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H Y R J E 
 
 
          Duke u bazuar në Nenin 87.2.9 të Ligjit për Prokurim Publik, Nr. 03/L-241,  
Komisioni  Rregullativ i Prokurimit Publik (KRPP) për çdo vit kalendarik përgatit dhe ia 
dorëzon Qeverisë e Kuvendit të Kosovës Raportin vjetor, në të cilin i analizohen aktivitetet e 
prokurimit publik në Kosovë, për atë vit kalendarik, së bashku me rekomandimet për 
përmirësimin e sistemit të prokurimit publik, si dhe përmirësimin e Ligjit për Prokurim 
Publik sipas nevojës. Ky raport duhet t’i dërgohet Qeverisë dhe Kuvendit të Kosovës më së 
voni deri në fund të muajit shkurt të vitit vijues. 
 
        Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik, duke u bazuar në kërkesën e  nenit të 
lartshënuar të Ligjit për Prokurim Publik, me kohë e ka përgatitur Raportin vjetor për vitin 
2010 dhe ua dërgon Qeverisë  së  Kosovës si dhe Kuvendit të Kosovës. 
 
        Ky raport është hartuar në përputhje të plotë me kërkesat e Ligjit për Prokurim Publik 
Nr. 03/L-241, duke paraqitur një analizë mjaft të detajuar mbi të gjitha aktivitetet e 
prokurimit publik te zhvilluara në Kosovë, sipas kontratave të nënshkruara publike gjatë 
periudhës 1 janar 2010 - 31 dhjetor 2010.  
 
        Përgatitja e këtij raporti përmbush edhe kërkesën e Nenit  87.2.9 të Ligjit për Prokurim 
Publik, sipas të cilit KRPP-ja duhet t’i grumbullojë, t’i analizojë dhe t’i publikojë 
informacionet për procedurat e prokurimit publik dhe kontratat e dhëna publike. 
 
          Është ky viti i gjashtë me radhë që KRPP-ja përgatit një raport të tillë, duke u munduar 
që për çdo vit ta avancojë dhe ta kompletojë atë sa më shumë që të jetë e mundur, me qëllim 
që  Qeveria dhe Kuvendi i Kosovës, ta kenë një pasqyrë  të plotë mbi të gjitha aktivitetet e 
prokurimit publik në Kosovë të zhvilluara gjatë vitit 2010.   
   
          Ky raport do të jetë mjaft i mirëseardhur edhe për të gjitha institucionet financiare 
monetare ndërkombëtare që operojnë në Kosovë, sepse do të kenë në dispozicion një  raport 
në të cilin përfshihen aktivitet e prokurimit publik në Kosovë sipas burimeve të financimit, 
vlerave të kontratave të prokurimit, llojeve të aktiviteteve të prokurimit, si dhe procedurave 
të prokurimit. Raporti do të jetë i dobishëm edhe për donatorët e ndryshëm që mendojnë të 
investojnë në të ardhmen në Kosovë, pasi që, duke u bazuar në të dhënat e raportit, mund të 
konstatohet se 85,47 % e buxhetit për prokurime publike në Kosovë gjatë vitit 2010 janë 
shpenzuar përmes procedurës së hapur, që njihet si procedura më transparente në prokurimin 
publik. 
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1. KOMISIONI RREGULLATIV I PROKURIMIT PUBLIK 
 
      Sipas Ligjit për Prokurimin Publik të Kosovës, Nr. 03/L-241, Komisioni Rregullativ i 
Prokurimit Publik ka përgjegjësinë kryesore për zhvillimin dhe funksionimin e përgjithshëm 
të rregullave të prokurimit publik dhe të sistemit të prokurimit publik të Kosovës përmes 
ushtrimit të autoritetit, kompetencave, funksioneve dhe përgjegjësive të cilat i janë dhënë 
shprehimisht me këtë ligj. 
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ka përgjegjësinë dhe autoritetin për: 

• përgatitjen dhe publikimin e rregullave të hollësishme të prokurimit publik të cilat 
kanë për qëllim implementimin e këtij ligji nga autoritetet kontraktuese, duke 
përfshirë rregullat për përdorimin dhe ushtrimin e secilës procedure të prokurimit të 
përcaktuar në nenet 33 – 37 të këtij ligji. Këto rregulla duhet të jenë në pajtim të plotë 
me parimet e përcaktuara në këtë ligj dhe me kërkesat e aplikueshme të BE-së lidhur 
me prokurimin; 

• përgatitjen dhe publikimin e doracakëve (manualeve) të prokurimit, udhëzuesve, 
formularëve standard të prokurimit dhe modeleve të kontratave dhe kushteve të 
kontratës në dobi të autoriteteve kontraktuese dhe operatorëve ekonomik. KRPP 
duhet të sigurojë modelet e kontratave dhe kushteve të kontratës të mos përfshijnë 
elemente të detyrueshme, përveç nëse këto elemente janë qartësisht të nevojshme për 
të siguruar përputhshmërinë e kontratës me këtë ligj. KRPP do të sigurojë që këto 
modele të kontratave dhe kushteve të kontratës të mos I pengojnë autoritetet 
kontraktuese që të përshtatin një kontratë publike me praktikat e zakonshme të 
përcaktuara në paragrafin 2. të nenit 12 të këtij ligji; 

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

• të ofrojë ndihmë teknike për autoritetet kontraktuese dhe operatorët ekonomik për 
zbatimin dhe interpretimin e dispozitave të këtij ligji dhe të rregullave të prokurimit 
publik; 

• të nxjerrë dhe publikojë interpretime administrative me shkrim për autoritetet 
kontraktuese dhe operatorët ekonomik lidhur me zbatimin dhe interpretimin e 
dispozitave të këtij ligji dhe të rregullave të prokurimit publik; 

• të krijojë sisteme manuale dhe elektronike për monitorimin e zbatimit të këtij ligji nga 
ana e autoriteteve kontraktuese; 

• të grumbullojë, analizojë dhe publikojë informacionet për procedurat e prokurimit 
publik dhe kontratat publike të dhëna; 

• në bashkëpunim me APP, të përgatisë dhe dorëzojë në Kuvendin e Republikës së 
Kosovës për çdo vit një raport vjetor që analizon aktivitetet e prokurimit publik në 
Kosovë për atë vit kalendarik. Ky raport dorëzohet jo më vonë se në fund të Shkurtit 
të vitit vijues kalendarik 

• të krijojë dhe mirëmbajë një faqe informative në internet që i ofron publikut qasje të 
pa kufizuar në (i) këtë ligj dhe gjithë legjislacionin sekondar të nxjerrë sipas këtij 
ligji, (ii) interpretimet dhe dokumentet e përcaktuara në këtë nen, dhe (iii) të gjitha 
informacionet që përmbahen në Regjistrin e Prokurimit Publik; 

        Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik udhëhiqet nga Bordi, që përbëhet prej tre 
anëtarëve, të cilët propozohen nga Qeveria dhe emërohen nga Kuvendi i Kosovës.  
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2. AKTIVITETET E PROKURIMIT PUBLIK NË KOSOVË GJATË VITIT 2010 
 
 
           Duke u bazuar në Nenin 87.2.14 të Ligjit për Prokurim Publik, Nr. 03/L-241,  
Komisioni  Rregullativ i Prokurimit Publik duhet të përgatisë dhe të mbajë një listë të 
plotë  të gjitha autoriteteve kontraktuese në Kosovë, të cilat janë të obliguara ta zbatojnë 
Ligjin për Prokurim Publik. Më 1 janar 2010 në Kosovë kanë ekzistuar 152 autoritete 
kontraktuese, kurse më 31 dhjetor 2010 numri i këtyre autoriteteve kontraktuese është 
shtuar në 161. 
 
           Përmes raporteve vjetore mbi kontratat e nënshkruara publike, të cilat autoritetet 
kontraktuese gjatë janarit të vitit 2011, i kanë dërguar në mënyrë elektronike, 
departamenti i TI-së ka përgatitur Raportin përmbledhës vjetor për të gjitha prokurimet 
publike të zhvilluara në Kosovë gjatë vitit 2010. 
 
           Nga gjithsejt 161 autoritete kontraktuese sa kanë ekzistuar në Kosovë në fund të   
vitit 2010, 158 autoritete kontraktuese me kohë i kanë dorëzuar raportet vjetore, 3 
autoritete kontraktuese fare nuk i kanë dërguar raportet vjetore. Autoritetet kontraktuese, 
të cilat nuk i kanë dorëzuar raportet vjetore, janë tri komuna nga pjesa veriore e Kosovës 
si Komuna e Zveqanit, e Zubin Potokut dhe e Leposaviqit. 
 
           Bazuar në raportet e dërguara nga autoritetet kontraktuese, shihet se gjatë vitit 
2010 në tërë Kosovën janë nënshkruar 13499 kontrata publike të udhëhequra sipas Ligjit 
për Prokurim Publik të Kosovës, duke i përfshirë të gjitha llojet e vlerave të prokurimit. 
 
          Në vazhdim të raportit do t’i paraqesim prokurimet publike në Kosovë sipas 
kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2010. 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 2010 në Kosovë, duke i analizuar dhe duke i krahasuar me vitet 
paraprake, me ç’rast do ta shohim trendin e zhvillimit të Prokurimit Publik në Kosovë. 
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2.1. NUMRI I KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA  GJATË VITIT 2010  

Tabela 1 
 

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

 

Grafikoni  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. 

                                                 
1)  Në numrin e kontratave të nënshkruara janë përfshirë edhe 180 anekskontrata. 

 
Numri i kontratave të nënshkruara    

 
Autoritetet 

kontraktuese: 

 
Numri i kontratave 

2008 

 
Numri i kontratave 

2009 

 
Numri i kontratave 20101 

Qeveritare 10882 10955 

 

               9947 

Kompani publike 3431 

 

3786 

 

3484 

Tjera 4 

 

79 

 

68 

Gjithsej: 14317 

 

14820 

 

13499 
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2.2. VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA GJATË VITIT 2010  

Tabela  2 
 
Siq mund të vrejm nga tabela 2 kemi pasqyruar vlerën e kontratave të nënshkruara 

gjatë tri viteve të fundit. Kontratën për ndërtimin e Autostradës Morinë-Merdare, Rruga 7, e 
nënshkruar gjatë vitit 2010 në vlerë prej 659,813,399.88€ e kemi paraqit si kontratë të veqant 
pasi që kontrata në fjalë është kontratë me vlerë të madhe dhe sipas MTPT kjo kontratë është 
afatëgjate dhe vlera e parashikuar për vitin 2010 ishte 106,883,295.92€ të cilën po e 
pasqyrojm në grafikonin 2 .   

  

 
 
 

Grafikoni 2 
                                                 
2 Në vlerën e kontratave të nënshkruara është përfshirë edhe vlera e anekskontratave  në vlerë prej7,606,594.67€  

 
Vlera e kontratave të nënshkruara  (€) 

 
Autoritetet kontraktuese: Vlera e  kontratave 

2008 
Vlera e  kontratave 

2009 
Vlera e  kontratave 

20102 

Qeveritare 
        

456,695,720.32  

                     

529,849,302.73  

               

286,739,192.67  

Kompani publike 
        

369,627,159.60  

                     

245,382,175.36  

               

194,579,794.27  

Tjera 
               

160,682.75  

                         

2,922,036.94  

                      

749,861.62  

Gjithsej : 
          

826,483,562.67  

                     

778,153,515.03  

               

482,068,848.56  

Vrejtje:   Kontrata për ndërtimin e Autostradës Morinë-Merdare, Rruga 7  659,813,399.88 
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Grafikoni 2.a 

Në bazë të klasifikimit të autoriteteve kontraktuese, si më lartë në tabelën nr.2 dhe 
grafikonin nr. 2.a, po paraqesim vlerën e kontratave të nënshkruara, gjatë tri viteve të fundit. 
        Grafikoni nr. 3 e pasqyron strukturën, apo pjesëmarrjen e vlerës së kontratave të 
nënshkruara  gjatë vitit 2010. Organizatat buxhetore - qeveritare marrin pjesë me 59.48%, 
kompanitë publike  me 40.36%, derisa te autoritetet tjera – OJQ-të me  vetëm 0.16% në 
vlerën e përgjithshme të  kontratave të nënshkruara.  
 

 

   Grafikoni 3 
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2.3. VLERA E KONTRATAVE TË NËSHKRUARA GJATË VITIT 2010 SIPAS 

BURIMEVE TË FINANCIMIT 

Tabela  3  
 

Në tabelën nr.3 dhe grafikonin nr.4 është pasqyruar vlera e kontratave të nënshkruara, 
duke pasur për bazë burimin e financimit. Nga të hyrat vetjake vlera e kontratave të 
nënshkruara gjatë vitit 2010 është 149,546,783.32€. Nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës 
vlera e kontratave të nënshkruara arrin 326,250,504.21 €, derisa nga donacionet vlera e 
kontratave të nënshkruara arrin 6,271,561.03€.   

 
 

 
Grafikoni 4 

                                                 
3 Të hyrat vetanake paraqesin të hyrat e  kompanive publike. 

 
Vlera e kontratave të nënshkruara sipas burimeve të financimit  (€) 

Burimet e financimit: Vlera e  kontratave 2008 Vlera e  kontratave 2009 Vlera e  kontratave 2010 

Të hyrat 
vetanake3 

               

145,264,989.52  

                  

178,936,718.11  

                  

149,546,783.32  

Buxheti i Kons. i 
Kosovës 

                        

676,563,199.06  

                  

586,539,985.28  

                  

326,250,504.21  

Donacione 
                 

4,655,374.09  

                    

12,676,811.64  6,271,561.03 

Gjithsej : 
                    

826,483,562.67  

              

778,153,515.03  

              

482,068,848.56  

Vrejtje:   Kontrata për ndërtimin e Autostradës Morinë-Merdare, Rruga 7  659,813,399.88 
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 Struktura e vlerës së kontratave të nënshkruara sipas burimeve të financimit 
pasqyrohet në grafikonin nr. 5, ku të hyrat vetjake marrin pjesë me 31.02%, Buxheti i 
Konsoliduar i Kosovës me 67.68 %, kurse nga donacionet me 1.30 %.   
 
 

 
    
Grafikoni 5 
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2.4. VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA GJATË VITIT 2010 SIPAS   

LLOJIT TË PROKURIMIT   

   Tabela  4 
 
 

 Bazuar në llojin e prokurimit, që kontratat kanë  si objekt të tyre, në  tabelën nr. 4 dhe  
grafikonin nr. 6, vlera e kontratave të nënshkruara për furnizime gjatë vitit 2010 arrin në 
220,318,579.03€.Vlera e  kontratave të nënshkruara për shërbime është 59,572,746.08€, 
kurse krahasuar me vitin paraprak kemi një zvogëlim të lehtë gjë që paraqet trendin e njëjtë 
me vitet paraprake, pasi që nevoja për lloje të shërbimeve të ndryshme profesionale në 
vendin tonë shtohet nga dita në ditë, në varësi nga trendi i zhvillimit të përgjithshëm 
ekonomik.  
 
 

 

   Grafikoni 6 
 

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

 
Vlera e kontratave të nënshkruara sipas llojit të prokurimit  (€) 

Lloji i prokurimit: Vlera e  kontratave 2008 Vlera e  kontratave 2009 Vlera e  kontratave 2010 

Furnizim 334,982,809.59 289,392,796.00 220,318,579.03 

Shërbime4 44,243,562.12 62,266,651.91 59,572,746.08 

Konkurs i projektimit 845,583.04 1,667,506.79 1,075,246.37 

Punë 446,411,607.92 424,806,560.33 201,102,277.08 

Gjithsej :  826,483,562.67 778,133,515.03 482,068,848.56 

Vrejtje:   Kontrata për ndërtimin e Autostradës Morinë-Merdare, Rruga 7          659,813,399.88 
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Vlera e  kontratave të nënshkruara për konkurs projektimi është 1,075,246.37€, 

ndërsa vlera e  kontratave të nënshkruara për punë arrin në 201,102,277.08€, dhe kësaj vlere 
nëse ja shtojm edhe vleren e Autostradës Morinë- Merdar në shumë e planifikuar për vitin 
2010,  krahasuar me vitin paraprak pra ky lloj i kontratave mbetet edhe më tej në trendin e 
njëjtë të pjesëmarrjes në vlerën e kontratave të gjithëmbarshme të nënshkruara.  

 

 
 
Grafikoni5  7 
 

Grafikoni nr 7, paraqet strukturën, apo pjesëmarrjen e kontratave të nënshkruara, 
sipas vlerës në totalin e kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2010. Kontratat për furnizime 
marrin pjesë me 45,70%. Kontratat për shërbime me 12.36%, kontratat për konkurse të 
projektimit me 0.22 %, ndërsa kontratat për punë marrin pjesë me 41.72% .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Në grafikonin 7 , ku  paraqitet struktura apo pjesëmarrja e kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2010 sipas  
llojit të prokurimit, nuk është përfshi vlera e Autostradës Morinë-Merdare, Rruga7 prej  659,813,399.88€, e cila 
pra e shton vlerën e punëve  për pjesën që është parashikuar  për  vitin 2010.  
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2.5. VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA GJATË VITIT 2010 SIPAS   
VLERËS SË PROKURIMIT 

   Tabela 5 
 
 Kontratat e nënshkruara, të ndara sipas llojit të vlerave të kontratave, në tabelën nr. 5 
dhe në grafikonin nr. 8, na pasqyrojnë se, sipas vlerës së madhe, vlera e kontratave të 
nënshkruara gjatë vitit 2010 është 298,457,903.83€. 
 

    
  Grafikoni  8 
 
 

 
Vlera e kontratave të nënshkruara sipas vlerës së prokurimit (€) 

Lloji i vlerës së 
prokurimit: 

Vlera e  kontratave 
2008 

Vlera e  kontratave 
2009 

Vlera e  kontratave 
2010 

Vlerë e madhe       680,198,284.54  575,602,784.31 298,457,903.83 

Vlerë e mesme       119,156,951.86  171,592,255.32 156,188,246.69 

Vlerë e vogël         23,599,031.30  27,080,232.79 24,490,421.94 

Vlerë minimale           3,529,294.97  3,878,242.61 2,932,276.10 

Gjithsej : 826,483,562.67 778,153,515.03 482,068,848.56 

Vrejtje:   Kontrata për ndërtimin e Autostradës Morinë-Merdare, Rruga 7       659,813,399.88 
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      Kontratat e nënshkruara me vlerë të mesme arrijnë shumën prej 156,188,246.69€, vlera e 
kontratave të nënshkruara me vlerë të vogël është 24,490,421.94€. Vlera e  kontratave të 
nënshkruara me vlerë minimale është 2,932,276.10€. 
 
 

 

     
Grafikoni  9 
 
 Në bazë të grafikonit nr. 9 vërehet se pjesëmarrja e kontratave  me vlera të mëdha,  në 
vlerën e përgjithshme të kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2010, është  61.91%. Kontratat 
me vlera të mesme marrin pjesë në vlerën e përgjithshme të kontratave të nënshkruara me 
32.40%. Kontratat me vlerë të vogël marrin pjesë në vlerën e përgjithshme të kontratave të 
nënshkruara me 5.08%, derisa kontratat me vlerë minimale marrin pjesë me  0,61 %.   
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2.6. VLERA E KONTRATAVE TË  NËNSHKRUARA GJATË VITEVE 2008, 2009 

DHE 2010 SIPAS PROCEDURAVE TË PROKURIMIT 
 

  
  Tabela 6  

 
 Analiza e kontratave të nënshkruara, të ndara sipas llojit të procedurave në tabelën nr. 
6 dhe në grafikonin nr.10, tregon se vlera e kontratave të nënshkruara sipas procedurës së 
hapur gjatë vitit 2010 është 412,030,313.41€. Sipas procedurës së kufizuar gjatë vitit 2010 
autoritetet kontraktuese nuk kanë paraqitur prokurime.  

Vlera e  kontratave të nënshkruara sipas procedurës  konkurs projektimi, gjatë vitit 
2010, është 1,075,246.37€, derisa vlera e kontratave të nënshkruara sipas procedurës së 
negociuar pas publikimit të njoftimit të kontratës, gjatë vitit 2010, është 9,791,913.24€. 
Kurse sipas procedures se negociuar pa publikim të njoftimit të kontratës është 
33,837,639.27€ dhe vlera e kontratave të nënshkruara sipas procedurës kuotim i çmimeve, 
gjatë vitit 2010, është 22,403,715.17€.  

Ndërkaq, sipas procedurës për vlerë minimale, vlera e kontratave të nënshkruara, 
gjatë vitit 2010, është 2,930,021.10€   
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Kjo kontrat është nënshkruar gjatë vitit 2010, Procedura e negociuar pas publikimit të njoftimit të kontratës.      

 
Vlera e kontratave të nënshkruara sipas procedurave të prokurimit (€) 

Lloji i procedurave: 
Vlera e  kontratave 

2008 
Vlera e  kontratave 

2009 
Vlera e  kontratave 

2010 

Procedurë e hapur    639,679,203.78  660,305,834.65 412,030,313.41 

Procedurë e kufizuar            0.00 0.00 0.00 

Konkurs projektimi            845,583.04  1,687,506.79 1,075,246.37 

E negociuar pas publikimit të 
njoftimit të kontratës  31,305,268.41 3,027,620.00 

 

9,791,913.24 

E negociuar pa publikim të 
njoftimit të kontratës 132,851,422.20 84,235,456.82 

 

33,837,639.27 

Kuotimi i çmimeve       18,288,457.42  25,078,675.39 22,403,715.17 

Procedurë për vlerë minimale         3,513,627.82  3,818,421.38 2,930,021.10 

 
Gjithsej :    826,483,562.67  778,153,515.03 482,068,848.56 

Vrejtje6:Kontrata për ndërtimin e Autostradës Morinë-Merdare, Rruga 7  
 

659,813,399.88 
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    Grafikoni 10 
 Analiza e strukturës, apo e pjesëmarrjes së procedurave të zbatuara gjatë vitit 2010, 
në grafikonin nr. 11, na pasqyron se pjesëmarrja e procedurës së hapur në vlerën  e 
përgjithshme të kontratave të nënshkruara  është  85.47%, e cila është nga procedurat e 
përdorura më së shumti dhe e njohur si procedura më transparente. 
   

 
 Grafikoni  11  
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Gjithashtu, edhe pjesëmarrja e procedurës së negociuar pas publikimit të njoftimit të 
kontratës është 2.03%. Dhe pjesëmarrja e procedurës së negociuar pa publikimit të njoftimit 
të kontratës gjatë vitit 2010 është 7.02%, e cila procedur pra ka shenuar një zvogëlim të 
theksuar krahasuar me vitet paraprake.  

Derisa gjatë vitit 2008 kjo pjesmarrje ishte 16.07%, gjatë vitit 2009  ishte 10.83%, 
dhe gjatë vitit 2010 kjo pjesmarrje ka rën në 7.02%. Shumë kjart shihet se pjesëmarrja e 
procedurës së negociuar pa publikimit të njoftimit të kontratës është në zvoglim e sipër, kjo 
tregon pra një trend mjaftë pozitiv rreth përdorimit të procedurave të prokurimit.     

Derisa pjesëmarrja e procedurave sipas koutimit të çmimeve është 4.60% dhe sipas 
vlerës minimale merr pjesë me 0,61 %, kurse konkurset e projektimit marrin pjesë vetëm me 
0,22 %  në vlerën e kontratave të gjithëmbarshme të nënshkruara gjatë vitit 2010. 

Prandaj, mund të konstatojmë se përdorimi i procedurës së hapur   si edhe zvogëlimi 
në vazhdim i përdorimit të procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit të kontratës, janë 
indikatorë  mjaftë shpresëdhënës për prokurimin publik,  për ekonominë Kosovare dhe të 
ardhmen e saj drejt integrimeve të BE-së. 
 
 

 
 
Grafikoni  11. a 
 
 Grafikoni 11.a pasqyron përdorimin e procedurave të prokurimit te organizatat 
buxhetore apo Qeveritare.Derisa grafikoni 11.b pasqyron perdorimin e procedurave të 
prokurimit të Kompanit Publike dhe grafikoni 11.c paraqet perdorimin e procedurave të 
prokurimit te organizatat tjera- OJQ-të. 
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Grafikoni  11.b 
 
 

 
 
Grafikoni  11 c 
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2.7. VLERA E KONTRATAVE TË  NËNSHKRUARA GJATË VITIT 2010 SIPAS 
LLOJIT DHE PROCEDURAVE TË  PROKURIMIT   

Tabela 7 
Në tabelën nr. 7 dhe grafikonin nr. 12  kemi të pasqyruar vlerën e kontratave të 

nënshkruara sipas llojit dhe ndërthurjen e tyre me vlera të kontratave sipas procedurave të 
prokurimit gjatë vitit 2010. Këtu, pra, pasqyrohet secili lloj i prokurimit ndaj procedurës së 
zbatuar të prokurimit. 

 
   Grafikoni  12 

 
Vlera e kontratave të nënshkruara sipas llojit  dhe procedurave  të prokurimit 2010 (€)    

Lloji  
prokurimit E hapur 

Konkurs 
projektimi 

E negociuar 
pas publikimit 
të njoftimit të 
kontratës 

E negociuar 
pa publikim të 
njoftimit të 
kontratës 

Kuotim i 
çmimeve 

Procedur 
vlera 

minimale Gjithsej: 

 
Furnizim 

               

183,726,172.22  

                                                    

-   

                        

5,744,841.56  

                     

13,189,885.60  

                 

15,508,449.22  

                                 

2,149,230.43  

                       

220,318,579.02  

 
Shërbime 

                   

32,508,238.82  

                                                    

-   

                        

4,047,071.68  

                     

15,656,649.68  

                    

6,585,788.24  

                                     

774,997.67  

                          

59,572,746.09  

Konkurs  
projektim 

                                                  

-   

                        

1,075,246.37    

                                                    

-   

                              

-   

                                                             

-   

                             

1,075,246.37  

Punë 
                

195,795,902.38  

                                                    

-   

                             

-   

                       

4,991,103.99  

                        

309,477.71  

                                            

5,793.00  

                       

201,102,277.08  

Gjithsej 
                

412,030,313.42  

                    

1,075,246.37  

                        

9,791,913.24  

                     

33,837,639.27  

                 

22,403,715.17  

                                 

2,930,021.10  

                       

482,068,848.56  

Vrejtje:Kontrata  e Autostradës Morinë-
Merdare, Rruga 7 659,813,399.88     
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2.8. KONTRATAT E NËNSHKRUARA DHE ANEKSKONTRATAT   

 

   Tabela 9 
 
 Siç shihet nga tabela e mësipërme nr.9, vlera e kontratave të nënshkruara gjatë vitit 
2010 është 474,462,253.89€, me një pjesëmarrje prej 98.42% në vlerën e gjithëmbarshme të 
kontratave të nënshkruara, kurse vlera e anekskontratave arrin në 7,606,594.67€, apo me 
pjesëmarrje 1.58% në vlerën e gjithëmbarshme të kontratave të nënshkruara e që është 
474,462,253.89€ .  
 

2.9. VLERA E KONTRATAVE TË  NËNSHKRUARA  SIPAS OPERATORËVE 
EKONOMIK  VENDORË  DHE JOVENDORË  

 

 Tabela 10  
 
 Nga analiza e bërë e vlerës së kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2010, të ndara 
sipas shpërblimit me kontratë në operator ekonomik vendor dhe jovendor, në tabelën 10, 
grafikonin 13, del se vlera e kontratave të dhëna operatorëve vendor është 382,871,695.74 €,   
kurse pjesëmarrja në vlerën e përgjithshëm të kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2010 është 
79.42%. Derisa vlera e kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2010 nga operatorët jovendor 
është 99,197,152.82€ dhe me pjesëmarrje prej 20.58% në strukturën e përgjithshme të 
kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2010.    
 

 
Vlera e kontratave të nënshkruara dhe anekskontratave gjatë vitit 2009 dhe 2010 (€ ) 

Kontratat: 
Vlera e kontratave 2009  

(€ ) 
Pjesmarrja 
2009 % 

Vlera e kontratave 2010  
(€ ) 

Pjesmarrja 
2010 % 

Kontratat e 
nënshkruara 769,766,186.86 98.92 474,462,253.89 98.42 

 
Anekskontratat 8,387,328.16 1.08 7,606,594.67 1.58 

 
Gjithsej : 778,153,515.02 100.00 482,068,848.56 100.00 

Vrejtje:Kontrata  e Autostradës Morinë-Merdare, Rruga 7 659,813,399.88  

 
Vlera e kontratave të nënshkruara OE vendorë – jovendorë gjatë vitit 2008,2009 dhe 

2010 (€ ) 
Operatorët  
ekonomik: 

Vlera e kontratave 
 2008 

Vlera e kontratave 
 2009 

Vlera e kontratave 
 2010  

Operatorët vendor 
          

587,017,393.58       665,339,300.78      382,871,695.74  

Operatorët 
jovendor 239,466,169.09 112,814,214.24 99,197,152.82 

Gjithsej : 
          

826,483,562.67  778,153,515.02     482,068,848.56  

Vrejtje:Kontrata  e Autostradës Morinë-Merdare, Rruga 7 659,813,399.88 
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   Grafikoni 13 
 

2.10. VLERA E KONTRATAVE TË  NËNSHKRUARA  SIPAS AFATIT KOHOR 
PËR PUBLIKIM 

   Tabela 11 
 Të dhënat në tabelën nr. 11,vlera e kontratave të nënshkruara nga autoritetet 
kontraktuese me afate normale kohore është 387,245,825.97€ dhe me pjesëmarrje prej 80.33 
% në vlerën e gjithëmbarshëm të kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2010. Kurse vlera e 
kontratave të nënshkruara të publikuara me afat të shkurtuar arrin në 94,823,022.59€, 
gjegjësisht me pjesëmarrje prej  19.67% në numrin e përgjithshëm të kontratave të 
nënshkruara gjatë vitit 2010. 
 
 
 
 
 

 
Vlera e kontratave të nënshkruara sipas afatit kohor të publikimit gjatë vitit 2009 

dhe 2010 (€) 

Afatet e publikimit: 
Vlera e kontratave  

2009    
Pjesëmarrja       

% 
Vlera e kontratave  

2010    
Pjesëmarrja       

% 

Afate normale 
kohore 

          
587,807,910.50  75.54     387,245,825.97  80.33 

Shkurtim i afatit 190,345,604.53 
                        

24.46  94,823,022.59 

                

19.67  

Gjithsej : 
          

778,153,515.03  100.00     482,068,848.56  100.00 

Vrejtje:Kontrata  e Autostradës Morinë-Merdare, Rruga 7 659,813,399.88  
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2.11. VLERA E KONTRATAVE TË  NËNSHKRUARA   SIPAS   KRITERIT PËR 

DHËNIE KONTRATE   

   Tabela 12 
 
 Siç shihet në tabelën nr. 12 vlera e kontratave të nënshkruara nga autoritetet 
kontraktuese, sipas kriterit për dhënie çmimi më i ulët, është 406,682,846.64€, me 
pjesëmarrje prej 84.36 % në vlerën e gjithëmbarshëm të kontratave të nënshkruara gjatë vitit 
2010. Ndërkaq, vlera e kontratave të nënshkruara sipas kriterit për dhënie çmimi 
ekonomikisht më të favorshëm arrin në 75,386,001.92€, gjegjësisht me pjesëmarrje prej 
15.64% në numrin e përgjithshëm të kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2010. 
 

2.12. NUMRI MESATAR I TENDERUESËVE QË KAN KONKURUAR PËR NJË 
PROKURIM GJATË VITIT 2010 

 

 
Grafikoni 13.a 

 
Vlera e kontratave të nënshkruara sipas kriterit për dhënie gjatë vitit 2009 dhe 2010 

(€ ) 
Kriteret për dhënie 
kontrate:  

Vlera e kontratave  
2009 

Pjesëmarrja 
2009  ( %) 

Vlera e kontratave  
2010 

Pjesëmarrja 
2010 ( %) 

Çmimi më i ulët 
          

420,712,646.21  54.07     406,682,846.64  84.36 

Çmimi ekonomikisht 
më i favorshëm 357,440,868.82 

                

45.93  75,386,001.92 

                

15.64  

Gjithsej : 
          

778,153,515.03  100.00     482,068,848.56  100.00 

Vrejtje:Kontrata  e Autostradës Morinë-Merdare, Rruga 7 659,813,399.88  
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2.13. VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA NË RAPORT ME  BPV  NË  
KOSOVË GJATË VITIT 2010 

 Vlera e përgjithshme e prokurimeve publike  gjatë vitit 2010, është  482,068,848.56€, 
gjë që paraqet 11.78 % të BPV (bruto produkti vendor në vitin 2010 në Kosovë  =  
4,092,000,000.00 €.)7. Grafikoni 14 në vazhdim paraqet këte pjesëmarrje.   

 
   Grafikoni  14 

Në grafikonin 14.a pasqyrohet pjesëmarrja e kontratave të nënshkruara bashkë me 
vlerën e parashikuar për vitin 2010 të Autostraden Morinë – Merdar (482,068,848.56€ + 
106,883,295.92€ ) ne BPV .  

 
  Grafikoni  14. a 

                                                 
7 Burimi : Departamenti i Makroekonomisë - MEF 
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2.14    NUMRI DHE VLERA E KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA NË KOSOVË  

NGA AUTORITETET KONTRAKTUESE GJATË VITIT 2010 
 

 
Nr 

 

Autoritetet Kontraktuese 

 
Nr  i  

kontratave8 

 
Vlera e kontratave  

(€) 

 
Pjesëmarrja 

(%) 

1 Administrata Tatimore e Kosovës  65 1,258,339.96 0.26 

2 Aeroporti Nderkombetar i Prishtinës  

Adem Jashari 132 2,644,915.21 0.55 

3 Agjencia e Kosovës për Inteligjencë 36 137,146.89 0.03 

4 Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë 63 827,168.82 0.17 

5 Agjencia Kadastrale e Kosovës 15 720,538.68 0.15 

6 Agjencia Kosovare e Privatizimit 68 2,192,168.89 0.45 

7 Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM 4 3,115.00 0.00 

8 Agjencia Pyjore e Kosovës 20 512,412.52 0.11 

9 Agjencia Shteterore e Arkivave te Kosoves 18 95,685.29 0.02 

10 Agjencioni i Kosovës për Produkte 

Medicinale 25 132,636.24 0.03 

11 Agjencioni i Prokurimit Publik 24 136,850.93 0.03 

12 Agjencioni Kosovar i Pronës 97 703,742.61 0.15 

13 Agjensioni Kosovar Kundërkorrupsionit 50 138,400.20 0.03 

14 Akademija e Shkencave dhe Arteve 29 50,258.59 0.01 

15 Autoriteti i Aviacionit Civil 37 127,725.71 0.03 

16 Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave 10 36,288.05 0.01 

17 Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit 29 244,781.77 0.05 

18 Bibloteka Komëtare dhe Universitare e 

Kosovës 64 109,771.45 0.02 

19 Community Development Fund/CDF 8 422,797.96 0.09 

20 Dogana e Kosovës 80 1,429,940.65 0.30 

21 Drini i Bardhë  Pejë 2 86,781.85 0.02 

22 Enti i Statistikës së Kosovës 9 20,649.39 0.00 

23 Enti për ndihmë të shpejte - Prishtinë 20 29,879.33 0.01 

24 Gjykata Kushtetuese e Kosovës 50 521,637.53 0.11 

25 Hekurudhat e Kosovës Sh.A 220 3,988,819.20 0.83 

26 Hortikultura Prishtinë 25 115,778.17 0.02 

27 Inspektorati Policor i Kosovës 29 176,396.06 0.04 

28 Institucioni i Avokatit të Popullit 82 119,309.80 0.02 

29 Instituti Albanalogjik 12 86,801.68 0.02 

30 Instituti Gjyqësor i Kosovës 26 142,637.70 0.03 

31 Instituti i Kosovës për Administrate 

Publike 28 34,766.55 0.01 

32 Instituti i Mjekësisë së Punës Kosovë- 33 196,940.57 0.04 

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

33 Instituti Kombëtar i Shëndetësisë publike 

të Kosovës 35 1,048,212.76 0.22 

34 Instituti Kombëtarë i Shëndetësisë Publike 

të Kosovës-Dega Ferizaj 1 9,878.20 0.00 

35 K Deçan 135 4,648,918.70 0.96 

36 K Dragash 59 1,555,174.96 0.32 

37 K Drenas 181 3,118,626.50 0.65 

38 K Ferizaj 229 6,345,843.57 1.32 

39 K Fushë Kosovë 109 2,309,355.61 0.48 

40 K Gjakovë 115 5,306,121.22 1.10 

41 K Gjilan 202 8,266,006.98 1.71 

42 K Graçanica 115 4,916,274.19 1.02 

43 K Hani i Elezit 77 459,669.19 0.10 

44 K Istog 142 2,756,224.12 0.57 

45 K Junik 46 838,557.44 0.17 

46 K Kaçanik 132 1,676,257.06 0.35 

47 K Kamenicë 104 2,119,393.02 0.44 

48 K Klinë 121 3,480,439.39 0.72 

49 K Kllokot 27 1,215,353.49 0.25 

50 K Lipjan 104 4,562,256.33 0.95 

51 K Malisheve 161 2,463,431.77 0.51 

52 K Mamushe 36 235,931.36 0.05 

53 K Mitrovice 111 4,934,965.74 1.02 

54 K Novo Berd 107 1,886,116.13 0.39 

55 K Obiliq 90 1,684,307.06 0.35 

56 K Partesh 11 542,115.54 0.11 

57 K Peje 252 4,665,383.75 0.97 

58 K Podujeve 201 4,440,521.40 0.92 

59 K Prishtine 260 28,636,000.58 5.94 

60 K Prizren 359 10,260,821.45 2.13 

61 K Rahovec 137 3,205,892.84 0.67 

62 K Ranillug 27 1,410,719.41 0.29 

63 K Shterpc 54 5,117,295.26 1.06 

64 K Shtime 92 1,797,886.71 0.37 

65 K Skenderaj 80 7,129,771.27 1.48 

66 K Suhareke 152 3,878,437.80 0.80 

67 K Viti 88 1,600,101.19 0.33 

68 K Vushtrri 282 4,029,192.62 0.84 

69 Kasnecet e Ardhmerisë-KeA 16 20,199.90 0.00 

70 Këshilli i Pavarur Mbikqyrës për Shërbimin 

Civil të Kosovë 6 9,106.10 0.00 

71 Komisioni i Pavarur i Mediave 19 129,798.55 0.03 

72 Komisioni i Pavarur i Minierave dhe 78 604,231.90 0.13 



Raporti mbi kontratat e nënshkruara publike gjatë vitit 2010 

 Faqe 26 / 37 
 

Mineraleve 

73 Komisioni Kosovar i Konkurrencës 6 43,941.35 0.01 

74 Komisioni për Ndihmë Juridike 9 58,722.94 0.01 

75 Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve 123 1,995,202.13 0.41 

76 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik 21 95,840.04 0.02 

77 Kompania per Menaxhimin e Deponive ne 

Kosove 26 926,123.60 0.19 

78 Kompania Rajonale e Mbeturinave 

“HIGJIENA” Gjilan 18 328,444.08 0.07 

79 Kompania Rajonale e Ujesjellesit 

"hidroregjioni Jugor "Sh.A.-Prizren 79 525,921.48 0.11 

80 Kompania Rajonale e Ujesjellesit 

“HIDROSISTEMI RADONIQI” Sh.A./ 

Gjakovë 66 404,083.76 0.08 

81 Kompania Rajonale e 

Ujesjellesit”Hidromorava SH A “Gjilan 25 322,881.66 0.07 

82 Kompania Rajonale e ujit 

”Radoniqi&Dukagjini” Gjakove 16 157,733.68 0.03 

83 Kompania Rajonale për Mbeturina” 

Ambienti” - Pejë 25 261,604.39 0.05 

84 Kompania Regjionale e Mbeturinave “ 

Pastërtia “ Sh.a Ferizaj 23 429,206.52 0.09 

85 Kompania Regjionale e Mbeturinave 

Çabrati - Gjakovë 15 110,787.00 0.02 

86 Kompania Regjionale e Mbeturinave 

Ekoregjioni-Prizren 3 96,045.49 0.02 

87 Kompania Regjionale e Mbeturinave 

Pastrimi - Prishtinë 26 230,906.41 0.05 

88 Kompania Rexhionale për Menaxhim të 

Hedhurinave "Uniteti" Mitrovicë 24 449,177.51 0.09 

89 Kompanija e Ujesjellsit Rajonal Hidrodrini 

sh.a.Pejë 38 322,526.78 0.07 

90 Kompanija e Ujesjellsit Rajonal”Prishtina” 77 2,014,745.56 0.42 

91 Kompanija Ujësjëllsi Regjional ’’ 

Mitrovica”Sh. A. Mitrovicë 57 483,412.61 0.10 

92 Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A. 1256 147,503,208.60 30.60 

93 KOSTT sh.a 127 3,311,667.63 0.69 

94 KPK Trafiku Urban - Prishtinë 10 156,650.35 0.03 

95 KRUK "BIFURKACIONI" SH.A 39 301,992.90 0.06 

96 Kuvendi i Republikës së Kosovës 112 1,144,974.15 0.24 

97 Ministria e Administratës Publike 110 6,965,205.98 1.44 

98 Ministria e Administrimit te Pushtetit 

Lokal 98 2,889,248.99 0.60 

99 Ministria e Arsimit Shkencës dhe 

Teknologjisë 186 13,141,185.22 2.73 
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100 Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe 

Zhvillimit Rural 78 2,131,491.96 0.44 

101 Ministria e Drejtësisë 92 3,263,935.07 0.68 

102 Ministria E Ekonomisë dhe Financave 40 10,160,925.64 2.11 

103 Ministria e Energjisë dhe Minierave 88 864,799.35 0.18 

104 Ministria e Forcës së Sigurisë 184 11,407,208.07 2.37 

105 Ministria e Integrimit Europian 35 85,254.60 0.02 

106 Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit 113 1,504,100.05 0.31 

107 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit 

Hapesinor 195 4,165,546.57 0.86 

108 Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale 56 2,555,284.17 0.53 

109 Ministria e Punëve të Brendshme 117 4,321,413.26 0.90 

110 Ministria e Punëve të Jashtme 64 1,025,001.38 0.21 

111 Ministria e Shëndetësisë 153 10,582,224.15 2.20 

112 Ministria e Shëndetësisë - Njësia 

Implementuese e Projektit 16 110,404.89 0.02 

113 Ministria e Shëndetësisë-Njësia për 

Menaxhimin e Projektit për HIV 30 

 

325,408.72 0.07 

114 Ministria e Transportit dhe Postë -

Telekomunikacionit 96 

 

9,126,751.39 1.89 

115 Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 158 2,617,858.94 0.54 

116 Ministria per Komunitete dhe Kthim 71 3,685,099.04 0.76 

117 Ndërmarrja Publike Banesore Prishtinë 5 19,958.32 0.00 

118 Ngrohtorja e Qytetit SHA Gjakovë 20 946,064.60 0.20 

119 NPH Iber Lepenc 73 2,205,987.18 0.46 

120 NQ”TERMOKOS” sh.a. 58 2,117,902.14 0.44 

121 OJQ Labyrinth 31 46,897.41 0.01 

122 Organi Shqyrtues i Prokurimit 17 40,922.41 0.01 

123 Policia e Kosovës 400 16,700,772.99 3.46 

124 Posta dhe Telekomunikacioni i Kosoves 

SH.A 557 

 

17,244,128.74 3.58 

125 Qendra e Inteligjencës Financiare e 

Kosovës 16 

 

91,176.41 0.02 

126 Qendra e Kosovës për Siguri Publike, 

Edukim dhe Zhvillim 66 

 

731,050.94 0.15 

127 Qendra e Studentëve 40 737,846.04 0.15 

128 Qendra Klinike Stomatologjike 

Universitare e Kosovës 33 

 

264,041.46 0.05 

129 Qendra Klinike Univeristare e Kosovës 258 4,645,579.76 0.96 

130 Qendra komëtare e Kosovës për 

transfuzionin e gjakut - Prishtinë 38 

 

631,586.00 0.13 

131 Qendra kryesore e mjeksis familjare 

Prishtinë 101 

 

431,735.83 0.09 

132 Qendra Profesionale e Shëndetit Mental 13 193,467.71 0.04 
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Shtime 

133 Radio Televizioni i Kosovës 191 3,330,827.93 0.69 

134 Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës 72 3,619,338.57 0.75 

135 Sekretariati-Këshilli i Sigurisë së Kosovës 18 57,607.25 0.01 

136 Shërbimet e Shëndetit Mendor - Prizeren 20 46,541.32 0.01 

137 Sherbimet e Shendetit Mendor Gjakovë 27 48,420.43 0.01 

138 Sherbimet e Shendetit Mendor Gjilan 26 46,648.82 0.01 

139 Sherbimi i shendetit mendor - Pejë 21 44,011.85 0.01 

140 Sherbimi i Shendetit Mendor Ferizaj 11 54,681.38 0.01 

141 Sherbimi i Shendetit Mendor Prishtinë 39 82,811.02 0.02 

142 Sherbimi i Shendetit Mental- Mitrovicë 18 35,212.10 0.01 

143 Spitali i Ferizajit 22 362,128.99 0.08 

144 Spitali i Vushtrisë 43 229,609.81 0.05 

145 Spitali Regjional Gjakovë 68 910,760.28 0.19 

146 Spitali Regjional Gjilan 36 823,778.11 0.17 

147 Spitali Regjional Mitrovicë 76 1,239,127.06 0.26 

148 Spitali Regjional Pejë 54 1,206,062.60 0.25 

149 Spitali Regjional Prizren 52 868,732.43 0.18 

150 Trepça nën administrim të AKP-ës 250 3,541,510.92 0.73 

151 Trusti i Kursimeve Pensionale të Kosovës 5 411,590.27 0.09 

152 Universiteti i Prishtinës 212 2,270,730.15 0.47 

153 Zyra Bashkëpunuese MASHT / Danida 13 259,966.35 0.05 

154 Zyra e Auditorit Gjeneral 69 319,029.23 0.07 

155 Zyra e Kryeministrit 110 1,067,063.83 0.22 

156 Zyra e Presidentit 107 451,726.26 0.09 

157 Zyra e Rregullatorit për Energji 26 220,218.20 0.05 

158 Zyra Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina 23 107,573.10 0.02 

   Gjithesejt: 13499 482,068,848.56 100.00 

Vrejtje9:Kontrata e Autostradës Morinë-Merdare, Rruga 7 - MTPT 659,813,399.88 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Në totalin e vleres së kontratave të nënshkruara gjate vitit 2010  nga  MTPT   bën pjesë  edhe kontrata e 
autostrades Morinë – Merdar, Rruga 7 në vlerë prej 659,813,399.88€ 
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2.15    KONTRATAT E NËNSHKRUARA  ME VLERË MBI 2.000.000,00 € NGA     

AUTORITETET KONTRAKTUESE GJATË VITIT 2010 
 
 

  

Autoritetet 

kontraktuese: 

 

Përshkrimi i kontratës 

 

Procedura e 

përdorur 

 

Vlera e kont.( €) 

1 Ministria e Transportit 

dhe Postë -

Telekomunikacionit 

Ndërtimi i Autostradës Morinë-

Merdare, Rruga 7 

E negociuar 

pas publikimit 

të njoftimit të 

kontratës  

 

 

 

659,813,399.88 

2 Korporata Energjetike e 

Kosovës KEK Sh.A. 

Furnizim me Energji Eletrike për 

periudhën Korik 2010 Mars 

2011 

E hapur  

 

18,500,000.00 

3 Korporata Energjetike e 

Kosovës KEK Sh.A. 

Furnizim me Energji Eletrike për 

periudhën Korik 2010 Mars 

2011 

E hapur  

 

13,500,000.00 

4 Ministria E Ekonomisë 

dhe Financave 

Ndertimi i fabrikes per 

perpunimin e ujit ne Vushtri  Ri-

tender  

E hapur  

 

8,273,653.60 

5 Ministria e Arsimit 

Shkencës dhe 

Teknologjisë 

Blerja e librave prej klasës së 1-

9 

E negociuar pa 

publikim të 

njoftimit të 

kontratës 

 

 

 

7,039,376.30 

6 Korporata Energjetike e 

Kosovës KEK Sh.A. 

RIKONSTRUIMI I 110 / 35 KV, 

NËN-STACIONIT NË PALAJ PËR 

KORPORATËN ENERGJETIKE TË 

KOSOVËS SH.A. (“KEK”). 

E hapur  

 

 

6,954,582.67 

7 Posta dhe 

Telekomunikacioni i 

Kosoves SH.A 

Furnizimi dhe instalimi i 

platformës për ofrimin e 

shërbimeve IPTV 

E negociuar 

pas publikimit 

të njoftimit të 

kontratës  

 

 

 

5,711,709.50 

8 Korporata Energjetike e 

Kosovës KEK Sh.A. 

Furnizim me Energji Eletrike 

Emergjente për periudhën 

Nentore 2009 Dhjetor 2010 

E hapur  

 

5,000,000.00 

9 Korporata Energjetike e 

Kosovës KEK Sh.A. 

FURNIZIM ME MBIKQYRJE DHE 

MBROJTJE NGA KORROZIONI TE 

PAISJEVE KRYESORE XEHTARE 

PER MIHJEN “Sibovci” Jug-

Perendimor” lot 5 

E hapur  

 

 

 

4,991,468.40 

10 Korporata Energjetike e 

Kosovës KEK Sh.A. 

Riparimi i Linjës se pare te 

shiritave transportues te 

qymyrit B=1600mm, Sibofc-Jug 

Perendimor Pjesa e 3 

E hapur  

 

 

4,950,486.34 

11 Korporata Energjetike e 

Kosovës KEK Sh.A. 

Blerja e stacioneve ngasëse 

teleskopike dhe karrocës 

fushore me transport vetanak - 

te reja për KEK  sha  

E hapur 
 

 

 

4,930,615.06 
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12 Korporata Energjetike e 

Kosovës KEK Sh.A. 

Riparimi i Linjës se pare te 

shiritave transportues te 

qymyrit B=1600mm, Sibofc-Jug 

Perendimor- Pjesa e I dhe II 

E hapur  

 

 

4,810,322.15 

13 Korporata Energjetike e 

Kosovës KEK Sh.A. 

REMONTI GJENERAL I TURBINES 

ME AVULL NE BLLOKUN B2 

E hapur  

4,652,000.00 

14 Korporata Energjetike e 

Kosovës KEK Sh.A. 

Shërbime te përgatitjet dhe 

furnizimit me ushqim për 

punëtoret e KEK sha 

E hapur  

 

4,517,730.00 

15 Korporata Energjetike e 

Kosovës KEK Sh.A. 

ZGJERIMI DHE PERFORCIMI I 

RRJETIT DISTRIBUTIV NE KEK -

2010 

E hapur  

 

4,349,611.80 

16 Korporata Energjetike e 

Kosovës KEK Sh.A. 

Ruajtja dhe siguria fizike e 

objekteve te KEK-ut 

E negociuar 

pas publikimit 

të njoftimit të 

kontratës  

 

 

 

3,805,059.40 

17 Posta dhe 

Telekomunikacioni i 

Kosoves SH.A 

Mirembajtja e paisjeve te Vales 

te fazes 0-4 

E negociuar pa 

publikim të 

njoftimit të 

kontratës 

 

 

 

3,470,267.00 

18 K Prishtine Ndërtimi i kolektorit atmosferik 

mbi lumin Prishtina në Lagjen 

Kalabria.  

E hapur  

 

3,045,674.10 

19 Ministria e 

Administratës Publike 

Furnizim me licenca te 

Microsoftit 

E negociuar pa 

publikim të 

njoftimit të 

kontratës 

 

 

 

2,350,147.87 

20 Korporata Energjetike e 

Kosovës KEK Sh.A. 

REMONTI GJENERAL I 

GJENERATORIT ELEKTRIK NE TC 

KOSOVA B 

E hapur  

 

2,262,928.00 

21 Korporata Energjetike e 

Kosovës KEK Sh.A. 

Lot 1. Njësorë elektrike për 

konsumatorë te amvisërisë Lot 

2. Grupe matëse 
multifunksionale 

E hapur  

 

 
2,224,000.00 

22 Korporata Energjetike e 

Kosovës KEK Sh.A. 

Furnizim me Energji Eletrike 

Emergjente për periudhën 
Nentore 2009 Dhjetor 2010 

E hapur  

 
2,099,880.00 

23 Korporata Energjetike e 

Kosovës KEK Sh.A. 

Furnizim me Energji Eletrike Day 

ahead për periudhën Dhjetor 

2009 Dhjetor 2010 

E hapur  

 

2,000,000.00 

24 Korporata Energjetike e 

Kosovës KEK Sh.A. 

Furnizim me Energji Eletrike për 

periudhën Korik 2010 Mars 

2011 

E hapur  

 

2,000,000.00 
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3      AKTIVITETET E KOMISIONIT RREGULLATIV TË PROKURIMIT PUBLIK 

 
 

Duke u bazuar në neni 42 të LPP të Kosovës Nr. 02/L-241, çdo autoritet kontraktues 
duhet të bëjë publikimin e njoftimeve për kontratë të të gjitha llojeve sa herë që përdor 
procedura të hapura, të kufizuara, ose të negociuara pas publikimit të njoftimit të kontratës në 
ueb-faqen zyrtare të KRPP-së: www.ks-gov.net/krpp  

Departamenti për Teknologji Informative dhe Statistika ka filluar t’i publikojë 
Njoftimet për kontratë në ueb-faqen elektronike prej muajit korrik 2007, duke vazhduar edhe 
gjatë vitit 2008,2009 dhe 2010, të cilat po i paraqesim  në grafikonin  në vazhdim. 

 
 

 
      

 Grafikoni  15 
 
 Duke e analizuar grafikonin nr. 15 konstatojmë se publikimi i njoftimeve për kontratë 
gjatë vitit 2010 është rritur në 5698, krahasuar me vitin paraprak, gjithashtu edhe njoftimet 
për dhënie të kontratës janë rritur në 5445. Si shihet numri i njoftimeve për dhënie ka një 
rritje në krahasim me vitin paraprak, ndërsa në këtë rritje ka ndikuar publikimi i njoftimeve 
për dhënie të kontratave me vlerë të vogël – kuotimi i çmimeve. Poashtu njoftimet per anulim 
kan shtuar një rritje krahasuar me vitet paraprake, pra gjatë vitit 2010 janë publikuar 2150 
njoftim anulime.      
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   Grafikoni 16 
 Në grafikonin nr. 16 pasqyrohet  numri i njoftimeve për kontratë dhe njoftimet e 
anulimeve të publikuara gjatë muajve të vitit 2010. Krahasuar me vitin paraprak, njoftimet e 
anuluara kanë qenë 32% në raport me njoftimet për kontratë, derisa gjatë vitit 2010 kemi një 
rritje në 37% janë njoftimet e anuluara ndaj njoftimeve për kontratë.  
 

 
   Grafikoni 17 
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 Grafikoni nr. 17 pasqyron strukturën apo pjesëmarrjen e arsyeve të anulimit të 
tenderëve gjatë vitit 2010. Siç vërehet, pra 77.17% të arsyeve të anulimeve janë bërë për 
shkak se janë pranuar më pak se tre tenderë të përgjegjshëm apo kërkesa për pjesëmarrje. 
 Duke pasur parasysh se kjo arsye e anulimeve të shumta ka qen edhe gjatë viteve 
paraprake, shpresojm se me ndryshimin e LPP në dhjetor të vitit 2010, do ta zgjedhë këte 
problem pasi me ligjin e ri pra numri i tenderve të përgjegjshëm minimal duhet të jetë dy, e 
jo sikur deri me tani që ishte tre tender të përgjagjëshem.  
  

*  *  * 
 Komsioni Rregullativ i Prokurimit Publik gjatë vitit 2010 ka dhënë një kontribut të 
theksuar në pregaditjen e Ligjit të ri për Prokurim Publik.  Gjatë punës së grupit punues për 
ri-shkrimin e Ligjit për Prokurim Publik  Nr. 02/L-99, KRPP-ja ka paranuar gjithesejt 176 
propozime për përmiresimin e sistemit të prokurimit publik, nga autoritetet kontraktuese 
qëndrore dhe lokale, kopmanitë publike, Oda Ekonomike e Kosoves, OJQ-të etj. Ky Ligj 
është aprovuar nga Kuvendi i Kosovës më  30.09.2010, kurse ka hyrë në fuqi nga data 
01.12.2010.   
 Gjatë vitit 2010 Komosioni Rregullativ i Prokurimit Publik ka arritur të fianalizojë 
komplet legjislacionin dytësor për implementimin Ligjit për Prokurim Publik. Pjesa e fundit 
e legjislacionit dytëtesr që ka të bëjë me kontratat publike kornizë, është pregaditur nga 
Departamenti Rregullve në bashkëpunim me Implementuesin e Projektit për Prokurimit 
Publik  - Konzorciumin “ Planet ” i financuar nga Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Europian 
në Prishtinë.    Legjislacioni dytësor për kontratat publike kornizë i aprovuar nga Komisioni 
Rregullativ i Prokurimit Publik përbëhet prej 9 pjesëve, të cilat janë të paraqitura në tabelën e 
mëposhtme: 
 

LEGJISLACIONIT DYTËSOR PËR KONTRATAT PUBLIKE KORNIZË 
 

B          RREGULLAT MBI PROCEDURAT E PROKURIMIT Data e   
aprovimit  

Hyrja në  

fuqi 
                        DOSJET E TENDERIT 
B32 Udhëzues mbi Kontratat Publike Kornizë 22.04.2010 01.05.2010 
B33 Dosja e tenderit për Kontratat Kornizë, Furnizim – 

Procedurë e Hapur 22.04.2010 01.05.2010 

B34 Dokumenti Standard i parakualifikimit – Faza e Parë 22.04.2010 01.05.2010 

B35 Dosja e Tenderit për Kontratat Kornizë, Furnizim – 
Procedurë e Kufizuar – Faza e Dytë 22.04.2010 01.05.2010 

B36 Ftesë për Ofertim – Kontratë publike kornizë –
Minikonkurrencë 22.04.2010 18.06.2010 

B37 Dosja e Tenderit për Kontratë Kornizë, Punë – 
Procedurë e Hapur 22.04.2010 18.06.2010 

B38 Dosja e Tenderit për Kontratë Kornizë, Punë – 
Procedurë e Kufizuar – Faza e dytë 22.04.2010 14.07.2010 

B39 Dosja e Tenderit për Kontratë Kornizë, Shërbime – 
Procedurë e Hapur 22.04.2010 14.07.2010 

B40 Dosja e Tenderit për Kontratë Kornizë, Shërbime – 
Procedurë e Kufizuar – Faza e Dytë 22.04.2010 01.05.2010 

F           UDHËZUESIT PËR PROCEDURAT E PROKURIMIT PUBLIK 
 Udhëzues Administrativ  Nr. 03/2010 22.11.2010 22.11.2010 
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 Aktet dytësore të lartcekura, të aprovuara nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit 
Publik janë përgatitë në tri versionet gjuhësore dhe janë publikuar në ueb-faqen e KRPP-së: 
www.ks-gov.net/krpp. 
 Departamenti i Rregullave te KRPP-se gjate vitit 2010 ka bërë interpretim ligjor  me 
shkrim në 68 shkresa të dërguara nga autoritetet kontraktuese të Kosoves, është përgjigjur me 
shkrim në 209 raste përmes rubrikës info.krpp@ks-gov.net,  si dhe ka dhënë 984 përgjigjje 
telefonike në formë të këshillave profesionale përmes tavolinës ndihmëse të KRPP-së. 
 

                                              *    *   * 
 
Komisioni i Rregullativ i Prokurimit Publik në kuadër të Departamentit për 

Mbikëqyrje dhe Monitorim gjatë vitit 2010 prej 63 monitorimeve te planifikuara ka realizuar 
35 monitorime, apo 56%  të rasteve të planifikuara dhe dy raste të monitotorimeve sipas rastit 
(jasht planifikimit të paraparë) dhe ka bërë edhe interpretime të neneve të LPP-së për nevoja 
të Autoriteteve Kontraktuese apo të Operatorëve Ekonomik. 

Në bazë të raporteve të konstatuara gjatë mbikëqyrjes së aktiviteteve të prokurimit të 
autoriteteve kontraktuese shihet se një pjesë e aktiviteteve të prokurimit nuk realizohet në 
tërësi në pajtim me kërkesat e LPP-së. Disa nga arsyet të cilat janë faktorë që nuk zbatohen 
aktivitetet e prokurimit në mwnyrë standarde janë: Planifikimi i dobët gjatë pregaditjës së 
planit vjetor të prokurimit, pregaditja jo e duhur e dosjeve tenderuese, mos informimi i 
Operatoreve Ekonomik për arsyet e eleminimit dhe si vlerësimi jo profesional i Operatorëve 
Ekonomik, këto aryseje janë evidente në shumë dosje të prokurimit.  

Definimi jo i qartë i kritereve për vlerësim ka arritur deri te vlerësimi jo real,që është 
edhe në kundërshtim me kërkesat e LPP-së. Ka pasur raste kur Autoriteti Kontraktues ka bërë 
vlerësimin në kundërshtim me kriteret e caktuara në dosjet e tenderëve. 

Sipas raportit të paraqitur në mënyrë tabelare dhe grafike kemi paraqitjen e 
mosrespektimit të neneve të Ligjit të Prokurimit Publik të Kosovës që më së shumti gjatë 
vitit 2010 janë këto nene :  

 

 
Lëndët e monitoruar gjatë vitit 2010 

 
Emërtimi i neneve sipas LPP 

 
Nr. i Lëndëve të 
monitoruara 

Nr.i mosrespektimit të 
nenit 

Pjësmarrja 
% 

Planifikimi i Prokurimit (Neni 7)   186 56 30.11 

Deklarata e Nevojave dhe Disp. së 
Mjeteve(Neni 8.6 ) 186 66 35.48 

Specifikimet Teknike (Neni 28) 186 34 18.28 

Afatet e Tenderimit(Neni 44.2b) 186 48 25.81 

Njoftimi i Kandidatëve të Eleminuar 
(Neni 52.1) 186 82 44.09 

Ekzaminimi,Vlerësimi dhe Krahasimi i 
Tend. (Neni 57) 186 89 47.85 

Sigurimi Ekzekutimit (Neni 60) 186 49 26.34 

 Përdorimi i Formularëve Stan. të KRPP-
së(Neni 87A) 186 34 18.28 
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 Gjithashtu në vazhdim po paraqesim në formë  grafike pasqyrën e lëndëve të 
monitoruara pra gjatë vitit 2010 nga departamenti për Mbikëqyrje dhe Monitorim pranë 
KRPP-së. 

 
 
Grafikoni 18 

*     *   * 
 Sipas Nenit 23 të Ligjit për Prokurim Publik Nr. 02/L-99,  përgjegjëse për 
organizimin e trajnimeve në prokurim publik ka qenë Instituti Kosovar për Administratë 
Publike i Kosovës, i mbështetur nga KRPP-ja. Gjatë vitit 2010 janë trajnuar 521 zyrëtarë të 
prokurimit të shpërndarë në 13 grupe. Vijues të këtyre trajnimeve kanë qenë zyrtarët e 
prokurimit të të gjitha autoriteteve kontraktuese të Kosovës, duke përfshirë institucionet 
qeveritare të Kosovës, kompanitë publike, si dhe disa OJQ. 
 Duke marrë parasysh se ligji paraprak për prokurim publik ka kërkuar që trajnimi të 
zgjatë 10 ditë ndërsa Ligji i ri Nr. 02/L-241, i cili ka hyrë në fuqi më 01.12.2010 kërkon që 
trajnimi të jetë 15 ditor, Instituti Kosovar për Administratë Publik më  30. 12. 2010, bjenë 
një VENDIM me të cilin vazhdohet vlefshmëria e çertifikates së profesionalizmit në 
prokurim publik të lëshuar në vitin 2010 deri në dhënjen e çertifikatës themelore të 
prokurimit publik sipas Nenit 25 të Ligjit për Prokurim Publik Nr. 02/L-241. Certifikata 
themelore për prokurim publik do të lëshohet  pas vijimit të trajnimit plotësues dhe testimnit 
sipas Nenit 25 Ligjit për Prokurim Publik Nr.02/L-241   në pjesen e parë të vitit 2011. 
 Viti 2010 është viti i gjashtë me radhe, që  sipas kërkesave të LPP-së, bëhet trajnimi 
dhe certifikimi i zyrtarëve të prokurimit publik të Kosovës. Nëse krahasohen ecuritë 
gjashtëvjeçare që nga viti 2005 deri në 2010, rrethë trajnimit në fushën e prokurimit publik, 
mund të konstatohet se në vazhdimësi është shënuar rritje në trajnimin e zyratrëve të 
prokurimit publik në Kosovë.   

Grafikoni nr.18 në vazhdim e tregon numrin e zyrtarëve pjesëmarrës në trajnime gjatë 
periudhës 2005 - 2010. 
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Grafikoni 19 
 
 

4.      REKOMANDIMET PËR PËRMIRËSIMIN E SISTEMIT TË PROKURIMIT 
PUBLIK NË  KOSOVË 

 
Neni  88.2.(v) i LPP-së nr. 03/L-24, përpos që kërkon nga KRPP-ja përgatitjen e raportit 

vjetor mbi aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë, gjithashtu kërkon që   të bëjë 
rekomandimet e duhura për ndryshimin e legjislacionit primar dhe sekondar të prokurimit 
publik. Duke u bazuar në analizat e raportit mbi aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë për 
vitin 2010, në monitorimet dhe vëzhgimet e kryera, si dhe në komentet që i ka pranuar 
KRPP-ja nga autoritetet kontraktuese të Kosovës lidhur me mënyrën e implementimit të 
Ligjit për Prokurim Publik në praktikë, KRPP-ja i rekomandon këto masa për përmirësimin 
dhe avancimin e sistemit të prokurimit publik në Kosovë :  
 
- Reformimi i vazhdushë i sistemit të prokurimit publik në Kosovë. 
- Nga autoritetet kontraktuese të Kosovës të zbatohen procedurat dhe rregullat e 

prokurimit që promovojnë një prokurim efikas, duke u bazuar në praktikat 
bashkëkohore të prokurimit dhe teknologjinë e re, siç janë marrëveshjet kornizë dhe 
prokurimi elektronik. 

- Ngritja e vetëdijes mbi prokurimin publik tek autoritetet kontraktuese dhe operatorët       
ekonomikë të Kosovës. 

- Përkrahja më e madhe e institucioneve qendrore të prokurimit publik në Kosovë si 
bartëse të zhvillimit të sistemit. 

- Thjeshtësimi i procedurave të prokurimit që kanë të bëjnë me mënyrën e zotimit të 
mjeteve buxhetore para fillimit të aktivitetit të prokurimit. 

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

- Avancimi i mëtutjeshëm i ueb-faqes zyrtare elektronike të prokurimit publik, që 
mundëson ngritjen e transparencës në prokurim publik 
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5.   ANEKSI :   SHPENZIMET BUXHETORE TË KRPP-së PËR VITIN 2010 

 
          Për kryerjen e veprimtarisë së paraparë me Ligjin për Prokurim Publik të Kosovës, 
gjatë vitit 2010, KRPP-ja ka shpenzuar shumën buxhetore prej  290.968.79€. 

 

Tabela e shpenzimeve buxhetore të KRPP-së për vitin 2010 
 

 
Nr. 

  
Përshkrimi 

  
Buxheti i paraparë 

2010 ( €) 

 
 

 
Buxheti i shpenzuar 

2010 ( €) 

 
 
 

 
% 

01  Pagat = (26 punëtorë)  160,414.00  149,318.54  93.00 

02  Mallra & shërbime  127,335.00  127,305.90  99.98  

03  Shpenzime komunale  17,200.00  14,344.35  83.40  

04  Investime kapitale  0.00   0.00           0.00 

  Gjithsej:  304,949.00  290,968.79   95.42  

 
 
          Nga tabela e mësipërme shihet se buxheti i paraparë për vitin 2010 në vlerë prej 
304,949.00 € është shpenzuar 95.42 % . Në pjesën e pashfrytëzuar të buxhetit ka ndikuar  
pjesa për paga, pra mos plotësimi i disa vendeve të lira të punës , si dhe mos arritja e disa 
faturave për pagesë për shpenzime komunale para fundit të vitit fiskal 2010. 
          Nga pjesa e shpenzuar për mallra dhe shërbime një specifikacion më i detajizuar i 
shpenzimeve është dhënë në tabelën  më poshtë :  
 

 
Emërtimi i shpenzimeve 

 

 
 

 

 
Shuma 

(€) 
Qiraja dhe mirëmbajtja për hapësira  për zyre  54,493.79  

Sigurimi fizik i objekteve  8,162.65 

Shërbimet e telekomunikacionit  11,365.00 

Mobile me pak se 1000 €   4,450.00 

Shpenzimet per pastrim te objekteve dhe autom ,  7,054.88 

Shpenzimet e derivateve për vetura     7,258.88 

Shpenzimet e derivateve për nxemje dhe  gjenerator    4,114.91 

Furnizime per zyre me material shpenzues  2,808.93 

Shpenzimet e udhtimit jashtë vendit  7,518.48 

Rexhistrimi dhe sigurimi i automjeteve    2,289.39 

Shpenzime për publikime në shtyp  1,075.22 

Mirmbajtja e te, info,dhe obje,  1,605.49 

Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve  8,085.00 

Shpenzimet e reprezentacionit     2,525.54 

Telefona me pak se 1000 €  1,750.98 

Shpenzimet tjera kontraktuese  2,746.76 

 
Gjithsej : 

  
  127,305.90 

  
 


