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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
Ky raport pasqyron punën e Komisioni Rregullativ të Prokurimit Publik (në vijim “KRPP”) dhe
funksionimin e sistemit të prokurimit publik për periudhën nga 1 janar 2021 deri në 31 dhjetor
2021. KRPP e ushtron veprimtarinë e saj në bazë 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.
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, 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 të zhvilluara në
Kosovë, sipas kontratave të nënshkruara publike gjatë periudhës 01 janar - 31 dhjetor 2021.
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. Pra, raporti paraqet në mënyrë të
detajuar edhe të dhëna statistikore në lidhje me funksionimin e sistemit të prokurimit publik në
përgjithësi, përfshirë sistemin elektronik të prokurimit.
Edhe gjatë këtij viti KRPP-ja ka 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 2021
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ka si qëllim kryesor të veprimtarisë së saj, garantimin
e mirëfunksionimit të sistemit të prokurimit publik në Kosovë, duke u fokusuar në drejtimet e
mëposhtme:
- Përmirësimi i vazhdueshëm i kuadrit ligjor
- Monitorimi i vazhdueshëm i procedurave të prokurimit të zhvilluara nga autoritetet
kontraktuese
- Përmirësimi i vazhdueshëm i Sistemit Elektronik të Prokurimit
- Ngritja e kapaciteteve administrative në fushën e prokurimit në Autoritetet Kontraktore
- Dhënia e asistencës së vazhdueshme për Autoritetet Kontraktore
- Rritja e efikasitetit të prokurimit publik
Ky raport do jetë i dobishëm 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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KORNIZA LIGJORE
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/L237, 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, e cila ofron një
sërë udhëzime operative praktike për menaxhmentin dhe stafin e KRPP-së.
Rregullorja e punës së Komisionit Rregullativ për Prokurimin Publik, është publikuar në
ueb-faqen e KRPP-së https://e-prokurimi.rks-gov.net

PËRSHKRIMI I INSTITUCIONIT - ORGANIZIMI INSTITUCIONAL
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).
Si rrjedhojë, misioni i KRPP-së është të nxis respektimin e parimeve themelore të prokurimit
lidhur me transparencën, llogaridhënien, konkurrencën e ndershme, trajtim të barabartë dhe
vlerën për para duke përmirësuar kapacitetin e sistemit të prokurimit përmes:








Avancimit të sistemit të monitorimit për zbatimin të kornizës ligjore të prokurimit publik
Zhvillimi i burimeve njerëzore, trajnimi dhe arsimi;
Avancimi i procedurave të menaxhimit të prokurimit publik;
Rrjedhë më të mirë të komunikimit në mes të të gjithë akterëve të prokurimit publik;
Prezantimin e objektivave socio-ekonomike dhe mjedisore, në kuadër të politikave të
gjelbra dhe të përgjegjshme shoqërore të prokurimit publik;
Shfrytëzimin e metodave të reja bashkëkohore në zbatimin e ligjit të prokurimit publik si:
prokurimit elektronik dhe prokurimi i centralizuar; si dhe
Ngritjen e vetëdijes së zyrtarëve për funksionimin e sistemit të prokurimit publik në
Kosovë.
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Funksionet e Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik sipas ligjit


Funksionet/përgjegjësit kryesore të KRPP-së janë të detajuara në Nenin 87 të Ligjit për
Prokurim Publik dhe mund të përmblidhen si më poshtë:
- Përgjegjësia Ligjore
- Përgjegjësia e Monitorimit
- Përgjegjësia e Trajnimit
- Përgjegjësia e Revokimit te çertifikatave te prokurimit
- Përgjegjësia e zhvillimit te prokurimit elektronik
- Përgjegjësia e nderveprimit dhe bashkëpunimit me organizata te tjera brenda dhe jashtë
vendit

Fushëveprimi
Detyrat dhe përgjegjësitë e KRPP-së përcaktohen me Ligjin për Prokurim Publik (LPP) Nr.
04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin
Nr. 05/L-092.
Struktura organizative e Komisionit Rregullativ për Prokurim Publik


Struktura organizative e Komisionit Rregullativ për Prokurim Publik përbëhet nga:
-

Bordi
Kryetari i Bordit
Departamentet dhe
Divizionet



Numri i të punësuarve në Komisionin Rregullativ për Prokurim Publik është katërdhjetë e dy
(42).



Organogrami i struktures organizative të KRPP-së është paraqitur në këtë raport si ANEX - I
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BORDI I KRPP-SË


Bordi i KRPP-së përbëhet nga:
- Kryetari i Bordit të KRPP-së
- Anëtarët e Bordit të KRPP-së

Detyrat dhe përgjegjësitë e Bordit të KRPP-së


Detyrat dhe përgjegjësitë e Bordit të KRPP-së janë:
-

Të mbikqyrë sistemin e Prokurimit Publik në Republikën e Kosovës
Të aprovojë raportin vjetor të prokurimit publik për Kuvendin dhe Qeverinë e Kosovës
Të përgatitë dhe aprovojë strategjinë dhe planin e veprimit të sistemit të prokurimit publik
të Republikës së Kosovës
Të përgatitë dhe aprovojë në baza vjetore strategjinë dhe planin e veprimit për punën e tij
Të nxjerrë dhe aprovojë rregullore të legjislacionit sekondar për sistemin e prokurimit dhe
punës së KRPP-së
Sipas nenit 90 të LPP-së, të marrë vendime lidhur me funksionimin e sistemit të prokurimit
publik dhe punën në KRPP-së
Të nënshkuajë marrëveshje me institucione kombëtare dhe ndërkombëtare
Të rishikojë dhe vlerësojë raportet e departamenteve të KRPP-së



Në pajtim me strategjinë dhe planin vjetor të punës së KRPP-së, bordi i KRPP-së çdo vit
emëron njërin anëtar të bordit si përgjegjës për punë specifike brenda KRPP-së



Kryetari i bordit përfaqëson KRPP-në dhe nënshkruan dokumentet në emër të KRPP-së



Kryetari i bordit nënshkruan dhe mbikëqyr të gjitha shpenzimet e KRPP-së.



Kryetari thërret mbledhjet e KRPP-së kur ai e konsideron të nevojshme ose kur një gjë e tillë
kërkohet nga dy (2) anëtarë të tjerë të KRPP-së



Në mungesë të kryetarit, një anëtar zëvendëson kryetarin për një periudhë kohore të caktuar



Kryetari në çdo kohë mund të autorizojë dhe delegojë detyrat tek njëri anëtar i Bordit të
KRPP-së.

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik

6

Raporti mbi aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë për vitin 2021

Departamentet dhe Divizionet e KRPP-së
Departamentet dhe Divizionet e KRPP-së janë:


Departamenti i Rregullave



Departamenti i Monitorimit



Departamenti për trajnime dhe Integrime



Departamenti i Sistemit të Prokurimit Elektronik



Zyrtari Përgjegjës për Financa



Divizioni i Shërbimeve të Përbashkëta



Zyrtari përgjegjës për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore



Zyrtari përgjegjës për Prokurim

Departamenti i Rregullave


Misioni i Departamentit të Rregullave është të vendosë rregulla të hollësishme për të siguruar
zbatimin e LPP-së si dhe interpretime në fushën e prokurimit publik si dhe nxjerrjen e
formularëve dhe përgatitjen e legjislacionit sekondar.



Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit të Rregullave janë:
-

Harton planin e punës për departamentin

-

Vendos rregulla të hollësishme për të siguruar zbatimin adekuat të LPP-së nga
autoritetet kontraktuese si dhe rregulla për përdorimin dhe ekzekutimin e secilës nga
procedurat e përcaktuara në nenet 33-37 të LPP-së me kusht që, këto rregulla të jenë
në përputhje me kërkesat dhe parimet e përcaktuara nga LPP-ja si dhe çfarëdo kërkese
të detyrueshme të BE-së për prokurim

-

Analizon dhe vlerëson proceset dhe procedurat e brendshme dhe rekomandon
ndryshime/përmirësime me qëllim të rritjes së efikasitetit në punë

-

Koordinon punën në zhvillimin e dokumenteve strategjike lidhur me prokurimin publik
të cilat hartohen nga strukturat e KRPP-së

-

Mbikëqyr pranimin e kërkesave dhe dokumenteve të bashkëngjitura të parashtruara nga
palët e interesuara vlerëson nëse nevojitet kompletim apo sqarim

-

Bashkëpunon me departamentet tjera në kuadër të institucionit për funksionimin sa më
të mirë të punëve që lidhen me politikat e prokurimit.



Drejtori i Departamentit të Rregullave raporton tek Kryetari i KRPP-së.



Në kuadër të këtij Departamenti bëjnë pjesë Divizionet në vijim:
-

Divizioni për Legjislacion

-

Divizioni për Interpretime.

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik

7

Raporti mbi aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë për vitin 2021

Departamenti i Monitorimit


Misioni i Departamentit të Monitorimit është të vëzhgojë dhe mbikëqyrë zbatimin e
dispozitave të LPP-së dhe rregullave të nxjerra nga KRPP-ja sipas autorizimit të LPP-së.



Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit për Monitorim janë:
-

Harton planin e punës për departamentin

-

Analizon dhe vlerëson proceset dhe procedurat e brendshme dhe rekomandon
ndryshime/përmirësime për sistemin dhe legjislacionin për prokurim me qëllim të
rritjes së efikasitetit dhe përgjegjësisë në punë

-

Përgatit dhe zbaton një metodologji dhe mekanizëm të përshtatshëm raportimi të
mbështetur nga sistemi elektronik i prokurimit dhe/ose një sistem tjetër të menaxhimit
të informacionit që i mundëson të vëzhgojë zbatimin e këtij ligji

-

Përgatit raporte mbi rezultatet dhe zbatimin që identifikojnë përparësitë dhe dobësitë
në zbatimin e këtij ligji ose sistemi të prokurimit

-

Identifikon ato fusha që kanë nevojë të përmirësohen dhe zhvillohen

-

Përgatit 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

-

Bën rekomandimet e duhura për ndryshimin e legjislacionit primar dhe sekondar në
fushën e prokurimit publik.



Udhëheqësi i Departamentit për Monitorim raporton tek Kryetarit i KRPP-së.



Në kuadër të këtij Departamenti bëjnë pjesë Divizionet në vijim:
-

Divizioni për Monitorim dhe Mbikëqyrje

-

Divizioni për Analizë dhe Statistika.

Departamenti për Trajnime dhe Integrime Evropiane


Misioni i Departamentit për Trajnime dhe Integrime Evropiane është të zhvillojë dhe
organizojë trajnime për programin Themelor Profesional dhe për programin e Avancuar
profesional për prokurim sipas nenit 25 të LPP-së si dhe për çështjet që lidhen me prokurimin
publik sa i përket procesit të integrimit evropian dhe më gjerë, kompetencë kjo e KRPP-së
sipas nenit 87 të LPP-së.



Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit për Trajnime dhe Integrime Evropiane janë:
-

Harton planin e punës për departamentin

-

Zhvillon module të trajnimit dhe kurikulës për kualifikimet në prokurim të zyrtarëve të
Prokurimit për trajnime Themelore dhe të Avancuara (Nivelin Qendror dhe Lokal, OE,
OJQ) duke përgatitur katalogun, programet, modulet për trajnime
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-

Identifikon personat me përvojë në prokurimin publik, të përshtatshëm për
mësimdhënie në kurset e prokurimit të hartuara nga KRPP-ja për Trajnim Themelor
dhe të Avancuar dhe për trajnime të tjera

-

Harton një listë të dokumentuar të kualifikimeve për certifikim si trajnerë dhe si
pjesëmarrës në trajnimet e prokurimit. Lista e kualifikimeve publikohet në ueb-faqen e
KRPP-së.



Drejtori i Departamentit për Trajnime dhe Integrime raporton te Kryetari i KRPP-së.



Në kuadër të këtij Departamenti bëjnë pjesë Divizionet në vijim:
-

Divizioni për Trajnim dhe

-

Divizioni për Integrime.

Departamenti i Sistemit të Prokurimit Elektronik


Misioni i Departamentit për Sistem të Prokurimit Elektronik është të udhëheqë dhe
administrojë të gjitha shërbimet e TI-së që janë në funksion të sistemit te prokurimit
elektronik.



Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore të departamentit për sistem të prokurimit elektronik janë:
-

Siguron operimin dhe funksionim e pandërprerë të shërbimeve që ofrohen nga
platforma e prokurimit elektronik

-

Udhëheq dhe menaxhon në baza ditore të gjithë stafin e TI-së përgjegjës për
administrim dhe përkrahje të sistemit të prokurimit elektronik në KRPP

-

Analizon dhe vlerëson në baza ditore funksionimin, operimin dhe performancën e
sistemit të prokurimit elektronik të implementuar në KRPP, përfshirë analizimin dhe
aprovimin e propozimeve për avancim, modifikim, riparim dhe përditësim të moduleve
dhe funksionaliteteve të sistemit të prokurimit elektronik

-

Planifikon dhe përgatit në mënyrë të detajuar planet 6 (gjashtë) mujore dhe vjetore mbi
përditësimet, përmirësimet dhe avancimet e sistemit të prokurimit elektronik për pjesën
harduerike dhe softuerike të sistemit

-

Përgatit dhe përditëson politikat e sigurisë dhe procedurat standarde të operimit të
platformës së prokurimit elektronik për t’u zbatuar nga stafi i TI-së

-

Ofron këshillime për menaxhmentin e KRPP-së në lidhje me çfarëdo që ndërlidhet me
sistem të prokurimit elektronik

-

Bashkëpunon me të gjitha palët e interesit dhe në lidhje me platformën e sistemit të
prokurimit elektronik

-

Shërben si pikë koordinuese me të gjitha palët në nivel qeveritar (MAP, MF, etj.) të
përfshira në funksionim dhe operim të sistemit të prokurimit elektronik.



Drejtori i Departamentit raporton tek Kryetari i KRPP-së.



Në kuadër të këtij Departamenti bëjnë pjesë Divizionet si vijon:
-

Divizioni i TI-së për Administrim të Sistemit të Prokurimit Elektronik, dhe

-

Divizioni për Procese të Prokurimit Elektronik,
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Zyrtari përgjegjës për Financa




Detyrat dhe përgjegjësitë e zyrtarit për Buxhet dhe Financa janë:
-

Përgatit propozimet buxhetore në koordinim me strukturat organizative të ministrisë

-

Koordinon çështjet buxhetore për të gjitha strukturat organizative të ministrisë

-

Siguron që shpenzimet financiare janë bërë në përputhje me rregullat dhe procedurat
buxhetore si dhe raporton mbi ekzekutimin buxhetor

-

Monitoron rrjedhën e parasë, llogaritë, transaksionet dhe parametrat tjerë financiar që
tregojnë performancën financiare të KRPP-së

-

Menaxhon rezervat e parasë dhe siguron se kontrolli i brendshëm financiar është i
bazuar në parimet e llogaridhënies

-

Siguron bashkëpunim të ngushtë me auditorin e brendshëm dhe të jashtëm në
përgatitjen e pasqyrave buxhetore dhe financiare të auditimit.

Zyrtari përgjegjës për Financa raporton tek Kryetari i KRPP-së.

Divizioni i Shërbimeve të Përbashkëta




Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit të Shërbimeve të Përbashkëta janë:
-

Ofron ndihmë logjistike për takimet e personelit të KRPP-së

-

Siguron mbështetje me shërbimet e teknologjisë së informacionit për ministrinë

-

Menaxhon inventarin dhe depot e KRPP-së

-

Koordinon kërkesat dhe nevojat e KRPP-së për mallra dhe pajisje të zyrës për punë

-

Menaxhon nevojat e transportit dhe automjetet e KRPP-së

-

Mirëmban dhe administron sistemin e arkivit të KRPP-së

-

Menaxhon me zyrën pritëse të KRPP-së.

Udhëheqësi për shërbime të përbashkëta raporton tek Kryetari i KRPP-së.

Zyrtari përgjegjës për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore


Zyrtari për menaxhimin e burimeve njerëzore ka mision zhvillimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit
të politikave dhe procedurave lidhur me menaxhimin dhe zhvillimin e burimeve njerëzore.



Detyrat dhe përgjegjësitë e Zyrtarit për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore janë:
-

Analizimi i nevojave të punësimit, zhvillimi i planit të personelit, koordinimi dhe
sigurimi i procesit të rekrutimit si dhe përgatitja e përshkrimeve të punës

-

Identifikimi dhe vlerësimi i nevojave për zhvillimin e kapaciteteve të personelit,
sigurimi i trajnimeve adekuate dhe vlerësimi i ndikimit të trajnimeve

-

Menaxhimi dhe mbështetja e procesit të vlerësimit të rezultateve në punë të personelit

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik
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-

Sigurimi i kompensimeve dhe përfitimeve të tjera për personelin sipas legjislacionit në
fuqi

-

Menaxhimi i veprimeve disiplinore dhe mosmarrëveshjeve midis punonjësve ose
ndërmjet punonjësve dhe menaxhmentit

-

Sigurimi i realizimit dhe mbrojtja e të drejtave të punësuarave sipas legjislacionit në
fuqi.

Zyrtari përgjegjës për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore raporton tek Kryetari i KRPP-së.

Zyrtari përgjegjës për Prokurim


Zyra e prokurimit ka si mision të sigurojë që të gjitha aktivitetet e prokurimit të institucionit
të jenë në pajtim me dispozitat e legjislacionit dhe rregullave të prokurimit si dhe zhvillimin
e strategjive dhe dokumenteve të prokurimit.



Detyrat dhe përgjegjësitë e Zyrtarit përgjegjës për Prokurim janë:



-

Përgatit, koordinon dhe zbaton planin vjetor të KRPP-se në fushën e prokurimit publik,
në pajtim me legjislacionin në fuqi

-

Siguron që të gjitha kërkesat e prokurimit janë përgatitur dhe në përputhje me rregullat
dhe procedurat e prokurimit

-

Përcakton metodologjinë e prokurimit për tender dhe procedurat e vlerësimit të
çmimeve

-

Ofron këshilla dhe asiston menaxhmentin në marrjen e vendimeve lidhur me çështjet
kontestuese që mund të dalin në rastet e ekzekutimit të kontratave

-

Koordinon dhe bashkëpunon me Agjencinë e Prokurimit Publik (APP), Komisionin
Rregullator të Prokurimit Publik (KRPP) dhe Organin Shqyrtues të Prokurimit (OSHP)
sa i përket procedurave të prokurimit publik.

Udhëheqësi i Prokurimit raporton tek Kryetari i KRPP-së.
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AKTIVITETET E PROKURIMIT PUBLIK - TË DHËNA STATISTIKORE MBI
SISTEMIN E PROKURIMIT PUBLIK NË KOSOVË GJATË VITIT 2021
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. Gjatë vitit 2021 në Kosovë janë evidentuar 160 autoritete
kontraktuese që kanë kryer prokurime, ndërsa për 16 autoritete kontraktuese prokurimet i ka
kryer Agjencioni Qendror i Prokurimit.
Përmes raporteve vjetore mbi kontratat e nënshkruara publike, të cilat autoritetet kontraktuese
gjatë janarit të vitit 2022, i kanë dërguar në mënyrë elektronike pranë Departamentit të
monitorimit, ky divizion pra i ka pranuar dhe ka kontrolluar këto raporte të dërguara nga
autoritetet kontraktuese.
Bazuar në raportet e dërguara nga autoritetet kontraktuese, shihet se gjatë vitit 2021 në tërë
Kosovën janë nënshkruar 9892 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 2021. 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 2021 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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NUMRI I KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA GJATË VITIT 2021
NUMRI I KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA
Autoritetet
kontraktuese

Viti 20211

Viti 2018

Viti 2019

Viti 2020

Qeveritare

9074

9216

8039

7175

Kompani
publike

3335

3225

2888

2712

Tjera/OJQ

3

20

8

5

Gjithësej:

12412

12461

10935

9892

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.
Analiza e kontratave të nënshkruara fillohet me ndarjen e autoriteteve kontraktuese në organizata
buxhetore – Qeveritare, Kompani publike dhe të Tjera-OJQ. Duke u bazuar në këtë ndarje, në
Tabelen 1 dhe Grafikonin Nr.1 pasqyrohet numri i kontratave të nënshkruara gjatë katër viteve të
fundit nga autoritetet kontraktuese në fjalë.

Numri i kontratave të nënshkruara gjatë viteve 2018
, 2019,2020 dhe 2021
10000

9074 9216

9000

8039

8000

7175

7000
6000
5000

3335 3225

4000

2888 2712

3000
2000
3

1000

20

14

5

0

Qeveritare
Nr i kontratave 2018

Kompani publike
Nr i kontratave 2019

Nr i kontratave 2020

Tjera
Nr i kontratave 2021

Grafikoni 1
1

Në numrin e kontratave të nënshkruara janë përfshirë edhe 149 aneks kontrata dhe 3571 kontrata me vlerë
minimale ( deri në 1000 Euro)
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VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA GJATË VITIT 2021
VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA (€)

Vlera e
kontratave 2018

Autoritetet
kontraktuese

Qeveritare
Kompani
publike
Tjera/OJQ

Gjithësej:

Vlera e
kontratave 2019

Vlera e
kontratave
2020

Vlera e
kontratave
20212

533,708,962.76

648,915,705.35

430,545,294.42

347,516,085.90

97,519,718.76

129,081,829.61

63,841,131.20

80,178,368.86

394,004.50

3,398,500.08

4,925,480.97

1,927,761.04

631,622,686.02

781,396,035.04

499,311,906.59

429,622,215.80

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

Vlera e kontratave të nënshkruara gjatë viteve 2018 ,
2019,2020 dhe 2021
648,915,705.35
700,000,000.00
600,000,000.00
533,708,962.76
430,545,294.42
500,000,000.00

347,516,085.90

400,000,000.00
300,000,000.00

80,178,368.86

200,000,000.00

129,081,829.61
63,841,131.20
97,519,718.76

100,000,000.00

4,925,480.97

3,398,500.08
394,004.50
1,927,761.04

0.00

Qeveritare
Vlera e kontrat. 2018

Kompani publike

Vlera e kontrat. 2019

Vlera e kontrat. 2020

Tjera
Vlera e kontrat. 2021

Grafikoni 2

2

Në vlerën e kontratave të nënshkruara është përfshirë edhe vlera e aneks kontratave në vlerë prejë 3,206,575.04€
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Grafikoni nr.3 e pasqyron strukturën, apo pjesëmarrjen e vlerës së kontratave të nënshkruara
gjatë vitit 2021. Organizatat buxhetore - Qeveritare marrin pjesë me 80.89%, Kompanitë
publike me 18.66%, derisa te autoritetet Tjera – OJQ - të me vetëm 0.45% në vlerën e
përgjithshme të kontratave të nënshkruara.

Struktura e vlerës së kontratave të nënshkruara gjatë
vitit 2021

Qeveritare
80.89%
Kompani publike
18.66%

Tjera
0.45%
Qeveritare

Kompani publike

Tjera

Grafikoni 3
PJESËMARRJA E VLERËS SË KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA NË BRUTO
PRODUKTIN VENDOR (BPV3 = 7, 600, 700, 000.00) GJATË VITIT 2021

PJESËMARRJA E VLERËS SË KONTRATAVE TË
NËNSHKRUARA NË BRUTO PRODUKTIN VENDOR GJATË
VITIT 2021
Pjesëmarrja e
Prokurimeve
Publike në BPV
5.65%

Grafikoni 4
3

Burimi: Ministria e Integrimit Evropian
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NUMRI TOTAL DHE VLERA FINANCIARE E KONTRATAVE VJETORE PËRMES
PROCEDURAVE TË PROKURIMIT MBI PRAGJET FINANCIARE TË BE-së GJATË
VITIT 2021

NUMRI TOTAL DHE VLERA FINANCIARE E KONTRATAVE VJETORE PËRMES
PROCEDURAVE TË PROKURIMIT MBI PRAGJET FINANCIARE TË BE-SË (€)
Vlera e kontratave
2021

Lloji i kontratave:

Numri i
kontratave 2021

109,339,580.84

176

Shërbime: (Mbi 144,000.00)

50,802,164.63

111

Konkurs i projektimit: (Mbi 144,000.00)

0.00

0

Punë: (Mbi 5,548,000.00)

0.00

0

160,141,745.47

287

Furnizime: (Mbi 144,000.00)

Gjithësej:
Tabela 3

VLERA E KONTRATAVE TË NËSHKRUARA GJATË VITIT 2021 SIPAS BURIMEVE
TË FINANCIMIT

VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA SIPAS BURIMEVE TË FINANCIMIT (€)
Vlera e
Vlera e
Vlera e
Vlera e
Burimet e
kontratave
kontratave 2018
kontratave 2019
kontratave 2020
financimit
2021
Të hyrat
134,266,540.98
129,081,829.61
64,561,429.20
80,178,368.86
vetanake4
Buxheti i
Kosovës

496,962,140.54

648,915,705.35

429,706,444.42

347,516,085.90

Donacione

394,004.50

3,398,500.08

5,044,032.97

1,927,761.04

Gjithsej

631,622,686.02

781,396,035.04

499,311,906.59

429,622,215.80

Tabela 4

4

Të hyrat vetanake paraqesin të hyrat e Kompanive Publike.

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik

16

Raporti mbi aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë për vitin 2021

Vlera e kontratave të nënshkruara gjatë viteve 2018 , 2019,20209 dhe 2021
sipas burimeve të financimit
700,000,000.00
648,915,705.35
600,000,000.00
500,000,000.00

429,706,444.42
496,962,140.54

400,000,000.00

347,516,085.90

300,000,000.00
200,000,000.00
80,178,368.86
134,266,540.98
129,081,829.61

1,927,761.04

64,561,429.20

100,000,000.00

394,004.50
5,044,032.97
3,398,500.08

0.00

Të Hyrat vetanake
Vlera e kontrat. 2018

Bugjeti i Kons.i Kosovës

Vlera e kontrat. 2019

Donacione

Vlera e kontrat. 2020

Vlera e kontrat. 2021

Grafikoni 4
Në tabelën nr. 4 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
2021 është 80,178,368.86 €. Nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës vlera e kontratave të
nënshkruara arrin 347,516,085.90 €, derisa nga donacionet vlera e kontratave të nënshkruara arrin
1,927,761.04 €.

Pjesëmarrja në vlerën e kontratave të nënshkruara gjatë
vitit 2021 sipas burimeve të financimit
Bugjeti i Kons.i
Kosovës
80.89%

Donacione
0.45%

Të Hyrat
vetanake
18.66%
Të Hyrat vetanake
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Grafikoni 5
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 18.66%, Buxheti i
Konsoliduar i Kosovës me 80.89%, kurse nga donacionet me 0.45%.

VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA GJATË VITIT 2021 SIPAS LLOJIT
TË PROKURIMIT

VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA SIPAS LLOJIT TË PROKURIMIT (€)
Vlera e
Vlera e
Vlera e
Vlera e
Lloji i
kontratave
kontratave
kontratave 2018
kontratave 2019
prokurimit
2020
2021
Furnizim

181,870,671.15

235,430,873.96

221,932,503.76

166,604,066.76

Shërbime

92,320,204.14

111,247,767.38

66,894,988.70

77,019,352.32

Konkurs i
projektimit

554,212.40

648,304.00

516,320.00

286,860.67

Punë

356,877,598.33

434,069,089.70

209,968,094.13

185,711,936.05

Gjithësej:

631,622,686.02

781,396,035.04

499,311,906.59

429,622,215.80

Tabela 5
Bazuar në llojin e prokurimit, që kontratat kanë si objekt të tyre, në tabelën nr. 5 dhe grafikonin
nr. 6, vlera e kontratave të nënshkruara për furnizime gjatë vitit 2021 arrin në 166,604,066.76 €.
Vlera e kontratave të nënshkruara për shërbime është 77,019,352.32 €, dhe vlera e kontratave të
nënshkruara për konkurs projektimi është 286,860.67€. Ndërsa vlera e kontratave të nënshkruara
për punë arrin në 185,711,936.05 €.
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Vlera e kontratave të nënshkruara gjatë viteve 2018 , 2019,2020 dhe
2021 sipas llojit të prokurimit
434,069,089.70

450,000,000.00
400,000,000.00
356,877,598.33

350,000,000.00

300,000,000.00
250,000,000.00
200,000,000.00

235,430,873.96
221,932,503.76
181,870,671.15
166,604,066.76

185,711,936.05
209,968,094.13

77,019,352.32

150,000,000.00

111,247,767.38
92,320,204.14 66,894,988.70

648,304.00
516,320.00
554,212.40 286,860.67

100,000,000.00
50,000,000.00
0.00

Furnizim
Vlera e prokurimeve 2018

Shërbime

Vlera e prokurimeve 2019

Konkurs i
projektimit
Vlera e prokurimeve 2020

Punë
Vlera e prokurimeve 2021

Grafikoni 6
Grafikoni nr 7, paraqet strukturën, apo pjesëmarrjen e kontratave të nënshkruara, sipas vlerës
në totalin e kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2021.

Struktura e vlerës së kontratave të nënshkruara gjatë vitit
2021 sipas llojit të prokurimit
Punë
43.23%

Furnizim
38.78%

Konkurs i
projektimit
0.07%

Shërbime
17.92%
Furnizim

Shërbime

Konkurs i projektimit

Punë

Grafikoni 7
Kontratat për furnizime marrin pjesë me 38.78%, kontratat për shërbime me 17.92%, kontratat
për konkurs të projektimit me 0.07%, ndërsa kontratat për punë marrin pjesë me 43.23%
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KONTRATAT E NËNSHKRUARA GJATË VITIT 2021 SIPAS VLERËS SË
PROKURIMIT

VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA SIPAS VLERËS SË PROKURIMIT (€)
Vlera e
Vlera e
Vlera e
Lloji i vlerës
Vlera e
kontratave
kontratave
kontratave
së
kontratave
2018
2019
2020
prokurimit
2021
Vlerë e
443,215,634.22
553,935,201.43
318,971,649.46
260,897,074.73
madhe
Vlerë e
mesme

172,588,576.84

210,746,301.72

168,442,815.46

157,065,604.68

Vlerë e
vogël

11,746,993.37

12,885,351.93

8,831,940.16

9,029,485.12

Vlerë
minimale

4,071,481.59

3,829,179.96

3,065,501.51

2,630,051.27

Gjithësej :

631,622,686.02

781,396,035.04

499,311,906.59

429,622,215.80

Tabela 6

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 2021 është 260,897,074.73 €.
Kontratat e nënshkruara me vlerë të mesme arrijnë shumën prej 157,065,604.68 €, vlera e
kontratave të nënshkruara me vlerë të vogël është 9,029,485.12 €, derisa vlera e kontratave të
nënshkruara me vlerë minimale është 2,630,051.27 €.
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 2021, është 60.73%. Kontratat me vlera të
mesme marrin pjesë në vlerën e përgjithshme të kontratave të nënshkruara me 36.56%. Kontratat
me vlerë të vogël marrin pjesë në vlerën e përgjithshme të kontratave të nënshkruara me 2.10%,
derisa kontratat me vlerë minimale marrin pjesë me 0.61%.

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik

20

Raporti mbi aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë për vitin 2021

Vlera e kontratave të nënshkruara gjatë viteve 2018 , 2019,2020 dhe
2021 sipas vlerës së prokurimit
600,000,000.00
553,935,201.43
500,000,000.00

443,215,634.22

400,000,000.00

318,971,649.46
300,000,000.00

260,897,074.73
210,746,301.72
172,588,576.84
168,442,815.46 157,065,604.68

200,000,000.00

8,831,940.16
3,065,501.51
2,630,051.27
12,885,351.93
3,829,179.96
9,029,485.12
11,746,993.37
4,071,481.59

100,000,000.00
0.00

Vlerë e madhe
Vlera e prokurimeve 2018

Vlerë e mesme

Vlera e prokurimeve 2019

Vlerë e vogël

Vlerë minimale

Vlera e prokurimeve 2020

Vlera e prokurimeve 2021

Grafikoni 9

Struktura e vlerës së kontratave të nënshkruara gjatë
vitit 2021 sipas llojit të vlerës së prokurimit

Vlerë e madhe
60.73%

Vlerë e mesme
36.56%

Vlerë e vogël
2.10%
Vlerë minimale
0.61%
Vlerë e madhe

Vlerë e mesme

Vlerë e vogël

Vlerë minimale

Grafikoni 10
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VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA GJATË VITIT 2021 SIPAS
PROCEDURAVE TË PROKURIMIT

VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA SIPAS PROCEDURAVE TË PROKURIMIT (€)
Vlera e
Vlera e
Vlera e
Lloji i
Vlera e
kontratave 2018
kontratave 2019
kontratave 2020
procedurave:
kontratave 2021
Procedurë e
hapur

559,457,758.80

690,524,312.30

430,276,184.21

366,146,289.11

Procedurë e
kufizuar

3,835,107.58

4,917,179.96

367,591.00

451,994.35

Konkurs
projektimi

439,267.14

977,714.20

630,661.80

350,513.34

0.00

330,247.46

51,658,934.60

68,443,389.16

56,807,918.29

51,998,078.42

Kuotimi i
çmimeve

12,123,641.88

12,356,308.94

7,601,746.25

8,046,879.31

Procedurë për
vlerë minimale

4,107,976.02

3,846,883.02

3,627,805.04

2,628,461.27

631,622,686.02

781,396,035.04

499,311,906.59

429,622,215.80

Procedurë
konkurruese me
negociata
E negociuar pa
publikim të
njoftimit të
kontratës

Gjithsejt :

0.00

0.00

Tabela 7
Analiza e kontratave të nënshkruara,të ndara sipas llojit të procedurave në tabelën nr.7 dhe në
grafikonin nr.11, tregon se vlera e kontratave të nënshkruara sipas procedurës së hapur gjatë vitit
2021 është 366,146,289.11 €, derisa sipas procedurës së kufizuar gjatë vitit 2021 451,994.35€.
Vlera e kontratave të nënshkruara sipas procedurës konkurs projektimi, gjatë vitit 2021,është
350,513.34€,Kurse sipas procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit të kontratës është
51,998,078.42€ dhe vlera e kontratave të nënshkruara sipas procedurës kuotim i çmimeve, gjatë
vitit 2021, është 8,046,879.31€.
Ndërkaq, sipas procedurës për vlerë minimale, vlera e kontratave të nënshkruara,gjatë vitit
2021,është 2,628,461.27€.
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Grafikoni 11

Gjithësej - Pjesëmarrja e vlerës së kontratave të
nënshkruara gjatë vitit 2021 sipas procedurave

Proc. e negociuar
pa publikim të
njoftimit të
kontratës
12.10%

E kufizuar
0.11%

Kuotimi i çmimeve
1.87%
Procedurë për
vlerë minimale
0.61%

Procedurë
konkurruese me
negociata
0.00%

Konkurs projektimi
0.08%

Procedurë e hapur
85.23%

Grafikoni 12
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Analiza e strukturës, apo e pjesëmarrjes së procedurave të zbatuara gjatë vitit 2021, në grafikonin
nr. 12, na tregon se pjesëmarrja e procedurës së hapur në vlerën e përgjithshme të kontratave të
nënshkruara është 85.23%, 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
12.10%.
Pjesëmarrja e procedurave sipas kuotimit të çmimeve është 1.87% dhe sipas vlerës minimale merr
pjesë me 0.61%, e kufizuar 0.11%, kurse konkurset e projektimit marrin pjesë vetëm me 0.08% në
vlerën e kontratave të gjithëmbarshme të nënshkruara gjatë vitit 2021.
Në grafikonin 12.a me qellim te analizave me detale eshte paraqitur vlera e kontratave të
nënshkruara sipas procedurave të negociuara pa publikimin e njoftimit per kontrate (duke mos
perfshire kontratat per punë shtesë), pra puna shtesë nuk janë perfshire (ato janë trajtuar si
procedure e hapur meqë rrjedhin nga nje aktivitet i procedurave të hapura). Andaj pjesëmarrja e
procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit të kontratës (pa perfshire kontrata shtese) gjatë
vitit 2021 është 11.36%.

Gjithësej - Pjesëmarrja e vlerës së kontratave të
nënshkruara gjatë vitit 2021 sipas procedurave; (pa
perfshire kontratat shtese)
Proc. e negociuar
pa publikim të
njoftimit të
kontratës
11.36%

E kufizuar
0.11%

Kuotimi i çmimeve
1.87%
Procedurë për
vlerë minimale
0.61%

Procedurë
konkurruese me
negociata
0.00%

Konkurs projektimi
0.08%

Procedurë e hapur
85.97%

Grafikoni 12.a
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Qeveritare : Pjesëmarrja e vlerës së kontratave të
nënshkruara gjatë vitit 2021 sipas procedurave
Proc. e negociuar
pa publikim të
njoftimit të
kontratës
12.45%

Kuotimi i çmimeve
1.70%

Procedurë për
vlerë minimale
0.48%

E kufizuar
0.13%
Procedurë
konkurruese me
negociata
0.00%

Konkurs projektimi
0.10%

Procedurë e hapur
85.14%

Grafikoni 13
Grafikoni 13 pasqyron përdorimin e procedurave të prokurimit te organizatat buxhetore apo
Qeveritare. Derisa grafikoni 14 pasqyron përdorimin e procedurave të prokurimit te Kompanitë
Publike dhe grafikoni 15 paraqet perdorimin e procedurave të prokurimit te organizatat tjeraOJQ-të.
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Kompani publike : Pjesëmarrja e vlerës së kontratave të
nënshkruara gjatë vitit 2021 sipas procedurave
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Procedurë e hapur
85.25%

Grafikoni 14

Tjera: Pjesëmarrja e vlerës së kontratave të nënshkruara
2021 sipas procedurave
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gjatë vitit
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0.00%
Procedurë e hapur
100.00%

Grafikoni 15
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KONTRATAT E NËNSHKRUARA DHE ANEKS-KONTRATAT GJATË VITIT 2021

VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA DHE ANEKS-KONTRATAVE GJATË VITIT
2019,2020 DHE 2021 (€ )
Kontratat:

Vlera
2019(€ )

Pjesëmarrja
2019 (%)

Vlera
2020(€ )

Pjesëmarrja
2020 (%)

Vlera
2021(€ )

Pjesëmarrja
2021 (%)

Kontratat e
nënshkruara

768,308,004.26

98.33

494,318,796.94

99.00

426,415,640.76

99.25

Aneks kontratat

13,088,030.78

1.67

4,993,109.65

1.00

3,206,575.04

0.75

781,396,035.04

100.00

499,311,906.59

100.00

429,622,215.80

100

Gjithsej

Tabela 8

Struktura e vlerës së kontratave të nënshkruara gjatë
vitit 2021 dhe aneks kontratave

Kontratat
99.25%

Aneks -kontratat
0.75%

Grafikoni 16

Nga tabela e mësipërme nr.8 dhe grafikoni nr.16,evidentohet se vlera e kontratave të
nënshkruara gjatë vitit 2021 është 426,415,640.76€, me një pjesëmarrje prej 99.25% në vlerën
e gjithëmbarshme të kontratave të nënshkruara e që është 429,622,215.80€, kurse vlera e aneks
kontratave arrin në 3,206,575.04€, apo me pjesëmarrje 0.75% në vlerën e gjithëmbarshme të
kontratave të nënshkruara e që është 429,622,215.80€.
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VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA SIPAS OPERATORËVE EKONOMIK
VENDORË DHE JO-VENDORË

Nga analiza e bërë vlerës së kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2021, të ndara sipas shpërblimit
me kontratë në operatorë ekonomik Vendor, pjesëmarrja në vlerën e përgjithshme të kontratave
të nënshkruara është 94.96%. Derisa operatorët Jo-Vendor pjesëmarrja në vlerën e
përgjithshme të kontratave të nënshkruara është 5.04%.

STRUKTURA E VLERËS SË KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA GJATË VITIT
2021 SIPAS OPERATORËVE EKONOMIK VENDORË - JO-VENDOR

Operatorët Ekonomik:
OE: Vendor
OE: Jo-Vendor
Gjithësej :

Numri i
kontratave:

Vlera e
kontratave:

Pjesëmarrja %

9781

407,987,963.68

94.96

111

21,634,252.12

5.04

9892

429,622,215.80

100.00

Tabela 9

Struktura e vlerës së kontratave të nënshkruara gjatë vitit
2021 sipas Operatorve Ekonomik Vendorë - Jo Vendor

Operatoret
ekonomik Vendor
94.96%

Operatoret
ekonomik: Jo
Vendor
5.04%

Grafikoni 17
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VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA SIPAS AFATIT KOHOR PËR
PUBLIKIM GJATË VITIT 2021

VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA SIPAS AFATIT KOHOR TË
PUBLIKIMIT GJATË VITIT 2019,2020 DHE 2021 (€)
Afatet e
publikimit:
Afate
normale
kohore
Shkurtim i
afatit

Vlera e
kontratave
2019

673,828,876.64

Pjesëmarrja
%

86.23

Vlera e
kontratave
2020

418,231,797.84

Pjesëmarrja
%

83.76

Vlera e
kontratave
2021

Pjesëmarrja
%

326,079,971.53

75.90

107,567,158.40

13.77

81,080,108.75

16.24

103,542,244.27

24.10

781,396,035.04

100.00

499,311,906.59

100.00

429,622,215.80

100.00

Gjithsej
Tabela 10
Të dhënat në tabelën nr.10, vlera e kontratave të nënshkruara nga autoritetet kontraktuese me
afate normale kohore të publikuara është 326,079971.53€ dhe me pjesëmarrje prej 75.90% në
vlerën e gjithëmbarshme të kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2021. Kurse vlera e kontratave
të nënshkruara të publikuara me afat të shkurtuar arrin në 103,542,244.27€, gjegjësisht me
pjesëmarrje prej 24.10 % në numrin e përgjithshëm të kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2021

VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA SIPAS KRITERIT PËR DHËNIE
KONTRATE GJATË VITIT 2021

VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA SIPAS KRITERIT PËR DHËNIE GJATË VITIT
2019,2020 DHE 2021(€)
Kriteret për
dhënie
kontrate
Çmimi më
i ulët
Çmimi
ekonomikisht
më i
favorshëm
Gjithsej :

Vlera e
kontratave
2019
775,304,750.28

(%)

99.22

6,091,284.76

0.78

781,396,035.04

100.00

Vlera e
kontratave
2020
497,442,294.26

1,869,612.33

499,311,906.59

(%)

99.63

0.37

100.00

Vlera e
kontratave
2021

(%)

425,814,098.53

99.11

3,808,117.27

0.89

429,622,215.80

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 425,814,098.53 €, me pjesëmarrje prej 99.11% në
vlerën e gjithëmbarshme të kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2021. Ndërkaq, vlera e
kontratave të nënshkruara sipas kriterit për dhënie çmimi ekonomikisht më të favorshëm arrin
në 3,808,117.27€, gjegjësisht me pjesëmarrje prej 0.89 % në numrin e përgjithshëm të
kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2021, gjithnjë duke u bazuar në raportet e AK.

NUMRI MESATAR I OFERTUESVE QË KANË KONKURUAR PËR NJË TENDER
GJATË VITIT 2021
Grafikoni nr. 18 na pasqyron numrin mesatar të ofertuesve që kanë konkuruar për një tender
apo prokurim në Kosovë gjatë viteve 2017 deri 2021. Mesatarja gjatë këtyre viteve del se për
një tender kanë ofertuar 4.5 operatorë ekonomik.

Numri mesatar i OE që kanë konkuruar për
një tender gjatë viteve 2017 - 2021
10
9
8
7
6
5
4

5
4.17

4.4

4.8

4.0

3
2
1

Grafikoni 18
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VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA GJATË VITEVE 2016-2021

Grafiku i vlerës së kontratave të nënshkruara gjatë viteve
2016 deri 2021
900,000,000.00
800,000,000.00
700,000,000.00

641,298,561.48
580,552,399.19

600,000,000.00

781,396,035.04
499,311,906.59
429,622,215.80

631,622,686.02

500,000,000.00
400,000,000.00
300,000,000.00
200,000,000.00
100,000,000.00

0.00

Viti 2016

Viti 2017

Viti 2018

Viti 2019

Viti 2020

Viti 2021

Grafikoni 19
Grafikoni nr. 19 na paraqet diagramin e vlerës së kontratave të nënshkruara gjatë viteve
2016 deri 2021.
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NUMRI DHE VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA NË KOSOVË NGA
AUTORITETET KONTRAKTUESE GJATË VITIT 2021

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
38
39

Autoritetet kontraktuese
Administrata Tatimore e Kosovë
Agjencia e menaxhimit emergjent
Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale
të Kosovës
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Paisje
Medicinale
Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarise
Agjencia Kadastrale e Kosovës
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Agjencia për krahasim dhe verifikim të pronës
Agjencia Pyjore e Kosovës
Agjencia Qendrore e Prokurimit
AMBIENTI SH.A. Ferizaj
Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës
Akademia e Kosavës për Siguri Publike
Akademija e Shkencave dhe e Arteve te Kosoves
Bibloteka Kombetare e Kosoves
Community Development Initiatives
Dogana e Kosovë
FONDI I SIGURIMIT SHENDETESOR
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës
Hortikultura Sh.a. Prishtinë
Infrakos SH.A
Inspektorati Policor i Kosovës
Institucioni i Avokatit te Popullit
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale
KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE
Kompania per menaxhimin e deponive ne Kosove
Komuna Junik
Komuna Kline
Komuna Zubin Potoku
Komuna Dragash
Komuna e Deçanit
Komuna e Drenasit
Komuna e Fushë Kosovës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Gjilanit
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Nr. i
kont.

VLERA E
KONTRATAVE
(€)

(%)

29
11

257,897.44
180,221.53

0.06
0.04

42

751,522.53

0.17

7

34,657.76

0.01

5

34,958.49

0.01

1,631,793.01
958,589.90
78,543.00
839,952.40
502,363.67
386,235.37
11,199,398.59
24,070.09
63,488.21
1,148,013.74
60,133.19
159,775.99
1,927,761.04
953,811.36
15,198.06
216,082.65
69,688.16
51,093.66
68,912.72
65,768.22
1,331,240.87
1,716,345.77
79,128.06
2,467,220.08
2,705,668.51
606,369.00
4,757,359.11
1,832,985.38
2,196,736.08
3,280,851.67
5,310,912.03
2,886,674.02
13,667,891.00
4,944,675.53

0.38
0.22
0.02
0.20
0.12
0.09
2.61
0.01
0.01
0.27
0.01
0.04
0.45
0.22
0.00
0.05
0.02
0.01
0.02
0.02
0.31
0.40
0.02
0.57
0.63
0.14
1.11
0.43
0.51
0.76
1.24
0.67
3.18
1.15

20
36
5
35
30
13
91
5
23
25
24
50
5
55
6
26
34
49
14
26
48
28
26
79
21
26
119
33
139
48
145
88
174
97

32

Raporti mbi aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë për vitin 2021

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
81
82
83
84
85
86

Komuna e Graqanicës
Komuna e Istogut
Komuna e Kamenices
Komuna e Lypjanit
Komuna e Mamushës
Komuna e Novobërdës
Komuna e Obiliqit
Komuna e Pejës
Komuna e Podujevës
Komuna e Prishtinës
Komuna e Prizrenit
Komuna e Rahovecit
Komuna e Vitisë
Komuna Ferizaj
Komuna Hani i Elezit
Komuna Kaqanik
Komuna Kllokot
Komuna Leposavic
Komuna Malisheve
Komuna Mitrovica e Veriu
Komuna Mitrovicë
Komuna Partesh
Komuna Ranilug
Komuna Shtërpcë
Komuna Shtime
Komuna Skenderaj
Komuna Suharekë
Komuna Vushtrri
Komuna Zvecan
Korporata Energjetike e Kosovës
KOSTT SH.A
KRM Çabrati sh.a. Gjakovë
KRM EKOREGJIONI SH.A. -PRIZREN
KRM PASTËRTIA SH.A. FERIZAJ
KRM Pastrimi Prishtinë
KRM Uniteti Sh.A - Mitrovicë
KRU “BIFURKACIONI” SHA - FERIZAJ
KRU Ambienti Peje
KRU Drini i Bardhë- Pejë
KRU HIDRODRINI Sh.A.
KRU Hidromorava sh a Gjilan
KRU Hidroregjioni Jugor sh.a Prizren
KUR Mitrovica Sh.A.
KUR Prishtina Sh a
KRU Radoniqi&Dukagjini sha
KRU..Gjakova'' Sh.a Gjakovë
Kuvendi i Republikës së Kosovës
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64
110
103
201
29
28
89
196
167
338
300
138
57
116
56
106
9
49
133
67
99
18
27
34
94
92
211
177
38
522
153
18
90
10
57
36
20
57
7
21
83
53
19
59
28
63
20

3,403,403.64
2,924,457.48
2,568,218.90
6,289,967.77
301,822.64
426,397.51
3,226,903.54
12,479,251.70
6,365,363.98
27,935,210.05
18,866,131.10
13,261,810.25
5,419,746.40
6,840,439.33
377,884.03
3,487,772.29
191,991.87
1,305,004.26
3,744,167.47
5,825,524.34
4,208,215.94
621,021.59
307,642.24
1,305,124.19
2,301,496.40
4,881,131.21
5,749,405.00
5,483,214.84
812,003.61
32,463,743.65
12,906,941.31
73,458.63
755,935.52
196,530.74
4,462,002.44
184,665.17
67,999.30
243,819.81
19,106.50
504,109.86
549,001.06
690,399.54
160,452.97
2,372,119.51
66,978.36
2,663,520.93
276,951.38

0.79
0.68
0.60
1.46
0.07
0.10
0.75
2.90
1.48
6.50
4.39
3.09
1.26
1.59
0.09
0.81
0.04
0.30
0.87
1.36
0.98
0.14
0.07
0.30
0.54
1.14
1.34
1.28
0.19
7.56
3.00
0.02
0.18
0.05
1.04
0.04
0.02
0.06
0.00
0.12
0.13
0.16
0.04
0.55
0.02
0.62
0.06
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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
124
125
126
127
128
129
130
131

Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
Ministria e Bujqësis Pylltaris. dhe Zhvillimit Rural
Ministria e Drejtësisë
Ministrija e Ekonomis
Ministria e Financave
Ministria e Infrastruktures
Ministria e Mjedisit. Planifikimi Hapësinor
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Ministria e Mbrojtjes
120 Ministrija e Zhvillimit Rajonal
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporë
Ministria e Pushtetit Lokal
Ministria e Shendetsis
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Ministria për Komunitete dhe Kthim
NPL Prishtina Parking Sh.A
N.P.L. PALLATI I RINISË SH a
Ndërmarrja Publike Banesore Sh.A
NH Ibër Lepenc sh.a
NP NGROHTORJA E QYTETIT GJAKOVE
Ngrohtorja e qytetit Termokos Sh.A.
NPL. PASTRIMI SH. A H. Elezit
Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa
Policia e Kosovës
Posta e Kosovës Sh.A.
QENDRA E MJEKËSISË URGJENTE
Qendra e Shëndetit Mendor - Pejë
Qendra e Shëndetit Mendor dhe ShIB Prizren
Qendra e shendetit mendor dhe SHIB-Mitrovicë
Qendra e Shendetit Mendor Gjakove
Qendra e Shëndetit Mendor Prishtinë
QENDRA E STUDENTEVE
Qendra Klinike Stomatologjike Universitare e Kosovës
Qendra Klinike Universitare e Kosoves
Qendra Kombetare e Kosoves per Transfuzionin e
Gjakut
Qendra kombetare e mjekesise se punes - Gjakove
Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare- Prishtinë
QENDRA MULTIFUNKSIONALE SH.A
Qendra per Integrimin dhe Rehabilitimin e te
Semureve Kronik Psikatrik - Shtime
QENDRA SHENDETESORE MENTALE HAREJA
Radio Televisioni I Kosovës
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor i Kosovës
Sherbimi I Shendetit Mendor - GJILAN
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63
18
30
15
35
65
26
78
53
24
23
74
13
15
63
70
18
37
48
48
27
8
37
19
7
107
33
5
9
22
12
12
8
23
13
369

15,235,232.67
217,499.53
2,160,291.86
117,778.44
1,209,810.03
16,175,497.38
627,645.85
4,350,663.78
6,532,443.99
69,333.05
545,789.91
9,210,764.82
414,108.49
33,579.24
11,518,051.25
655,048.66
320,260.82
400,656.70
96,999.49
1,151,939.60
209,472.36
355,715.60
545,233.21
84,285.24
5,018.49
3,638,192.94
778,111.74
6,900.00
14,600.18
47,977.89
26,402.98
17,577.72
85,357.50
1,371,033.58
105,072.60
10,868,307.73

3.55
0.05
0.50
0.03
0.28
3.77
0.15
1.01
1.52
0.02
0.13
2.14
0.10
0.01
2.68
0.15
0.07
0.09
0.02
0.27
0.05
0.08
0.13
0.02
0.00
0.85
0.18
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.02
0.32
0.02
2.53

22

1,162,774.48

0.27

16
32
22

97,967.56
96,871.52
95,127.30

0.02
0.02
0.02

8

99,273.16

0.02

4
52
21
6

49,376.40
389,076.15
333,387.27
23,728.10

0.01
0.09
0.08
0.01
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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

Higjiena sh.a. Deçan
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës
Spitali i Përgjithshëm- Ferizaj
Spitali i Pergjithshem Gjakove
Spitali i Pergjithshem Gjilan
Spitali i Përgjithshëm Mitrovicë
Spitali i Pergjithshem Peje
Spitali i Pergjithshem Prizren
Spitali Vushtrri
Stacioni i autobusave Gjakov
Stacioni i autobusave Peje
STACIONI I AUTOBUSËVE Sh.A PRISHTINË
Telekomi i Kosoves Sh a
TRAFIKU URBAN SH.A Prishtine
Trainkos Sh.a
Trepça Sh a
Trepça-Ndërmarrje në Administrim të AKP-së –
Zvecan
Universiteti Ukshin Hoti Prizren
Universiteti Haxhi Zeka Peje
Universiteti i Mitrovicës Isa Boletini
Universiteti i Gjakovës-Fehmi Agani
Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina
Universiteti Publik Kadri Zeka Gjilan
Ndërmarrje Publike Lokale Përparimi SH.A.
Javno - komunalno produzece Ekologija d.d.
Zyra e Kryeministrit
Zyra e Presidentit të Republikes se Kosovës
Zyra Kombetare e Auditimit
Gjithësej:
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4
50
164
33
59
40
75
54
44
47
3
3
25
59
24
55
130

309,051.00
2,847,197.74
27,546,996.78
482,886.72
756,867.29
627,783.62
552,244.92
629,178.20
1,668,031.60
150,476.52
4,259.00
1,673.19
37,343.61
2,523,917.72
1,216,776.24
404,862.57
3,465,103.27

0.07
0.66
6.41
0.11
0.18
0.15
0.13
0.15
0.39
0.04
0.00
0.00
0.01
0.59
0.28
0.09
0.81

731

7,056,086.68

1.64

21
59
43
29
54
37
2
14
29
49
46
9892

118,657.80
485,620.39
659,091.26
192,297.95
6,431,763.65
68,198.15
1,996.00
303,579.92
131,433.54
86,964.12
279,190.95
429,622,215.80

0.03
0.11
0.15
0.04
1.50
0.02
0.00
0.07
0.03
0.02
0.06
100.00
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KONTRATAT E NËNSHKRUARA ME VLERË MBI 2,000,000.00€ NGA
AUTORITETET KONTRAKTUESE GJATË VITIT 2021

NR

AUTORITETET
KONTRAKTUESE:

PROCEDURA
E PËRDORUR

PËRSHKRIMI I KONTRATËS

VLERA E
KONTRATË
S (€)

1

Korporata Energjetike e
Kosovës

Procedurë e
Hapur

Furnizim me karburant te naftesdizel,per motora

7,580,164.48

2

Agjencia Qendrore e
Prokurimit

Procedurë e
Hapur

Shërbime të transportit ajror

5,000,750.00

KOSTT SH.A

Procedurë e
Hapur

LOT 1 Ndërtimi I NS 110 10(20) kV
Ferizaj 3;

4,705,715.97

4

Shërbimi Spitalor dhe
Klinik Universitar i
Kosovës

Procedurë e
Hapur

Sigurimi fizik i hapsirave të QKUKsë

4,149,360.00

5

Ministria e Punëve të
Brendshme

E negociuar pa
publikim të
njoftimit të
kontratës

Furnizim emergjent me dokumente të
identifikimit dhe mirëmbajtje të
sistemeve

3,929,080.00

6

Agjencia Qendrore e
Prokurimit

Procedurë e
Hapur

FURNIZIMI ME INVENTAR
ZYRTAR DHE SHKOLLOR - Lot 3
Furnizim me Inventar Shkollorë

3,897,756.00

KOSTT SH.A

Procedurë e
Hapur

Ndërtimi i Nënstacionit të Ri - GIS
110-35-10(20)kV Fushë Kosova

3,849,199.19

8

Ministria e Arsimit
Shkencës dhe
Teknologjisë

E negociuar pa
publikim të
njoftimit të
kontratës

Furnizim me libra për arsimin
parauniversitar për vitin 2021 2022

3,544,912.89

9

Komuna Mitrovica e
Veriu

Procedurë e
Hapur

Izgradnja objekta Kulturni centar u
Severnoj Mitrovici

3,498,125.55

10

Korporata Energjetike e
Kosovës

Procedurë e
Hapur

Riparimi kapital i turbinës dhe
gjeneratorit të bllokut A4

3,282,103.10

Komuna e Gjakovës

Procedurë e
Hapur

Ri-Shpallje Ndërtimi i Qarkores Tranziti i ri

3,016,565.49

12

Qendra Klinike
Universitare e Kosoves

Procedurë e
Hapur

Ndërtimi i objektit për klinikat
Nefrologji dhe Hemato-Onkologji

2,770,000.00

13

Ministria e Arsimit
Shkencës dhe
Teknologjisë

Procedurë e
Hapur

14

Universiteti i Prishtinës
Hasan Prishtina

Procedurë e
Hapur

3

7

11
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Furnizimi me pajisje për salla të
sportit në shkolla të arsimit
parauniversitar
“Pastrimi dhe mirëmbajtja e
hapsirave të jashtme dhe të
brendshmë të Universitetit të
Prishtinës Hasan Prishtina”

2,476,544.00

2,462,400.00
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15

Rregullimi i kanaleve të kullimit të
tokave bujqësore
Lot 1 – Ndërtimi i kanalit të tokave
nga Shtavica deri ne Fortesë
Furnizim me pajisje dhe ngritjen e
Infrastruktures se Qendrës për
Qertifikimin e produkteve në
USHAF

Komuna e Rahovecit

Procedurë e
Hapur

Ministria e Arsimit
Shkencës dhe
Teknologjisë

Procedurë e
Hapur

Ministria e Shendetsis

Procedurë e
Hapur

Lot 1 (RT PCR tests and laboratory
supplies)

2,187,250.00

18

Universiteti i Prishtinës
Hasan Prishtina

Procedurë e
Hapur

“ Sigurimi Fizik i Objekteve për
nevojat e Universitetit të Prishtinës’’

2,125,837.44

19

Shërbimi Spitalor dhe
Klinik Universitar i
Kosovës

Procedurë e
Hapur

Lot 12

2,104,320.00

KRM Pastrimi Prishtinë

Procedurë e
Hapur

Furnizimi me nafte verore dhe
dimerore

2,100,000.00

Korporata Energjetike e
Kosovës

E negociuar pa
publikim të
njoftimit të
kontratës

Furnizim me ujë të papërpunuar

2,070,100.00

Ministria e Mbrojtjes

Procedurë e
Hapur

Pjesa e tretë Pajisje taktike
mbrojtëse.

2,064,900.00

Shërbimi Korrektues i
Kosovës

Procedurë e
Hapur

Furnizim me artikuj të ndryshëm
(ushqimore, pije, higjenik, paisje
tjera, etj.) për të burgosur-kantinë

2,000,000.00

16

17

20

21

22
23
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2,386,301.90

2,270,493.87
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AKTIVITETET E KOMISIONIT RREGULLATIV TË PROKURIMIT PUBLIK

AKTIVITETET E DEPARTAMENTIT TË RREGULLAVE

Bazuar në paragrafin 2.3 dhe 2.8 të nenit 87 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik në
Kosovë, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr.
05/L-092, Departamenti i Rregullave pranë Komisionit Rregullativ për Prokurimin Publik (këtu e
në vijim “DRR”) përpiloi “Raportin Vjetor”, i cili pasqyron punën një vjeçare të këtij
departamenti. Në këtë raport janë analizuar të gjitha aktivitetet e Departamentit të Rregullave për
vitin 2021, si dhe janë propozuar masat preventive për përmirësim, efikasitet dhe rezultate në punë
për vitin vijues.
Në përputhje me LPP-në dhe legjislacionin dytësor të nxjerrë nga KRPP në bazë të autorizimeve
që i janë dhënë me këtë ligj, DRR pranë KRPP-së e ushtron veprimatrinë e vet duke u fokusuar
kryesisht në:
i. Përditësimin e akteve dytësore, rregullave dhe udhëzimeve, si dhe formularëve Standard për
unifikimin e praktikave në fushën e prokurimit publik dhe harmonizimin me direktivat e
BE-së;
ii. Dhënien e opinioneve, këshillave apo udhëzimeve sipas kërkesave të autoriteteve
kontraktuese dhe operatorëve ekonomik;
iii. Dhënien e interpretimeve të dispozitave të LPP-së dhe legjislacionit dytësor të nxjerrë nga
KRPP në bazë të autorizimeve që i janë dhënë me këtë ligj, sipas kërkesave të autoriteteve
kontraktuese dhe operatorëve ekonomik.
Qëllimi kryesor i Departamentit të Rregullave krahas funksionimit dhe avancimit të sistemit të
prokurimit publik në Kosovë është ngritja e shkallës së përgjegjësisë së autoriteteve kontraktuese
të cilat financohen nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës, si dhe sigurimi i mënyrës më efikase, më
transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike dhe burimeve publike në Kosovë,
në mënyrë që të minimizojë në masë të konsiderueshme mundësinë e keçëmenaxhimit të fondeve
publike.
Për këtë qëllim, Departamenti i Rregullave në bazë të nenit 87 të Ligjit për Prokurimin Publik, i
ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, ka
autorizimin dhe përgjegjësinë që të:


përgatitë dhe të publikojë rregulla të hollësishme për prokurimin publik të cilat kanë për
qëllim implementimin e këtij ligji nga autoritetet kontraktuese, duke përfshirë rregullat për
përdorimin dhe ushtrimin e secilës procedurë të prokurimit të përcaktuar në nenet 33-37 të
këtij ligji;



plotësoj-ndryshojë aktet nën ligjore (nëse është e nevojshme);



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

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik
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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;



bashkëpunojë me departamentet e tjera të KRPP-së;



përgatitë dhe publikojë interpretime ligjore për autoritetet kontraktuese dhe operatorët
ekonomik për zbatimin dhe interpretimin e dispozitave të këtij ligji dhe çdo dokumenti të
nxjerrë nga KRPP;



ndihmojë dhe këshillojë autoritetet kontraktuese dhe operatorët ekonomik për zbatimin e
drejtë të dispozitave të këtij ligji dhe legjislacionit dytësor të nxjerrë nga KRPP;



të ngritë vetëdijen e autoriteteve kontraktuese dhe operatorëve ekonomik mbi legjislacionin
e prokurimit publik, si dhe objektivat, procedurat dhe metodat e përcaktuara në këtë
legjislacion;



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



Kontrollimi analitik i kohëpaskohshëm me qëllim të verifikimit të realizimit të objektivave
të parapara për Departamentin e Rregullave.

Që nga fillimi i vitit 2021 e deri në përfundimin e tij, Departamenti i Rregullave ka punuar në
ndryshim/plotësimin e akteve dytësore – rregullave dhe udhëzimeve administrative për t’i bërë ato
më lehtësisht të zbatueshme për autoritetet kontraktuese dhe operatorët ekonomik dhe për
funksionim më të mirë të Platformës elektronike të Prokurimit Publik.
Gjithashtu, ky departament ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në dhënien e këshillave,
opinioneve dhe interpretimeve me shkrim palëve të interesuara (autoriteteve kontraktuese dhe
operatorëve ekonomik) përmes arkivit të KRPP-së dhe adresës zyrtare elektronike
“rregullat.krpp”, por edhe përmes telefonit zyrtar, si dhe përmes konsultave në zyrën e DRR pranë
KRPP-së.
Gjatë kësaj periudhe kohore të raportimit, Departamenti i Rregullave me qëllim të funksionalizimit
të platformës elektronike të prokurimit publik përgatiti draft-rregullat për prokurimin publik si në
vijim:


Plotësim/ndryshimi i Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik

I njëjti, u aprovua nga Bordi i KRPP-së dhe u publikua në tri versionet gjuhësore (Gj. Shqipe,
Sërbe, Angleze) në ueb-faqen e KRPP-së.
Ndryshim-Plotësimi i Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik ka hyrë në fuqi
me datë 01.02.2021.
Në bazë të kërkesave me shkrim nga autoritetet kontraktuese dhe Operatorët Ekonomik për të
njëjtat pyetje, gjatë vitit 2021 janë nxjerrë dhe publikuar në Platformën Elektronike të Prokurimit
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Publik, në linkun “Informacione” tek “Pyetjet e shpeshta”, 9 interpretime ligjore, që deri më tani
në total arrijnë numrin në gjithsej 88 interpretime ligjore. (Përgjigje në pyetjet e parashtruara).
Që nga data 30.10.2009, kur Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik, për herë të parë themeloi
“tavolinën ndihmëse” me qëllim të ofrimit të këshillave profesionale, interpretime të dispozitave
të ligjit dhe të legjislacionit dytësor, me kërkesë të autoriteteve kontraktuese, operatorëve
ekonomik, si dhe palëve tjera të interesuara çdo ditë pune në tel. + 381 (0) 38 213 709, si dhe në
e-mail: rregullat.krpp@rks-gov.net, deri më tani, është vlerësuar të funksionojë mjaft mirë, sepse
me angazhimin maksimal, efikasitetin dhe shkathtësinë e katër ekspertëve të prokurimit të
Departamentit të Rregullave, që nga 1 Janari e deri më 31 Dhjetor të vitit 2021, kanë arrit të ofrojnë
në total Njëmijë e katërqind e tetëdhjetë e tri (1.483) këshilla/interpretime përmes arkivit të
KRPP-së, adresës zyrtare (elektronike) “info.krpp”, drejtpërdrejtë si dhe përmes telefonit, si në
vijim:

Përgjigjet e dhëna nga Departamenti i Rregullave pranë KRPP-së për Autoritetet Kontraktuese
dhe operatoret ekonomik gjatë periudhës 1 Janar – 31 Dhjetor 2021

Nr.

01

02
03
04

Mënyra e dhënies së
përgjigjeve

Përgjigjet e
dhëna në numër

Përgjigjet e dhëna
për Autoritetet
Kontraktuese

Përgjigjet e dhëna
për operatoret
ekonomik

21

19

2

323

170

153

1081

698

383

58

44

14

931

552

Interpretime me shkrim
(përmes arkivit të KRPPsë)
Interpretime përmes
adresës elektronike të
KRPP-së
Interpretime përmes
telefonit zyrtar të KRPP
Takime-Konsulta

05

Totali i përgjigjeve për
AK-të dhe OE-të

06

Totali i përgjithshëm i
këshillave/interpretimeve

1483

Me Datë 28.12.2020, KRPP ka publikuar Njoftimin Nr.81/2020, sipas të cilit, autoritetet
kontraktuese dhe operatorët ekonomik janë obliguar që nga data 01.01.2021 t’i parashtrojnë në
mënyrë elektronike në emalin zyrtar të Departamentit të Rregullave kërkesat për
këshilla/opinione/interpretime në formën standarde të shkresave zyrtare. Kjo mënyrë e
komunikimit duke mos përjashtuar edhe rrethanat tjera në kushte të masave kufizuese si rezultat i
Pandemisë COVID-19,ka ndikuar dukshëm në zvogëlimin e kërkesave. Krahasuar me vitin 2020
nga 743 kërkesa, në vitin 2021 është zvogëluar në 323 kërkesa, apo në përqindje që i bie rreth
50%.
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Bashkëpunimi i Departamentit të Rregullave me institucionet tjera
Edhe gjatë vitit 2021, Departamenti i Rregullave ka pasur një bashkëpunim të ngusht me
institucionet tjera, veqanarisht me Agjencinë Kundër Korrupsion, Agjencinë Qendrore të
Prokurimit, Zyrën Kombëtare të Auditimit, Njësitë për hetimin e Krimeve Ekonomike,
Prokuroritë, Gjykatat si dhe me OJQ-të.
Në kuadër të këtij bashkëpunimi, Departamenti i Rregullave shprehi gatishmërinë për t’iu ofruar
asistencë dhe ndihmë në dhënien e sqarimeve,këshillave dhe interpretimeve me shkrim qoftë
përmes arkivit të KRPP-së ashtu edhe përmes E-MAIL-it zyrtar të këtij departamenti
rregullat.krpp@rks-gov.net me qëllim të kuptimit të drejtë të dispozitave të këtij ligji dhe
legjislacionit dytësor të nxjerrë nga KRPP në bazë të autorizimeve që i janë dhënë me këtë ligj.
Krahas kryerjes së detyrave të autorizuara me ligj, pra krahas nxjerrjes së legjislacionit dytësor,
dhe interpretimeve në ndihmë të autoriteteve kontraktuese dhe operatorëve ekonomik, ekspertëve
të prokurimit të këtij departamenti vazhdimisht u kërkohet ndihmë në sqarimin e rregullave për
prokurimin publik, dispozitave të këtij ligji dhe legjislacionit dytësor lidhur me rastet që janë në
hetim duke filluar nga Njësia për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsion, Prokuroritë,
Gjykatat, pastaj nga Agjencia Kundër Korrupsion, Organi Shqyrtues i Prokurimit, OJQ-të,
gazetarët etj.
Gjatë vitit 2021, me qëllim zbatimin e drejtë të dispozitave të këtij ligji dhe legjislacionit dytësor,
Departamenti i Rregullave ndihmoi:






Agjencinë Kundër Korrupsion në katër (4) raste të hetimit dhe parandalimit të korrupsionit
Agjencinë Qendrore të Prokurimit në dy (2) raste
Organin e Shqyrtimit të Prokurimit në tri (3) raste të shqyrtimit të aktiviteteve të prokurimit,
dhe
Njësinë për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit në gjashtëmbëdhjetë (16) raste
të hetimit
Zyrën Kombëtare të Auditimit në dy (2) raste të aktiviteteve të prokurimit.

Vazhdimësia
Në vitin vijues, Departamenti i Rregullave, do të angazhohet kryesisht në:
● Përpilimin dhe/ose amendamentimin e legjislacionit dytësor për prokurimin publik;
● Do të vazhdojë edhe më tutje të ofrojë këshilla profesionale, interpretime ligjore dhe opinione
palëve të interesuara përmes adresës elektronike “rregullat.krpp”.
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AKTIVITETET E DEPARTAMENTIT TË MONITORIMIT
Departamenti për monitorim dhe mbikëqyrje i KRPP–së kryen detyrat e monitorimit dhe
mbikëqyrjes së aktiviteteve të prokurimit të Autoritetet Kontraktuese duke u mbështetur në nenet
81, 88.1 dhe 88.2 të LPP-së nr.04/L-042
Bazuar në nenet e lartcekura, departamenti i monitorimit dhe mbikëqyrjes ka kompetencë, autoritet
dhe përgjegjësi të vëzhgoi mbikëqyrë dhe monitoroi zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe
rregullave të nxjerra nga KRPP-ja sipas autorizimit të këtij ligji.
Përbërja e departamentit për monitorim dhe mbikëqyrje
Departamenti për monitorim dhe mbikëqyrje gjatë vitit 2021 ka numëruar Gjithësej trembëdhjete
(13) punëtor, Zv. Drejtori e departamentit dhe dymbëdhjetë (12) zyrtar, njëmbëdhjetë (11) prej
tyre kanë qenë të angazhuar në monitorimin e njoftimeve për kontratë të dërguara për publikim në
platformën e E-prokurimit të KRPP-së, monitorimeve të aktiviteteve të prokurimit në bazë të të
gjeturave në njoftimet e monitoruara dhe monitorimet sipas kërkesave të autoriteteve kontraktuese,
operatorëve ekonomik dhe palëve tjera të interesuara, prej tyre tre (3) punëtorë janë të angazhuar
në monitorim, në punë dytësore.
KRPP– Departamenti i monitorimit, bënë monitorimin e njoftimeve të autoriteteve kontraktuese
të dërguara për publikim përmes Platformës së E-prokurimit si: njoftimeve për kontratë,
njoftimeve për dhënie të kontratës, njoftimet për anulimin e aktiviteteve të prokurimit, njoftimet
për nënshkrimin e kontratës dhe njoftimet tjera.
Prandaj, përmes monitorimit të njoftimeve të aktiviteteve të prokurimit të publikuara, në
Platformën prokurmit elektronik, departamenti i monitorimit ka kaluar nga faza e monitorimeve
të aktiviteteve të prokurimit të përfunduara dhe konstatimit të lëshimeve, në parandalimin dhe
eliminimin e shkeljeve eventuale ligjore gjatë publikimit të njoftimeve, si masë preventive.
Qëllimi i KRPP-së – Departamentit të monitorimit dhe mbikëqyrjes përmes monitorimit të
autoriteteve kontraktuese, është të bëhet evidentimi, parandalimi dhe eliminimi i lëshimeve
eventuale që kanë të bëjnë me respektimin e ligjit të prokurimit publik nga autoritetet kontraktuese,
ngritjes së nivelit të punës me qëllim të shfrytëzimit të drejt, transparent dhe efikas të mjeteve të
buxhetit të konsoliduar të Kosovës

Aktivitetet e Departamentit të monitorimit
“KRPP respektivisht Departamenti i Monitorimit, gjatë vitit 2021 edhe përkundër vështirësive për
shkak të situatës së krijuar nga shfaqja e pandemisë Covid 19, Departamenti i Monitorimit është
angazhuar maksimalisht për një monitorim sa më cilësor, me qëllim të ngritjes së cilësisë së punës
dhe përmirësimin e performancës në fushën e prokurimit publik.
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Vlerë e Mesme

Vlerë e Vogël

Vlerë minimale

Kontrat korniz
me një OE

2912
1422
496
12

344
195
76
12

1817
852
286

738
375
131

13

476

2

Kontrat kornizë
me disa OE

Vlerë e Madhe

Njoftime për kontratë
Njoftim për dhënje të kontratës
Njoftim për anulim
Njoftim paraprak
Njo.mbi rez.e konkursit të projektimit
Njo.mbi konk.e projekimit
Kërkesë për shp.interesi
Nj.mbi kon.e projek.–hapja e ofertave
financiare
Anulimi i dhënies së kontratës
Njof. për parakualifikim- koncesion
Njof. për infor. shtesë ose përmiresim
gabimi
Njo.për procedurën e negociuar pa
publikim
Ftesë për ofertim-shitje
Njo. për nënshkrim kontrate
Njoftim i kërkesës për parakualifikimkoncesion
Njo.vend. i AK para pub.sipas nenit
43.7 dhe 44.2 të URRPP
Shitja e aseteve - Ankande
Totali

Nr. i njoftimeve totali

Njoftimet e monitoruara sipas vlerës, të paraqitura në formë tabelare

3

2

4
2

2

4

295

70

184

40

123

52

51

20

2
2235

1
70

502

1
249 1414

601

111

401

89

2
8108

933

4099

1

1642 1432

176

Njoftimi i anulimit të aktiviteteve të prokurimit dhe anulimi i dhënjes së kontratës.
Gjatë vitit 2021 janë monitoruar:
- 496 raste te njoftimeve për anulimin e aktivitetit të prokurimit
- 4 raste te njoftimeve per anulimin e dhënjes së kontratës.

Njoftime për anulimin e aktivitetit të prokurimit në 496 raste
Nga monitorimet e anulimit të njoftimit për kontratë kemi evidentuar këtë gjendje:
- 133 raste nuk është dorëzuar asnjë ofertë
- 116 raste, nuk ka asnjë ofertë të përgjegjshme
- 78 raste, anulim për shkak të tejkalimit të buxhetit
- 0 raste, anulmi për shkak të gabimeve teknike në specifikacion teknik
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-

-

44 raste, një shkelje e ligjit aktual ka ndodhur apo do të ndodhë në procedurat e prokurimit e
cila nuk mund të rregullohet apo parandalohet përmes një amandamenti ligjor të prokurimit.
59 raste, anulimin para hapjes së ofertave, anulmi për shkak të ngjarjeve apo arsyeve
objektive dhe të domosdoshme të cilat janë jashtë kontrollit të AK dhe të cilat kanë qenë
të papatashikuara në kohën e inicimit të aktivitetit të prokurimit
48 raste, një dispozitë e LPP-së kërkon anulimin e aktivitetit të prokurimit
8 raste, me vendim të OSHP-së
10 raste, në pajtim me nenin 108 A, paragrafi 10.2 i LPP

Anulimi i dhënies së kontratës në 4 raste
- 1 rast, me rekomandim te KRPP-se
- 2 raste, anulimi i dhënies së kontratës sipas nenit 108/A paragrafi 10.2 të LPP-së,
- 1 rast, shkeputje e kontrates.

Nenet e LPP-së, me nr.më të madh të shkeljeve të evidentuara gjatë vitit 2020
- Neni 69 - Aftësitë teknike dhe profesionale (përzierja e kërkesave me dëshmi)
- Neni 9.5 - Deklarata e nevojave dhe përcaktimi i disponueshmërisë së mjeteve
- Neni 68 - Gjendja ekonomike dhe financiare (Përzierje e kërkes. me dëshmi)
- Neni 66 - Përshtatshmëria profesionale
- Neni 46.1 - rregullat e posaçme për mundësin e shkurtimit të afateve
- Neni 28.2 - Specifikimi teknik

108 raste
57 raste
34 raste
27 raste
23 raste
23 raste

Nenet e Rregullores dhe UOPP, me numrin më të madh të shkeljeve- mosrespektimeve
- Neni 8.7-gjegjsisht neni 3 i DNDF– ka munguar konfirmimi i mjeteve para nënshkrimit
të kontratës, data e nënshkrimeve ose numri i zotimit
14 raste
- Neni 16 - Numri i prokurimit
10 raste
Përgjigjet dhe monitorimiet sipas kërkesës
Departamenti i monitorimit gjatë vitit 2020, ka monitoruar aktivitete të prokurimit sipas kërkesës së
OE dhe palëve tjera të interesuara, dhe ka lëshuar shkresa, prej tyre:
- 144 Rekomandime për AK
- 51 Përgjigje në kërkesat e OE apo palëve të interesuara
- 70 Opinione për përmirësimin e kërkesave
- 22 Monitorime sipas kërkesës
- 72 Kërkesë për AK për përmirësimin e kërkesave në dosjes së tenderit
11 Rekomandime për PNPPNJK
17 Opinione për PNPPNJK
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Njoftimet e autoriteteve kontraktuese për procedurat e prokurimit si:
-

Përdorimi i procedures së negociuar sipas nenit 35 dhe tenderët abnormalisht të ulët
nenit 61 të LPP-së –Nr.04/L-042

Departamenti i monitorimit për vitin 2021, nga AK ka pranuar njoftimet për këto dy procedura si
në vijim:
Neni 35–Procedura e negociuar pa publikimin e njoftimeve për kontratë është shfrytëzuar
- 123 raste,
- 0 raste, punë shtesë (deri në 10% e kontrates bazë)

Monitorimi i procedurave të negociuara pa publikimin e njoftimit për kontratë sipas nenit
35 të LPP-së.
Gjatë vitit 2021, si rezultat i situatës së krijuar nga pandemia COVID 19, kemi pasur një rritje të
numrit të zhvillimit të procedurave të negociuara pa publikim të njoftimit për kontratë, gjë që
departamenti i monitorimit duke vlerësuar situatën e lartëcekur ka intervenuar më pak në
procedurat e negociuara të dërguara për publikim nga Autoritetet kontraktuese.
Departamenti i monitorimit nga njëqindtë e njëzet e tre (123) procedura të negociuara të
monitoruara duke mos llogaritur punët shtesë, në tridhjetë (30) raste ka lëshuar opinione me shkrim
siç janë të prezantuara në tabelën e më poshtme.
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Aktivitetet e prokurimit të prezantuara në mënyrë tabelore për të cilat janë lëshuar opinionet
lidhur me procedurat e negociuara pa publikim të njoftimit për kontratë.

Nr

Autoriteti
kontraktues

1

SHSKUK

2

Ministria e
Drejtësisë

3

KK Prizren

Zbatimi i
rekomandimit të
KRPP-së
Zbatimi i
rekomandimit të
KRPP-së

Përshkrimi i aktivitetit

Vlera e
parashikuar

Furnizim me Levofloxacin

125.600.00 €

Shërbime-Ekspertiza Ligjore dhe të
Telekomunikacionit, për procedurën e
arbitrazhit

350.000.00 €

Furnizim me reagenca për laborator

227.000.00 €

Zbatimi i
rekomandimit të
KRPP-së

Shërbimet e Sigurimit Fizik

22.500.00 €

Edhe përkundër
OPINIONIT të KRPP-së,
AK ka vazhduar tutje me
procedurën

Shërbimet veterinere

402, 000.00 €

Zbatimi i
rekomandimit të
KRPP-së

E Anuluar

4

KK Mitrovicë

5

AUV

6

M.
Shëndetësisë

Furnizim Emergjent me Teste Rapide
për Detektimin të Antigjenëve SARS
COV 250, 000.00 €

850, 000.00 €

Vazhdim Emergjente

7

KK-Gjakovë

Sanimi-Ndërtimi i Rrugëve me Asfalt

750, 000.00 €

Vazhdim

8

Agjencia e
Emergjencave

Furnizim me Uniforma dhe Helmeta
Mbrojtëse nga Zjarri për Zjarrfikës"

186, 000.00 €

Anulim

700, 000.00 €

Anulim dhe publikim
me zvogëlimin e
vlerës në 350, 000.00
€

9

KEK

10

KK- Prishtina

11

KK-Gjilan

12

KK-Obiliq

13

KEK

14

Komuna e
Ferizajt

Sigurimi Shëndetësor për Punëtoret e
KEK-ut" me nr. të prokurimit:
“KEKO-21-067-215”
Implementimi i platformës së EProkurimit"
Ndërtimi i Tregut të Gjelbër në
Komunën e Gjilanit." Me nr. të
prokurimit: 651-21-929-515
Përfaqësimi Ligjor i Komunës së
Obiliqit në Gjykatë" me nr. të
prokurimit: OB 614-21-014-225”
Shitje të thëngjillit dhe dhënia në
dispozicion e stabilimenteve për
përpunimin e tij " me nr. të prokurimit:
KEK-QYM-21-002
Rregullimi i Kanalizimit në Fshatin
Kosin" me nr. të prokurimit
656-21-3018-525”
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30, 000.00 €
509 527, 24 €

Vazhdim
Vazhdim

69.000.00 €

Vazhdim dhe
zvogëlim projekti-

6, 000, 000.00 €

Vazhdim

124, 000.00 €

Vazhdim
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Furnizim me Naftë për Kaldaja për
Bllok A3, A4 dhe A5
Furnizim me inventar, pajisje
teknologjike, uniforma pune si dhe
Shërbimet e Transportit me
Merimangë” me nr. prok.600-21-5186115”
Masat Preventive/intervenimet
Emergjente në Regjionin e Komunës së
Gjakovës

18.730.00 €

Vazhdim

655.500.00 €

Ndarje te vlerës dhe
vazhdim

220.000.00 €

Vazhdim

KK-Rahovec

Pastrimi dhe Mirëmbajtja Higjienike të
Objekteve të Komunës se Rahovecit”

50.000.00 €

Vazhdim

19

KK-Podujevë

Furnizim me Bletë dhe Koshere

52.000.00 €

Vazhdim

20

MKRS

Hani i Haraqisë në Gjakovë

32.000.00 €

Vazhdim

21

MKRS

Masat Preventive - Intervenimet
Emergjente - Regjioni i Mitrovicës

60.000.00 €

Vazhdim

22

MKRS

Masat Preventive - Intervenimet
Emergjente - Regjioni i Pejës

98.000.00 €

Vazhdim

23

KK - Junik
Gjykata
Kushtetuese

Rregullimi i ndriçimit Publik

30.000.00 €

Anulim

Sigurimi i veturave TPL dhe TPL plus

30, 000.00 €

Anulim

Montimi i Semaforëve dhe
Modernizimi i Pajisjeve Tjera për
Siguri në Komunikacion
( vendosja e kamerave)

50.000.00 €

Anulim

Rregullimi i dëmeve të shkaktuara
në QKMF- Objekti i Ri

168.496.00 €

Vazhdim

Masat Preventive, intervenimet
emergjente në rajonin e QRTK- Pejë
Lot I Mulliri i Gjikokaj, Kulla e Halil
Ali Mavraj, Kulla e Hamdi Halil
Osmanaj dhe Lot I, Kulle e Sylë
TahirSvlaj, fshati Isniq – Deçan

108.500.00 €

vazhdim

15

KEK

16

NTP-Parkingu

17

MKRS

18

24

25

KK Prishtinë

26

KK-Gjilan

27 MKRS

28

Policia e
Kosovës

Furnizim me Cisco Cmassis dhe Blade
Server - me numër prok 21-134-112

190.000.00 €

29

Komuna e
Prishtinës

Furnizim me teste te shpejta antigjene
përmes pështymës për Covid 19

320.000.00 €

30

KK-Suhareke

Inventarizimi i Shtëpisë Muze Fadil
Vata në Sallagrazhdë -

22.000.00 €

Vazhdim
Vazhdim- anulim pas
hapjes
Vazhdim

Nga të dhënat në tabelë, për njëqind e njëzet e tre (123) procedura të monitoruara, janë lëshuar
tridhjetë (30) opinione për procedura të negociuara pa publikimin e njoftimit për kontratë, ndërsa në
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pesë (5) raste pas intervenimit të Departamentit të monitorimit, aktivitetet e prokurimit janë anuluar
dhe janë zhvilluar me procedurë të hapur. Vlera e përgjithshme e parashikuar e procedurave pa
publikim të njoftimit për kontratë, të anuluara arrin shumën 2,100,600.00 €, apo 9.24% e vlerës së
parashikuar të procedurave të monitoruara.
Vlen të ceket se KRPP- departamenti i monitorimit nuk ka intervenuar te aktivitetet e prokurimit të
zhvilluara nga AK të cilat kanë pas të bëjnë me COVID-19, prandaj edhe siç shihet në grafikonin e
më poshtëm në vitin 2021 kemi pasur një numër dukshëm ma të vogël të intervenimeve.
Gjithashtu një indikator që ka ndikuar në numrin e vogël të intervenimeve të vitit 2021 ka qenë edhe
mungesa e bordit të Organit Shqyrtues të Prokurimit Publik, aktivitetet e prokurimit të natyrave të
ndryshme të cilat kanë mbet në proces pa u shqyrtuar në mungesë të bordit të OSHP, AK kanë
zhvilluar procedura të negociuara për plotësimin e nevojave të tyre.
Paraqitja grafike e monitorimit të procedurave të negociuara – neni 35 në tri vitet e fundit

Monitorimi I procedurave të negociuara Neni 35
368
400
350
300
250
200
150
100
50
0

317

123

2019

2020

2021

Ndërhyrjet – Intervenimet
Nr. më i madh i ndërhyrjeve gjatë vitit 2021 ka qenë tek autoritetet kontraktuese:
Autoriteti
kontraktues

Njoftime e
publikuara

Njoftimet
e monitor.

% e nr. të AP
të monitoruara

Numri i
Intervenimeve

Intervenimet
në %

Komuna e Junikut
Spitali Ferizaj
Komuna e
Mitrovicës
Komuna e
Kaçanikut
Ministria e
Drejtësisë
Kru”Hidromorava”
Gjilan
Ministria e
Infrastrukturës
Komuna e Vitisë
Ministria e Arsimit

17
13

9
9

52.94%
70%

5
5

55.55%
55%

20

16

80%

8

50%

76

52

68.42

25

48%

16

11

70%

5

48%

18

13

72.22%

6

46%

22

17

77%

7

45%

45
45

25
34

50%
75.55

9
12

36%
35.29%
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Anulimi i çertifikatës profesionale të prokurimit dhe vërejtjet e shqiptuara për zyrtarët e
prokurimit
Gjatë vitit 2021 KRPP ka revokuar çertifikatën profesionale të prokurimit të zyrtarit përgjegjës të
prokurimit të Komunës së Vitisë - Vendimi nr.31/2021 i dt.31.05.2021.
Derisa ka shqiptuar katër (4) vërejtje me shkrim për zyrtarët përgjegjës të prokurimit:
-

Zyrtarit përgjegjës të prokurimit Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Vendimi
nr.11/2021 i datës 24.02.2021
Zyrtarit përgjegjës të Prokurimit në Universitetin e Prishtinës - Vendim nr.34/2021
dt.16.04.2021
Zyrtarit përgjegjës të prokurimit të KK Mitrovicë
Paralajmërim
Zyrtarit përgjegjës të prokurimit të Spitalit Ferizaj
Paralajmërim

Vlen të ceket se edhe gjatë vitit 2021 Departamenti i Monitorimit ka pasur një bashkëpunim të
ngushtë me institucionet tjera si Agjencia Kundër Korrupsion, Agjencinë Qendrore të Prokurimit,
Organin e Shqyrtimit të Prokurimit, Zyrën Kombëtare të Auditimit, Njësitë për hetimin e Krimeve
Ekonomike, OJQ-të si dhe me palët tjera të interesuara, duke ofruar asistencë në sqarimin dhe
zbatimin e ligjit të prokurimit publik.
Synimet e Departamentit të monitorimit dhe mbikëqyrjes
Synimet e departamentit të monitorimit sikurse në vitet paraprake edhe për vitin 2022 janë, që
përmes monitorimit të njoftimeve të autoriteteve kontraktuese të dërguara për publikim në
Platformën Elektronike të E-prokurimit në KRPP dhe monitorimeve të aktiviteteve të prokurimit
sipas kërkesës së operatorëve ekonomik dhe palëve tjera të interesit, të bëhet evidentimi,
parandalimi dhe eliminimi i lëshimeve eventuale që kanë të bëjnë me respektimin e ligjit të
prokurimit publik dhe legjislacionit sekondar në fuqi nga autoritetet kontraktuese, ngritjen e 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 zyrtarëve tjerë të involvuar
në procesin e prokurimit publik.
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AKTIVITETET E DEPARTAMENTIT TË TRAJNIMEVE DHE INTEGRIMEVE
EUROPIANE
Në mbështetje të Ligjin Nr. 04/l-042, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr.
05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, konkretisht sipas nenit 25 të LPP-së,Komisioni Regullativ i
Prokurimit Publik duhet të organizoj trajnim për zyrtaret e prokurimit.
Objektivi i Departamentit për trajnim dhe Integrim gjatë vitit 2021 ka qenë që përmes programeve
trajnuese, të avancoj në vazhdimësi njohuritë profesionale të zyrtareve të prokurimit, stafit të
prokurimit, stafit administrativ si dhe profesionisteve të tjerë;
Kjo do të ndikoj që të arrihet zhvillimi i kuadrove profesionale të prokurimit në sektorin publik
për tu përballuar me një treg në rritje të prokurimit dhe rolin e tij të pritur në zhvillimin ekonomik
kombëtar.
Departamenti për Trajnim dhe Integrim, sfidat dhe problemet e sistemit të prokurimit publik në
Kosovë ka synuar ti adresoj përmes programeve trajnuese për prokurim, qëllimi i të cilave është
që të ofrojë mbështetje dhe të bëjë më të lehtë punën e zyrtareve të prokurimit në zgjidhjen e
problemeve ose gjetjen e zgjidhjeve në mënyrë më kreative dhe efikase brenda kornizës ligjore
për prokurim.
Departamenti për trajnime dhe Integrime gjatë vitit 2021 ka zhvilluar dhe organizuar trajnimet për
programin Themelore Profesional dhe për programin e Avancuar profesional për prokurim sipas
ligjit të prokurimit dhe ka raportuar për çështjet që lidhen me prokurimin publik në proceset e
Integrimit Evropian.
Ky raport paraqet punën një vjeçare të departamentit për trajnime dhe Integrime që karakterizohet
me informatat për trajnimet për prokurim si dhe trajtimin e çështjeve në lidhje me kërkesat e MSA
dhe rekomandimet nga Raporti i KE,në lidhje me prokurimin publik.
Raporti përmban ecurinë e zhvillimit të programit themelorë profesional dhe programit të avancuar
profesional për vitit 2021 në të cilën përfshihen: modulet e programeve, pjesëmarrja e aplikuesve,
vijueshmërinë e tyre në trajnim, angazhimi i trajnerëve për mbajtjen e moduleve, testimi dhe ritestimi i pjesëmarrësve që e kanë ndjekur trajnimin si dhe pajisja e tyre me çertifikata-licencë.
Gjithashtu, në raport përfshihet edhe respektimi i kompetencës dhe përgjegjësisë së përcaktuar me
LPP, që është bashkëpunimi me organizata të tjera brenda dhe jashtë vendit për çështjet që lidhen
me prokurimin publik. Në këtë kontest KRPP-ja në vazhdimësi ka mbajtur takime, ka raportuar
dhe bashkëpunuar sa i përket fushës së prokurimit publik në MIE, MF, DIEKP, OECD-SIGMA
dhe institucionet tjera.
Programit Themelor Profesional /2021
Trajnimi themelorë profesional është program bazik për zyrtaret në zyrat e prokurimit të
Autoriteteve Kontraktuese të cilët në mënyrë direkte apo indirekte marrin pjesë në aktivitet e
prokurimit.
Programi themelorë profesional për vitin 2021 ka qenë i strukturuar në 15 module trajnimi si në
vijim:
1.
2.
3.
4.
5.

Sistemi i Prokurimit Publik në Kosovë - Ligji i Prokurimit Publik.
Rregullat dhe Udhëzuesit Operativ të Prokurimit Publik
Integriteti në prokurimin publik
Procedura e Hapur
Procedura e kufizuar
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6. Procedura konkurruese me negociata
7. Procedura e negociuar pa publikim
8. Përgatitja e Dosjes se tenderit
9. Prokurimi i shërbimeve të përgjithshme
10. Prokurimi i shërbimeve - Konsulente
11. Kontratat publike kornizë
12. Menaxhimi i kontratës
13. Ankesat dhe procedurat e shqyrtimit
14. E- prokurimi – Përgatitja e dosjes, Zhvillimi i procedurës së prokurimit, Njoftimi për
Dhënie të Kontratës.
15. E- prokurimi - Dorëzimi i ofertës elektronike, Dorëzimi i kërkesave për Rishqyrtim në
AK dhe dorëzimi i Ankesës në OSHP.
Organizimi dhe mbajtja e trajnimeve nga programi themelorë profesional për vitin 2021 është bërë
nga Komisioni Regullativ i Prokurimit Publik (KRPP) në bashkëpunim me Institutin e Kosovës
për Administratë Publike( IKAP). Të gjitha fazat, njoftimi per dorezim te aplikacioneve,
organizimi dhe mbajtja e trajnimeve është kryer në periudhën kohore maj-shtator 2021.
Duhet theksuar që në këtë trajnim, numri i aplikantëve të interesuar prej 158 (122 nga institucionet
publike, 23 aplikues nga OJQ-të dhe 23 aplikacione nga operatorët ekonomik) është kufizuar në
100 aplikant (vetëm nga institucionet publike) për t’u përfshirë në trajnim, dhe kjo shkaku i
kufizimeve buxhetore të IKAP.
Të gjithë pjesëmarrësit e trajnimit që kanë qenë në listë, kanë qenë të obliguar që të ndjekin
trajnimin me rregull dhe në fund t’i nënshtrohen testit për t’u pajisur me çertifikatë përkatëse. Nga
ky program i trajnimit gjithësej 81 pjesëmarrës janë pajisur me çertifikatë themelore të prokurimit.
Programi i Avancuar profesional për prokurim /2021
Sipas LPP-së deri në fund të vitit 2021 të gjithë zyrtarët të cilët kanë pasur një çertifikatë themelore
profesional të prokurimit me validitet 2019-2021 kanë qenë të obliguar të ndjekin programin e
trajnimet të Avancuar profesional të organizuara nga KRPP-IKAP prej 10 ditëve në përputhje me
nenin 25 të LPP.
Edhe këtë vitë ky program ka qenë i strukturuar në 10 module trajnimi të cilat janë:
1. Menaxhimi i rrezikut: Faza para-tenderimit.
2. Menaxhimi i rrezikut: Faza e Tenderimit .
3. Konkursi i Projektimit
4. Përgatitja e specifikimeve teknike dhe funksionale.
5. Tenderi ekonomikisht me i favorshëm.
6. Vlerësimi i tenderit duke përdorur kriteret e peshuara.
7. Menaxhimi i ndryshimeve të kontratës (praktikat më të mira ).
8. Ndikimet sociale dhe ambientale.
9. E-prokurimi - Menaxhimi i Kontratave përmes platformës.
10. E- prokurimi – Vlerësimi i Performancës së Kontraktorëve (OE).
Gjatë muajit nëntor – dhjetor 2021 KRPP në bashkëpunim me IKAP kanë zhvilluar të gjitha fazat
e njoftimit, organizimit të trajnimeve dhe testimit për këtë program të tranimit.
Të gjithë pjesëmarrësit e trajnimit që kanë qenë në listë, kanë qenë të obliguar që të ndjekin
trajnimin me rregull dhe në fund t’i nënshtrohen testit për t’u pajisur me çertifikatë përkatëse. Nga
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ky program i trajnimit gjithësej 28 pjesëmarrës janë pajisur me çertifikatë të avancuara të
prokurimit.
Në tabelën më poshtë në mënyrë grafike është paraqitur numri i zyrtarëve/personave të pajisur
me çertifikata të nivelit themelorë dhe të avancuar dhe me validitet për periudhat e shënuara.
Çertifikatat për prokurim ndër vite/2017-2022

424
372

223
160 167
37
2017-2019

2018-2020

2019-2021
Çertifika Themelore

0

81
2020-

2021-2023

28

2022-2024

Çertifikata e Avancuar

Integrimet Evropiane
Komisioni Regullativ i Prokurimit Publik si njëra nga organet qendrore në fushën e prokurimit
publik, që është përgjegjëse për zhvillimin, funksionimin dhe mbikëqyrjen e sistemit të prokurimit
publik në Kosovë, ka edhe përgjegjësitë kryesore për proceset e Integrimit Evropian në fushën e
prokurimit publik.
KRPP-ja është e obliguar të bashkëpunojë dhe të ndër veprojë me organizata të tjera brenda dhe
jashtë vendit për çështjet që lidhen me prokurimin publik.
Në këtë kontest Departamenti për trajnime dhe integrime /Divizioni për Integrim në vazhdimësi
ka mbajtur takime, ka raportuar dhe bashkëpunuar sa i përket fushës së prokurimit publik në
PKZMSA, SRMFP, DIEKP, OECD-SIGMA dhe institucionet tjera.
Përmes këtyre takimeve, raportimeve dhe bashkëpunimeve është synuar që të pasqyrohet puna dhe
gatishmëria e KRPP-së karshi Institucioneve Qeveritare dhe institucioneve ndërkombëtare si Zyra
e BE-së, OECD-SIGMA, KIESA, MINT dhe OJQ .
KRPP-ja ka raportuar në baza të rregullta, të dhënat nga prokurimi publik në përgjithësi, në
departamentet përkatëse për Integrim Evropian në kuadër të Zyrës së Kryeministrit (ZKM/DIE),
për çështje që kanë të bëjnë me procesin e IE në fushën e prokurimit publik.
Është bërë ri-shqyrtimi i aktiviteteve të vendosura në Planin Kombëtarë të Zbatimit të MSA
(PKZMSA), për periudhën 2021-2024 dhe janë vendosur aktivitetet dhe masat për Planin e
Veprimit të Agjendës Evropiane për Reforma (PV-ERA II-2021-2023) për prokurim publik.
Është raportuar në ZKM/ DIE, në lidhje me zbatimin e aktiviteteve dhe masave të vendosura në
PKZMSA & PV-ERA II, për vitin 2021, për prokurim publik.
Është raportuar në lidhje me zbatimin e aktiviteteve të parapara në Strategjinë e Reformës se
Menaxhimit të Financave Publike (SRMFP), për vitin 2021,në kuadër të Ministrisë së Financave,
Punes dhe Transfereve (MFPT),aktivitetet për Planin tranzitor të veprimit 2021, si pjese e SRMFP.
Është raportuar për çështje të prokurimit publik, duke përfshirë të dhëna statistikore dhe analitike
për: - për SIGMA (në kuadër të IPA-2021-10.12.2020-30.03.2022), për vlerësimin e rregullt për
Ballkanin Perëndimor për të matur progresin në gjashtë fushat kryesore të reformës së
administratës publike, përfshirë fushën e prokurimit publik për Kosovë;
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Të dhëna në lidhje me kërkesën e OECD, nëpërmes Agjencisë për Investime dhe Përkrahjen e
Ndërmarrjeve në Kosove (KIESA), Ministris së Industrisë, Ndërmarrësis dhe Tregtisë (MINT) në
lidhje me “ Indeksin e Politikave të NVM”, i cili përfshinë Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë, sa
i përket pjesës për prokurim publik në Kosove.
Projekti mbështetës i financuar nga BE, në kuadër të ofrimit të mbështetjes dhe bashkërendimin të
aktiviteteve për procesin e IE dhe me gjerë, ka ofruar mbështetje në fushën e prokurimit publik,
nëpërmes aktiviteteve për KRPP dhe më gjerë.
Është koordinuar procesi dhe janë përgatitur dhe dërguar në ZKM/DIE,Terma të referencës (TeR)
për aktivitetet e parapara ne fushën e prokurimit publik, në Planin për Zhvillimin e kapaciteteve të
cilat mbështetën nga projekti Lux Dev, qe implementohet nëpërmes SIE-ZKM, për mbështetje
institucioneve të Kosovës(MSA ).
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AKTIVITETET E DEPARTAMENTIT TË SISTEMIT TË PROKURIMIT
ELEKTRONIK
Aktivitetet e Departamentit
Gjatë vitit 2021, departamentit i sistemit të prokurimit elektronik ka operuar me të gjitha
kapacitetet dhe është fokusuar plotësisht në aktivitetet si në vijim:
-

-

-

-

-

Administrimin e përditshëm të infrastrukturës harduerike dhe softuerike të sistemit të
prokurimit elektronik, parandalimin, evitimin dhe zgjidhjen e problemeve për të siguruar
qëndrueshmëri dhe operim të pandërprerë të Sistemit të Prokurimit Elektronik, 24 orë në 7
ditë të javës
Ofrim të shërbimeve në dhënie të ndihmës teknike dhe instruksioneve nëpërmjet tavolinës
ndihmëse (linjë telefonike, postë elektronike dhe prezencë fizike) për të gjithë përdoruesit
e autoriteteve kontraktuese dhe operatorëve ekonomik gjatë përdorimit të sistemit të
prokurimit elektronik
Aplikimin e procedurave standarde të TI-së në ruajtje dhe arkivim në bazë ditore të të
dhënave të sistemit të prokurimit elektronik
Dhënie e ndihmës teknike dhe mbështetjes për të gjithë stafin e KRPP-së, departamentin e
rregullave, monitorimit dhe trajnimeve, në funksion të rritjes së njohurive në përdorim të
funksionaliteteve të sistemit të prokurimit elektronik dhe transformimit nga prokurimi
tradicional në atë elektronik
Bashkëpunim dhe koordinim me institucionet e Ministrisë së Administratës
Publike/Agjencionit të Shoqërisë së Informacionit dhe Ministrisë së Financave, si
institucione të përfshira në mënyrë direkte dhe indirekte në operim të sistemit të prokurimit
elektronik
Pasurim i portalit https://e-prokurimi.rks-gov.net/, me informacione, pyetje të shpeshta,
njoftime dhe vendime të përgatitura nga KRPP dhe publikuar për publikun e gjerë.

Aktivitetet nga Sistemi i Prokurimit Elektronik
Gjatë vitit 2021 sistemi i prokurimit elektronik ka qenë funksional dhe në operim të plotë për
zhvillim të të gjitha aktiviteteve të prokurimit ( përfshirë edhe aktivitetete me vlerë mbi 1000
Euro nga data 01/08/2021) në formë elektronike nga ana e autoriteteve kontraktuese, dhe në
funksion të plotë të përgaditjes dhe dorëzimit të ofertave në formë elektronike nga të gjithë
operatorët ekonomik të rexhistruar në sistem të prokurimit elektronik.
Gjatë vitit 2021, si aktivitete kryesore të evidentuara në përdorim të sistemit të prokurimit
elektronik, janë:
- Të gjitha ofertat në aktivitete të prokurimit janë përgaditur dhe dorëzuar nëpërmjet sistemit
të prokurimit elektronik – rreth 24, 600 oferta në të gjitha procedurat.
- Të gjitha (201) AK janë të regjistruara dhe përdorin platformën e prokurimit elektronik
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-

-

-

Ka arritur në rreth 12, 000 numri i OE të regjistruar të cilët përdorin platformën në mënyrë
aktive
Numri i të gjithë përdoruesve të regjistruar ka arritur në rreth 32, 000
21, 000 publikime të të gjitha llojeve ( në 2021) nga 97, 000 publikime që deri më tani janë
pjesë e platformës;
6, 900 procedura të prokurimit janë zhvilluar ( përgaditur dhe publikuar), nga të cilat rreth
6, 200 kanë përfunduar me nënshkrim kontrate
Të gjitha publikimet në prokurim elektronik janë transparente publike dhe të qasshme për
cdo palë të interesit, përfshirë kontratat e nënshkruara dhe dokumentet mbi vlerësimin e
ofertave të eliminuara dhe shpërblyera ( vendimet e AK-se mbi vleresimin e ofertave dhe
letrat standarde per tenderuesit e sukseshhëm dhe të eleminuar);
Është reduktuar në maximum kontakti fizik i zyrtarëve të prokurimit me OE potencial
pjesëmarrës në procedura të prokurimit;
Është mundësuar monitorimi i aktivitetetve të prokurimit në kohë reale dhe në cilëndo fazë
të aktivitetit – nga na e monitorimit të KRPP-së,
Është vazhduar mundësia e qasjes në sistem për auditorët e brendshëm dhe të jashtëm për
ta përdorur sistemin për auditim të të gjitha aktiviteteve të prokurimit të zhvilluara dhe
përfunduara nëpërmjet sistemit të prokurimit;
Platforma e prokurimit elektronik edhe në vitin 2021 është nga sistemet më të përdorura
në nivel qeveritar, të perdorura nga bizneset, qytetarët dhe cilado palë e interesit;
Sistemi i prokurimit elektronik është përdorur plotësisht për përgaditje, procesim dhe
trajtim të ankesave në OSHP, përfshirë përgaditjen dhe procesimin e kërkesave për sqarime
dhe kërkesave për rishqyrtim nga an e OE;
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Disa nga statistikat mbi aktivitetin e përgatitjes së procedurave të prokurimit, publikimit të
njoftimeve dhe ofertave të dorëzuara gjate vitit 2021 janë dhënë si me poshtë:
Statistikat e publikimeve të të gjitha njoftimeve, kërkesave për sqarim, rishqyrtim,
ankesave dhe ofertave të dorëzuara gjatë vitit 2021
Lloji i njoftimit/
Numri
Njoftim paraprak
66
Njoftim për kontratë (B05)
6222
Njoftim standard për korrigjim të gabimeve në njoftimet e publikuara ( B54)
1311
Njoftim për konkurse të projektimit ( B06)
25
Njoftim për dhënie të kontratës ( B08)
5475
Njoftim për nënshkrim të kontratës (B52)
61965
Njoftim për rezultatet e konkursit të projektimit ( B09)
20
Njoftim për anulim të aktivitetit të prokurimit ( B10)
1680
Numri i kërkesave për sqarim të DT
2800
Numri i kërkesave për rishqyrtim
2440
Numri i ankesave
887
Oferta të dorëzuara nga OE në të gjitha aktivitetet e prokurimit

24,500

a) Aktivitetet në funksion të përmirësimit të Sistemi i Prokurimit Elektronik
Nga aktivitetet e vitit 2021 që kanë qenë në funksion të përmirësimit të sistemit të prokurimit
elektronik, duhet vecuar:

-

-

5

Implementimi dhe konfigurimi i paisjeve te reja harduerike për ngritjen një infrastrukture
të re të sistemit të prokurimit elektronik në sajtin sekondarë (MFPT);
Konfigurimi i aplikacionit të sistemit të prokurimit elektronik për t’a përshtatur dhe
mundësuar aplikimin e procedurave të thjeshtësuara prokurimit për kontrata me vlerë
minimale dhe shitje të aseteve ( duke filluar nga 01.08.2021).
Vënia në përdorim e moduleve të reja të sistemit te prokurimit elektronik: i) moduli për
menaxhim të implementimit të kontratave, dhe ii) moduli për vlerësim të performancës se
kaluar të kontraktuesve, të cilat module janë mbështetur nga projekti i USAID/TEAM.
Vënia në përdorim është bërë nga data 01.02.2021.

674 njoftime te nenshkimit te kontrates i takojne procedurave të negociauara pa publikim të njoftimit për
kontratë
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-

Publikimi i materialeve video-trajnuese për përdorim të modulit për menaxhim të
kontratave dhe modulit për vlerësim të performancës.
Përfshirja e ndryshimeve rregullative në RROUP me qëllim të vënies në përdorim të dy
moduleve të reja
Zhvillimi, implementimi dhe publikimi i ëeb-aplikacionit për publikim të të dhënave të
prokurimit sipas standardit për të dhëna të hapura. Publikimi i ëeb aplikacionit
https://ocdskrpp.rks-gov.net/ është bërë në qershor, 2021.

Duhet evidentuar se që nga vënia në përdorim me datë 01.02.2021 te moduleve të reja të sistemit
te prokurimit elektronik: i) modulit për menaxhim të implementimit të kontratave, dhe ii) modulit
për vlerësim të performancës se kaluar të kontraktuesve, të gjitha kontratat e nënshkruara
nëpërmjet procedurave të prokurimit në mënyrë automatike bëhen pjesë e modulit për menaxhim
të kontratës, si nga ana e autoritetit kontraktues ashtu edhe nga ana e operatorit ekonomik.
Gjatë vitit 2021 gjithësej 6792 kontrata janë rexhistruar ne modul për menaxhim të kontratës, i cili
modul përveç veglave për administrim të implementimit të kontratave nga ana e AK dhe OE, ofron
edhe të dhëna mbi kontratën e nënshkruar, planin për menaxhim të kontratës, datat e fillimit dhe
përfundimit të kontratës, statusin e kontratës (nëse është në realizim, përfunduar apo ndërprerë)
dhe vlerën e faturuar për secilën kontratë.
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PËRKRAHJA E SISTEMIT TË PROKURIMIT PUBLIK NË KOSOVË NGA
INSTITUCIONET NDËRKOMBËTARE

Edhe gjatë vitit 2021 KRPP- ja ka gëzuar mbështetje të rëndësishme nga donatorëve, ashtu siç
është bërë në vazhdimësi, kryesisht në ofrimin e asistencës dhe shërbimeve të konsulencës dhe
në ngritjen e kapaciteteve profesionale të KRPP-se, për përmbushjen e detyrave dhe ushtrimin
e përgjegjësive të saj. Në kuadër të mbështetjes së donatorëve në vitet e fundit duhet theksuar
mbështetjen e USAID (nëpërmjet projektit TEAM), EU nëpërmjet projektit për reformë të
menaxhimit të financave publike ( të implementuar nga GIZ) dhe Ambasadës së Mbretërisë së
Bashkuar në implementim të projektit për avancim të modulit të OSHP-së brenda sistemit të
prokurimit elektronik.
Përkrahja nga USAID
Gjatë vitit 2021, sikurse në vitet paraprake ka vazhduar përkrahja e sistemit të prokurimit publik
nga USAID nëpërmjet projektit TEAM (Transparenca, Efikasiteti dhe Llogaridhenia ne
Komuna). Përkrahja e projektit TEAM ka përfshirë nivelin qëndrorë (KRPP-në) dhe nivelin
lokal ( komunat).
Në nivelin qëndror përkrahja e projektit edhe gjatë 2021 është fokusuar në:
-

-

Mbështetjen e KRPP-së me ekspertë të TI-së, me qellim të shkëmbimit të ekspertizës dhe
ngritjes së kapaciteteve të stafit të TI-së përgjegjës për sistem të prokurimit elektronik;
Mbështetje të KRPP-së në përgaditje të vënies në përdorim të dy moduleve të reja: i)
moduli për menaxhim të implementimit të kontratave dhe ii) moduli për vlerësim të
performancës se kaluar të kontraktuesve.
Koordinim të aktiviteteve ndërmjet KRPP-së dhe Open Contracting Partnership (OCP) në
finalizimin dhe publikimin e ëeb aplikacionit https://ocdskrpp.rks-gov.net/, përfshirë
koordinimin me OJQ-ve për shfrytëzimin e të dhënave të publikuara sipas standardit
OCDS.

Në nivelin lokal ( komunat) përkrahja e projektit gjatë vitit 2021 ka vazhduar me shtrirje të gjerë
sikurse në vitin paraprak dhe kjo përkrahje edhe më tutje është fokusuar në:
-

Ngritjen e kapaciteteve të zyrtarëve të prokurimit në komunat fokus ( Prishtinë, Pejë,
Gjakovë, Gjilan dhe Vushtrri) dhe në disa komuna të tjera nëpërmjet angazhimit të
përhershëm të ekspertëve të prokurimit, të cilët ndihmojnë dhe asistojnë zyrat e prokurimit
që të zhvillojnë procedura të prokurimit në mënyrë sa më efikase dhe transparente,

Duhet theksuar që projekti TEAM nga USAID është përmbyllur në fund të vitit 2021, duke
përkrahur suksesshëm KRPP-në dhe sektorin e prokurimit publik të Kosovës për 5 vite me radhë
dhe duke qenë një mbështetje shumë e rëndësishme në tranzicionin nga prokurimi tradicional
në prokurimin elektronik.
E gjithë kjo mbështetje për 5 vite me radhë nga USAID është përmbyllur me një ngjarje të
titulluar “Arritjet dhe sfidat në prokurimin publik” të organizuar nga projekti TEAM me datë
09.12.2021, pikërisht në ditën Ditën Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit, për të prezantuar,
diskutuar dhe ndërlidhur arritjet e prokurimit publik në funksion të luftës kundër korrupsionit.
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Përkrahja nga BE-ja
Edhe gjatë vitit 2021 është vazhduar bashkëpunimi dhe përkrahja nga BE nëpërmjet projektit për
reformë të menaxhimit të financave publike të implementuar nga GIZ. E gjithë perkrhaj nga ky
projekt edhe më tej ka qene e fokusuar ne draftimin e ligjit te ri per prokurim publik. Gjate vitit
2021 edhe përkundër situatës se krujar nga Covid- 19 KRPP bashkë me grupin punues ka arritur
te përgatis draftin e pare per ligjin e ri per prokurimin publik ne te cilin projekit i BE-se ka dhene
komentet e tija e te cilat kanë nje rejndesi te veçantë per harmonizimin e plote te legjislacionit tone
me ato te direktivave te BE-se. Përkrahja e projektit të BE-së është bërë kryesisht me ekspert të
shquar dhe me përvojë të dëshmuar në fushën e prokurimit publik dhe në pjesën e direktivave të
BE në prokurim publik.

Përkrahja nga Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar (UK)
Gjatë vitit 2021, KRPP në kuadër të bashkëpunimit me donator ka përfshirë edhe bashkëpunimin
me Ambasadën e Mbretërisë se Bashkuar (UK), me të cilën paraprakisht ka nënshkruar një
Memorandum Mirëkuptimi (MoU) për implementim të projektit për avancim të modulit të OSHPsë brenda sistemit të prokurimit elektronik.
Në kuadër te MoU janë përfshirë gatishmëritë dypalëshe dhe zotimet e KRPP-së për të ndihmuar
në çdo fazë implementimin e projektit për avancim të modulit dhe funksionaliteteve të OSHP-së
në kuadër të sistemit të prokurimit elektronik.
Në lidhje me këtë projekt gjatë vitit 2021 KRPP ka asistuar grupin punues në përgaditjen e
Termave të referencës, zhvillimin e procedurave për kontraktim dhe fillimin e implementimit të
kontratës. Projekti i mbështetur nga UK implementohet nga DAI/UK dhe ka për synim
automatizimin e proceseve të punës për OSHP, procese që ndërlidhen me të gjitha fazat e
procesimit dhe shqyrtimit të ankesave në aktivitete te prokurimit. Ky projekt parashikohet që të
përmbyllet brenda vitit 2022.
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REKOMANDIMET PËR PËRMIRËSIMIN E SISTEMIT TË PROKURIMIT PUBLIK
NË KOSOVË

Sipas Nenit 87.2.13, të Ligjit për Prokurim Publik Nr. 04/L-042, KRPP-ja së bashku me raportin
vjetor në Qeveri dhe Kuvend duhet të dorëzojë edhe rekomandimet për përmirësimin e sistemit
të prokurimit publik dhe/ose përmirësimin e këtij ligji.
Sikurse viteve paraprake edhe me teje mbetet ne proces qe Qeveria e Kosovës përkatësisht
KRPP si Institucion i autorizuar për fushën legjislative në Prokurimin Publik të ketë si objektiv
dhe synim kryesorë reformat edhe avancimin e sistemit të prokurimit publik në Kosovë, me
qëllim të ngritjes së transparencës, efikasitetit dhe llogaridhënies nga të gjithë aktorët të cilët
janë të përfshirë në kryerjen e aktiviteteve të prokurimit publik.
Në lidhje me këto objektiva dhe synime, viteve të fundit KRPP ka bërë një arritje të dukshëm
në avancimin e sistemit të prokurimit publik në Kosovë, me qëllim të ngritjes së transparencës,
efikasitetit dhe llogaridhënies, dhe kjo arritje është bërë kryesisht me implementim dhë vënie
në përdorim të prokurimit elektronik.
Mirëpo, procesi i implementimit të plotë të kësaj reforme duhet të përcillet edhe me
reformimin/ndryshimet në fushën legjislative, e cila është filluar dy vite më parë – me
konceptimin dhe drafimin e ligjit të ri të LPP-se.
Ashtu siç është theksuar në raportimet paraprake, arsyet dhe rekomandimet për reformen ligjore
janë të mbështetura në:
- Harmonizimin e plotë i legjislacionit me përdorimin e mjeteve elektronike (e-prokurimin).
- Dinamika e zhvillimeve në TI dhe prokurim publik
- Harmonizimi i legjislacionit me Direktivat e reja të BE-së (Direktivat e 2014)
- Eliminimi i dobësive të identifikuara gjatë zbatimit praktik të ligjit aktual
Ne lidhje me këtë reformë në fushën legjislative KRPP së bashku me grupin punues dhe në
asistencë të vazhdueshme nga projekti i EU-së, ka arritur që gjatë vitit 2021 të përgadisë draftin
e parë të ligjit të ri të LPP i cili së bashku me MFPT si sponzorizuese e LPP-se do ta dërgojë
në qeveri në përputhje me planin legjislativ të qeverisë.
Së bashku me këtë draft ligj të LPP-së, KRPP ka paraparë edhe rekomandimet mbi fazat e
mëtutjeshme të kësaj reforme të cilat duhet patur parasyshë para dhe pas aprovimit të Ligjit të
ri të LPP.
Kryesisht, rekomandimet kanë të bëjnë me domosdoshmërinë që ndryshimet në legjislacionin
primarë më tej do duhet të përcillen me ndryshimet në legjislacionin dytësor, të cilat KRPP
duhet t’i bëjë në mbështetje të autorizimeve të veta dhe për të cilat ndryshime duhet të
parashikohet dhe planifikohet një periudhë kohore si fazë kalimtare para fillimit te
implementimit të ndryshimeve ligjore.
Gjithashtu, që ndryshimet ligjore do të kenë një impakt thelbësor edhe ne platformën e
prokurimit elektronik, andaj kosto dhe koha e nevojshme e avancimit të kësaj platforme duhet
të merret në konsideratë.
Mbështetur në arsyet e cekura shkurtimisht më lartë por edhe në shumë dimensione tjera, në të
cilat ndryshimet ligjore do te kenë efekte e të cilat nuk është arritur të prezantohen në këtë
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raport, KRPP i rekomandon Qeverisë dhe Kuvendit të Kosovës që të përkrahin këtë reformë
ligjore, derisa KRPP me departamentet përkatëse shprehë gatishmërinë për të qenë plotësisht
në funksion të detyrimeve ligjore në implementim të kësaj reforme në prokurim publik dhe per
te ofruar çfaredo sqarimi per te gjitha palët e intersit lidhur me kete proces tejet te rëndësishëm
per vendin.
Krahas arsyeve dhe rekomandimeve që do burojnë nga ndryshimet ligjore, duhet evidentuar
sidomos edhe pjesën e eliminimit të dobësive të identifikuara gjatë zbatimit praktik të ligjit
aktual. Dihet që KRPP, në vazhdimësi monitoron zbatimin në praktikë të dispozitave të LPP-së
dhe si rezultat janë vërejtur dobësi në aspektin rregullativ ligjor të cilat mund të evitohen vetëm
me ndryshimet ligjore. P.sh njëra ndër dobësitë e identifikuara është sistemi i ankimimit në
kuptimin e nenit 108A dhe/ose Kreut III dhe IV të LPP-së. Gjithashtu, edhe një numër i
konsiderueshëm i dispozitave të LPP-së konsiderohen të nevojshme të ndryshohen sa më shpejt,
në mënyrë që të sigurohet rritja e Transparencës dhe Efikasitetit të shfrytëzimit të parasë
publike. KRPP ka arritur që me sukses të përmbyll fazën e Transparencës por e njëjta duhet të
rregullohet me ligj ndërsa është në fazën e rritjes se Efektivitetit në prokurim publik e cila po
ashtu duhet të legjitimohet. Në këtë kuptim pothuajse do të ketë ndryshime esenciale të ligjit
për Prokurim Publik, të cilat do të kenë një ndikim tejet pozitiv në evitimin e dobësive të
vërejtura gjatë zbatimit të ligjit aktual.

Rekomandimet tjera
Në kuadër të rekomandimeve në vijim, KRPP do listojë veprimet të cilat rekomandohen të
ndërmerren nga të gjitha palët e përfshira në sektorin e prokurimit publik dhe të cilat përveç nga
dobësitë e identifikuara burojnë nga rastet, të dhënat, kërkesat dhe situatat e
identifikuara/shfaqura gjatë zhvillimit të aktiviteteve të prokurimit në sektorin e prokurimit
publik dhe gjatë fazës së implementimit të kontratave.
Shumica e rasteve, kërkesave dhe situatave të identifikuara ose shfaqura, sidomos gjatë viteve
të fundit kanë të bëjnë me:
- Paqartësitë ligjore për veprim nga ana e autoriteteve kontraktuese dhe operatorëve
ekonomik për t’ju përgjigjur situatave kur ankesat nuk shqyrtohen në kohë si mungesë e
bordit të Organi Shqyrtues i Prokurimit dhe për pasojë një numër i konsiderueshëm i
aktiviteteve të prokurimit kanë mbetur pezull pa përmbyllje me kontratë të nënshkruar dhe
detyrimit të autoriteteve kontraktuese për përdorim të procedurës së negociuar
- Domosdoshmërinë për anulim të aktiviteteve të prokurimit si pasojë e veprimeve jo
adekuate ose mosveprimeve të zyrtarëve nga autoritetet kontraktuese gjatë përdorimit të
sistemit të prokurimit elektronik, mungesës së planifikimeve të prokurimit në mënyrë të
duhur ose përgaditjes së aktivitetit të prokurimit – anulime të cilat kanë konsumuar kohë
dhe kanë rezultuar me ri-tenderime
- Vonesat në administrim të të dhënave në sistem të prokurimit elektronik nga ana e AK-se
dhe OE gjatë implementimit/realizimit të kontratave të lidhura nëpërmjet procedurave të
prokurimit
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-

Domosdoshmërinë e ndryshimit/modifikimit të kontratës gjatë implementimit si pasojë e
ndryshimeve të çmimeve në treg për punë, mallra dhe shërbime dhe të cilat ndryshime janë
paraqitur nga ngjarje të paparashikuara.

Duke patur parasyshe rastet, kërkesat dhe situatat e listuara më lartë dhe jo vetëm, KRPP
rekomandon që:
- institucionet, Qeveria dhe Kuvendi i Kosovës të adresojnë sa më shpejt që është e mundur
mungesën e bordit të OSHP-së;
- AK-se t’i kushtojnë rëndësi përzgjedhjes së zyrtarëve te AK-se të cilët janë të angazhuar si
zyrtarë përgjegjës të prokurimit, zyrtarë të prokurimit dhe menaxherë të kontratave,
përzgjedhje e cila duhet të ketë në fokus nivelin e njohurive të zyrtarëve në përdorimin e
veglave të teknologjisë informative;
- KRPP të modifikojë dhe avancojë programet e trajnimit për zyrtarë të prokurimit dhe
menaxherë të kontratave në mënyrë që trajnimet të jenë në funksion të përshtatjes me
prokurimet elektronike dhe administrimit të implementimit të kontratave në mënyrë
elektronike; dhe
- KRPP së bashku me institucionet përgjegjëse të shqyrtojnë mundësinë që në kuadër të të
gjithë legjislacionit aktual që trajton situatat e implementimit të kontratave, të analizoj
kuadrin ligjorë, propozoj dhe gjej zgjidhje për situatat/kërkesat e modifikimit të kontratave
gjatë realizimit si pasojë e ndryshimeve të çmimeve në treg të paraqitura nga ngjarje të
paparashikuara.
Gjithashtu, duke ditur që viteve të fundit me aplikimin e prokurimit elektronik, KRPP përveç
mandatit rregullator të prokurimit është shndërruar edhe ne ofrues të shërbimeve nëpërmjet
sistemit të prokurimit elektronik, sistem i cili është i rëndësisë dhe ndjeshmërisë së veçantë,
kërkon disponueshmëri dhe siguri të lartë, është një nga sistemet e teknologjisë informative me
përdorim dhe shtrirje më të gjerë në nivel qeveritar dhe është një sistem që në vazhdimësi kërkon
avancime teknologjike për t’u përshtatur me aplikim të metodave të reja në prokurim dhe
nevojat për integrim/ndërveprim me sisteme të tjera qeveritare.
Prandaj, KRPP rekomandon që Qeveria dhe Kuvendi i Kosovës t’i përgjigjet pozitivisht
kërkesave buxhetore të KRPP-së që kanë të bëjnë me aktivitetet që sigurojnë qëndrueshmëri,
disponueshmëri dhe operim të pandërprerë të sistemit të prokurimit elektronik, sidomos në
kërkesat që kanë të bëjnë me mbajtjen dhe ngritjen e kapaciteteve njerëzore ( ekspert të TI-së)
brenda KRPP-së në mënyrë që KRPP çdo herë dhe në çdo situatë të jetë e gatshme në
përmbushjen mandatit si ofrues i shërbimeve për prokurim elektronik.
Në fund, për të gjitha rekomandimet e listuara në këtë raport, KRPP propozon që të njejtat
përveç tjerash, të përfshihen në Strategjise se Re te Prokurimit Publik, e cila aktualisht është në
proces të draftimit dhe do te jete pjese e Strategjise se Pergjithshme te Reformes se Menagjimit
te Financave Publike (SPRMFP) për periudhen 2022-2026, që pritet të draftohet deri në fund
te vitit.
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Për: Zyrën Kombëtare të Auditimit

PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE
të dhëna në Raportin e Auditimit nga Zyra Kombëtare e Auditimit

Nr

1

Komponenta e
auditimit
(kapitulli)
Opinioni i auditim i

Gjetja

Rekomandimi

Pasuritë kapitale
dhe jo-kapitale

Kryetari duhet të
sigurojë se të
gjitha pasuritë
janë të
regjistruara në
regjistrat
përkatës, në
mënyrë që
prezantimi i tyre

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik

Veprimet e
planifikuara për tu
ndërmarrë

Zyrtari/ët
përgjegjës

Pasuria me vlerë 37,
500€ është regjistruar me
datë 23.03.2021.
Rekomandim i zbatuar.
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Kryetari;
Zyrtarja
Përgjegjëse
për Financa
dhe zyrtari
i Pasurisë
së KRPPsë.

Data e
planifikuar
e zbatimit
të
rekomandi
mit

Komente
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në PFV të jetë i
plotë dhe i saktë.
2

Pasuritë kapitale
dhe jo-kapitale

Kryetari duhet të
sigurojë se vlera e
pasurisë në PFV
prezantohet në
bazë të vlerës
kontabël neto si
dhe të ngarkohen
zyrtarët me
pasurinë në
posedim.

3

Detyrimet e
papaguara

Kryetari duhet të
sigurojë se faturat
raportohen me
kohë dhe të
prezantohen
drejtë në raportin
e obligimeve
mujore në MF.

Ky rekomandim është në
proces. Kjo ka ndodhur
si rezultat i mos
funksionimit të sistemit
e-pasuria. Ne do të
vazhdojmë me kërkesat
tona në MPB për
ngarkimin e zyrtarëve
me pasurinë në posedim,
pasiqë pa asistencën e
tyre nuk mund të
zbatojmë këtë
rekomandim.
Raportimi është duke u
bërë në baza mujore
sipas kërkesave të
rregullores financiare
02/2013MF për
raportimin e obligimeve
të papaguara të
organizatave buxhetore.
Rekomandim i zbatuar.

Nga: z. Osman Vishaj, Kryetar i KRPP-s
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Kryetari;
30.12.2021
Zyrtarja
Përgjegjëse
për Financa
dhe zyrtari
i pasurisë.

Kryetari;
zyrtarja
Përgjegjëse
për
Financa.
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RAPORTI FINANCIAR
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik
Raporti Financiar për Vitin 2021
Kodi i Organizatës Buxhetore:

230

Informatat kontaktuese:
Zyrtari Kryesor Administrativ:
Zyrtari Kryesor Financiar:

Z. Osman Vishaj
Znj. Albenita Berisha

Data: 23.02.2022
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 Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik, i ndarë sipas Ligjit NR. 07/L-041 për
Buxhetin e Republikës se Kosovës për vitin 2021 është 699, 976€, dhe atë sipas kategorive
ekonomike si në vijim: Paga dhe mëditje 369, 611€, Mallra dhe Shërbime 275, 365€, Shpenzime
Komunale 5, 000€ dhe Shpenzimet Kapitalet (pasuritë jofinanciare) 50, 000€. Në buxhetin e
Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik pjesën më të madhe të buxhetit e kanë pagat dhe
mëditjet me 52.80%, mallrat dhe shërbimet me 39.33 %, shpenzimet komunale me 0, 71% dhe
shpenzimet kapitale (pasuritë jofinanciare) 7.14%.
Buxheti final për vitin 2021 për kategorinë e pagave dhe mëditjeve është 304, 485€, mallra dhe
shërbime 237, 296€, shpenzime komunale 2, 000€ dhe në kategorinë e investimeve kapitale është
53, 294€ ku nga kjo shihet që kemi harmonizim të ndarjeve fillestare dhe finale të buxhetit për
vitin 2021 ku me vendim të qeverisë kemi pasur zvoglim të buxhetit në paga dhe mëditje, mallra
dhe shërbime dhe shpenzime komunale, ndërsa në investime kapitale (pasuritë jofinanciare) kemi
pasur rritje.
Buxheti i shpenzuar i KRPP-së për periudhën raportuese është 588, 682.06€ nga i cili: Paga dhe
mëditje 304, 484.52€ ose 51.72% e buxhetit përfundimtar. Mallra dhe shërbime 229, 248€ ose
38.94% e buxhetit përfundimtar. Shpenzimet komunale 1, 655€ ose 0.28 % e buxhetit përfundimtar
dhe Shpenzimet Kapitale 53, 294.00€ ose 9.05% e buxhetit përfundimtar në SIMFK.
Nisur nga vlerësimi i përgjithshëm, del se niveli i realizimit të buxhetit të Komisionit Rregullativ
të Prokurimit Publik për vitin 2021 është në masën prej 84.10 % e buxhetit përfundimtar.
Në këtë raport do të paraqiten në mënyrë të hollësishme të gjitha shpenzimet e realizuara nga
buxheti i KRPP-së për vitin 2021, si dhe krahasimi i tyre me periudhën e njëjtë të vitit 2020. Bordi
i KRPP-së, respektivisht ZKF, kanë qenë të kujdesshme dhe për asnjë moment, nuk kemi ardhur
në një pozitë të mungesës së fondeve në dispozicion, apo vonesës së pagesës së faturave të
pranuara.
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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:
Gjatë periudhës raportuese KRPP 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 g) të këtij raporti)

Kategoria e Pagave dhe mëditjeve merr pjesë me Buxhetin Fillestar në vlerë prej 369, 611€.
Buxheti Final në këtë kategori është 304, 485€ ndërsa vlera e buxhetit përfundimtar të KRPPsë është 304, 484€. Pra, shuma e shpenzuar në këtë kategori për vitin 2021 është 304, 484€,
shprehur në përqindje është 99.99% e buxhetit final në këtë kategori.

c) Mallra dhe Shërbime:
Kategoria e Mallrave dhe Shërbimeve merr pjesë me Buxhetin Fillestar në vlerë prej 275,
365€. Buxheti Final është 237, 296€, ndërsa shkalla e shpenzimit të buxhetit për vitin 2021 në
këtë kategori ekonomike është 229, 248€, shprehur në përqindje llogaritet të jetë 96.60% e
buxhetit final në këtë kategori.

d) Shpenzime komunale:
Kategoria e Shpenzimeve Komunale merr pjesë me Buxhetin Fillestar në vlerë prej 5, 000.00€.
Buxheti Final në këtë kategori ekonomike për vitin 2021 është 2, 000.00€ ndërsa shkalla e
shpenzimit të buxhetit është në vlerë prej 1, 655.35€, shprehur në përqindje llogaritet të jetë
82.76% e buxhetit final në këtë kategori ekonomike.
e) Investimet Kapitale:
Kategoria e Investimeve kapitale merr pjesë me Buxhetin Fillestar në vlerë prej 50,000.00€.
Buxheti i aprovuar në këtë kategori ekonomike është 53, 294.00€ dhe realizimi për vitin 2021
është në vlerë prej 53,294.00€. Llogaritur në përqindje është shpenzuar 100% e buxhetit final
në këtë kategori ekonomike.
f) Subvencionet dhe Transferet:
Gjatë periudhës raportuese KRPP nuk ka pasur Subvencione dhe Transfere
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3) Përmbledhje:
(Ju lutem paraqitni shkurtimisht vërejtjet përfundimtare lidhur me buxhetin e institucionit tuaj apo
pikëpamjet për zhvillimet në të ardhmen)

Në këtë raport janë paraqitur në mënyrë të hollësishme të gjitha shpenzimet e realizuara nga
buxheti i KRPP-së për vitin 2021, si dhe krahasimi i tyre me periudhën e njëjtë të vitit 2020.
Raporti i krahasimit në mes të buxhetit të planifikuar me rishikim dhe atij të shpenzuar është
bërë duke e krahasuar atë me buxhetin përfundimtar.
Tek detajet e shpenzimeve për mallra dhe shërbime sipas kodeve ekonomike në nënkategoritë
ekonomike kemi disa raste kur kemi të planifikuara shpenzime por nuk kemi realizim të
shpenzimeve dhe në raste të tjera kemi realizim të shpenzimeve të pa planifikuara.
Krahasimet në tabelën 4.b) janë në mes buxhetit të shpenzuar dhe buxhetit përfundimtar në
SIMFK; kurse në tabelën 4.c) në mes buxhetit të shpenzuar dhe buxhetit planifikuar me Ligjin
e Buxhetit të Republikës së Kosovës nr. 07/L-041.

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

Kodi
Ekonomi
k

Kategoria Ekonomike

Të hyrat e
planifikuara/
parashikuara
për vitin 2021

1

2

3
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Të hyrat
vetanake të
bartura nga
viti
2020
4

Të hyrat
realizuara në
vitin 2021
5
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4.b). Shpenzimet:
(Ju lutem plotësoni tabelën me të dhënat e nevojshme.)

Kodi
Ekonomik

Kategoria
Ekonomike

Buxheti vjetor me Buxheti me
Buxheti
Shpenzimet Zotimet deri Buxheti i Buxheti
Ligjin e buxhetit
rishikim përfundimtar deri më 31
më 31
zotuar
i
(2021)
2021
2021
dhjetor
dhjetor
(në %) shpenzu
(nëse ka
2021
2021
r
Shpenzimet
%
pasur
(në
%)
(2020)
e
ndryshime)
shpenzi

Buxheti dhe shpenzimet 2020

Buxheti
(2020)

mit
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11000

Paga dhe Mëditje

367,771.95

305,218.52

82.99%

369,611.00

(66,000.00)

304,485.00

304,484.52

51.72%

13000

Mallra dhe
Shërbime

303,290.00

240,140.09

79.17%

275,365.00

(38,000.00)

237,296.00

229,248.10

38.94%

13200

Shpenzime
Komunale

20,000.00

1,865.09

9.32%

5,000.00

(3,000.00)

2,000.00

1,655.35

0.28%

30000

Investimet Kapitale

150,000.00

144,194.43

96.12%

50,000.00

+3,000.00

50,000.00

53,294.00

9.05%

21000

Subvencione dhe
Transfere

0.00

0.00

0.00

00

(104,000.00)

593,681.00

588,682.06

84.10%

Gjithsej

0.00
841,061.95
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691,418.13

0.00
0.00

699,976.00
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Mallra dhe Shërbime
4.c) DETAJET E SHPENZIMEVE SIPAS KODEVE EKONOMIKE

Buxheti 2020

13000

1310
13130
13131
13132
13133
13140
13141

Buxheti 2021

MALLRA DHE SHËRBIME
Emri i kategorisë ekonomike

Planifikimi
(2020)

Shpenzimet
(2020)

%e
shpenzimit

Planifikimi
(2021)

Shpenzimet në
(2021)

%e
shpenzimit

Gjithsej Mallra dhe Shërbime

303,290.00

240,140.09

79,17%

275,365.00

229,248.00

83.25%

15,000.00

5,474.76

36.49%

5,000.00

1,821.69

36.43%

SHPENZIMET E
UDHËTIMIT (NENTOTALI)
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
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142.00

3,000.00

2,465.68

82.18%

1,000.00

546.00

54.6%

5,000.00

1,802.00

36.04%

1,500.00

406.00

27.06%
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Akomodimi gjate udhëtimit
zyrtar jashtë vendit
Shpenzimet tjera te udhëtimit
13143
zyrtar jashtë vendit

13142

SHËRBIMET E
1330 TELEKOMUNIKIMIT
(NENTOTALI)
13310 Shpenzimet për internet
13320 Shpenzimet e telefonisë mobile
13330 Shpenzimet postare
Shpenzimet e përdorimit të
13340
kabllit optik

1340

SHPENZIMET PER
SHËRBIME (NENTOTALI)

13410 Shërbimet e arsimit dhe trajnimit
Shërbimet e përfaqësimit dhe
13420
avokaturës
Shërbime te ndryshme
13430
shëndetësore
Shërbime te ndryshme
13440
intelektuale dhe këshilldhënëse
13450 Shërbime shtypje- jo marketing
13460 Shërbime Kontraktuese Tjera
13470 Shërbime Teknike
13480 Shpenzimet për Anëtarësim
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4,000.00

1,004.64

25.11%

1,500.00

410.08

27.33%

3,000.00

202.44

6.74%

1,000.00

317.61

31.76%

15,000.00

10,896.90

72.64%

10,000.00

10,530.97

105.30%

15,000.00

10,893.00
3.90

72.64%

10,000.00

10,515.67
15.30

105.30%

48,990.00

33,861.14

69.11%

38,705.00

34,144.54

80.46%

7,950.00

2,000.00

20,000.00

30,000.00

23,440.80

78.13%

500.00
6,205.00

143.62
8,560.12

28.72%
137.95%

1,500.00
19,540.00

225.78
33,635.36

15.05%
172.13%
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BLERJE E MOBILJEVE DHE
1350 PAISJEVE (ME PAK SE 1000
EURO) (NENTOTALI)

10,000.00

4,886.40

48.86%

4,000.00

211.50

5.28%

3,000.00

1,105.19

36.83%

13501 Mobile (me pak se 1000 euro)
13502 Telefona (me pak se 1000 euro)
Kompjuterë (me pak se 1000
13503
euro)
Harduer për teknologji
13504 informative (me pak se 1000
euro)
Makina fotokopjuese (me pak se
13505
1000 euro)
Pajisje speciale mjekësore (me
13506
pak se 1000 euro)
Pajisje te shërbimit policor (me
13507
pak se 1000 euro)
Pajisje trafiku (me pak se 1000
13508
euro)
Pajisje tjera (me pak se 1000
13509
euro)
Blerja e librave dhe veprave
13510
artistike

2,000.00

4,000.00

4,674.90

116.87%

3,000.00

BLERJE TJERA - MALLRA
1360 DHE SHERBIME
(NENTOTALI)
13610 Furnizime për zyrë
Furnizime me ushqim dhe pije
13620
(jo dreka zyrtare)
13630 Furnizime mjekësore
13640 Furnizime pastrimi

3,000.00

1,117.89

37.26%

2,000.00

995.91

49.79%

3,000.00

1,117.89

37.26%

2,000.00

995.91

49.79%
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13650
13660
13670
13680
13681

1370
13710
13720
13730
13740
13750
13760
13770
13780

1380
13810
13820
13821
13830
13850

Furnizim me veshmbathje
Akomodimi
Municion dhe armë zjarri
Tiketat siguruese(banderolat)
Bllombat

10,000.00

4,104.53

41.04%

5,000.00

5,672.67

113.45%

10,000.00

4,104.53

41.04%

5,000.00

5,672.67

113.45%

LLOGARITE E AVANSIT
(NENTOTALI)

1,000.00

1,142.00

114.20%

Avans për para te imëta (p.cash)
Avans për udhëtime zyrtare
Avans
Avans për mallra dhe shërbime
Avanc për ambasadat

1,000.00

1,000.00
142

100%

DERIVATET DHE LËNDËT
DJEGËSE (NENTOTALI)
Vaj
Nafte për ngrohje qendrore
Vaj për ngrohje
Mazut
Qymyr
Dru
Derivate për gjenerator
Karburant për vetura
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1390
13911
13912
13913
13915
13916
13917
13918
13940

SHËRBIMET FINANCIARE
(NENTOTALI)
Provizion Bankar-Banka
Qendrore
Provizion Bankar-Raiffeisen
Bank
Provizion Bankar-Procredit
Banke
Provizion Bankar-Banka Private
e Biznesit
Provizion Bankar-Banka
Ekonomike
Provizion Bankar-NLB Banka
Prishtina
Provizion për Tarifa të Ndryshme
KPA-Provizioni Bankar

SHERBIMET E
1395 REGJISTRIMIT DHE
SIGURIMEVE (NENTOTALI)
13950 Regjistrimi i automjeteve
13951 Sigurimi i automjeteve
Taksa komunale e regjistrimit te
13952
automjeteve
13953 Sigurimi i ndërtesave dhe tjera
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1,900.00

610.57

3.21%

800.00

400.00
1,500.00

75.00
535.57

18.75%
35.70%

200.00
600.00
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540.57

67.57%

390.57
150.00

65.09%
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1400
14010
14020
14021
14022
14023
14024
14030
14031
14032
14040
14050

MIRËMBAJTJA
(NENTOTALI)
Mirëmbajtja dhe riparimi i
automjeteve
Mirëmbajtja e ndërtesave
Mirëmbajtja e ndërtesave te
banimit
Mirëmbajtja e ndërtesave
administrative afariste
Mirëmbajtja e shkollave
Mirëmbajtja e objekteve
shëndetësore
Mirëmbajtja e auto rrugëve
Mirëmbajtja e auto rrugëve
regjionale
Mirëmbajtja e auto rrugëve
lokale
Mirëmbajtja e Teknologjisë
Informative
Mirëmbajtja e mobileve dhe
paisjeve

1410
14110
14120
14130
14140

QIRAJA (NENTOTALI)
Qiraja për ndërtesa
Qiraja për toke
Qiraja për paisje
Qiraja për makineri
Qiraja për përdorime tjera
14150
hapësinore
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148,000.00

159,841.86

108%

151,500.000

156,149.53

103.06%

3,000.00

938.86

31.29%

1,500.00

260.00

17.33%

73.50
211.03

145,000.00

158,829.50

109.53%

150,000.00

155,678.50

103.78%

42,900.00
30,000.00

13,875.59

32.34%

54,860.00
41,960.00

14,213.24

25.90%

500.00
12,400.00

417.03
13,458.56

83.40%
108.53%

500.00
12,400.00

256.72
13,956.52

51.34%
112.55%
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SHPENZIMET E
1420 MARKETINGUT
(NENTOTALI)
14210 Reklamat dhe konkurset
14220 Botimet e publikimeve
14230 Shpenzimet per informim publik

500.00

365.00

73%

500.00

500.00

365.00

73%

500.00

SHPENZIMET E
1430 PËRFAQËSIMIT
(NENTOTALI)
14310 Drekat zyrtare

8,000.00

4,909.10

61.36%

4,000.00

6,247.79

156.19%

8,000.00

4,909.10

61.36%

4,000.00

6,247.79

156.19%

SHPENZIME-VENDIMET E
GJYKATAVE (NENTOTALI)

196.52

14410 Shpenzime-vendimet e gjykatave

196.52

1440

1700

SERVISIMI I BORGJIT
(NENTOTALI)

17000 Pagesa e borxhit qeveritar
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4.d). SHPENZIMET KOMUNALE

DETAJET SIPAS KODEVE
EKONOMIKE
Buxheti 2020

1320

Shpenzimet Komunale
Emri i kategorisëekonomike

Planifikimi
(2020)

Shpenzimet
(2020)

Buxheti 2021
%e
shpenzimit

Planifikimi
(2021)

Shpenzimet
(2021)

%e
shpenzimit

20,000.00

1,865.09

9.32%

5,000.00

1,655.35

33.10%

20,000.00

1,865.09

9.32%

5,000.00

1,655.35

33.10%

8,500.00
1,500.00
1,500.00
5,000.00
3,500.00

1,865.09

9.32%

5,000.00

1,655.35

33.10%

Gjithsej Shpenzime Komunale
1320
13210
13220
13230
13240

SHPENZIME KOMUNALE
(NENTOTALI)
Rryma
Uji
Mbeturinat
Ngrohjaqendrore

13250 Shpenzimettelefonike
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4.e)

INVESTIMET KAPITALE: DETAJET E SHPENZIMEVE SIPAS KODEVE
EKONOMIKE
Buxheti
2020

3000

INVESTIMET KAPITALE
Emri i kategorisë ekonomike

Planifikimi
(2020)

Shpenzimet
(2020)

%e
shpenzimit

Planifikimi
(2021)

Shpenzimet
(2021)

Gjithsej Investimet Kapitale

150,000.00

144,194.43

96.12%

50,000.00

53,294.00

3110 NDËRTESAT (NENTOTALI)
31110
31120
31121
31122
31123
31124

Ndërtesat e banimit
Ndërtesat administrative afariste
Objektet arsimore
Objektet shëndetësore
Objektet kulturore
Objektet sportive

31125 Objektet Memoriale
3120 NDËRTIMI I RRUGËVE (NENTOTALI)
31210 Ndërtimi i auto rrugëve
31220
31230
31240
31250
31260

Buxheti
2021

Ndërtimi i rrugëve regjionale
Ndërtimi i rrugëve lokale
Trotuaret
Kanalizimi
Ujësjellësi
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Zotimet deri
31.12.2021

%e
shpenzi
mit
106.58%
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31270 Mirëmbajtja investive

3150

FURNIZIM ME RRYMË,GJENERIMI
(NENTOTALI)

31510 Furnizim me rrymë gjenerim dhe transmision

3160
31600
31610
31620
31630
31640
31650
31660
31670
31680
31690

3170
31700
31701
31702
31703

PAISJE (SIST.VLERA MBI 1000 EURO)
(NENTOTALI)
Pajisje të Teknologjisë Informative(ne vlere
mbi 1000 euro)
Pajisje të Teknologjisë Informative
Mobilje
Telefona
Kompjuter
Makina Fotokopjuese
Pajisje Speciale Mjekësore
Pajisje te Shërbimeve Policore
Souftver
Pajisje Tjera

150,000.00

144,194.43

96.12%

50,000.00
150,000.00

144,194.43

96.12%

AUTOMJETE TRANSPORTI
(NENTOTALI)
Vetura zyrtare
Kamionë
Xhip dhe kombibusë
Vetura të ndihmës së shpejtë
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53.294.00
53,294.00

106.58%
106.58%
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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
PASURITË E PAPREKSHME
(NENTOTALI)
32200 Pasuri e paprekshme
3220

3310

TRANSF.KAPITALE-ENTITETE
(NENTOTALI)

33100 Trans.kap.-entitetet publike

34000

SHPENZIMET - VENDIMET E
GJYKATAVE (NENTOTALI)

34000 Shpenzimet – vendime e gjykatave
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4.f)

SUBVENCIONET DHE TRANSFERET: DETAJET E SHPENZIMEVE SIPAS KODEVE EKONOMIKE
Buxheti 2020
Subvencione dhe Transfere
Emri i kategorisë ekonomike

21000

Planifikimi
(2020)

Shpenzimet
(2020)

% e shpenzimit

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 administratës-Agjensioni 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

22260

Pagesat për Invalidët e luftës

22270

Pagesat për invalidët civilë

22280

Pagesat e familjeve të të rënëve ne luftë

22300

Pagesa-vendime gjyqësore
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Buxheti 2021
Planifikimi
(2021)

Shpenzimet
(2021)

% e shpenzimit
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4.g) Personeli dhe struktura e pagave në vitin 2021:
(Ju lutem plotësoni tabelën me të dhënat e nevojshme dhe të bashkëngjitet organogrami i institucionit tuaj me këtë raport financiar)

Pozitat e
aprovuara
me Ligjin
për Buxhet
2021

Pozitat e
plotësuara
2021

1

2

3

Niveli i Bordit

3

3

16

9

22

22

3

3

42

37

Niveli

Niveli i
menaxhmentit
të lartë
Niveli i
menaxhmentit
Niveli
profesional
Niveli
mbështetës
Totali
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Buxheti i
aprovuar
aprovuara me
Ligjin e
Buxhetit për
paga dhe
mëditje 2021
4

369,611.00

Buxheti i
shpenzuar për
paga deri me
31 dhjetor
2021

Totali i
pagesave
shtesë 2021

Numri i
përgjithshëm i të
punësuarve që
pranojnë pagesa
shtesë 2021

a) Orari i punës (orar i plotë/gjysmë
orari),dhe

5

6

7

8

304,484.52

16,200.00

7

TI dhe sipas UA/2006
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b) Të specifikohet lloji i pagesës
shtesë,për vitin 2021

ANEX I – ORGANOGRAMI I KRPP-së

Anëtar i Bordit

Kryetar i Bordit të KRPP

Anëtar i Bordit

Asistent/e administrative

Departamenti i
Rregullave

Divizioni i
Interpretimeve

Divizioni
Ligjor

Departamenti i
Monitorimit

Divizioni i
Monitorimit
dhe
mbikqyrjes

Divizioni i
analizave dhe
statistikes

Departamenti i
Trajnimeve dhe
integrimeve

Div. për
Trajnime

Div. për
Integrime

Departamenti i Sistemit
të Prokurimit Elektronik

Divizioni për
Procese te Prok
Elektronik

Divizioni i TI për
Admin. te sistemi
te Prok. Elektronik

Departamenti i
Shërbimeve të
përbashkëta

Divizioni për
Burime Njerëzore

Divizioni per
buxhet dhe
financa

