjerra në
lidhje me çdo aktivitet prokurimi të kryer ose të iniciuar nga një
autoritet kontraktues;
2.10 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
plotësohen nga të gjitha autoritetet kontraktuese subjekte të këtij
ligji;
2.11 të grumbullojë, analizojë dhe publikojë informacionet për
procedurat e prokurimit publik dhe kontratat publike të dhëna;
2.12 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 marsit të vitit vijues kalendarik;
2.13
të krijojë dhe mirëmbajë një ueb-faqe informative në internet
që i ofron publikut qasje të pa kufizuar në (i) këtë ligj dhe gjithë
legjislacionin sekondar të nxjerrë sipas këtij ligji, (ii) interpretimet
dhe dokumentet e përcaktuara në këtë nen dhe (iii) të gjitha
informacionet që përmbahen në Regjistrin e Prokurimit Publik;
2.14 të zhvillojë një ueb-faqe dhe një sistem elektronik informativ në
mbarë Kosovën për të përmirësuar publikimin e njoftimeve të
kërkuara nga ky ligj;
2.15 të mbështesë zhvillimin e prokurimit elektronik, ankandit
elektronik dhe komunikimit brenda fushës së prokurimit publik;
2.16 të përgatisë dhe mbajë një listë të autoriteteve kontraktuese që i
identifikon të gjitha entitetet që janë subjekt i këtij ligji, me kusht
që nëse KRPP-ja nuk e përfshin një entitet në këtë listë, kjo (mospërfshirja) të mos vendosë çështjes se nëse entiteti është jo autoritet
kontraktues në kuptim të këtij ligji;
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2.17 të ndër veprojë dhe të bashkëpunojë me organizata të tjera brenda
dhe jashtë vendit për çështjet që lidhen me prokurimin public; dhe
2.18 të zhvilloj dhe implementoj rregullat e detajuara në lidhje me
shitjen e aseteve të Autoriteteve Kontraktuese.
KRPP gjithashtu ka autoritetin dhe përgjegjësinë të vëzhgojë dhe
mbikqyrë zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe rregullave të nxjerra nga
KRPP sipas autorizimit të këtij ligji.
Për këtë qëllim, eksperti I prokurimit përgatitë dhe zbaton një
metodologji dhe mekanizëm të përshtatshëm raportimi të mbështetur
nga një system elektronik i menaxhimit të informacionit që i mundëson
asaj (i) të vëzhgojë zbatimin e këtij ligji; (ii) të përgatisë raporte mbi
rezultatet dhe zbatimit që identifikojnë përparësitë dhe dobësitë në
zbatimin e këtij ligji ose sistemit të prokurimit; (iii) të identifikojë ato
fusha që kanë nevojë të përmirësohen dhe zhvillohen, (iv) të përgatisë
raportet vjetore që kërkohen nga ky ligj në mënyrë që të japin një
vlerësim të përgjithshëm por të saktë të gjendjes së sistemit kombëtar të
prokurimit
si
dhe
vlerësime
të
veçanta
të
shkallës
së
përputhjes/mospërputhjes nga autoritetet individuale kontraktuese; dhe
(v) të bëjë rekomandimet e duhura për ndryshimin e legjislacionit primar
dhe sekondar të prokurimit (neni 88 i këtij ligji).
KRPP në strukturën e saj organizative ka dy Departamente që i kryejnë
funksionet në bazë të autorizimeve që i janë dhënë me nenet 25, 81, 87
dhe 88 këtë ligj, si në vijim:
DEPARTAMENTI I RREGULLAVE DHE I MONITORIMIT
DIVIZIONI I RREGULLAVE:

 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; (paragrafi 2.4 i nenit 87 të këtij ligji)
 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; (paragrafi 2.5 i nenit 87 të këtij ligji)
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 të përforcojë vetëdijen ne mesin e autoriteteve kontraktuese dhe
operatorëve ekonomik për legjislacionin e prokurimit publik si dhe
objektivat, procedurat dhe metodat e tij; (paragrafi 2.6 i nenit 87 të
këtij ligji)
 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;
(paragrafi 2.7 i nenit 87 të këtij ligji)
 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; (paragrafi 2.8 i nenit 87
të këtij ligji)
 të ndër veprojë dhe të bashkëpunojë me organizata të tjera brenda
dhe jashtë vendit për çështjet që lidhen me prokurimin publik;
(paragrafi 2.17 i nenit 87 të këtij ligji) dhe
 .të zhvilloj dhe implementoj rregullat e detajuara në lidhje me
shitjen e aseteve të Autoriteteve Kontraktuese. (paragrafi 2.18 i
nenit 87 të këtij ligji)

DIVIZIONI I MONITORIMIT:
 të kryej monitorimet e aktiviteteve të prokurimit dhe menaxhimit të
kontratave për qëllim të monitorimit të zbatimit të këtij ligji.
(paragrafi 2.1 i nenit 87 të këtij ligji)
 tu ofroj opinione autoriteteve kontraktuese në lidhje me vendimet e
tyre, veprat apo anashkalimet gjatë aktiviteteve të prokurimit dhe
menaxhimit të kontratave; (paragrafi 2.2 i nenit 87 të këtij ligji)
 Të pranoj raportet nga autoritetet kontraktuese siç referohet në
nenin 35, paragrafi 1 dhe nenin 61, paragrafi 5, të këtij ligji, në
mënyrë që të kryej aktivitetin e parashikuar në nën-paragrafin e
mëposhtëm 2.13. KRPP-ja në çdo rast mund të vendos që të
kontrolloj vendimet e sipërpërmendura dhe, nëse është e
nevojshme, mund të ftojë autoritetin përkatës kontraktues për të
rishikuar vendimin e tij në përputhje me opinionin e lëshuar. Nëse
KRPP-ja vendos që të kontrolloj vendimet e sipërpërmendura,
KRPP-ja këtë duhet ta bëjë brenda dy (2) ditëve pas pranimit të
raportit të tillë. Opinionet e KRPPsë të lëshuara në përputhje me
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këtë paragraf, kanë karakter jo-detyrues për autoritetet
kontraktuese, por autoritetet kompetente mund ti marrin ato në
konsideratë gjatë trajtimit të ankesave të paraqitura në përputhje
me Pjesën IX të këtij ligji. (paragrafi 2.3 i nenit 87 të këtij ligji)
 të përgatisë dhe mbajë një listë të autoriteteve kontraktuese që i
identifikon të gjitha entitetet që janë subjekt i këtij ligji, me kusht
që nëse KRPP-ja nuk e përfshin një entitet në këtë listë, kjo (mospërfshirja) të mos vendosë çështjes se nëse entiteti është jo
autoritet kontraktues në kuptim të këtij ligji; (paragrafi 2.16 i nenit
87 të këtij ligji)
 Të monitorojë menaxhimin e kontratës. (paragrafi 3 i nenit 87 të
këtij ligji)

DEPARTAMENTI
INFORMATIVE

I

TRAJNIMEVE

DHE

TEKNOLOGJISË

DIVIZIONI I TRAJNIMEVE DHE INTEGRIMEVE EUROPIANE:
 KRPP-ja është përgjegjëse për zhvillimin e moduleve të trajnimit
dhe kurrikulës për kualififikimet në prokurim. KRPP-ja duhet të
identifikojë personat me përvojë në prokurimin public, të
përshatshëm për mësimdh në kurset e prokurimit të hartuara nga
KRPP-ja. KRPP në bashkëpunim me IKAP-in duhet të aranzhojë
zhvillimin dhe mbajtjen e kurseve profesionale të prokurimit me
kohëzgjatje të paktën (15) ditë për trajnime bazike dhe dhjetë (10)
ditë për trajnime të avancuara. KRPP-ja siguron që kurse të tilla të
përgatiten dhe mbahen nga një person I trajnuar ose institucion I
trajnimeve që ka ekspertizë substanciale në praktikat më të mira
ndërkombëtare të prokurimit dhe në sistemin e BE-së. (paragrafi 1
i nenit 25 të këtij ligji)
 KRPP-ja në bashkëpunim me IKAP-in do të jenë përgjegjës për
organizimin e provimeve. (paragrafi 2 i nenit 25 të këtij ligji).
 KRPP-ja në bashkëpunim me IKAP-in do të lëshojnë “Certifikatën
themelore profesionale të prokurimit” dhe “Certifikatën e avancuar
profesionale të Prokurimit”. (paragrafi 4 i nenit 25 të këtij ligji).
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DIVIZIONI I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE:
 të krijojë dhe mirëmbajë një ueb-faqe informative në internet që i
ofron publikut qasje të pa kufizuar në (i) këtë ligj dhe gjithë
legjislacionin sekondar të nxjerrë sipas këtij ligji, (ii) interpretimet
dhe dokumentet e përcaktuara në këtë nen dhe (iii) të gjitha
informacionet që përmbahen në Regjistrin e Prokurimit Publik;
(paragrafi 2.13 i nenit 87 të këtij ligji)
 të zhvillojë një ueb-faqe dhe një sistem elektronik informativ në
mbarë Kosovën për të përmirësuar publikimin e njoftimeve të
kërkuara nga ky ligj; (Paragrafi 2.14 i nenit 87 të këtij ligji)
 të mbështesë zhvillimin e prokurimit elektronik, ankandit
elektronik dhe komunikimit brenda fushës së prokurimit publik;
(Paragrafi 2.15 i nenit 87 të këtij ligji)
 të grumbullojë, analizojë dhe publikojë informacionet për
procedurat e prokurimit publik dhe kontratat publike të dhëna;
(Paragrafi 2.11 i nenit 87 të këtij ligji)
4. FUSHËVEPRIMI QË E MBULON INSTITUCIONI
KRPP-ja ka tridhjete e tri (33) pozita të aprovuara të punës. Nga këto
pozita tridhjetë (30) janë nëpunës civil, ndërsa numri aktual i të
punësuarëve në KRPP është njëzet e tetë (28). nga këto njëzet e pesë (25)
janë nëpunës civil kurse tre (3) janë Funksionar Publik (ne bazë të LSHCse) dy anëtar të Bordit dhe Kryetari i KRPP-se. Pesë (5) vende pune janë
ende te pa plotësuara .
Mandati i bordit te KRPP-se është pese (5) vjeçare , Kryetari dhe anëtaret
e bordit te KRPP-se janë emëruar me vendimin e datës 03.08.2015 nga
Kuvendi i Republikës se Kosovës.
Funksionet e Kryetarit të KRPP-së
 Kryetari përfaqëson, menaxhon dhe organizon punën e KRPP-së
dhe ka përgjegjësinë e përgjithshme për përformancën e punëve
ditore. Përgjegjësia për të kryer funksionet dhe aktivitetet e KRPPsë të cilat nuk janë
përcaktuar apo përfshirë në ndonjë
Departament bie mbi Kryetarin.
 Kryetari cakton njërin nga anëtarët për të organizuar dhe
menaxhuar punën e KRPP-së në fusha të caktuara, në veçanti
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funksione specifike apo aktivitete të cilat nuk janë të përfshira në
funksionet apo aktivitetet e Departamentit specifik të KRPP-së.
Kryetari ka për të informuar anëtarët për ndonjë përcaktim të tillë.
Një kopje e dokumentit në lidhje me delegimin e përgjegjësive do ti
bartet zyrtarit të personelit, i cili do të kujdeset për dosjen dhe t’i
përfshijë ato përgjegjësi të deleguara herë pas here. Kryetari mund
ti ndryshoj këto përgjegjësi ashtu siç ai/ ajo i sheh të arsyeshme.
 Kryetari do të thërret takimet e Bordit të Drejtoreve të KRPP-së, kur
dhe si ai konsideron të jetë e nevojshme apo kur kërkohet nga dy
anëtarët e tjerë të KRPP-së.
 Kryetari do të udhëheq takimet e Bordit të drejtoreve të KRPP-së.
Në raste të jashtëzakonshme kur është e nevojshme që KRPP, të
ketë një takim në mungesë të Kryetarit, ai duhet të autorizoj një
nga anëtarët tjerë të Bordit të Drejtoreve të KRPP-së për të
udhëhequr takimin.
Kryetari:
- aprovon listën e vendeve të punës;
- aprovon përshkrimin e vendeve të punës;
- përcakton detyrat e nëpunësve të KRPP-së;
- shkarkon nënpunësit;
- ka përgjegjësi për menaxhimin e fondeve financiare të KRPP-së;
- përcakton një anëtarë tjetër për të prezantuar, menaxhuar, dhe
organizuar punën e KRPP në mungesë të Kryetarit p.sh të ushtroj
detyrën e Kryetarit. Ky person mund të ndryshojë prej një mungese
në tjetrën;
- jep udhëzime duke siguruar qarkullimin e dokumenteve brenda
KRPP-së;
- konkludon dhe nënshkruan marrëveshje dhe kontrata të
nevojshme për të kryer funksionet e KRPP-së;
- nënshkruan dokumentet në emër të KRPP-së, nënshkruan të gjitha
vendimet e arritura nga Bordi. Asnjë dokument zyrtar nuk duhet të
lëshohet nga KRPP, i cili nuk është nënshkruar nga Kryetari;
- siguron se Rregullat e Procedurave Financiare të Ministrisë së
Financave (MF) janë zbatuar nga secili punëtorë i KRPP-së, në
fushat e tyre funksionale;
- monitoron dhe kontrollon shpenzimet e KRPP-së;
- siguron se të gjithë nënpunësit të cilët kanë përgjegjësi për
administrimin financiar janë të këshilluar në mënyrën e duhur;
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-

siguron se ekziston një ndarje e qartë e detyrave brenda
administrimit në të gjitha sistemet financiare dhe se kontrolli
adekuat është vendosur.

Trajnimet e stafit të KRPP-së gjatë vitit 2015:
KRPP-ja gjate këtyre viteve te funksionimit ka pasur mjaft
vështirësi ne arritjen e objektivave duke pasur parasysh se
vazhdimisht kemi pasur largim te punëtoreve(eksperteve) me
përvoje te gjate ne prokurimit publik për arsye te pagave te ulëta
ne raporte me përgjegjësitë qe i kane këta zyrtare. Po ashtu gjate
procedurave te rekrutimit ka qene sfide për te tërhequr kandidate
te kualifikuar dhe me përvoje ne fushat specifike .
Me fillimin e aplikimit te prokurimit elektronik do te rritet nevoja
e shtimit te kapaciteteve humane ne ketë dikaster mjaft te
rëndësishëm jo vetëm për KRPP-ne po për te gjithë sistemin e
prokurimit publik ne Republikën e Kosovës, me qellim te
funksionalizimit sa me mire te platformës se e-prokurimit .
Me hyrjen ne fuqi te plotësim ndryshimit te LPP-se ,KRPP-ja është
përgjegjëse
edhe
për
organizimin
e
trajnimeve
për
prokurim publik duke e pasur parasysh se ne KRPP është vetëm
një zyrtar përgjegjës për trajnime , kurse me marrjen e kësaj
përgjegjësie jemi te obliguar te mbajmë trajnime për rreth 700
zyrtare te prokurimit nga te gjitha institucionet lokale dhe
qendrore , KRPP-ja ka nevojë urgjente për shtimin e kapaciteteve
humane edhe ne ketë dikaster.
Trajnimet e ndjekura gjate viti 2015 :
Fusha e Numri i
trajnimit nëpunësëve
civil që
duhen
trajnuar
Trajnime
3
për BE

Buxhet
dhe
financa

10

Përshtatja
* me
prioritetet
e
trajnimit
1

Titulli i
programit/kursit
të trajnimit dhe
kohëzgjatja e tij
(nëse dihet)
Përafrimi
i
legjislacionit
vendor me atë te
BE

1

Ofruesi i Mbajtja
trajnimit e
(nëse
trajnimit
dihet)
IKAP

MF
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5. AKTIVITETET E PROKURIMIT PUBLIK NË KOSOVË GJATË VITIT
2015
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 2015 në Kosovë janë evidentuar 170
autoritete kontraktuese.
Përmes raporteve vjetore mbi kontratat e nënshkruara publike, të
cilat autoritetet kontraktuese gjatë janarit të vitit 2016, i kanë dërguar
në mënyrë elektronike, KRPP ka përgatitur Raportin përmbledhës vjetor
për të gjitha prokurimet publike të zhvilluara në Kosovë gjatë vitit 2015.
Bazuar në raportet e dërguara nga autoritetet kontraktuese, shihet
se gjatë vitit 2015 në tërë Kosovën janë nënshkruar 10895 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 2015. 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 2015 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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5.1. NUMRI I KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA GJATË VITIT 2015

NUMRI I KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA
Autoritetet
kontraktuese:

Gjatë vitit 2012

Gjatë vitit 2013

Gjatë vitit 2014

Gjatë vitit 20151

Qeveritare

9112

9682

9053

8676

Kompani publike

2910

2839

2295

2194

23

30

14

25

12045

12551

11362

10895

Tjera/OJQ
Gjithsej:

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 katër viteve të fundit nga autoritetet kontraktuese në fjalë.

1

Në numrin e kontratave të nënshkruara janë përfshirë edhe 305 aneks kontrata.
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Numri i kontratave të nënshkruara gjatë viteve 2012 ,
2013,20143 dhe 2015
10000

9112

9682
9053 8676

9000
8000
7000
6000
5000
4000

2910 2839

3000

2295 2194

2000
1000

23

30

14

25

0

Qeveritare
Kompani publike
Tjera
Nr i kontratave 2012 Nr i kontratave 2013
Nr i kontratave 2014

Nr i kontratave 2015

Grafikoni 1

5.2. VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA GJATË VITIT 2015

Autoritetet
kontraktuese:
Qeveritare
Kompani
publike
Tjera
Gjithsej :

VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA €
Vlera e
Vlera e
Vlera e
kontratave 2012 kontratave 2013 kontratave 2014

Vlera e
kontratave 20152

318,593,149.16

348,631,297.84

259,686,575.89

250,256,843.43

188,565,175.83

93,626,952.26

129,579,279.93

149,816,528.31

704,978.90

1,923,149.00

472,102.78

1,770,253.36

507,863,303.89

444,181,399.10

389,737,958.60

401,843,625.10

55,468,528.85

114,577,050.00

Autostrada3:
Tabela 2
2

Në vlerën e kontratav të nënshkruara është përfshirë edhe vlera e aneks kontratave në vlerë prejë 3,305,970.04€
Kontrata: Autostrada Prishtinë- Hani i Elezit, Rruga 6, Pjesa e parashikuar gjatë vitit 2014 prejë 55,468,528.85€ dhe gjatë vitit
2015 prejë 114,577,050.00€ nga M Infrastruktures.

3
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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 katër viteve të fundit.

Vlera e kontratave të nënshkruara gjatë viteve 2012,
2013,2014 dhe 2015
348,631,297.84
350,000,000.00

318,593,149.16
250,256,843.43
259,686,575.89

300,000,000.00
250,000,000.00

188,565,175.83
149,816,528.31
129,579,279.93

200,000,000.00
150,000,000.00

93,626,952.26

100,000,000.00

472,102.78
1,923,149.00
704,978.90
1,770,253.36

50,000,000.00
-

Qeveritare

Kompani publike

Vlera e kontrat. 2012
Vlera e kontrat. 2014

Tjera
Vlera e kontrat. 2013
Vlera e kontrat. 2015

Grafikoni 3

Grafikoni nr.4 e pasqyron strukturën, apo pjesëmarrjen e vlerës së
kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2015. Organizatat buxhetore qeveritare marrin pjesë me 62.28%, kompanitë publike me 37.28%,
derisa te autoritetet tjera – OJQ-të me vetëm 0.44% në vlerën e
përgjithshme të kontratave të nënshkruara.
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Pjesëmarrja në vlerën e kontratave të nënshkruara gjatë
vitit 2015
Qeveritare
62.28%

Kompani
publike
37.28%

Tjera
0.44%

Grafikoni 4

5.3. VLERA E KONTRATAVE TË NËSHKRUARA GJATË VITIT 2015
SIPAS BURIMEVE TË FINANCIMIT

VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA SIPAS BURIMEVE TË FINANCIMIT €
Burimet e
Vlera e
Vlera e
Vlera e
Vlera e
financimit:
kontratave 2012 kontratave 2013 kontratave 2014 kontratave 2015
Të hyrat
vetanake4
188,565,175.83
93,991,324.00
129,808,495.46
147,482,211.85
Buxheti i Kons. i
Kosovës
314,128,078.32
343,489,659.92
258,872,264.05
251,046,795.73
Donacione
Gjithsej :

5,170,049.74

6,700,415.18

1,057,198.09

3,314,617.52

507,863,303.89

444,181,399.10

389,737,957.60

401,843,625.10

55,468,528.85

114,577,050.00

Autostrada:

Tabela 3

4

Të hyrat vetanake paraqesin të hyrat e kompanive publike.
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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 2015
është 147,482,211.85€. Nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës vlera e
kontratave të nënshkruara arrin 251,046,795.73€, derisa nga
donacionet vlera e kontratave të nënshkruara arrin 3,314,617.52€.

Vlera e kontratave të nënshkruara gjatë viteve 2012
,2013 , 2014 dhe 2015 sipas burimeve të financimit
350,000,000.00

343,489,659.92

300,000,000.00

251,046,795.73
258,872,264.05
314,128,078.33

250,000,000.00
188,565,175.83
200,000,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00

147,482,211.85
129,808,495.46

93,991,324.00
5,170,049.74 1,057,198.09
6,700,415.18
3,314,617.52

50,000,000.00
Të Hyrat vetanake

Vlera e kontratave 2012
Vlera e kontratave 2014

Donacione
Bugjeti i Kons.i
Kosovës Vlera e kontratave 2013

Vlera e kontratave 2015

Grafikoni 4

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 36.71%, Buxheti i Konsoliduar i Kosovës me
62.47 %, kurse nga donacionet me 0.82%.
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Pjesëmarrja në vlerën e kontratave të nënshkruara gjatë vitit
Bugjeti i Kons.i 2015 sipas burimeve të financimit
Kosovës
62.47%

Donacione
0.82%

Të Hyrat
vetanake
36.71%

Grafikoni 5

5.4. VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA GJATË VITIT 2015
SIPAS LLOJIT TË PROKURIMIT
VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA SIPAS LLOJIT TË PROKURIMIT €
Lloji i
Vlera e
Vlera e
Vlera e
Vlera e
prokurimit: kontratave 2012 kontratave 2013 kontratave 2014
kontratave 2015
Furnizim
Shërbime5
Konkurs i
projektimit
Punë
Gjithsej :

193,136,785.94

138,220,130.76

178,156,399.66

189,591,969.47

99,274,281.42

45,351,704.76

52,011,485.30

57,189,990.33

1,207,952.71

734,756.75

234,327.18

551,566.50

214,244,283.82
507,863,303.89

259,874,806.83
444,181,399.10

159,335,745.46
389,737,957.60

154,510,098.80
401,843,625.10

55,468,528.85

114,577,050.00

Autostrada:

Tabela 4

5

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

Faqe 19 / 67

Raporti mbi kontratat e nënshkruara publike gjatë vitit 2015

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 2015 arrin në 189,591,969.47€. Vlera e
kontratave të nënshkruara për shërbime është 57,189,990.33€, dhe
vlera e kontratave të nënshkruara për konkurs projektimi është
551,566.50€.
Ndërsa vlera e kontratave të nënshkruara për punë arrin në
154,510,098.80€, dhe kësaj vlere nëse ja shtojm edhe vlerën e
Autostradës Prishtinë- Hani i Elezit në shumë e planifikuar për vitin
2015, prejë 114,577,050.00€, vlera e kontratave për punë gjatë vitit 2015
arrinë në 269,087,148.80€.

Vlera e kontratave të nënshkruara gjatë viteve 2012,2013, 2014
dhe 2015 sipas llojit të prokurimit
300,000,000.00

259,874,806.83

250,000,000.00
200,000,000.00

214,244,283.82
193,136,785.94
189,591,969.47
178,156,399.66

154,510,098.80
159,335,745.46

138,220,130.76
150,000,000.00

99,274,281.42
100,000,000.00

57,189,990.33
52,011,485.30
45,351,704.76

50,000,000.00

734,756.75

234,327.18
1,207,952.71
551,566.50

-

Furnizim

Shërbime

Vlera e prokurimeve 2012
Vlera e prokurimeve 2014

Konkurs i
projektimit

Punë

Vlera e prokurimeve 2013
Vlera e prokurimeve 2015

Grafikoni 6
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Grafikoni nr 7, paraqet strukturën, apo pjesëmarrjen e kontratave të
nënshkruara, sipas vlerës në totalin e kontratave të nënshkruara gjatë
vitit 2015.

Struktura e vlerës së kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2015
sipas llojit të prokurimit
Punë
38.45%

Furnizim
47.18%

Konkurs i
projektimit
0.14%

Shërbime
14.23%

Grafikoni 7

Kontratat për furnizime marrin pjesë me 47.18%. Kontratat për
shërbime me 14.23%, kontratat për konkurse të projektimit me 0.14 %,
ndërsa kontratat për punë marrin pjesë me 38.45% .
Derisa në grafikonin nr.8 pasqyrohet struktura, apo pjesëmarrjen e
kontratave të nënshkruara, sipas vlerës në totalin e kontratave të
nënshkruara gjatë vitit 2015, ku vlerës së kontratave për punë i shtohet
vlera e Autostradës Prishtinë- Hani i Elezit e paraparë për vitin 2015
prejë 114,577,050.00€ dhe vlera e gjithmbarshme e kontratave për punë
gjatë vitit 2015 arrinë 269,087,148.80€ apo 52.15% në vleren e
gjithëmbarshme të kontratave të nënshkruara. Kontratat për furnizime
marrin pjesë me 36.67%. Kontratat për shërbime me 11.07%, kontratat
për konkurse të projektimit me 0.11%.
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Struktura e vlerës së kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2015 sipas
llojit të prokurimit ,( ku punëve ju shtohet pjesa e autostrades
Prishtinë- Hani i Elezit, Rruga 6, e parashikuar per vitin 2015, në vlerë
114,577,050.00 )
Punë+Autostrada
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Furnizim
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5.5 KONTRATAT E NËNSHKRUARA GJATË VITIT 2015 SIPAS
VLERËS SË PROKURIMIT
VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA SIPAS VLERËS SË PROKURIMIT €
Lloji i vlerës
Vlera e
Vlera e
Vlera e
Vlera e
së prokurimit: kontratave 2012 kontratave 2013 kontratave 2014 kontratave 2015
Vlerë e
madhe
306,168,146.54
247,402,583.69
246,119,956.60
227,200,294.38
Vlerë e
mesme
173,773,476.01
167,549,046.07
119,138,144.07
151,551,828.89
Vlerë e vogël
Vlerë
minimale
Gjithsej :

25,531,901.39

26,706,716.04

22,190,827.65

20,875,077.21

2,389,779.95

2,523,053.30

2,289,029.28

2,216,424.62

507,863,303.89

444,181,399.10

389,737,957.60

401,843,625.10

55,468,528.85

114,577,050.00

Autostrada:

Tabela 5
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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 2015
është 227,200,294.38€.
Vlera e kontratave të nënshkruara gjatë viteve 2012, 2013,2014 dhe
2015 sipas vlerës së prokurimit
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Vlera e prokurimeve 2013

Vlera e prokurimeve 2014

Vlera e prokurimeve 2015

Grafikoni 9

Kontratat e nënshkruara me vlerë të mesme arrijnë shumën prej
151,551,828.89€, vlera e kontratave të nënshkruara me vlerë të vogël
është 20,875,077.21€. Vlera e kontratave të nënshkruara me vlerë
minimale është 2,216,424.62€.

Faqe 23 / 67

Raporti mbi kontratat e nënshkruara publike gjatë vitit 2015

Struktura e vlerës së kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2015 sipas
llojit të vlerës së prokurimit

Vlerë e madhe
56.55%

Vlerë e mesme
37.71%
Vlerë e vogël
5.19%

Vlerë minimale
0.55%

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 2015, është 56.55%. Kontratat me vlera të mesme marrin
pjesë në vlerën e përgjithshme të kontratave të nënshkruara me 37.71%.
Kontratat me vlerë të vogël marrin pjesë në vlerën e përgjithshme të
kontratave të nënshkruara me 5.19%, derisa kontratat me vlerë
minimale marrin pjesë me 0.55%.
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5.6 VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA GJATË VITIT 2015

SIPAS PROCEDURAVE TË PROKURIMIT

VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA SIPAS PROCEDURAVE TË PROKURIMIT €
Vlera e
Vlera e
Vlera e
Vlera e
kontratave
kontratave
kontratave
kontratave
Lloji i procedurave:
2012
2013
2014
2015
Procedurë e hapur
Procedurë e kufizuar
Konkurs projektimi
E negociuar pas
publikimit të njoftimit të
kontratës
E negociuar pa publikim
të njoftimit të kontratës
Kuotimi i çmimeve
Procedurë për vlerë
minimale
Gjithsej :

426,605,842.24

390,277,502.17

282,717,895.34

306,798,669.51

0.00

0.00

281,264.21

7,438,530.35

1,193,137.72

734,756.75

47,883.00

551,566.50

507,289.75

75,093.31

31,924,923.00

40,169.82

53,035,295.31

24,902,026.04

50,591,999.50

64,695,068.08

24,124,914.80

25,656,613.16

21,888,064.14

20,108,584.47

2,396,824.07

2,535,407.67

2,285,928.41

2,211,036.37

507,863,303.89 444,181,399.10

389,737,957.60

401,843,625.10

55,468,528.85

114,577,050.00

Autostrada:

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 2015
është 306,798,669.51€. Sipas procedurës së kufizuar gjatë vitit 2015
7,438,530.35€.
Vlera e kontratave të nënshkruara sipas procedurës konkurs
projektimi, gjatë vitit 2015, është 551,566.50€, derisa vlera e kontratave
të nënshkruara sipas procedurës së negociuar pas publikimit të njoftimit
të kontratës, gjatë vitit 2015, është 40,169.82€. Kurse sipas procedures
se negociuar pa publikim të njoftimit të kontratës është 64,695,068.08€
dhe vlera e kontratave të nënshkruara sipas procedurës kuotim i
çmimeve, gjatë vitit 2015, është 20,108,584.47€.
Ndërkaq, sipas procedurës për vlerë minimale, vlera e kontratave të
nënshkruara, gjatë vitit 2015, është 2,211,036.37€.
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Vlera e kontratave të nënshkruara sipas procedurave të prokurimit
gjatë viteve 2012,2013,2014 dhe 2015
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Grafikoni 11

Gjithësejt - Pjesëmarrja e vlerës së kontratave të nënshkruara gjatë
vitit 2015 sipas procedurave të prokurimit

Proc. e negociuar
pa publikim të
njoftimit të
kontratës
16.10%
E kufizuar
1.85%

Kuotimi i çmimeve
5.00%

Proc. e negociuar
pas publikimit të
njoftimit të
kontratës
0.01%

Procedurë për vlerë
minimale
0.55%

Procedurë e hapur
76.35%

Konkurs projektimi
0.14%

Grafikoni 12
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Analiza e strukturës, apo e pjesëmarrjes së procedurave të
zbatuara gjatë vitit 2015, në grafikonin nr. 12, na tregon se pjesëmarrja e
procedurës së hapur në vlerën
e përgjithshme të kontratave të
nënshkruara është 76.35%, 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 0.01%. Dhe pjesëmarrja e
procedurës së negociuar pa publikimit të njoftimit të kontratës gjatë vitit
2015 është 16.10%.
Pjesëmarrja e procedurave sipas koutimit të çmimeve është 5.00%
dhe sipas vlerës minimale merr pjesë me 0.55%, e kufizuar 1.85%, kurse
konkurset e projektimit marrin pjesë vetëm me 0.14% në vlerën e
kontratave të gjithëmbarshme të nënshkruara gjatë vitit 2015.
Qeveritare: Pjesëmarrja në vlerën e kontratave të nënshkruara gjatë
vitit 2015 sipas procedurave të prokurimit
Proc. Kuotimi i

çmimeve
6.90%

Proc. e negociuar

pa publikim të
njoftimit të
kontratës
7.68%

Proc. për vlerë

minimale
0.67%

E kufizuar

0.28%

Proc. e negociuar

pas publikimit të
njoftimit të
kontratës
0.02%
Konkurs
projektimi
0.22%

Proc. e hapur

84.23%

Grafikoni 13

Grafikoni 13 pasqyron përdorimin e procedurave të prokurimit te
organizatat buxhetore apo Qeveritare. Derisa grafikoni 14 pasqyron
perdorimin e procedurave të prokurimit te Kompanit Publike dhe
grafikoni 15 paraqet perdorimin e procedurave të prokurimit te
organizatat tjera- OJQ-të.
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Kompani publike: Pjesëmarrja në vlerën e kontratave të nënshkruara
gjatë vitit 2015 sipas procedurave të prokurimit
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pa publikim të
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kontratës
30.34%
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Grafikoni 14

Tjera: Pjesëmarrja në vlerën e kontratave të nënshkruara gjatë vitit
2015 sipas procedurave të prokurimit
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Grafikoni 15
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5.7 KONTRATAT E NËNSHKRUARA DHE ANEKS-KONTRATAT
GJATË VITIT 2015

VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA DHE ANEKS-KONTRATAVE GJATË VITIT 2013,2014 DHE
€
Vlera
Pjesmarrja
Vlera
Pjesmarrja
Vlera
Pjesmarrja
Kontratat:
€

Kontratat e
nënshkruara
Anekskontratat
Gjithsej :

€

2013 %

2014 %

€

2015 %

438,711,554.85

98.77

384,161,648.72

98.57

398,537,655.06

99.18

5,469,844.25

1.23

5,576,308.88

1.43

3,305,970.04

0.82

444,181,399.10

100.00

389,737,957.60

100.00

401,843,625.10

100.00

Tabela 8

Struktura e vlerës së kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2015 dhe
aneks kontratave

Kontratat
99.18%

Aneks -kontatat
0.82%

Grafikoni 16.

Siç shihet nga tabela e mësipërme nr.8 dhe grafikoni nr.16 vlera e
kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2015 është 398,537,655.06€, me
një pjesëmarrje prej 99.18% në vlerën e gjithëmbarshme të kontratave të
nënshkruara e që është 401,843,625.10€, kurse vlera e aneks kontratave
arrin në 3,305,970.04€, apo me pjesëmarrje 0.82% në vlerën e
gjithëmbarshme
të
kontratave
të
nënshkruara
e
që është
401,843,625.10€.
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5.8 VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA SIPAS
OPERATORËVE EKONOMIK VENDORË DHE JOVENDORË
Nga analiza e bërë vlerës së kontratave të nënshkruara gjatë vitit
2015, të ndara sipas shpërblimit me kontratë në operator ekonomik
vendor dhe jovendor , grafikonin 17 pjesëmarrja në vlerën e përgjithshme
të kontratave të nënshkruara është 75.76%. Derisa
nga operatorët
jovendor
dhe pjesa
prejë 114,577,050.00€ e autostradës PrishtinëHani i Elezit, me pjesëmarrje prej 24.24% në strukturën epërgjithshme
të kontratave të nënshkruara.
Struktura e vlerës së kontratave të nënshkruara sipas operatorve
ekonomik vendorë - jo vendorë me pjesën e autostrades PrishtinëHani i Elezit, Rruga 6, e parashikuar per vitin 2015, në vlerë
114.577.050,00€
Operatoret
ekonomik jo
vendor
24.24%
Operatoret
ekonomik
vendor
75.76%

Grafikoni 17
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5.9 VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA SIPAS AFATIT
KOHOR PËR PUBLIKIM

VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA SIPAS AFATIT KOHOR TË PUBLIKIMIT GJATË
VITIT 2013, 2014 DHE
€
Afatet e
publikimit:

Afate normale
kohore

Vlera e
kontratave
2013

Pjesëma
rrja
%

Vlera e
kontratave
2014

Vlera e
kontratave
2015

Pjesëm
arrja
%

Pjesëmarrja
%

410,588,831.14

92.44

337,690,552.91

86.65

380,122,997.17

94.59

Shkurtim i
afatit

33,592,567.96

7.56

52,047,404.69

13.35

21,720,627.93

5.41

Gjithsej :

444,181,399.10

100.00

389,737,957.60

100.00

401,843,625.10

100.00

Tabela 10

Të dhënat në tabelën nr. 10, vlera e kontratave të nënshkruara nga
autoritetet kontraktuese me afate normale kohore të publikuara është
380,122,997.17€ dhe me pjesëmarrje prej 94.59% në vlerën e
gjithëmbarshëm të kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2015. Kurse
vlera e kontratave të nënshkruara të publikuara me afat të shkurtuar
arrin në 21,720,627.93€, gjegjësisht me pjesëmarrje prej 5.41% në
numrin e përgjithshëm të kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2015.
5.10 VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA
KRITERIT PËR DHËNIE KONTRATE

SIPAS

VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA SIPAS KRITERIT PËR DHËNIE GJATË VITIT
,
DHE
€)
Kriteret për
dhënie
kontrate:

Vlera e
kontratave
2013

Pjesëma
rrja ( %)

Vlera e
kontratave
2014

Pjesëmarr
ja ( %)

Vlera e
kontratave
2015

Pjesëmarrja
( %)

Çmimi më i ulët
Çmimi
ekonomikisht
më i favorshëm

433,578,318.30

97.61

385,575,022.34

98.93

400,918,706.40

99.77

10,603,080.80

2.39

4,162,935.26

1.07

924,918.70

0.23

Gjithsej :

444,181,399.10

100.00

389,737,957.60

100.00

401,843,625.10

100.00

Tabela 11
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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
400,918,706.40 €, me pjesëmarrje prej 99.77% në vlerën e
gjithëmbarshëm të kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2015. Ndërkaq,
vlera e kontratave të nënshkruara sipas kriterit për dhënie çmimi
ekonomikisht më të favorshëm arrin në 924,918.70€, gjegjësisht me
pjesëmarrje prej 0.23% në numrin e përgjithshëm të kontratave të
nënshkruara gjatë vitit 2015. gjithënjë duke u bazuar në raportet e AK.
5.11 NUMRI MESATAR I OFERTUESVE QË KANË KONKURUAR
PËR NJË TENDER GJATË VITIT 2015
Grafikoni nr. 18 na pasqyron numrin mesatar të ofertuesve që kan
konkuruar për një tender apo prokurim në Kosovë gjatë viteve 2008 deri
2015. Mesatarja gjatë këtyre viteve delë se për një tender kanë ofertuar
5.6 operator ekonomik. Pra, mund të konstatojm se konkurenca në
prokurimin publik është mjaftë e mirë.

Numri mesatar i tenderuesëve që kan konkuruar për një
tender gjatë viteve 2008 - 2015
10.0
9.0
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6.0
5.0
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3.0
2.0
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5.6

5.0

5.9

5.1

Grafikoni 18
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5.12

VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA GJATË VITEVE
2007-2015
Grafiku i vlerës së kontratave të nënshkruara gjatë viteve 2007 deri
2015
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Grafikoni 19

Grafikoni nr. 19 na paraqet diagramin e vlerës së kontratave të
nënshkruara gjatë viteve 2007 deri 2015 duke përfshi edhe pjesën për
kontratë të autostradës Morin –Merdar, si dhe pjesa e autostradës
Prishtinë- Hani i Elezit.
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5.13 NUMRI DHE VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA NË
KOSOVË NGA AUTORITETET KONTRAKTUESE GJATË VITIT 2015
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
33
34
35
36
37

AUTORITETET KONTRAKTUESE

VLERA E KONTRATAVE (€)

PJESËMARR
JA
(%)

Administrata Tatimore e Kosovë

537,353.94

0.13

Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës

512,107.14

0.13

Agjencia e Kosovës për Intelegjencë

62,824.32

0.02

Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Paisje Medicinale

302,904.48

0.08

Agjensioni I Statistikave të Kosovës

684,840.98

0.17

1,318,918.19

0.33

31,315.08

0.01

1,542,539.90

0.38

176,021.14

0.04

58,966.46

0.01

Agjensioni I Ushqimit dhe Veterinarisë
Agjencia Kadastrale e Kosovës
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Agjencia Kosovare e Prones
Agjencia Kunder Korrupsionit
Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të
Konfiskuar
Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovë

2,282,629.93

0.57

Agjencia Qendrore e Prokurimit

3,460,976.58

0.86

Agjencia Qendrore e Prokurimit (Prokurimet per AK)

4,537,613.78

1.13

AGJENCIA SHTETÊRORE E ARKIVAVE TË KOSOVËS

35,569.11

0.01

Agjencinë Shtetëror për mbrojtjen e të dhënave personale

37,144.79

0.01

696,756.82

0.17

1,907.00

0.00

Agjensioni Pyjor i Kosoves
Agjencia per Barazia Gjinore\Zyra e Kryeministrit
Akademia e Kosavës për Siguri Publike

3,386.60

0.00

453,315.38

0.11

AKADEMIA E SHKENCAVE DHE E ARTEVE E KOSOVËS

98,041.53

0.02

Autoriteti Aviacionit Civil

52,640.70

0.01

Autoriteti Kosovar i Konkurences

11,254.06

0.00

Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave

33,243.42

0.01

114,715.09

0.03

94,558.29

0.02

1,749,153.36

0.44

Dogana e Kosoves

936,626.26

0.23

Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës

393,890.30

0.10

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës

131,938.31

0.03

85,075.15

0.02

Autoriteti RregullatIV i Komunikimeve Elektronike dhe Postare
BIBLIOTEKA KOMBËTARE E KOSOVËS "PJETËR BOGDANI"
COMMUNITY DEVELOPMENT INITIATIVES (CDI)

HORTIKULTURA-SH.A.-Prishtinë
KRU"DRINI I BARDHË"

238,556.00

0.06

1,469,815.75

0.37

68,573.03

0.02

INSTITUCIONI I AVOKATIT TE POPULLIT

102,095.24

0.03

Instituti Gjyqësor i Kosovës

201,865.22

0.05

1,876,552.35

0.47

12,148.00

0.00

Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës "INFRAKOS" Sh.A.
Inspektorati Policor i Kosovës

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës - Ferizaj
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

KOMUNA E DEÇANIT

558,538.48

0.14

KOMUNA E DRAGASHIT

2,555,806.40

0.64

KOMUNA E DRENASIT

3,942,926.77

0.98

KOMUNA E FERIZAJIT

6,132,442.08

1.53

KOMUNA E FUSHË KOSOVËS

2,723,400.50

0.68

KOMUNA E GJAKOVËS

4,989,497.36

1.24

KOMUNA E GJILANIT

7,472,794.99

1.86

KOMUNA GRAQANICË

1,361,933.45

0.34

696,235.36

0.17

KOMUNA E ISTOGUT

2,393,750.81

0.60

KOMUNA E JUNIKUT

174,544.07

0.04

1,545,681.46

0.38

611,596.29

0.15

2,927,512.49

0.73

KOMUNA HANI I ELEZIT

KOMUNA KAÇANIKUT
KOMUNA E KAMENICES
KOMUNA E KLINES
KOMUNA E KLLOKOTIT

151,733.44

0.04

KOMUNA E LIPJANIT

2,179,798.48

0.54

KOMUNA E MALISHEVES

3,269,662.45

0.81

KOMUNA E MAMUSHËS

408,142.17

0.10

KOMUNA E MITROVICËS

1,285,685.54

0.32

KOMUNA E MITROVICËS SË VERIUT

2,849,259.82

0.71

289,154.86

0.07

KOMUNA E OBILIQIT

1,306,217.53

0.33

KOMUNA E PEJËS

4,580,710.71

1.14

KOMUNA E PODUJEVËS

4,884,180.90

1.22

KOMUNA E PRISHTINËS

30,909,904.14

7.69

KOMUNA E PRIZRENIT

17,278,095.80

4.30

KOMUNA E RAHOVECIT

2,183,704.37

0.54

KOMUNA E RANILLUKËS

135,204.50

0.03

KOMUNA E SHTERPCËS

330,197.61

0.08

KOMUNA E SHTIMES

1,742,435.76

0.43

KOMUNA E SKENDERAJT

6,563,416.53

1.63

KOMUNA E SUHAREKËS

4,197,021.96

1.04

KOMUNA E VITISË

2,718,410.35

0.68

KOMUNA E VUSHTRISË

6,227,524.89

1.55

KOMUNA E ZUBIN POTOKUT

3,291,615.85

0.82

KOMUNA E ZVEÇANIT

3,465,459.51

0.86

70,449,761.96

17.53

KOMUNA E NOVOBËRDËS

KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES
KËSHILLI I PAVARUR MBIKËQYRËS PËR SHËRBIMIN CIVIL - RKS

5,099.17

0.00

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE

315,311.40

0.08

Komisioni i Pavarur per Miniera dhe Minerale

391,738.36

0.10

Agjencioni për Ndihmë Juridike Falas

38,560.84

0.01

Komisioni Rregullativ I Prokurimit Publik

78,256.18

0.02

378,476.15

0.09

KOMPANIA PER MENAXHIMIN E DEPONIVE NE KOSOVE
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81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

Kru,,Radoniqi''sha -Gjakovë
KRM"Ambienti "Sh A.
KOSTT SH.A
KRM"PASTËRTIA"SH.A.
KRM "ÇABRATI" SH.A
Kompania Regjionale e Mbeturinave "Ekoregjioni' SH. A
Kompania Rexhionale e Mbeturinave"Uniteti"Sh.A - Mitrovicë

6,820,173.26

1.70

215,542.10

0.05

5,279,618.52

1.31

623,083.98

0.16

44,257.49

0.01

388,110.33

0.10

53,355.22

0.01

1,074,997.66

0.27

802,380.84

0.20

29,864.48

0.01

KRU"Hidromorava "sh.a - Gjilan

351,641.86

0.09

KUR " HIDRODRINI " SH.A.

266,257.91

0.07

KOMPANIA UJESJELLESI RAJONAL "MITROVICA"SH.A

368,115.28

0.09

KOMPANIA UJESJELLESI RAJONAL "PRISHTINA" SH.A.

1,937,233.80

0.48

KUVENDI I REPUBLIKËS SË KOSOVËS

439,532.88

0.11

MINISTRIA E ADMINISTRIMIT TË PUSHTETIT LOKAL

KRU "HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A PRIZREN
KRU BIFURKACIONI SHA - FERIZAJ
KOMPANIA REGJIONALE E UJITJES "RADONIQI&DUKAGJINI"SHA

208,842.93

0.05

MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE

4,721,328.45

1.17

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

8,959,304.45

2.23

MINISTRIA E BUJQËSISË,PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

1,048,242.39

0.26

MINISTRIA E DIASPORËS

82,136.00

0.02

MINISTRIA E DREJTËSISË

444,821.88

0.11

MINISTRIA E FINANCAVE

611,610.50

0.15

MINISTRIA E FSK

10,883,113.44

2.71

MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS

12,900,510.38

3.21

422,005.99

0.11

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

1,271,445.32

0.32

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinpor

1,029,072.50

0.26

691,242.19

0.17

2,894,492.79

0.72

MINISTRIA E INTREGRIMEVE EUROPIANE

MINISTRIA E PUNËS DHE MIRQENIES SOCIALE
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME

416,467.12

0.10

MINISTRIA E SHËNDETËSISË

7,097,638.65

1.77

MINISTRIA E TREGTISË DHE INDUSTRISË

1,006,294.49

0.25

MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK

1,843,144.57

0.46

Ministria për Komunitete dhe Kthim

1,633,718.84

0.41

Ndërmarrja Publike Banesore Sh.A

115,360.83

0.03

NP"NGROHTORJA E QYTETIT" SHA GJAKOVE

476,843.94

0.12

NH "Ibër Lepenc" Sh.a.

345,717.53

0.09

NJËSIA E INTELIGJENCËS FINANCIARE

26,143.46

0.01

NPL"STACIONI I AUTOBUSËVE"Sh.A-PRISHTINË

53,528.30

0.01

NP " TERMOKOSI "

364,743.52

0.09

K.R.M.''PASTRIMI''SH.A.

423,278.38

0.11

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

19,888.07

0.00

PANELI ZGJEDHOR PER ANKESA DHE PARASHTRESA

23,009.90

0.01
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124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

POLICIA E KOSOVËS
TELEKOMI I KOSOVES SH.A.

4,457,725.63

1.11

46,719,939.77

11.63

Posta e Kosovës Sh.A.

1,873,146.43

0.47

PROKURORI I SHTETIT

394,597.02

0.10

QENDRA KOMBETARE E KOSOVES PER TRANSFUZIONIN E GJAKUT

66,767.47

0.02

157,917.98

0.04

24,161.36

0.01

294,872.68

0.07

QENDRA E STUDENTEVE

1,628,511.65

0.41

QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVËS

6,583,530.27

1.64

210,327.80

0.05

1,425,850.85

0.35

QENDRA KOMBTARE E MJEKESISE SE PUNES -GJAKOVE
QENDRA E MJEKËSISË URGJENTE
QENDRA KLINIKE STOMATOLOGJIKE E KOSOVES

QENDRA KRYESORE E MJEKËSISË FAMILJARE - PRISHTINË
RADIO TELEVIZIONI KOSOVËS
SEKRETARIATI KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS

755,333.99

0.19

SEKRETARIATI I KOMISIONIT QENDROR I ZGJEDHJEVE

21,960.98

0.01

SEKRETARIATI- KËSHILLI SIGURISË SË KOSOVËS

33,777.07

0.01

SHERBIMET PROFESIONAL E SHËNDETIT MENDOR - PEJË

82,793.05

0.02

QENDRA E SHËNDETIT MENDOR PRIZREN

51,993.53

0.01

QENDRA E SHËNDETIT MENDOR GJAKOVË

23,210.33

0.01

SHERBIMI I SHENDETIT MENDOR -FERIZAJ

60,789.30

0.02

SHERBIMI I SHENDETIT MENDOR -MITROVICË

31,897.75

0.01

2,921,847.22

0.73

SPITALI I PËRGJITHSHEM FERIZAJ

296,371.41

0.07

SPITALI SHEIKH ZAYED -VUSHTRRI

473,506.39

0.12

Spitali I Përgjithshem "Isa Grezda"

869,548.05

0.22

1,016,573.30

0.25

605,510.56

0.15

2,063,945.80

0.51

810,613.58

0.20

6,385.20

0.00

TRAINKOS

2,858,343.21

0.71

TREPQA

3,760,543.97

0.94

29,602.36

0.01

UNIVERSITETI I MITROVICES

358,320.40

0.09

UNIVERSITETI I PEJES

505,184.46

0.13

3,367,488.48

0.84

342,432.94

0.09

SHERBIMI KORREKTUES I KOSOVES

Spitali I Pergjitheshëm Gjilan
SPITALI I PËRGJITHËSHËM"DR.SAMI HAXHIBEQIRI"MITROVICË
SPITALI PERGJITHSHEM-PEJË
Spitali Pergjithshem "prim .dr.Daut Mustafa"NPL,,“ta ioni i Auto usëve’’“HA Gjakovë

UNIVERSITETI I GJAKOVËS

UNIVERSITETI I PRISHTINES
UNIVERSITETI I PRIZRENIT
ZYRA MASHT-DANIDA

21,100.00

0.01

ZYRJA E AUDITORIT TE PERGJITHSHEM

130,633.57

0.03

ZYRJA E KRYEMINISTRIT

288,346.29

0.07

ZYRJA E PRESIDENTIT

593,241.62

0.15

ZYRA E RREGULLATORIT PER ENERGJI

95,837.95

0.02

Zyra Rregullatore per Ujesjellles dhe Kanalizim

32,705.28

0.01

4,421.50

0.00

NPL "Stacioni i autobusëve" sh.a.-Ferizaj
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167
168
169
170

6

QENDRA E SHENDETIT MENDOR SHTIME

66,888.31

0.02

2,186,404.12

0.54

QENDRA E SHENDETIT MENDOR GJILAN

49,931.26

0.01

QENDRA E SHENDETIT MENDOR PRISHTINE

81,445.12

0.02

Gjithsejt:

401,843,625.10

100.00

Kontrata: Autostrada Prishtinë- Hani i Elezit, Rruga 6, pjesa e
parashikuar gjatë vitit 2015

114,577,050.006

Komuna Leposavic

Kontrata: Autostrada Prishtinë- Hani i Elezit, Rruga 6", Pjesa e parashikuar gjatë vitit 2015 prejë 114,577,050.00€ nga M Infrastruktures.
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5.14 KONTRATAT E NËNSHKRUARA ME VLERË MBI
2,000,000.00€ NGA AUTORITETET KONTRAKTUESE GJATË VITIT
2015

AUTORITETET
KONTRAKTUESE:

PËRSHKRIMI I
KONTRATËS

VLERA E
KONT.( €)

TELEKOMI I KOSOVES
SH.A.

E negociuar pa
publikim të
njoftimit të
kontratës

Zgjerimi dhe Avancimi i Rrjetit
Mobil - Implementimi i
teknologjive mobile brezëgjëra

33,402,022.00

KORPORATA ENERGJETIKE
E KOSOVES

Procedurë e Hapur

Furnizimi me lëndë djegëse Diesel
per kaldaja dhe motor diesel

20,628,187.80

Ministria e Arsimit,
Shkencës dhe Teknologjisë

E negociuar pa
publikim të
njoftimit të
kontratës

Blerjen e librave nga klasa e parë
deri të nëntën

7,519,004.28

KORPORATA ENERGJETIKE
E KOSOVES

Procedurë e Hapur

Ruajtja dhe sigurimi i objekteve te
KEK-ut

6,879,403.20

Kru,,Radoniqi''sha Gjakovë

Procedurë e
Kufizuar

Ekzekutimi I fazes se dytë të
përpunimit të ujit të pijes, linjës së
ujit- Anadrinit dhe Kanali Derivues
I Bazenit Radoniqi

KORPORATA ENERGJETIKE
E KOSOVES

Procedurë e Hapur

Furnizim me pllaka te derdhura per
mullinj TC Kosova A&TC Kosova B.

6,275,191.68

KORPORATA ENERGJETIKE
E KOSOVES

Procedurë e Hapur

Furnizim me rule

4,858,359.72

1
2

PROCEDURA E
PËRDORUR

3

4

5

6,291,783.15

6

7

4,373,167.20
Agjencia Qendrore e
Prokurimit (Prokurimet per
AK)

Procedurë e Hapur

Furnizim e vetura patrulluese per
nevojat e Policisë së Kosovës

TELEKOMI I KOSOVES
SH.A.

E negociuar pa
publikim të
njoftimit të
kontratës

Sherbime te mirembajtjes per
pajisjet ALU ne rrjetin e PTK-se

MINISTRIA E
INFRASTRUKTURËS

Procedurë e Hapur

Zgjerimi I rruges driton islami dhe
brahim ademi

8

9

3,929,349.00

3,722,824.00

10
KORPORATA ENERGJETIKE
E KOSOVES

Procedurë e Hapur

Blerja e shërbimeve për hulumtime
,shqyrtime ,analiza dhe projektime

11
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12

13
14

KORPORATA ENERGJETIKE
E KOSOVES

Procedurë e Hapur

SHËRBIMET E SIGURIMIT
SHËNDETËSOR PËR PUNËTORËT
KEK sh.a

2,804,208.00

Agjencia Qendrore e
Prokurimit

Procedurë e Hapur

Furnizim me Mazut

2,429,164.58

MINISTRIA E
SHËNDETËSISË

Procedurë e Hapur

"Furnizim me citostatik nga LE" lloti
2, 8, 9, 11

2,425,414.00

TELEKOMI I KOSOVES
SH.A.

Procedurë e Hapur

Benefite per sigurim shendtesor

2,246,680.80

MINISTRIA E FSK

Procedurë e Hapur

Furnizim me automjete taktike për
nevojat e FSK-se

15

2,179,680.00

16

17

MINISTRIA E
INFRASTRUKTURËS

Procedurë e Hapur

Rehabilitimi I rruges QMI- Hani I
Elezit
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5.15. 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,
2012, 2013, 2014 dhe 2015 të cilat po i paraqesim në grafikonin tri vitet
e fundit në vazhdim.

Publikimi i njoftimeve në ueb-faqe:http:// krpp.rks-gov.net gjatë
viteve 2013, 2014 dhe 2015
6919
62616343
5364
5256
4941

1835
1882
1699
31 29 38
Njoftim
Kontrate

Njoftim për
dhënie të
kontratës

Njoftim
anulimi

Njoftim
paraprak

Viti 2013

41 21 20

20 16 15

19 5 14

74147122

Njoftim mbi Njo. mbi Kërkesë për Anulim i
konkurs
rezu. e kon. shprehje
dhenies se
projektim
të
interesi
kontrates
projektim

Viti 2014

0 0 150
Njoftim per
informata
shtese ose
permiresim
i gabimit

Viti 2015

Grafikoni 19
Duke e analizuar grafikonin nr. 19 konstatojmë se publikimi i
njoftimeve për kontratë gjatë vitit 2015 është 5364, njoftimet për dhënie
të kontratës janë rritur në 6343. Si shihet numri i njoftimeve për dhënie
ka një rritje në krahasim me vitet paraprake, ndërsa në këtë rritje ka
ndikuar publikimi i njoftimeve për dhënie të kontratave me vlerë të vogël
– kuotimi i çmimeve. Derisa njoftimet per anulim gjatë vitit 2015 janë
publikuar 1835 njoftim anulime.
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Pjesëmarrja e publikimit të njoftimeve në ueb-faqe:http://
Njo. mbi
Njoftim
krpp.rks-gov.net gjatë vitit 2015
rezu.paraprak
e kon.
0.27%
të
Njoftim anulimi
projektim
13.20%
Kërkesë për 0.11%
shprehje interesi
Anulim i
0.10%
dhenies se
Njoftim per
kontrates
informata 0.88%
shtese ose
permiresim i
gabimit
1.08%

Njoftim për dhënie
të kontratës
45.63%

Njoftim Kontrate
38.59%

Njoftim mbi
konkurs
projektim
0.14%

Grafikoni 20

Në grafikonin nr.20 pasqyrohet struktura e numrt të njoftimeve
të
publikuara gjatë vitit 2015. Siq shihet numrin e njoftimeve për dhënje
është më i madh, pasi që publikimi i njoftimit për kontrat të vlerave të
vogla – Kuotimeve nuk është obligim ligjor, derisa dhënja e tyre po, andaj
kjo ndikon që njoftmet për dhënje jan gjithëher më të mëdha.
Më poshtë në tabelën nr. 12 dhe grafikonin nr.21 tregohen disa statistika
të përgjithshme mbi përdorimin dhe vizitorët e ueb faqes së KRPP-së
gjatë vitit 2015:

NUMRI I VIZITORVE TË UEB FAQES SË KRPP-SË GJATË VITIT 2015
Ditorë/mesatar

Nrumri i vizitorëve

10300

Nrumri i shfletimit të njoftimeve

16400

Nrumri i shkarkimit të njoftimeve
Nrumri i shfletimit të legjislacionit
Tabela 12
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Numri i vizitorve te ueb faqes se KRPP-se gjate vitit 2013, 2014 dhe 2015
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Nr i shfletimit të
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8400
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10300
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15100
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3360
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Nr i shfletimit të
legjislacionit/
Ditor
85
78
93

Grafikoni 21
Gjatë vitit 2015, Departamenti i Rregullave ka përgatitë katër (4)
Udhëzues Administrativ, si në vijim:
 Udhëzimi Administrativ Nr.1/2015 për prioritetin e ofertuesve vendor
(neni 60A i Ligjit Nr. 04/L-237 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.
04/L-042 për Prokurimin Publik);
 Udhëzimi Adminstrativ Nr. 2/2015 për Kontratat publike kornizë;
 Udhëzimi Administrativ Nr. 3/2015 Për zbatimin e kriterit “tenderi i
përgjegjshëm me çmimin më të ulët” në rast të kontratave me çmime për
njësi ose në rast të kontratave me shërbime të shumëfishta;
 Udhëzimi Administrativ Nr. 4/2015 Për zbatimin e nenit 31 dhe 61 të
këtij ligji lidhur me punësimin dhe kushtet e punës.
Udhëzuesit e lartcekur sipas nenit 10.9 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin
Publik kanë qenë të publikuar në ueb-faqen e KRPP-së si draft 15 ditë, me
qëllim të vënies në dispozicion palëve të interesuara për komente.
Të njëjtit kanë hyrë në fuqi me datë 05.03.2015.
Me dt. 15.7.2015 janë nxjerrë dhe publikuar në ueb-faqen e KRPP-së,
përkatësisht në linkun: “Ndihmesë”, dhjetë (10) Manualet me çmimet referente
për njësi, si në vijim:
1. Lista e çmimeve për material higjienik;
2. Lista e çmimeve për material zyrtar;
3. Lista e çmimeve për artikuj ushqimor;
4. Lista e çmimeve për punë ndërtimore dhe material ndërtimor;
5. Lista e çmimeve për barna – Lista esenciale;
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6.
7.
8.
9.
10.

Lista
Lista
Lista
Lista
Lista

e
e
e
e
e

çmimeve
çmimeve
çmimeve
çmimeve
çmimeve

për
për
për
për
për

material shpenzues shëndetësor – Lista esenciale;
toner;
mirëmbajtjen e automjeteve;
vajra motorike – Lubrifikantët; dhe
karburante.

Manualet e publikuara me çmimet referente për njësi janë manuale në të cilat:




Mund të mbështeten zyrtaret e prokurimit gjatë vlerësimit të tenderëve;
Mund të mbështeten zyrtaret tjerë të Autoriteteve Kontraktuese gjatë
kalkulimit të vlerave të parashikuara; dhe
Mund të mbështeten Operatoret Ekonomik gjatë përgatitjes së ofertave.

Manualet e publikuara nuk janë manuale OBLIGATIVE, që do të thotë se
Autoritetet Kontraktuese nuk janë të obliguar që t’i referohen këtyre çmimeve,
por shërbejnë si një mjet ndihmës për Autoritetet Kontraktuese.
Janë modifikuar dy Formular Standard:
1. Formulari Standard B53 për Raportin vjetor të kontratave të
nënshkruara, i cili ka hyrë në fuqi me date 16.11.2015; dhe
2. Formulari Standard B11 “Njoftimi për Anulimin e dhënies së kontratës”, i
cili ka hyrë në fuqi me date: 15.12.2015. (Modifikimi i Formularit
Standard në fjalë vjen si rezulat i aprovimit të plotësim-ndryshimit të nenit
38 të Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik nga Bordi i KRPP-së).
Gjatë vitit 2015, Departamenti i Rregullave, në bazë të kërkesave me shkrim
nga shumë autoritete kontraktuese për të njëjtat çështje, ka nxjerrë dhe
publikuar në ueb-faqen e KRPP-së, përkatësisht në linkun: ‘Pyetjet e
shpeshta”, gjithësej 36 interpretime ligjore.
Përgjigjet e dhëna nga Departamenti i Rregullave i KRPP-se për Autoritetet
Kontraktuese dhe operatoret ekonomik gjatë periudhës 1 Janar – 31 Dhjetor
2015
Nr.

Dhënia e përgjigjeve

01

Interpretime me shkrim
(përmes arkivit të KRPP-së)

02

Interpretime përmes adresës
elektronike të KRPP-së
Interpretime përmes telefonit
zyrtar të KRPP-së

03
04

Takime-Konsulta

05

Gjithsejtë:

Numri i
përgjigjeve

Përgjigjet AK

Përgjigjet
OE

86

61

25

1.302

950

352

1.278

1.201

77

150

110

40

2.816
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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 nenet 81, 88.1
dhe 88.2 të LPP-së nr.04/L-042
Departamenti i monitorimit dhe mbikëqyrjes ka kompetencë, 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.
Departamenti për monitorim dhe mbikqyrje gjatë vitit 2015 ka numruar
gjithsejt tetë (8) punëtor,Udhëheqësin e departamentit dhe shtatë (7)
zyrtar, të cilët kanë qenë të angazhuar në monitorimin e procedurave të
prokurimit qoftë sipas planifikimit ashtu edhe monitorimet sipas
kërkesave të autoriteteve kontraktuese,operatorëve ekonomik dhe palve
të interesuara.
Departamenti për monitorim dhe mbikqyrje për vitin 2015 ka paraparë
monitorimin e dyzete dy (42) autoriteteve kontraktuese.
Departamenti për monitorim dhe mbikqyrje ka realizuar 90 %, të
aktiviteteve të planifikuara
pasi që gjatë vitit kalendarik 2015 ka
monitoruar tridhjet e tetë (38) AK nga dyzet e dy (42) autoritetet
kontraktuese të planifikuara,me gjithsejt 285 aktivitete të prokutimit.
Autoritetet Kontraktuese të monitoruara gjatë vitit 2015
nga Departamenti për Monitorim dhe Mbikëqyrje
Nr.

Autoriteti Kontraktues

Planifikim Lloji i
i
Monitorimit
Monitorim
it
Janar
sipas planit

1 KK Gjilan
2 KK Drenas
3 RTK
4 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit
Hapsinor
5 KK Podujevë
6 Kompania Regjionale e ujësjellsit"Radoniqi"
sha Gjakovë
7 Spitali rajonal Pejë
8 KK Viti
9 Spitali Rajonal -Prizren
10 Spitali "Sheik Zajed" Vushtrri
11 KOST
12 Qendra e transfuzionit të gjakut
13 Ministria e financave
14 Ministria e Diasporës
15 KK Deqan
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Janar
Janar
Shkurt

sipas planit
sipas planit
sipas planit

Shkurt
Shkurt

sipas planit
sipas planit

Mars
Mars
Mars
Mars
Prill
Prill
Prill
Prill
Maj

sipas
sipas
sipas
sipas
sipas
sipas
sipas
sipas
sipas

planit
planit
planit
planit
planit
planit
planit
planit
planit
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16 AKP- Agjensioni Kosovar i Pronave
17 Ministria e Drejtësisë
18 Komisioni I pavarur për miniera dhe
minerale
19 KK Hani I Elezit
20 Qendra e studentëve
21 Zyra e rregullatorit për ujë dhe kanalizim
22 KK Fushë Kosovë
23 Akademia e shkencave dhe arteve të
Kosovës
24 KK Malishevë
25 KK Skenderaj
26 Ngrohtorja e qytetit në Prishtinë
27 KK-Mamush
28 Univerziteti I Prishtinës
29 KK -Shterpcë
30 KK-Rahovecë
31 KUR-Hidromorava SHA -Gjilan
32 Agjensia e Ushqimit dhe Veterinarisë
33 Aeroporti ndërkombëtar I Prishtinës
34 Agjensioni Kosovar për produkte
Medicionale
35 Fondi i kursimeve pensionale të Kosoves
36 PTK
37 KK Viti
38 Biblioteka Kombëtare e Kosoves

Maj
Maj
Qershor

sipas planit
sipas planit
sipas planit

Qershor
Qershor
Korrik
Korrik
Korrik

sipas
sipas
sipas
sipas
sipas

planit
planit
planit
planit
planit

Gusht
Gusht
Gusht
Shtator
Shtator
Shtator
Tetor
Tetor
Tetor
Tetor
Nëntor

sipas
sipas
sipas
sipas
sipas
sipas
sipas
sipas
sipas
sipas
sipas

planit
planit
planit
planit
planit
planit
planit
planit
planit
planit
planit

Nëntor
Nëntor
Nëntor
Dhjetor

sipas
sipas
sipas
sipas

planit
planit
planit
planit

KRPP-Departamenti i Monitorimit dhe Mbikëqyrjes në vitin 2054 ka ushtruar
Monitorimin e aktiviteteve të prokurimit sipas planifikimit dhe ka evidentuar
këto mosrespektime- shkelje
të neneve të LPP-së nr. 04/L-042 dhe
legjislacionit dytësor si: rregullores për PP, Udhëzuesit Operativ të PP dhe
Udhëzimeve Administrative për prokurim publik

Neni
Neni
Neni
Neni
Neni

7.1.2.3
20 raste
8 .2
19
9.2
17
9.3
5
9.5
01

Shkeljet-Mosrespektimet e LPP-së nr.04/L-042
- Barazia në trajtim,
-

Planifikimi

jodiskriminim
i

prokurimit

- Zotimi i mjeteve (pas nënshkrimit të kontratës)
- Sigurimi i mjeteve te kontratat afatgjata
- Deklarata e nevojave dhe disponueshmërisë së mjeteve
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Neni 9.6
- Deklarata e nevojave dhe disponueshmërisë së mjeteve e
dorëzuar në AQP
06
Neni 10.2
- Dokumentacioni i dorëzuar , I pa kompletuar
06
Neni 16.4 gjegjsisht 17.6 - Ndarja e kërkesave
01
NEni 18.5
- Llog.e vlerës së parashikuar të kontratës për punë
01
Neni 22
- Inicimi I aktivitetit të prokurimit
01
Neni 26
- Nënshkrimi i kontratës me çmim më të ulët se çmimi I publikuar në
njoftimin për dhënie të kontratës dhe çmimiqë figuron në raportin e
vlerësimit
04
Neni 26.2
- Nënshkrimi i kontratës (kontrata nuk është nënshkruar nga ZKA
03
Neni 27.1
-Dosja e tenderit
01
Neni 28.2
- Specifikimi teknik
02
Neni 35.2.4 - njoftimi i procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për
kontratë në KRPP (punë shtesë)
02
Neni 40
- Publikimi I prokurimit
01
Neni 42.1
- Njoftim për dhënie të kontratës në uebfaqen e KRPP-së
02
Neni 51.1
- Njoftimi i kritereve të përzgjedhjes
03
Neni 52.1
- Njoftimi i kritereve për dhënie të kontratës
03
Neni 54.1
- Njoftimi itenderuesve të eleminuar
11
Neni 5\7.1
- Sigurimi I tenderit
05
Neni 58.3
-Procesverbali i hapjes i pa nënshkruar nga zyrtari i prokurimit
14
Neni 59.4
- Ekzaminimi, vlerësim dhe krahasimi i tenderëve
08
Neni 61.1
- Tenderi jonormalisht i ulët
01
Neni 63
- Sigurimi i ekzekutimit
11
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Neni 63.3
- Sigurimi iekzekutimit
11
Neni 68.1
- Aftësitë teknike dhe profesionale
01
Neni 71.4 - Grupet e operatorëve ekonomik dhe operatorët e huaj ekonomik
02
Neni 81
- Aktivitetet e Menaxhimit të Kontratës
10
Neni 91
-Masat zbatuese (formularët stsndard të aprovuar nga KRPP)
16
Gjithsejt nr. i rasteve të mosrespektimit të neneve të ligjit nr.
04/L-042 188
Shkeljet-Mosrespektimet e Rregullores së prokurimit publik
Neni 9.1.5
Prezantimi i dëshmive të kërkuara të përshtatshmërisë vetëm për
fituesin (OE të
propozuar për nënshkrimin e kontratës)
02
Neni 17.4
- Vlerësimi i ofertave pas 96 orëve nga hapja publike
08
Neni 26.2
- Përcaktimi i sasisë së përafërt
11
Shkeljet-Mosrespektimet e Udhëzuesi operativ i PP
Neni 12.
– Parashikimi I vlerës dhe klasifikimi i kontratës
01
Neni 16 .2
- Regjistri përmbledhës
06
Neni 27.6
- Siguria e ekzekutimit
01
Neni 31.8
- Hapja e tenderit (Zyrtari I prokurimit nuk ka n[nshkruar
procesverbalin e hapjes)
02
Neni 37.6
- Njoftimi I tenderuesve
02
Neni 34
- Krijimi I komisionit vlerësues
04
Neni 55.7
- Përkatitja e plani i menaxhimit të kontratës
47
Neni 55.8
- Nënshkrimi I planit të menagjimit të menaxhimit të
kontratës
4
Neni 55.15
- Emrimi i menaxherit të projektit
45
Neni 55.30
- Përmbledhja e shenimeve të menaxhimit të kontratës –
Kryerja e pagesave me kohë
43
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Gjithsejt nr. i rasteve të mosrespektimit të
neneve të UOPP-së 110
Shkeljet-Mosrespektimet e neneve të kontratës
Neni 20.1
- Kushtet e veçanta të kontratës
02
Nenet të cilat kanë pasur numrin më të madhë të mosrespektimeve të
monitoruara të LPP-së nr.04/L-042 , gjatë vitit 2015 janë:
Neni 7.1.2.3 – Barazia në trajtim jodiskriminimi në 20 raste apo 10.64 % të
totalit të shkeljeve – mosrespektimeve të evidentuara
Neni 8.2 – Planifikimi i prokurimit- 19 raste apo 10.11 % të totalit të shkeljeve
– mosrespektimeve të evidentuara
Neni 9.2 – Zotimi i mjeteve pas nënshkrimit të kontratës në 17 raste apo 9.04
% të totalit të shkeljeve – mosrespektimeve të evidentuara
Neni 91.1 - Masat zbatuese-Përdorimi i formularëve standard të zyrtarizuar nga
KRPP në 16 raste apo
8.51 % të totalit të shkeljeve – mosrespektimeve të
evidentuara
Neni 58.3 – Procesverbali i hapjes i panënshkruar nga zyrtari i prokurimitnë 14
raste apo 7.45 % të totalit të shkeljeve – mosrespektimeve të evidentuara
Neni 54.1 - Njoftimi i kandidatëve dhe tenderuesëve të eleminuar në 11 raste
apo 5.85 % të totalit të shkeljeve – mosrespektimeve të evidentuara
Të gjitha shkeljet e tjera të evidentuara 58.40 % të totalit të shkeljeve –
mosrespektimeve të evidentuara

Shkeljet-mosrespektimet e LPP-se viti 2015
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Nenet të cilat kanë pasur numrin më të madhë të mosrespektimeve të
monitoruara të LPP-së nr.04/L-042 , gjatë vitit 2014 kanë qenë:
Neni 91.1- Masat zbatuese-Përdorimi i formularëve standard të
zyrtarizuar nga KRPP në 72 raste apo 19.72 % të totalit të shkeljeve –
mosrespektimeve të evidentuara
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Neni 54.1- Njoftimi i kandidatëve dhe tenderuesëve të eleminuar në 30
raste apo 8.21 % të totalit të shkeljeve – mosrespektimeve të evidentuara
Neni 63 – Sigurimi i ekzekutimit të tenderëve në 28 raste apo 7.67 % të
totalit të shkeljeve – mosrespektimeve të evidentuara
Neni 58.3 – Procesverbali i hapjes i panënshkruar nga zyrtari i
prokurimitnë 27 raste apo 7.39 % të totalit të shkeljeve –
mosrespektimeve të evidentuara
Neni 7.1.2.3 – Barazia në trajtim jodiskriminimi në 23 raste apo 6.30 %
të totalit të shkeljeve – mosrespektimeve të evidentuara
Neni 9.2 – Zotimi i mjeteve pas nënshkrimit të kontratës në 22 raste
apo 6.02 % të totalit të shkeljeve – mosrespektimeve të evidentuara
Neni 26.2Konfirmimi i informatës se të dhënat në deklaraten e
nevojave janë ende të sakta në 19 raste apo 5.20 % të totalit të shkeljeve
– mosrespektimeve të evidentuara, ,
Të gjitha shkeljet e tjera të evidentuara 39.49 % të totalit të shkeljeve –
mosrespektimeve të evidentuara
Shkeljet- mosrespektimet me numer me te madhe te LPP-së Nr.04/L042

Perqindjet
Rastet

Neni 91.1

Neni 54.1

Neni 63.1

Neni 7.1.2.3
23

Neni 9.2

Neni 26.2

19.72

8.21

7.67

6.3

6.02

5.2

72

30

28

23

22

19

Në vazhdim do të paraqesim krahasimin e disa neneve me numër më të madhë
të mosrespektimeve në dy vitet e fundit (vitit 2014 dhe vitit 2015)
Viti
2014
Viti 2015
Neni 9.2 - Zotimi i mjeteve pas nënshkrimit të kontratës në
22 raste
17 raste
Neni 54.1- Njoftimi i kandidatëve dhe tenderuesëve të eleminuar në
30
raste
11 raste
Neni 91.1- Përdorimi i formularëve standard të zyrtarizuar nga KRPP
72
raste
16 raste
Neni 58.3- Procesverbali i hapjes i pa nënshkruar nga zyrtari i prok. 27 raste
14 raste
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Neni 26.2- Konfirmimi i informatës se, të dhënat në deklaraten e
nevojave janë ende të sakta
19 raste
03 raste
Nëse tërheqim një paralele mes raportit të shkeljeve - mosrespektimeve
të dy viteve kalendarike 2014 dhe 2015 atëher do të shofim se në të
gjitha rastet kemi rënje të numrit të shkeljeve -mosrespektimeve, pasi që
kemi një rënje të numrit të shkeljeve - mosrespektimeve në raportet e
monitoruara gjatë vitit 2015. Këtu kemi të bëjmë me një krahasim real
pasi që kemi të bëjmë me monitorimin e numrit përafërsishtë të njejtë të
AK, gjegjësisht aktiviteteve të prokurimit.
Në vitin 2014 sipas planifikimit kemi monitoruar tridhjet e gjasht (36)
autoritetet kontraktuese të planifikuara,me gjithsejt 282 aktivitete të
prokutimit ndërsa në vitin 2015 janë monitoruar tridhjet e tetë (38)
autoritetet kontraktuese të planifikuara,me gjithsejt 285 aktivitete të
prokutimit,prandaj nëse krahasojmë numrin e aktiviteteve të prokurimit
të monitoruara në vitin 2014 dhe numrin e aktiviteteve të prokurimit të
monitoruara në vitin 2015 atëher përqindja e shkeljeve të evidentuara në
vitin 2015 kemi zvoglim të nr. të shkeljeve – mosrespektimeve,gjegjsisht
përmirsim të punës të zyrtarëve të prokurimit.
Numri më i madhë i Shkeljeve të rregullores gjegjsishtë të Udhëzuesit
operativ të PP
Neni 26.2 i rregullores për PP -Përcaktimi i sasisë së përafërt
11 raste
Neni 17.4 i rregullores për PP - Vlerësimi i ofertave pas 96 orëve nga
hapja publike 08 raste
Neni 9.1.5 i rregullores për PP - Prezantimi i dëshmive të kërkuara të
përshtatshmërisë vetëm për fituesin ( OE të propozuar për
nënshkrimin e kontratës)
02 raste
Neni 55. 7
i UOPP-së Përkatitja e plani i menaxhimit të kontratës
47 raste
Neni 55. 15 i UOPP-së Emrimi i menaxherit të projektit
45 raste
Neni 55. 30 i UOPP-së Përmbledhja e shenimeve të menaxhimit të
kontratës –
Kryerja e pagesave me kohë
43 raste
- Nr i njoftimeve për kontratë të kontrolluara nga KRPP - 260
njoftime.
Monitorimet sipas rastit – kërkesës
Poashtu departamenti për monitorim dhe mbikëqyrje gjatë vitit 2015 ka
realizuar monitorimin e tetë(8) aktivitete të prokurimit , sipas rastit –
kërkesës së AK , Operatorëve Ekonomik.apo palëve të interesuara
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1Transportit
te
nxënësve
ne
relacionin
“Vaganice-SHMU
Skënderbeu” (Aktiviteti i zhvilluar në KK Mitrovicë) sipas kërkesë së
Gazetën Fjala.
2- Lekturime gjuhësore për nevojat e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik
sipas kërkesë së OE Global Conctracting&Development Associaties
SHPK.
3- Ndertitm i shtëpive për familjet e riatdhesuara nga vendet e Bashkimit
Evropian - sipas kërkesë AK Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinor.
4. Mirëmbajtja dhe servisi i ashensorëve në fakultetit ekonomik dhe
filologjik të UP.sipas kërkesë së Universitet te Prishtinës.
5. Servisim dhe mirëmbajtja e Automjeteve të AK KK Vushtrri-Sipas
kërkese se AK KK Vushtrri.
6. Ndriçimi Solar në rrugët e qytetit në Mitrovicë sipas kërkesës së
Prokuroria Speciale e Kosovës.
7. Sigurimi Fizik i Objekteve të QKMF-ve- Prishtinë sipas kërkesë së OE
“LUANI” SHPK.
8 Furnizim me material sportiv për nevojat e shkollave në KK Malishevë
–sipas kërkesës së OE NTP Vlora.

Monitorimi i dosjeve të tenderit - Përgjigje në pyetjet e AK dhe
Interpretimet sipas kërkesave të Operatorrëve ekonomik
gjegjsishtë palëve të interesuara
- Interpretim–Monitorim sipas rastit – Furnizim me eksploziv – për
AK Trepça.
- Interpretim–Monitorim sipas rastit- për OE NTP Vlora - për AK- KK
Gjilan.
- Interpretim–Monitorim sipas rastit për OE TDT – Për AK –Policin e
Kosovës.
- Interpretim–Monitorim sipas rastit për Gazetën Express- për AK
KK - Mitrovicë.
- Interpretim–sipas kërkesës (PNPNJFK) – për Ministrin e
integrimeve – Gresa Selimaj.
- Interpretim–Monitorim sipas rastit –për OE Luani Sekurity – për
AK KK Prishtinë.
- Interpretim–Monitorim sipas rastit–për OE Geo- Koss – për AK KK
Prishtinë.
- Interpretim–Monitorim sipas rastit –për OE “Kapital” – për AK KK
Vushtrri.
- Interpretim–Monitorim sipas rastit –për Operatorin ekonomik Astra
Plan – për AK - PTK.
- Interpretim–Monitorim sipas rastit –për OE Astravel – për AK
Ministria e Mirëqenies Sociale.
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- Interpretim –Monitorim sipas rastit për Operatorin Ekonomik
Astra Plan – për AK PTK.
- Interpretim –sipas rastit procedurë e negociuar – për AK Universitetin e Mitrovicës.
- Interpretim –Monitorim sipas Kërkese –Për Gazetën BIRN.
- Interpretim - (Rekomandim) Procedurë e negociuar për Operatorin
Ekonomik – GEMBHA.
- Interpretim - (Rekomandim) Procedurë e negociuar për AK –
Ministria e punëve të Jashtme
- Monitorim – raport sipas rastit për Operatorin Ekonomik - Eing Për AK -KK –Gjilan
- Monitorim – raport sipas rastit për OE -Dorarti dhe lindi
marketing - për AK KK -Istog.
- Monitorim - raport sipas rastit – për Operatorin Ekonomik
Shqiponja –për AK – AQP.
- Vërejtjeje për KK- Mitrovicë.
- Monitorim- rekomandim për Procedurë e negociuar – për AK
Policia e Kosovës.
- Përgjigjej - Monitorim sipas rastit – PNPNJFK për Gazetën ekspres
për AK – KK Mitrovicë.
- Përgjigjej - Monitorim sipas rastit – për Operatorin Ekonomik – IT
Marke -për AK PTK
- Monitorim sipas rastit për AK KK – Istog.
- Interpretim (monitorim - Rekomandim ) për Procedurë e revokimit
te nenit – për AK /AVUK
- Interpretim (monitorim - Rekomandim) për Procedurë e negociuar
– për AK / KUR-Prishtina
- Interpretim (Rekomandim) për Procedurë e negociuar – për AK /
KK – Deçan.
- Monitorim sipas rastit për Aktiv.pro “Furnizim me kaldaja” për AK
Spitali Regjional i Prizrenit.
- Interpretim (Monitorim - Rekomandim) PNPNJFK – për AK
Kuvendin e Kosovës.
- Monitorim sipas rastit për AK Qendra e Shëndetit Mendor Gjakovë.
- Monitorim (rekomandim) për AK Ministrin e Mirëqenies Sociale
(PNPPNJP).
- Vërejtje për AK Universitetin e Mitrovicës – Isa Boletini. PNPNJFK.
- Rekomandim për AK - KK -Gjilan ( PNPNJFP)
- Interpretim (Opinion) për AK Ministria e Shkencës dhe
Teknologjisë – (PNPNJFP).
- Interpretim (Opinion) për AK Biblioteka Kombëtare e Kosovës
(PNPNJFP).
- Interpretim -Monitorim sipas rastit për AK – Ministria e Drejtësisë.
- Rekomandim për AK- KUR Prishtina - Procedurë e negociuar“Mirëmbajtja e soutverve-TI”.
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- Rekomandim për AK- KK Pejë- PNPNJFK - “Hartimi i projekteve
zbatuese”.
- Monitorim –Raport sipas kërkesës së OE” Luani SHPK”- për AK
Ministria e Drejtësisë.
- Rekomandim –për DTI –KRPP - për AK Shërbimi korrektues i
Kosovës.
- Monitorim –Raport sipas kërkese së OE “121 Sekurity” për
autoritetin kontraktues Ministria e Drejtësisë.
- Monitorim –Rekomandim sipas kërkeses për Aktiv.prok.
Mirëmbajtja e ashensorëve-për AK UP.
- Monitorim -Raport për AK - KK Malishevë –Furnizim me material
sportiv.
- Monitorim - Rekomandim sipas autorizimit Ligjor për AK- KK Vushtrri.
- Monitorim –raport sipas kërkesë së OE Albi Company – për AK
Ministria e Kulturës.
- Monitorim- raport sipas kërkesës së OE Rosa sekyrity për AK
Ministrin e Tregëtisë dheIindustrisë.
- Rekomandim – për AK QKUK-"servilizmi dhe
mirëmbajtja njëvjeçare e lavatores”
- Monitorim – sipas kërkesë së OE “SFK – Sekuriti” për AK KK
Lipjan.
Njoftimet e autoriteteve kontraktuese për procedurat e prokurimit
si:
Revokimi i nenit 32, nenit 35 dhe nenit 61 të LPP-së –Nr.04/L-042
Departamenti i monitorimit gjatë vitit 2015 nga AK ka pranuar njoftimet
për këto tri procedura si në vijim:
- Revokimi i nenit 32 , më pak se dy (2) operator ekonomik të
përgjegjshëm në 78 raste
- Neni 35 –Procedura e negociuar pa publikimin e njoftimeve për
kontratë është shfrytëzuar
në 319 raste ,prej tyre 121 punë
shtesë (deri në 10% e kontrates bazë)
- Neni 61-Tenderët jonormalisht të ulët janë evidentuar në 39 raste
Synimet e Departamentit për Monitorim dhe Mbikqyrje për vitin
2016
Departamentit për Monitorim dhe Mbikqyrje për vitin 2016 ka
planifikuar që prioritet ti japë:
Monitorimit dhe mbikëqyrjes së aktiviteteve aktuale të prokurimit,
Monitorimin e aktiviteteve të prokurimit sipas rastit –kërkesës së
Autoriteteve kontraktuese, operatorëve ekonomik dhe palëve tjera të
interesuara
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Hetimin e aktiviteteve të promuvimit dhe aktiviteteve të menaxhimit
të kontratave publike
- Monitorimet e dosjeve të tenderit duke i përcjell njoftimet, si dhe raste
tjera të cilat mund të paraqiten gjatë punës së departamentit në këtë vit
kalendarik.
Qëllimi i KRPP-së – Departamentit të monitorimit dhe mbikëqyrjes
Përmes monitorimit të autoriteteve kontraktuese të bëhet evidentimi ,
parandalimi dhe eleminimi i lëshimeve eventuale që kanë të bëjnë me
respektimin e ligjit të prokurimit publik në fuqi nga autoritetet
kontraktuese,ngritjes së nivelit të punës me qëllim të shfrytëzimit të
drejt,transparent dhe efikas të mjeteve të bugjetit të konsoliduar të
Kosovës dhe të gjitha fondeve dhe burimeve tjera.
Të siguroi integritetin dhe përgjegjësin e zyrtarëve publik,nëpunësve civil
dhe personave tjerë që janë të përfshirë në një aktivitet të prokurimit , si
dhe të nxisë krijimin e një kulture institucionale të profesionalizuar, të
paanshme dhe etike tek zyrtarët e prokurimit dhe zyrtarve tjerë të
involvuar në procesin e prokurimit publik.
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6. PËRKRAHJA E SISTEMIT TË PROKURIMIT PUBLIK NË KOSOVË
NGA INSTITUCIONET NDËRKOMBËTARE
KRPP, në vazhdimësi ka pranuar përkrahja ne forma te ndryshme nga
institucionet te ndryshme ndërkombëtare. Shumë donatorë kanë ofruar
fonde në forma të ndryshme për të ndihmuar zhvillimin e këtij sistemi që
nga themelimi i tij në vitin 1999, e këndej. Këto ndihma janë ofruar në
formë të asistencës teknike, përkrahjes përmes projekteve të ndryshme,
organizimit të trajnimeve, këmbimit të përvojave në bazë të vizitave
studiuese, ofrimin e mundësisë për pjesëmarrje nëpër konferenca dhe
seminare të ndryshëm etj.
Ndër donatoret kryesor që kanë përkrahur zhvillimin e sistemit të
prokurimit publik në Kosovë gjatë vitit 2015 janë:
1. Komisioni Evropian përmes Zyrës në Prishtinë
2. Banka Botërore
6.1 PERKRAHJA NGA KOMISIONI EVROPIAN
Projekti i KE-së - Përmirësimi i Kapaciteteve Administrative në fushën e
Prokurimit Publik në Kosovë, është projekti i katërtë me radhe i cili
financohet nga Komisioni Evropian, përmes Zyrës në Prishtinë. Ky
projekt ka filluar në Dhjetor të vitit 2013, dhe parashihet të zgjatë deri në
Qershor 2015. Gjatë vitit 2015 ky projekt ka vazhduar te ndihmoj KRPPnë, si dhe sistemin e prokurimit publik të Kosovës në përgjithësi në këto
aspekte:
 Përgatitjen e Draft Strategjisë Kombëtare për zhvillimin e
Prokurimit Publik dhe Planin e Veprimit;
 Përgatitjen e Strategjisë Kombëtare të Trajnimit në fushën e
Prokurimit Publik;
 Disa propozime për amandamentimin e LPP-së, Nr. 04/L-042;
 Përgatitjen e Draft Udhëzuesve Administrativ për :
-

Specifikimet Teknike

-

Disponueshmërinë e fondeve
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-

Udhëzuesin për aplikimin e kritereve ekonomike dhe
financiare të përzgjedhjes

-

Udhëzuesin për aplikimin e kriterit me çmim më të ulët, në
rast të shërbimeve të shumta, dhe kontratat me çmim për
njësi;

-

Udhëzuesin për aplikimin e kriterit me çmim ekonomikisht më
i favorshëm me rastin e dhënies së kontratës;

-

Rregullat që kanë të bëjnë me marrëveshjet kornizë;

-

Freskimin e Rregulloreve të Brendshme te KRPP-së dhe AQPsë;

-

-

-

-

-

Mbështetje në krijimin e politikave te prokurimit: përgatitja e
udhëzimeve për zyrtarët e prokurimit publik dhe ofrimi i ndihmës
në zbatimin e përmirësimit menaxherial dhe organizativ të KRPPsë, OSHP-së dhe AQP-se.
Zbatimi i një programi te trajnimit në prokurimin publik, ne
mënyre qe te përmirësohen kapacitetet administrative dhe
mekanizmi koordinues mes akterëve kryesorë.
Asistence në zbatimin e legjislacionit primar dhe sekondar në nivel
qendror dhe komunal, trajnim dhe mentorim në monitorimin e
kontratave, dhe këshillimi mbi përdorimin e rregullt të kontratave
kornizë..
Fushata informative për akterët e sektorit publik dhe privat, si dhe
publikun e gjerë me qëllim të ngritjes së vetëdijes dhe të kuptuarit
e benefiteve nga sistemi i saktë i prokurimit publik
Projekti , gajat vitit 2015 ka ndihmuar KRPP-në në përgatijen e 4
Udhëzuesve Administrativ, si dhe në përgatitjen e 10 Listave
referente me çmime për njësi për artikuj.

6.2 PËRKRAHJA NGA BANKA BOTËRORE
Banka Botërore gjatë vitit 2015, e ka ndihmuar KRPP-në, si dhe
sistemin e prokurimit publik të Kosovës në përgjithësi me disa
projekte:
a) Zhvillimi i sistemit të prokurimit elektronik (2014 - 2015);
b) Zbatimi i procedurave të centralizuara të prokurimit, duke u
bazuar në Raportin Diagnostifikues – Përfitimet e Shpejta
(2013 - 2015);
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c) Projekti për matjen e performancës në sistemin e prokurimit
publik në Kosovë (2013 - 2015);
d) Projekti për përgatitjen e Manualit të çmimeve mesatare për
njësi për punë, mallra dhe shërbime (2013 - 2015);
6.3 PROKURIMI ELEKTRONIK NË KOSOVË
Kosova ka filluar ne fund te vitit 2014 ka filluar të zhvilloj
platformën e prokurimit elektronik. Ky projekt financohet (është kredi)
nga Banka Botërore, në kuadër të Projektit të Modernizimit të Sektorit
Publik. Kontrata për këtë projekt është nënshkruar me 8 Dhjetor 2014,
kurse zbatimi i projektit ka filluar më 15 Dhjetor 2014 dhe zhvillimi i
platformës së prokurimit elektronik parashihet të zgjatë deri ne fund te
prillit 2016. Në emër të Qeverisë së Kosovës, përfitues kryesor i këtij
projekti është Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik, i cili do të jetë
edhe agjencion implementues i këtij projekti. Për zbatimin e këtij projekti
nga Banka Botërore është kontraktuar një konsorcium i përbërë nga
kompania e Teknologjisë Informative
“Infodom”
nga Kroacia dhe
kompania “Komtel” nga Kosova. Vlera e kontratës është 578,990.53 €,
duke përfshirë edhe të gjitha taksat.
Ky projekt do të përmban:
-

Zhvillimin apo përshtatjen, si dhe implementimin e sistemit të eprokurimit, nga fillimi deri në përfundim, duke e bartur edhe të
drejtën e pronësinë tek Qeveria e Kosovës;

-

Furnizimin, instalimin dhe konfigurimin e informacioneve kryesore
teknologjike, në qendrën e të dhënave të pajisjeve hardwerike, dhe
shërbimet e nevojshme për drejtimin e propozuar të sistemit të
prokurimit elektronik;

-

Pakoja softwerike e projektit do të funksionojë si një sistem i plotë,
unik i prokurimit elektronik për të ndihmuar Qeverinë e Kosovës, në
kryerjen e prokurimeve elektronike;

-

Vendosjen e Qendrës së të Dhënave do të bëhet në Ministrinë e
Administratës Publike, me të njëjtën replikim, si qendër e dytë e të
dhënave në kuadër të Ministrisë së Financave;

-

Ofrimin e trajnimeve të stafit që merren me prokurim, për sistemin e
prokurimit elektronik, teknologjisë informative dhe të dhënave të
qendrës hardwerike dhe softwerike;

-

Sistemi i e-prokurimit do të jetë i ndërlidhur me sistemet e jashtme
për verifikimin e informacioneve në lidhje me regjistrimin e bizneseve,
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numrin identifikues, vërtetimin e pagesës së TVSH-së, dhe taksave,
informacionet për kursin ditor të valutave, si dhe e-katalogun;
-

Sistemi i e-prokurimit do të përgatitet në tri gjuhët zyrtare në Kosovë:
shqipe, serbe, dhe angleze;

E-prokurimi do të kryej të gjitha fazat e procesit të prokurimit në mënyrë
elektronike, duke përfshirë këto module kryesore:
-

Regjistrimi i përgjithshëm i Operatoreve Ekonomik, Autoriteteve
Kontraktuese, Agjencisë Qendrore të Prokurimit, Organit Shqyrtues
të Prokurimit, Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik, dhe të
përdoruesve të tjerë;

-

Tenderimin Elektronik (nga planifikimi i procesit te prokurimit, deri
te nënshkrimi i kontratës, si dhe kryerjen e pagesave);

-

Marrëveshjet kornizë;

-

Ankandet elektronike;

-

Ankandet elektronike kthyese;

-

Menaxhimin e kontratës;

-

Funksionet e Agjencisë Qendrore të Prokurimit;

-

Procedurat e trajtimit të ankesave nga Organi Shqyrtues i
Prokurimit;

-

Sistemin e menaxhimit informacioneve elektronike të prokurimit (ePMIS)

-

Faturimin;

-

Kryerjen e pagesave;

-

Ndihmën On-line.
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6.4. REKOMANDIMET PËR PËRMIRËSIMIN E SISTEMIT TË
PROKURIMIT PUBLIK NË KOSOVË
Sipas Nenit 87.2.13, te Ligjit për Prokurim Publik Nr. 04/L-042, KRPP-ja
së bashku me raportin vjetor në Qeveri dhe Kuvend duhet të dorëzoj
edhe rekomandimet për përmirësimin e sistemit të prokurimit publik
dhe/ose përmirësimin e këtij ligji.
Me qëllim të avancimit dhe përmirësimit të sistemit të prokurimit publik
në Kosovë,
KRPP-ja i propozon Qeverisë dhe Kuvendit të Kosovës, si
dhe institucioneve tjera që merren me fushën e prokurimit publik, që të
ndërmarrin këta hapa:
-

Implementimi i plote i Ligjit për Prokurim Publik të Kosovës Nr.
04/L-042 i amandamentuar ;

-

Plotësimin e bazës ligjore për zbatimin e prokurimit elektronik;

-

Qeveria në koordinim me KRPP-në, të nxjerrë rregulla në lidhje me
pajisjet e dorëzimit elektronik, dhe pranimin e tenderëve si dhe për
pajisjet për pranimin elektronik të kërkesave për pjesëmarrje. Këto
rregulla duhet të përfshijnë një nënshkrim të avancuar elektronik,
në pajtim me standardet ndërkombëtare, sipas kërkesave të Nenit
129.2 te LPP-së Nr. 04/L-042;

-

Zbatimi i Strategjisë Kombëtare të Trajnimit në fushën e prokurimit
publik;

-

Trajnimet nga fusha e prokurimit publik, përveç zyrtarëve të
prokurimit të organizohen edhe për grupe tjera të ndryshme, si
p.sh. për stafin e nivelit menaxhues, për ekspert teknik të cilët
përgatisin specifikimet teknike, për auditoret e përgjithshëm si dhe
ata të brendshëm, etj.

-

Të organizohen trajnime të mëtejshme që kane të bëjnë me
menaxhimin e kontratave, jo vetëm për zyrtarët e prokurimit, por
për stafin teknik dhe të tjerë të përfshirë në zbatimin e kontratës;

-

Vlefshmëria e certifikatës se prokurimit publik te jetë:
a. Për nivelin Themelor pa afat prej tri vitesh;
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b. Për nivelin e Avancuar me afat të përhershëm;
-

Të rregullohet me ligj mbështetja me e madhe për zyrtarët e
prokurimit, duke i mbrojtur ata nga presionet me rastin e dhënies
së kontratës;

-

Të vazhdohet me monitorimin e njoftimeve PARA publikimit të
njoftimit të kontratës;

-

Në nenin 61 të përfshihet edhe një dispozitë për çmimet
abnormalisht të larta, dhe jo vetëm në çmimin total por edhe për
artikuj / pozicione.

-

Në nenin 65 të përfshihen edhe rastet në Procedurë Përmbarimi;

-

Të zvogëlohet sa është e mundur përdorimi i procedurave të
negociuara, si dhe kontratave me vlera të vogla dhe minimale, duke
shfrytëzuar marrëveshjet publike kornizë, si dhe prokurimet e
centralizuara;

-

Ngritja e vetëdijes mbi prokurimin publik në mesin e autoriteteve
kontraktuese, operatorëve ekonomikë, institucioneve të prokurimit
publik, si dhe publikut të gjerë;

Ne kuadrin e sistemit te prokurimit publik ne Republikën e Kosovës
është e nevojshme te ndërmerren masa për te forcuar dhe përmirësuar
ne veçanti:
1. Planifikimet e prokurimit- posaçërisht përgatitja ne kuptimin
kualitative ( ato dorëzohen gati vetëm formalisht), specifikimi i
qarte i secilit aktivitet sikur edhe specifikimi i tyre me planin e
prokurimit dhe me buxhetin e vitit fiskal përkatës dhe viteve te
tjera nëse aktivitetet kane implikime buxhetore me shume se 1vjecare.
Autoritetet Kontraktues duhet te ndërmarrin veprimet e nevojshme
me rastin e përgatitjes se Planifikimeve te Prokurimit dhe buxhetit
për te koordinuar aktivitetet me qellim te harmonizimit te
kërkesave dhe mundësive buxhetore sikur edhe planeve te punese
me buxhetin vjetor. Ky integrim i këtyre aktiviteteve do te duhej
bere me kohe dhe para dorëzimit te Planifikimeve finale te
Prokurimit. Specifikimi i qarte dhe i plote i secilit aktivitet I cili
pritet te implementohet ne periudhën buxhetore duhet te përcillet
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edhe me sigurimin e mjeteve buxhetore adekuate te aprovuara nga
nivelet përkatëse. Specifikimi adekuat dhe ne kohe i kërkesave nga
njësitë kërkuese, sidomos i specifikave te kërkesës por edhe I
buxheti te nevojshëm për realizimin është mese i nevojshëm.

2. Është tejet e nevojshme forcimi i proceseve te brendshme ne AK
duke filluar nga njësitë kërkuese dhe ato miratuese e deri te DP me
qellim harmonizimit te aktiviteteve sidomos ne fazën e përgatitjes se
Planifikimit te prokurimit. Gjate fazës se monitorimit KRPP ka
konstatuar se njësitë kërkuese nuk dorëzojnë me kohe kërkesat e
tyre ose i dorëzojnë pa specifikuar ne nivel te duhur ato sikur edhe
japin te dhëna kontradiktore për buxhetin e nevojshëm. Ne këtë
mënyrë duke munguar koordinimi i aktiviteteve ne sektorët e AKve, përgatitja e Planifikimeve te Prokurimit ne te shumtën e rasteve
behet vetëm formalisht. Një praktike e tille duhet ndryshuar sa me
shpejt.

3. Mbajtja e regjistrave te prokurimit - Është jashtëzakonisht e
nevojshme qe ky aspekt te përmirësohet shume sidomos ne pjesën
e menaxhimit te kontratës (neni 55.30 i UO te PP). Një monitorim
me intensiv nga ana e KRPP-se për AK-te lidhur me krijimin dhe
mirëmbajtjen e regjistrit te prokurimeve do te behet. Është kërkesë
ligjore te cilën shumica e AK-ve nuk e bëjnë ne formën e kërkuar.
KRPP do te monitoroj me intensitet këtë aspekt ligjore ne mënyrë
qe te sigurohet një përgjegjshmëri dhe transparence me e lart ne te
dhënat e prokurimit. Evidencat nga aktivitetet e prokurimit duhet
te jene te plota dhe te ofrojnë te dhënat e mjaftueshme për mënyrën
se si është implementuar një aktivitet i prokurimit
4. Efektivitet me i madhe ne kohen e nevojshme për implementimin
e tërësishëm te kontratës nga Inicimi i aktivitetit deri ne
përfundimin e kontratës.
5. Përdorimi jo i drejte i kontratave kornizë – sidomos ne aspektin
e respektimit te kërkesave ligjore te shtjelluara ne Udhëzuesin
Operativ për Prokurim Publik (neni 50.2, 50.8 , 50.10 etj.)
Faqe 62 / 67

Raporti mbi kontratat e nënshkruara publike gjatë vitit 2015

6. Përgatitja profesionale e Njoftimeve dhe Raporteve- ne gati te
gjitha Njoftimet ( për kontrate, për dhënie kontrate etj.) dhe
raportet (përfshirë Raportet për Kontrata e nënshkruara), nuk janë
profesionale dhe nuk përmbajnë te gjitha te dhënat e nevojshme.
7. Menaxhimi i kontratave - te dhënat e procesit te menaxhimit dhe
implementimit te kontratave, pagesat dhe aspektet tjera te
implementimit është larg nivelit te duhur ligjore dhe atij te
performances se mire. Qeveria e Kosoevs e sidomos Institucionet
relevante te auditimit do te duhet te fokusohen me shume ne kete
fushe ne menyre qe te përmirësohet dukshëm pjesa e menaxhimit
te kontratave dhe implementimi tyre. Gjithashtu, KRPP, po ashtu
do te fokusohet ne monitorimin e pjesës se menaxhimit te
kontratës. Sidomos ne përmirësimin e regjistrit te te dhënave nga
pjesa e menaxhimit te kontratave. KRPP do te monitoroj sidomos
pjesën mbi respektimin e kushteve te kontratës me theks te
veçantë atë te përmbushjes se dinamikes dhe te aplikimit te
masave ndëshkuese për mos zbatimin te kontratës. KRPP do te
raportoj Qeverise se Kosovës ne mënyrë qe ajo te jete e informuar
me kohe me mënyrën e implementimit te kontratave, dobësitë dhe
te metat, te dhëna te rëndësishme si ; ndryshimet dhe variacionet
ne kontrata, faturimet dhe pagesat, performancen e kontraktonit
etj.
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KOMISIONI RREGULLATIV I PROKURIMIT PUBLIK

7.

Raporti i Përmbushjeve të Rekomandimeve;

Nr.
Rekomandimet

1
Rekomandimi 1

Përmbushja e
Rekomandimeve

2015
Data e
planifikuar
për
përmbushje

I
përmbushur
menjëher.

Kryetari KRPP-së duhet të
kryejë një rishikim për të
përcaktuar formën e
raportimit financiar tek
menaxhmenti i lartë, nga i
cili kërkohet që të
mbështesë menaxhimin
efektiv të veprimtarisë dhe
të paraqesë një zgjidhje të
përshtatshme deri më 1
shtator 2015. Të koordinoj
detyrat mes stafit të tij e
konsulentëve të BB, si dhe
të respektoj të gjitha
kërkesat e rregullave të
MFK-së dhe legjislacionit
në fuqi.
.

01.01.2015

2
Rekomandimi 2
Kryetari duhet ta inicioj një
rishikim të rregullimeve
ekzistuese të llogaridhënies
dhe të kërkesave të
raportimit të vendosura në
KRPP, dhe të kërkojë
raporte përmbajtësore në
baza javore apo mujore për
përmbushjen e objektivave
të kontrollit.
3
Rekomandimi 3

Rekomandim
përmbushur
menjëher .

Ky rekomandim do
të adresuar
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Efekti
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menjëherë.
Kryetari duhet të njoftoj
Kuvendin për neglizhencën
e Qeverisë në nënshkrimin
e kontratave e cila ndikon
në realizimin e buxhetit
dhe vonojnë përfundimin e
projekteve;

01.07.2015

rastin e planifikimit të
buxhetit, janë bërë analiza
të hollësishme dhe janë
identifikuar nevojat reale të
shpenzimeve, përfshirë
edhe kategorizimin e tyre.
Me tutje, të siguroj se të
gjitha shpenzimet janë
regjistruara në kategoritë
ekonomike adekuate.
4
Rekomandimi 4

5

Kryetari duhet të kryejë një
rishikim të brendshëm për
të përcaktuar pse kërkesat
e pagesave nuk janë
adresuar në të gjitha rastet
dhe të sigurojë se dobësitë
sistematike të identifikuara
janë adresuar.

Rekomandim
përmbushur
menjëher .

Rekomandimi 5

Ky
rekomandim
është
adresuar
menjëherë.

Kryetari duhet të sigurojë
një rishikim se pse
kërkesat e prokurimit nuk
janë zbatuar me
konsistencë dhe të ushtrojë
më shumë kontrolle për të
siguruar që një situatë e
tillë nuk do të përsëritet.
6

Rekomandimi 6

i

01.01.2015

01.01.2015

Ky rekomandim do të
adresuar menjëherë.

Kryetari duhet të siguroj
proces të prokurimit në
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lidhjen me të gjitha blerjet
që kërkojnë proces të
prokurimit. Lidhja e
kontratave do të siguroj
shërbime me kosto me të
ulët.

7

Rekomandimi 7

Kryetari duhet të siguroj që
të bëhet evidentimi dhe
harmonizimi i faturave të
parregullta me faturën
totale. Po ashtu, ai në
bashkëpunim me MAP-in
duhet t‟i adresojë
parregullsitë kontraktuale
me operatorin ekonomik.

8

Rekomandimi 8

Kryetari duhet të siguroj që
kërkesat e konkursit
ekzistues për punësim
zbatohen gjatë gjithë
procesit të rekrutimit.

9

10

01.01.2016

Rekomandimi 9
Kryetari duhet të siguroj se
të gjitha automjetet janë
pajisur me targa zyrtare në
pajtim më kërkesat e UA
nr. 31/2012 për
regjistrimin e automjeteve;
Rekomandimi 10
Kryetari i KRPP-së duhet të
sigurojë se dobësitë e
identifikuara nga DAP

6
Ky rekomandim
është adresuar
menjëherë.
01.01.2015

Për këtë rekomandim
KRPP-ja, do të
siguroj që kërkesat e
konkurseve për
punësim të zbatohen
gjatë gjithë procesit
të rekrutimit.

Për këtë rekomandim
KRPP- siguron se me
rastin e regjistrimit të
ri të gjitha automjetet
do të paisen me targa
zyrtare.

Process
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Process

Process
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mbështeten nga një plan
veprimi dhe të sigurojë se
ato rekomandime janë
implementuar në mënyrë të
duhur.

8. RAPORTI FINANCIAR
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Vula pranuese e Njësisë
për Propozime dhe
Parashtresa

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik
- Raporti Financiar për Vitin 2015 Kodi i Organizatës Buxhetore:
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Informatat kontaktuese:
Zyrtari Kryesor Administrativ Z.Safet Hoxha, 038/212-963
Zyrtari Kryesor Financiar

Z.Ismet Abdullahu, 038/213-707

Data: 08.02.2016
1) Hyrje:(Ju lutem paraqitni në formë tekstuale një përmbledhje të zhvillimeve kryesore në buxhetin e
organizatës suaj. Të mos kalohet hapësira e ofruar më poshtë!)

Buxheti i KRPP-së, i ndare sipas Ligjit per Buxhetin e Republikes se Kosoves per vitin 2015,
nr.05/L-001 , duke os llogaritur Do a io et e BB ë vler prej ,
€ për projekti e
Monitorimi i Performancës së Entiteteve dhe Stafit të Prokurimit dhe Caktimi i çmimeve
mesatare për njësi për punë) është:
,
. € , sipas kategorive eko o ike e viji : Paga
dhe editje
,
. € ose 26.04% e buxhetit ; mallra dhe sherbime 667,210€ ose 73.05% e
buxhetit dhe atë
,
€ ga fo di
; 550,000nga fondi i huamarrjes(04) dhe
shpe zi e ko u ale ,
. € ose 0.89%e buxhetit.
Buxheti me rishikim ne baze te Ligjit nr. 05/L-046 është 878,828€ ,sipas kategorive eko o ike
ne vijim : Paga dhe editje
,
€; allra dhe sher i e
,
€ dhe atë( ,
€ ga
fondi (10) dhe 384,100nga fondi i huamarrjes(04));kapitale nga fondi (04) 165,
€ dhe
shpe zi e ko u ale ,
€.
Buxheti i shpenzuar e SIMFK është
,
. € sipas kategorive eko o ike e viji : Paga
dhe Meditje
,
€ ose .71 % e buxhetit shpenzuar,mallra dhe sherbime GQ(10)
,
.€ ose . % ; dhe fondi i huamarrjes(04)
,
€ ose . % ;kapitale prej
104,098€ ose 17.91% e buxhetit shpenzuar;shpe zi et ko u ale ,
€ ose . % e
buxhetit shpenzuar dhe donacionet e BB ë vlerë prej ,
€
Nisur nga vleresimi I pergjithshem, del se niveli i realizimit te buxhetit të KRPP-së për vitin
2015 eshte ne masen prej 62.36% e buxhetit të rishikuar(pa llogaritur shpenzimet e
donacioneve të bb ).

2) Përmbledhje për të hyrat dhe kategoritë e veçanta të shpenzimeve:
(Ju lutem paraqitni shkurtimisht ndryshimet kryesore për sa i përket vlerave të parashikuara dhe atyre
aktuale për secilën kategori. Të mos kalohet hapësira e ofruar më poshtë)

a) Të hyrat:

KRPP-ja nuk gjeneron të hyra

b) Pagat dhe mëditjet:
(Ju lutem të bashkëngjitet organogrami i organizatës suaj si aneks i këtij raporti financiar dhe plotësoni
tabelën shtesë lidhur me strukturën e pagesës në pikën 4 f) të këtij raporti)

Paga & meditjet marrinë pjese ne buxhetin KRPP-së e
,
. € ose e . % e uxhetit
të ndare sipas Ligjit per Buxhetin e Republikes se Kosoves nr.05/L-001 , dhe si te tilla jane te
ndara vetëm në nje Programe Buxhetor.
Buxheti me rishikim ne baze te Ligjit nr. 05/L-046 për paga dhe meditje është,

,

Shkalla e shpe zi it te uxhetit e kete kategori eko o ike per viti
eshte
,
shprehur ne perqindje 99.31.00 % krahasuar me buxhetit e rishikuar në kete kategori
ekonomike ose 37.71 % krahasuar me buxhetin e shpenzuar teKRPP-se

€
.

€,

c) Mallra dhe Shërbime:
Mallrat dhe sherbimet marrin pjese ne buxhetin vjetor me 667,210 € ose . % e uxhetit
vjetor dhe atë M&SH prej
,
€ ; nga fondi (10) dhe 550,000€ ,nga fondi i
huamarrjes(04).
Mallrat dhe sherbimet marrin pjese ne buxhetin e rishikuar me 484,062 € dhe atë nga fondi
(10) për mallra&shërbime ,
€ dhe fondi i huamarrjes(04) 384,100€ .
Të shpenzuara M&SH janë 221,777€ ose 45.86% (duke mos llogaritur donacionet e bb (41)
,
€ e buxhetit të rishikuar; nga fondi (10) për (mallra&shërbime prej ,
€ dhe
huamarrjet(04) prej
,
€.

d) Shpenzime komunale:
d) Shpenzime komunale:
Kategoria e shpe zi et ko u ale

e ,

€ e uxheti e KRPP-së

. Shkalla e shpenzimit te buxhetit ne kete kategori ekonomike per vitin 2015 eshte 2,481 €,
shprehur ne perqindje 30.25% e buxhetit ne kete katgori ose 0.44 % krahasuar me buxhetin e
shpenzuar teKRPP-se

e) Investimet Kapitale:

Me buxhetin e rishikuar nga huamarrja për projektin e e-prokurimit në investime kapitale
janë transferu 165,900€, ndërsa të shpenzuara 104,098.47 ose 62.74%€ e buxhetit të
rishikuarnë këtë kategori ekonomike.

f) Subvencionet dhe Transferet:

3) Përmbledhje:
(Ju lutem paraqitni shkurtimisht vërejtjet përfundimtare lidhur me buxhetin e institucionit tuaj apo
pikëpamjet për zhvillimet në të ardhmen)

Në realizimin e bugjetit në nivelin e paraqitur prej 62.36%,në tabelat e më poshtme për vitin
2015 ndikim të madh ka pasur projekti i huamarrjes (e-prokuri
ë vlera
,
€ ,pjes arrja
e huamarrjes në buxhetin e tërsishëm të KRPP-së ishte 60.22% .
Në pasqyrat e pagesave në tabelat në vijim paraqitet edhe donacioni i BB për projektin
Monitorimi i Performancës së Entiteteve dhe Stafit të Prokurimit dhe Caktimi i çmimeve
esatare për jësi për pu ë ë vler prej ,
€
Alokimi i fondeve eshte bere ne baze te planit te rrjedhes se parase te pergatitur nga ZKF-ja në
bashkepunim me Menaxhmentin e KRPP-së.
Menaxhmentin e KRPP-së respektivisht ZKF-ja ka qene e kujdesshme dhe per asnje
moment,nuk kemi ardhur ne nje pozite te mungeses se fondeve ne dispozicion, apo voneses se
pageses se faturave te pranuara.
Në kete raport do te paraqiten ne menyre te hollesishme shpenzimet e realizuara nga buxheti i
KRPP-së per vitin 2015, si dhe krahasimi i tyre me periudhen e njejte te vitit 2014.

__________________________________
Nënshkrimi i Udhëheqësit të Organizatës

4) Tabelat:
4.a) Të hyrat:
(Ju lutem plotësoni tabelën me informatat e nevojshme. Mund të shtohen rreshta shtesë në tabelë)

Kodi
Ekonomik

Kategoria Ekonomike

1

2
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KRPP-ja nuk ka të hyra

Të hyrat e
planifikuara/
parashikuara
për vitin 2015
3

Të hyrat
vetanake të
bartura nga viti
2014
4

Të hyrat
realizuara në
vitin 2015
5

4.b)

Shpenzimet:

(Ju lutem plotësoni tabelën me të dhënat e nevojshme.)

Kodi
Ekono
mik

Kategoria
Ekonomike

Buxheti
(2014)

1

2

11000
13000

Paga dhe Mëditje

13200
21000

Shpenzime Komunale

30000

Mallra dhe Shërbime

Buxheti vjetor me Buxheti me
Buxheti
Shpenzimet Zotimet deri Buxheti i Buxheti
ligjin e buxhetit
rishikim përfundimtar deri më 31
më 31
zotuar
i
(2015)
2015
2015
dhjetor
dhjetor
(në %) shpenz
(nëse ka
2015
2015
ur
Shpenzimet
%
pasur
(në %)
(2014)
e
ndryshime)
shpenzi
mit

Buxheti dhe shpenzimet 2014

202,611
1,234,425
3,200

3
196,525
167,740
2,596

4
237,893
667,210
8,200

5
220,666
525,927
8,200

6
219,162
255,357
2,482

7
219,162
255,357
2,482

913,303

165,900
920,693

104,098
581,101

104,098
581,101

Subvencione dhe
Transfere
Investimet Kapitale

Gjithsej

1,440,236.0

366,862.57

25.47

8
219,162

9

10

63.11

Mallra dhe Shërbime
4.c) DETAJET E SHPENZIMEVE SIPAS KODEVE EKONOMIKE

Buxheti
2014
13000

1310
13130
13131
13132
13133
13140
13141
13142
13143

MALLRA DHE SHËRBIME
Emri i kategorisë ekonomike

Planifikimi
(2014)

Shpenzimet
(2014)

Buxheti
2015
%e
shpenzimit

Planifikimi
(2015)

Shpenzimet në
(2015)

%e
shpenzimit

Gjithsej Mallra dhe
Shërbime

1,229,961

167,740

13.64

675,410

255,357

37.80

SHPENZIMET E UDHËTIMIT
(NENTOTALI)

15,000

8,988

59.92

15,000

12,115

80.76

Shpenzimet e udhëtimit zyrtar
brenda vendit
Mëditja e udhëtimit zyrtar brenda
vendit
Akomodimi gjate udhëtimit zyrtar
brenda vendit
Shpenzimet tjera te udhëtimit zyrtar
brenda vendit
Shpenzimet e udhëtimit zyrtar
jashtë vendit
Mëditja e udhëtimit zyrtar jashtë
vendit
Akomodimi gjate udhëtimit zyrtar
jashtë vendit
Shpenzimet tjera te udhëtimit zyrtar
jashtë vendit

5

8,125

6,153
4,968

858

994

SHËRBIMET E
1330 TELEKOMUNIKIMIT
(NENTOTALI)

13,200

11,822

13310 Shpenzimet për internet

2

13320 Shpenzimet e telefonisë mobile

11,820

89.56

15,000

11,734

15,000

11,690
44

13330 Shpenzimet postare
13340

Shpenzimet e përdorimit të kabllit
optik

1340

SHPENZIMET PER SHËRBIME
(NENTOTALI)

581,979

193,024

1,106,226

990

20,000

779

1,075,889

101,985

550,000

187,712

13450 Shërbime shtypje- jo marketing

6,000

972

1,600

4,533

13460 Shërbime Kontraktuese Tjera

12,341

300

10,376

7,000

8,824

13,000

13410 Shërbimet e arsimit dhe trajnimit
13420
13430
13440

Shërbimet e përfaqësimit dhe
avokaturës
Shërbime te ndryshme
shëndetësore
Shërbime te ndryshme intelektuale
dhe këshilldhënëse

78.22

104,219

9.42

33.21

13470 Shërbime Teknike
13480 Shpenzimet për Anëtarësim

BLERJE E MOBILJEVE DHE
1350 PAISJEVE (ME PAK SE 1000
EURO) (NENTOTALI)
13501 Mobile (me pak se 1000 euro)

5,000

9,750

2,500

13502 Telefona (me pak se 1000 euro)

720

13503 Kompjuterë (me pak se 1000 euro)

7,988

2,500

9,750

75.01

13504
13505
13506
13507

Harduer për teknologji informative
(me pak se 1000 euro)
Makina fotokopjuese (me pak se
1000 euro)
Pajisje speciale mjekësore (me pak
se 1000 euro)
Pajisje te shërbimit policor (me pak
se 1000 euro)

13508 Pajisje trafiku (me pak se 1000 euro)

116

8,000

7,935

10751

7,000

6,940

5000

10,399

7,000

6,940

12,000

5,820

13509 Pajisje tjera (me pak se 1000 euro)

1360

BLERJE TJERA - MALLRA DHE
SHERBIME (NENTOTALI)

13610 Furnizime për zyrë
13620

99.14

352

Furnizime me ushqim dhe pije (jo
dreka zyrtare)

13630 Furnizime mjekësore
13640 Furnizime pastrimi

2935

13650 Furnizim me veshmbathje
13660 Akomodimi
13670 Municion dhe armë zjarri
13680 Tiketat siguruese(banderolat)
13681 Bllombat

1370

DERIVATET DHE LËNDËT
DJEGËSE (NENTOTALI)

13710 Vaj

12,000

8,476

70.63

48.50

13720 Nafte për ngrohje qendrore
13730 Vaj për ngrohje
13740 Mazut
13750 Qymyr
13760 Dru
13770 Derivate për gjenerator

500

13780 Karburant për vetura

11,500

1380

LLOGARITE E AVANSIT
(NENTOTALI)

13810 Avans për para te imëta (p.cash)
13820 Avans për udhëtime zyrtare
13821 Avans
13830 Avans për mallra dhe shërbime
13850 Avanc për ambasadat

1390

SHËRBIMET FINANCIARE
(NENTOTALI)

13911 Provizion Bankar-Banka Qendrore
13912 Provizion Bankar-Raiffeisen Bank
13913 Provizion Bankar-Procredit Banke
13915

Provizion Bankar-Banka Private e
Biznesit

13916 Provizion Bankar-Banka Ekonomike

8,476

12,000

5,820

13917

Provizion Bankar-NLB Banka
Prishtina

13918 Provizion për Tarifa të Ndryshme
13940 KPA-Provizioni Bankar

SHERBIMET E REGJISTRIMIT
1395 DHE SIGURIMEVE
(NENTOTALI)

3,500

1,930

55.11

3,500

1,761

3,500

1,761

14,534

8,644

11,534

8,270

50.31

13950 Regjistrimi i automjeteve

1930

13951 Sigurimi i automjeteve
13952

Taksa komunale e regjistrimit te
automjeteve

13953 Sigurimi i ndërtesave dhe tjera

1400 MIRËMBAJTJA (NENTOTALI)
14010

Mirëmbajtja dhe riparimi i
automjeteve

14020 Mirëmbajtja e ndërtesave
14021
14022

Mirëmbajtja e ndërtesave te
banimit
Mirëmbajtja e ndërtesave
administrative afariste

14023 Mirëmbajtja e shkollave
14024

Mirëmbajtja e objekteve
shëndetësore

14030 Mirëmbajtja e auto rrugëve
14031

Mirëmbajtja e auto rrugëve
regjionale

14032 Mirëmbajtja e auto rrugëve lokale

18,000

9,117

15,000

7,611
150

50.65

34

59.48

14040
14050

1,356

Mirëmbajtja e Teknologjisë
Informative
Mirëmbajtja e mobileve dhe
paisjeve

1410 QIRAJA (NENTOTALI)

2,000

340

17.00

1,200

350

29.16

1,200

350

4,000

5,213

4,000

5,213

1,000

16,465

14110 Qiraja për ndërtesa
14120 Qiraja për toke
14130 Qiraja për paisje
14140 Qiraja për makineri
14150

1420

Qiraja për përdorime tjera
hapësinore

SHPENZIMET E
MARKETINGUT (NENTOTALI)

800

315

39.37

14210 Reklamat dhe konkurset

315

14220 Botimet e publikimeve
14230 Shpenzimet per informim publik

1430

SHPENZIMET E
PËRFAQËSIMIT (NENTOTALI)

14310 Drekat zyrtare

1440

SHPENZIME-VENDIMET
EGJYKATAVE (NENTOTALI)

14410 Shpenzime-vendimet e gjykatave

3,100

3,291

3,100

3,291

106.16

130

1700

SERVISIMI I BORGJIT
(NENTOTALI)

17000 Pagesa e borxhit qeveritar

4.d). SHPENZIMET KOMUNALE

DETAJET SIPAS KODEVE EKONOMIKE

Buxheti
2014
1320

Shpenzimet Komunale
Emri i kategorisë ekonomike

Gjithsej Shpenzime
Komunale
1320 SHPENZIME KOMUNALE (NENTOTALI)

Planifikimi
(2014)

Shpenzimet
(2014)

20,200

2,597

20,200

13210 Rryma

8,000

13220 Uji

1,000

13230 Mbeturinat

1,200

13240 Ngrohja qendrore

4,000

13250 Shpenzimet telefonike

6,000

Buxheti
2015
%e
shpenzimit
12.85

Planifikimi
(2015)

Shpenzimet
(2015)

8,200

2,482

2,597

8,200

2,482

2,597

8,200

2,482

%e
shpenzimit
30.26

4.e)

INVESTIMET KAPITALE:
EKONOMIKE

DETAJET

E

SHPENZIMEVE

SIPAS

KODEVE

Buxheti
2015

Buxheti 2014
3000

INVESTIMET KAPITALE
Emri i kategorisë ekonomike

Gjithsej Investimet Kapitale
3110 NDËRTESAT (NENTOTALI)
31110 Ndërtesat e banimit
31120 Ndërtesat administrative afariste
31121 Objektet arsimore
31122 Objektet shëndetësore
31123 Objektet kulturore
31124 Objektet sportive

3120 NDËRTIMI I RRUGËVE (NENTOTALI)
31210 Ndërtimi i auto rrugëve
31220 Ndërtimi i rrugëve regjionale
31230 Ndërtimi i rrugëve lokale
31240 Trotuaret
31250 Kanalizimi

Planifikimi
(2014)

Shpenzimet
(2014)

%e
shpenzimit

Planifikimi
(2015)

Shpenzimet
(2015)

Zotimet deri
31.12.2015

%e
shpenzi
mit

31260 Ujësjellësi

3150

FURNIZIM ME RRYMË, GJENERIMI
(NENTOTALI)

31510 Furnizim me rrymë gjenerim dhe transmision

3160
31600

PAISJE (SIST.VLERA MBI 1000 EURO)
(NENTOTALI)

165,900

104,098

165,900

62.74

165,900

104,098

165,900

62.74

Pajisje të Teknologjisë Informative(ne vlere mbi
1000 euro)

31610 Pajisje të Teknologjisë Informative
31620 Mobilje
31630 Telefona
31640 Kompjuter
31650 Makina Fotokopjuese
31660 Pajisje Speciale Mjekësore
31670 Pajisje te Shërbimeve Policore
31680 Souftver
31690 Pajisje Tjera

3170 AUTOMJETE TRANSPORTI (NENTOTALI)
31700 Vetura zyrtare
31701 Kamionë
31702 Xhip dhe kombibusë

31703 Vetura të ndihmës së shpejtë
31704 Veturat e shërbimit policor
31705 Motorë
31706 Automjete transporti tjera

3180 MAKINERIA (NENTOTALI)
31800 Makineria

3190 KAPITAL TJETËR (NENTOTALI)
31900 Kapital tjetër
31910 Avans për investime

3210 TOKA (NENTOTALI)
32100 Toka

3220 PASURITË E PAPREKSHME (NENTOTALI)
32200 Pasuri e paprekshme

3310 TRANSF.KAPITALE-ENTITETE (NENTOTALI)
33100 Trans.kap.-entitetet publike

4.f) SUBVENCIONET DHE TRANSFERET: DETAJET E SHPENZIMEVE SIPAS KODEVE EKONOMIKE

Buxheti
2014
21000

Subvencione dhe Transfere
Emri i kategorisë ekonomike

Gjithsej subvensione dhe
transfere
2100 SUBVENCIONET
21110 Subvencionet për Etnitete Publike
21120 Subvencionet për Etnitete Publike
21200 Subvencionet për Etnitete Jopublike

2200 TRANSFERET
22100 Transfere për qeveri tjera
22110

Unops-projekti i administratësAgjensioni Kosovar I Pronave

22200 Pagesat për përfitues individual
22210 Pensionet bazë
22220

Pensionet për persona me aftësi te
kufizuar

22230 Pensionet e ndihmës sociale
22235 Pensionet e TMK-së
22240 Pensionet-Kategoria I
22250 Pensionet-Kategoria II

Planifikimi
(2014)

Shpenzimet
(2014)

Buxheti
2015
%e
shpenzimit

Planifikimi
(2015)

Shpenzimet
(2015)

%e
shpenzimit

22260 Pagesat për Invalidët e luftës
22270 Pagesat për invalidët civilë
22280

Pagesat e familjeve të të rënëve ne
luftë

22300 Pagesa-vendime gjyqësore

4.g) Personeli dhe struktura e pagave në vitin 2015:
(Ju lutem plotësoni tabelën me të dhënat e nevojshme dhe të bashkëngjitet organogrami i institucionit tuaj me këtë raport financiar)

Niveli

Pozitat e
Pozitat e
Buxheti i
Buxheti i
aprovuara plotësuara
aprovuar
shpenzuar për
me Ligjin
2015
aprovuara me paga deri me
për Buxhet
Ligjin e
31 dhjetor
2015
Buxhetit për
2015
paga dhe
mëditje 2015
1
2
3
4
5
Niveli i Bordit 3
3

Niveli i
menaxhmentit
të lartë
Niveli i
6
menaxhmentit
Niveli
20
profesional
Niveli
4
mbështetës
Totali

33

Totali i
pagesave
shtesë 2015

Numri i
përgjithshëm i
të punësuarve
që pranojnë
pagesa shtesë
2015

a) Orari i punës (orar i plotë/gjysëm
orari) dhe
b) Të specifikohet lloji i pagesës
shtesë, për vitin 2015

6

7

8

6
16
4
29

237,893

219,162

9,600

4

Ju lutem bashkangjitni Organogramin (strukturën organizative) të organizatës tuaj.

Zyrtar të TI dhe vozitste të kryetarit
të KRPP_së

