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Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës së Kosovës është institucioni më i lartë i 

kontrollit ekonomik e financiar dhe për punën e vet i jep llogari Kuvendit të 

Republikës së Kosovës.   

Misioni ynë është që përmes auditimeve cilësore të fuqizojmë llogaridhënien në 

administratën publike për përdorimin efektiv, efikas dhe ekonomik të burimeve 

kombëtare. Raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit promovojnë drejtpërsëdrejti 

llogaridhënien e institucioneve publike duke ofruar bazë të qëndrueshme për të 

kërkuar llogari nga menaxherët e çdo organizate të audituar. Në këtë mënyrë, ne 

rrisim besimin në shpenzimin e fondeve publike dhe luajmë një rol aktiv në sigurimin 

e interesit të taksapaguesve dhe të palëve tjera të interesit në rritjen e përgjegjësisë 

publike.  

Ky auditim është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve 

Supreme të Auditimit si dhe me praktikat e mira evropiane. 

Auditimet e performancës të ndërmarra nga Zyra Kombëtare e Auditimit janë 

shqyrtime objektive dhe të besueshme që vlerësojnë nëse veprimet qeveritare, 

sistemet, operacionet, programet, aktivitetet ose organizatat veprojnë në përputhje me 

parimet e ekonomisë1, efikasitetit2 dhe efektivitetit3 dhe nëse ka vend për përmirësim. 

Auditori i Përgjithshëm ka vendosur në lidhje me përmbajtjen e këtij raporti 

“Menaxhimi i kontratave publike të ndërtimit” në konsultim me Ndihmës Auditorin 

e Përgjithshëm Vlora Spanca, e cila e ka mbikëqyrur auditimin. 

 

Ekipi që e ka realizuar këtë raport: 

Fatlinda Ramosaj, Drejtor i Auditimit 

Donjetë Dreshaj, Udhëheqëse e ekipit 

Vjosë Bojku, anëtare 

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT – Adresa: Rr. Ahmet Krasniqi, Nr. 210; Lagjja Arbëria, Prishtinë 10000, Kosovë Tel.: 
+383(0) 38 60 60 04/1002/1012-FAX: +383(0) 38 2535 122 /219 

 http://zka-rks.org

                                                      
1 Ekonomia –Parimi i ekonomisë nënkupton minimizimin e kostos së resurseve. Resurset e përdorura duhet të jenë në 

dispozicion me kohë, në sasi dhe cilësi të duhur dhe me çmimin më të mirë 
2 Efikasiteti – Parimi i efikasitetit nënkupton të marrësh maksimumin nga resurset në dispozicion. ka të bëjë me lidhshmërinë 

ndërmjet resurseve të angazhuara dhe rezultateve të dhëna në kuptim të sasisë, cilësisë dhe kohës 
3 Efektiviteti – Parimi i efektivitetit nënkupton arritjen e objektivave të paracaktuara dhe arritjen e rezultateve të pritura. 
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Përmbledhje e përgjithshme 

Organizatat buxhetore në Kosovë shpenzojnë mjete të konsiderueshme të fondeve publike për 

aktivitetet e ndërtimit. Për të përcaktuar efikasitetin dhe efektivitetin e menaxhimit të 

kontratave publike të ndërtimit, Zyra Kombëtare e Auditimit ka përzgjedhur tri organizata 

buxhetore për t’i audituar: Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministrinë e 

Administratës Publike dhe Ministrinë e Rinisë, Kulturës dhe Sportit. Në vitet 2016-2018, 

mesatarisht këto organizata buxhetore kishin shpenzuar rreth 100 milion euro për investime 

kapitale. Afërsisht 60% e këtyre fondeve, ose rreth 60 milion euro, ishin shpenzuar për 

ndërtimin e objekteve arsimore, kulturore dhe sportive. Zyra Kombëtare e Auditimit ka 

audituar 11 kontrata të ndërtimit në këto tri organizata buxhetore që në total janë afërsisht 

16,8 milion euro apo rreth 16% e shumës totale të investimeve kapitale në këto organizata. 

Arsyeja kryesore pse ndërtohen objektet publike është krijimi i një ambienti të përshtatshëm 

fizik për zhvillimin e aktiviteteve nga përdoruesit e tyre. 

Konkluzioni i përgjithshëm  

Auditimi i kryer nga Zyra Kombëtare e Auditimit ka identifikuar dobësi të konsiderueshme 

në të gjitha fazat e procesit të ndërtimit në tri organizatat buxhetore të audituara. Shumë nga 

kontratat e audituara ishin me Memorandume të Mirëkuptimit, mirëpo memorandumet nuk 

kishin specifikuar në mënyrë të duhur rolet dhe përgjegjësitë e organizatave të përfshira në 

procesin e menaxhimit të kontratave të ndërtimit.   

Dobësi e theksuar në projektet e audituara ishte edhe dështimi i organizatave për të verifikuar 

gjendjen faktike në vendin e ndërtimit për t’u siguruar që vendi i planifikuar i ndërtimit ishte 

i përshtatshëm dhe i gatshëm për ndërtim.  

Për më tepër, mangësitë po ashtu janë evidentuar edhe në procesin e emërimit të menaxherëve 

të kontratës, përpilimin e planit të menaxhimit të kontratës dhe aplikimin e 

dokumentacioneve të nevojshme për ndërtim. Si pasojë, projektet kishin vonesa duke filluar 

nga dy deri në 22 muaj. Ndërsa, në anën tjetër, mjetet juridike siç janë siguria e ekzekutimit 

dhe shqiptimi i penalltive të parapara për të ndihmuar organizatat buxhetore në menaxhimin 

e kontratave të ndërtimit nuk ishin përdorë në mënyrë efikase. Organizatat buxhetore të 

audituara nuk kishin shqiptuar penallti asnjëherë ndaj operatorëve ekonomik në rastet e 

vonesave, pavarësisht që një gjë e tillë parashihej në disa kontrata. Po ashtu, auditimi ka 

konstatuar që siguria e ekzekutimit e kërkuar nga operatorët ekonomik nuk e kishte efektin e 

synuar pasi që nuk ishte e mjaftueshme për të shërbyer si mjet parandalues ndaj performancës 

së dobët të operatorëve ekonomik.  

Pjesë e procesit ishin edhe çështje tjera të rëndësishme të cilat kishin ndikim në menaxhimin 

e duhur të kontratave të ndërtimit siç janë; aneks kontratat dhe pranimi teknik. Në rastet e 

përdorimit të aneks kontratave, organizatat buxhetore të audituara kishin përdorur kontrata 

për punë shtesë të cilat do të mund të ishin përfshirë në kontratën bazë. Kjo kishte shkaktuar 

shpenzime më shumë se që ishin planifikuar, gjë që kishte ndikuar drejtpërsëdrejti në 

ngadalësimin e punëve dhe marrjen e buxhetit nga projektet tjera. Dhe si hallkë e fundit ishte 
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pranimi teknik i objekteve, proces ky që jep dritën e gjelbër për përdorimin e objekteve, por 

organizatat buxhetore të audituara kishin dështuar të bëjnë këtë proces siç duhet.  

Si pasojë e dobësive të identifikuara më lartë, nëntë nga 11 projektet e audituara kishin pësuar 

vonesa në implementim të projekteve dhe kosto shtesë. Procesi i monitorimit të ndërtimit të 

këtyre projekteve nuk kishte funksionuar siç duhet dhe nuk ofron siguri për qytetarët e 

Kosovës që po arrihet vlera për para në këto projekte.  

Rekomandim i përgjithshëm  

Me qëllim që të sigurojnë menaxhim efikas, transparent dhe shfrytëzim të drejtë të fondeve 

publike për kontratat e ndërtimit, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministria e 

Administratës Publike dhe Ministria e Rinisë, Kulturës dhe Sportit duhet të definojnë qartë 

dhe komunikojnë rolet dhe përgjegjësitë e të gjitha palëve të përfshira në proces e në veçanti 

me rastin e nënshkrimit të memorandumeve të mirëkuptimit. Për t’i krijuar kushtet për 

menaxhim të mirëfilltë të kontratës, ajo duhet të jetë brenda kufizimeve buxhetore, lokacionet 

të konfirmohen se janë të gatshme për ndërtim si dhe të sigurohen lejet e ndërtimit dhe 

parashikohet zbatimi i penalltive në rast të vonesave. Menaxheret e kontratës duhet të 

zhvillojnë plan për menaxhim të kontratës, zbatojnë dhe monitorojnë planin për të siguruar 

se pagesat bëhen vetëm për punët e kryera dhe se punët realizohen në kuadër të afateve të 

përcaktuara.  

Për më tepër, duhet të sigurojnë se menaxhimi i kontratave të ndërtimit ofron mundësi të 

vlerësimit të performancës së kontratës gjatë zbatimit të saj, për tu siguruar që objektet e 

ndërtuara arrijnë rezultatet e synuara. 

Përgjigja e palëve të përfshira në auditim 

Ministria e Administratës Publike është pajtuar me gjetjet dhe rekomandimet e auditimit, 

ndërsa nuk kemi pranuar përgjigje nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Inkurajojmë institucionet e përfshira në këtë 

auditim që t’i bëjnë të gjitha përpjekjet për t’i adresuar rekomandimet e dhëna.  



ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE 

 

 

7 

1 Hyrje  

Prokurimi publik është një ndër fushat kryesore në zhvillimin ekonomik të vendit. Në 

institucionet publike përmes procedurave të prokurimit publik kontraktohen rreth 30% e 

buxhetit të vendit.   

Prokurimi publik ka për qëllim të siguroj mënyrën më efikase, më transparente dhe më të 
drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike, burimeve publike si dhe të gjitha fondeve dhe 
burimeve tjera të organizatave buxhetore në Kosovë. Kjo arrihet duke përcaktuar kushtet dhe 
rregullat që do të zbatohen, procedurat që do të ndiqen, të drejtat që do të respektohen dhe 
detyrimet që do të përmbushen nga personat, operatorët ekonomik, ndërmarrjet dhe 
organizatat buxhetore. 

Procesi i prokurimit publik fillon me fazën e planit strategjik, por nuk përfundon me dhënien 
e kontratës. Një nga fazat më të rëndësishme të prokurimit publik është faza e menaxhimit të 
kontratës. Procesi i menaxhimit të kontratës ka për qëllim që të sigurojë se organizatat 
Buxhetore (OB) pranojnë atë çfarë kanë kontraktuar -në kohë, brenda shumës së kontraktuar 
dhe në bazë të specifikacioneve teknike të parapara me kontratë. Qëllimi i menaxhimit të 
kontratës është që të pranohen të mirat, shërbimet dhe punët ashtu siç janë përcaktuar me 
kontratë duke pasur parasysh parimin e përdorimit efikas të parasë publike.  

Nga analizat e bëra kemi evidentuar që fusha që më së shumti kishte shpenzime ndër vite dhe 
që kishte rezultuar me vonesa dhe probleme në menaxhim të kontratave ishte fusha e 
ndërtimeve të objekteve publike (shkolla, kolegje universitare, salla të sportit, palestra 
sportive etj). 

Një menaxhim i mirë i kontratës mund të sjellë rezultatet e kërkuara për të gjitha palët e 
përfshira me burimet minimale (kosto dhe kohë). Bazuar në rëndësinë e kësaj faze të 
prokurimit dhe ndikimit që ka menaxhimi i duhur i kontratës në paranë publike, Zyra 
Kombëtare e Auditimit ka vendosur që të kryej auditimin e menaxhimit të kontratave të 
ndërtimit. 

Objektiva dhe pyetjet e auditimit 

Objektivë e këtij auditimi ishte të vlerësohet nëse organizatat buxhetore menaxhojnë në 
mënyrë të duhur kontratat publike të ndërtimit. Po ashtu, kemi vlerësuar nëse është kryer 
monitorimi i duhur i performancës së kontratës për t’u siguruar që projektet e ndërtimit 
përfundohen në kohë, me çmimin e kontraktuar dhe sipas specifikacioneve teknike në mënyrë 
që të arrihet synimi i përcaktuar. 
 

Pyetjet kryesore të auditimit janë:  
1.   A është bërë menaxhimi i kontratës sipas rezultateve të synuara? 
2. A është bërë vlerësimi i duhur i performancës së kontratës gjatë procesit të 

implementimit të projektit? 

Ky auditim ka mbuluar vitet 2016-2018 dhe gjithsej 11 kontrata (shih shtojcën 2), vlera e 
përbashkët e të cilave afër 16,8 milion euro. Organizatat buxhetore të audituara janë: Ministria 
e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT), Ministria e Administratës Publike (MAP) dhe 
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve (MKRS). Metodologjia e detajuar e auditimit, 
kriteret e auditimit dhe fushëveprimi janë paraqitur në shtojcën 1 të këtij raporti. 
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2 Përshkrimi i procesit  

Prokurimi kërkon aftësi të ndryshme duke filluar nga aftësia për negocimin e çmimeve, 

hulumtimin dhe interpretimin e duhur të tregut dhe aftësi të mira në vlerësimin e 

specifikacioneve teknike duke e kombinuar me vlerësimin e duhur të nevojave. Realizimi i  

duhur i elementeve të lartpërmendura nënkupton një menaxhim efikas të kontratës. Prandaj 

është e rëndësishme që në procesin e menaxhimit të kontratës OB-të të kenë aftësitë 

profesionale dhe eksperiencën e duhur që ta zhvillojnë këtë proces në mënyrë efektive.  

Çelësi i një procesi të suksesshëm të menaxhimit të kontratës është aftësia profesionale që 

zyrtarët e prokurimit së bashku me menaxherët e projekteve të: 

 planifikojnë - që i referohet fazave që i paraprijnë nënshkrimit të kontratës;  

 bëjnë – që i referohet aktivitetit të operatorit ekonomik përgjatë kohëzgjatjes së 

kontratës (përcjellja e procesit bëhet nga zyrtari i prokurimit dhe menaxheri i 

kontratës); 

 kontrollojnë – që  i referohet verifikimeve dhe kontrolleve që përfshihen për të 

monitoruar performancën; dhe 

 veprojnë - që i referohet veprimeve të nevojshme për të siguruar që çdo performancë 

që ka dalë jashtë parashikimeve të sillet përsëri brenda parametrave të kërkuar. 

1. Diagrami i procesit të prokurimit  

 

 

 
 

Përcaktimi i nevojave 

Përgatitja e planit të prokurikmit 

Specifikacionet teknike 

Zgjedhja e procedurës së prokurimit 

Përfundimi dhe publikimi i tenderit 

Vlerësimi i tenderëve

Marrëveshjet pas tenderimit- nëse 
aplikohet

Pranimi dhe aprovimi i tenderit të 
përzgjedhur

Faza I: Planifikimi i prokurimit 

Faza II: Implementimi i prokurimit  
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Për këtë auditim është e rëndësishme faza e tretë, menaxhimi i kontratës. Fokusi i auditimit 

ka qenë në atë se çfarë kanë bërë Operatorët Ekonomik (OE) (ashtu siç e parasheh kontrata), 

monitorimet që OB-të bëjnë ndaj punës së OE dhe masat që merren në rastet e mos 

përmbushjes së kushteve të kontratës. 

Kjo fazë fillon në momentin kur OE fillon ekzekutimin e përgjegjësive të kontratës. Pasi që 

nënshkruhet kontrata nga dy palët (OB dhe OE), Zyrtari Kryesor Administrativ me shkrim 

emëron një Menaxher të Projektit ose Ekip përgjegjës për menaxhimin (mbikëqyrjen) e 

kontratës specifike.  

Zyrtari i prokurimit informon menaxherin e emëruar dhe e shpërndanë kopjen e nënshkruar 

të kontratës. Pasi të jetë nënshkruar kontrata, menaxhimi i kontratës, përveç kompetencës për 

të ndryshuar apo ndërprerë, do të kalojë nga departamenti i prokurimit tek menaxheri i 

projektit. Përgjegjësitë e menaxherit të projektit pastaj ndërlidhen me menaxhimin e 

obligimeve dhe detyrave të OB-së të specifikuara në kontratë dhe sigurinë që operatorët 

ekonomik kryejnë kontratën në përputhje me termat dhe kushtet e specifikuara.  

 

Dhënia e kontratës

Menaxhimi i kontratës 

Përfundimi i kontratës 

Vlerësimi i performancës së 
kontratës

Faza III: Menaxhimi i kontratës 
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3 Gjetjet e auditimit 

Në këtë kapitull janë paraqitur gjetjet e auditimit që ndërlidhen me menaxhimin e kontratave 

publike të ndërtimit. Fillimisht janë prezantuar gjetjet rreth arritjes së rezultateve të synuara 

në menaxhimin e kontratave të ndërtimit, duke vazhduar me prezantimin e gjetjeve rreth 

mënyrës së vlerësimit të performancës së kontratës.   

Nga 11 kontratat e ndërtimit të audituara, dy janë salla të sportit, një stadium, një shtëpi e 

kulturës, një konvikt, një fazë e ndërtimit (kampusi universitar i Mitrovicës) si dhe pesë 

shkolla fillore. Qëllimi i ndërtimit të këtyre objekteve është që t’u ofrohen kushte më të mira 

përdoruesve të tyre. Nga analiza e dokumenteve të prezantuara shohim që asnjëra nga 

projektet e audituara nuk ishte menaxhuar në mënyrë efikase dhe efektive nga organizatat 

buxhetore.  

 Nevojiten përmirësime në menaxhimin e kontratave  të 

ndërtimit  

Ky auditim shpalos dobësi thelbësore në procesin e menaxhimit të kontratave publike të 

ndërtimit në të gjitha fazat. Dobësi të theksuara janë identifikuar në kontratat e lidhura që 

kanë rrjedhur nga memorandumet e mirëkuptimit, ku nga 11 projektet e audituara, pesë ishin 

me memorandume. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministria e Administratës 

Publike dhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të cilave i janë ndarë fonde për projektet 

e ndërtimit, nuk kanë kryer vizita në terren për të verifikuar nëse lokacionet e ndara për 

ndërtim janë të përshtatshme dhe të gatshme. Po ashtu, të njëjtat kanë nënshkruar kontrata 

me vlera dhe data ndryshe nga çfarë ishte planifikuar dhe bashkëpunimi në mes palëve që 

kanë nënshkruar memorandumin nuk ishte në nivelin që parashihej në memorandum. Çështje 

tjera të rëndësishme që janë identifikuar në këtë auditim përfshijnë emërimin e menaxherëve 

të kontratave në mënyrë jo të duhur, përgatitja dhe respektimi i planeve të menaxhimit të 

kontratës nuk ishte ashtu siç kërkohej dhe dokumentet kyçe të ndërtimit nuk ofrojnë 

informata të mjaftueshme dhe të sakta. 

 Çështjet e dala nga Memorandumet e Mirëkuptimit 

Nga 11 projektet e audituara, pesë nga to janë me memorandume mirëkuptimi për kryerjen e 

projekteve. Në të gjitha kontratat e audituara të cilat ishin me memorandume, ne kemi 

identifikuar probleme të ndryshme të dala nga këto marrëveshje. Problemet janë të natyrave 

të ndryshme si: dështimi i kryerjes së vizitave në terren në mënyrë që OB-të të sigurohen se 

lokacionet janë të përshtatshme dhe të gatshme për të ndërtuar në to si dhe mos koordinimi i 

organizatave buxhetore ndërmjet veti sa i përket obligimeve në menaxhimin e këtyre 

kontratave. Këto probleme janë si pasojë se memorandumi në tre raste nuk i ka përcaktuar në 

mënyrë adekuate rolet dhe përgjegjësitë e palëve të përfshira në proces, ndërsa në dy raste 

edhe pse janë specifikuar përgjegjësitë, nuk u respektuan nga OB. Si pasojë, pothuajse të gjitha 

projektet e audituara të cilat janë me memorandum kanë vonesa thelbësore në implementim.  
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Të përfshira në auditimin tonë janë dy lloje të memorandumeve. Njëri lloj është në mes 

MAShT dhe MAP dhe tjetri në mes MKRS dhe komunave.  

Memorandumi i Mirëkuptimit në mes ministrive  

MAShT dhe MAP kanë nënshkruar Memorandum Mirëkuptimi në vitin 2015 për bartjen e 

fondeve dhe projekteve kapitale për ndërtimin dhe renovimin e objekteve arsimore dhe 

aftësuese nga MAShT në MAP. Ky memorandum kishte për qëllim realizimin sa më të shpejtë 

dhe efikas të këtyre projekteve duke pas parasysh kompetencat dhe përgjegjësitë e MAP të 

caktuara me legjislacionin në fuqi lidhur me administrimin e objekteve të institucioneve 

publike. Pjesë e këtij memorandumi janë edhe dy projekte të audituara “Ndërtimi i shkollës 

fillore Haradin Bajrami - Magurë” dhe “Ndërtimi i shkollës fillore në Rahovec”. 

Sipas memorandumit, MAP obligohet të raportoj në baza periodike në MAShT mbi ecurinë e 

realizimit të projekteve, ndërsa Departamenti për Infrastrukturën e Ndërtesave Arsimore në 

kuadër të MAShT duhet të bashkëpunojë ngushtë në mbikëqyrjen e realizimit të projekteve 

deri në finalizimin e tyre. Në bazë të  evidencave, MAP dhe MAShT nuk i janë përmbajtur 

memorandumit në këtë pikë. Mbikëqyrja ishte kryer vetëm nga organi mbikëqyrës i MAP. 

Mos bashkëpunimi në mes organizatave buxhetore ka shkaktuar vonesë në fillimin e punëve 

dhe implementimin me kohë të projektit. Po ashtu, para nënshkrimit të memorandumit nuk 

ishte bërë analizimi i procedurave për lëshim të lejeve të ndërtimit me ç ‘rast do të evidentohej 

edhe përshtatshmëria e kushteve të ndërtimit në lokacionet përkatëse. Kjo, sepse 

memorandumi nuk kishte specifikuar saktë detajet rreth përgjegjësive të palëve në këtë pikë. 

Vonesat e lartpërmendura kanë ndikuar që nxënësit të mos kenë mundësi të shfrytëzojnë 

shkollën e re me kohë. 

 Memorandumi i Mirëkuptimit në mes MKRS dhe komunave  

MKRS kishte nënshkruar memorandume bashkëpunimi me komunat për ndërtimin e 

objekteve sportive dhe kulturore. Ne kemi audituar tri nga këto kontrata, ku kemi evidentuar 

që në një rast buxheti i paraparë me memorandum ishte shumë më i ulët se vlera e kontratës 

dhe kohëzgjatja e parashikuar me memorandum ishte tejkaluar. Në të tre rastet kemi 

evidentuar ndryshime në mes të shumës së paraparë në memorandum, buxhetit të aprovuar 

dhe shumës në kontratë.   
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Grafiku 1: Diferencat në mes memorandumit, buxhetit dhe kontratës në projektet e audituara 

në MKRS; 

 

Siç ilustrohet në grafikun 1, në mes të këtyre dokumenteve kishte ndryshime të dukshme në 

shifra. Në projektin “Ndërtimi i shtëpisë së kulturës në Obiliq”, vlera e paraparë në 

memorandum ishte 920,000 euro, buxheti i aprovuar (për vitet 2016,17 dhe 18) ishte 520,000 

euro dhe vlera e kontratës ishte 748,340 euro. Kontrata kishte tejkaluar vlerën e buxhetit të 

aprovuar për 228,340 euro apo rreth 44%, gjë që është në kundërshtim me rregullat e Thesarit 

dhe Ligjin për ndarjet buxhetore. Ky projekt së bashku me “Palestrën sportive në 

Samadrexhë” gjatë kohës së auditimit ishin duke u implementuar me kontratë të skaduar. 

Kontrata për “Ndërtimin e shtëpisë së kulturës në Obiliq” ishte deri në tetor të vitit 2018, 

ndërsa kontrata për “Palestrën sportive në Samadrexhë” ishte deri në dhjetor 2017. Vlera 

totale e paguar për këto dy projekte pas përfundimit të periudhës së kontratës ishte 360,420 

euro, pagesë kjo pa mbulesë ligjore. Ndërsa, në anën tjetër ”Renovimi i stadiumit të futbollit 

në Malishevë" nuk ishte planifikuar në planin e prokurimit fare dhe buxheti për këtë projekt 

ishte marrë nga buxheti i projekteve tjera.  

Duke shpërblyer një kontratë që i tejkalon fondet e aprovuara, ministria (1) rrezikon që të mos 

përfundojë projektet në kohën e planifikuar apo mos t’i përfundoj fare; (2) duhet të përdorë 

fondet e dedikuara për projektet tjera duke i dëmtuar ato qoftë në kohë apo buxhet; ose (3) 

rrezikon që të paditet nga OE-të për mos pagesa në kohë gjë që shkakton kosto shtesë edhe 

nga gjobat e gjykatës.  

Në mënyrë që organizatat mos të gjenden në situata ku nuk kanë fonde të mjaftueshme, 

buxheti i memorandumeve duhet të jetë i përafërt dhe në përputhje me buxhetin e aprovuar, 

gjithashtu edhe kontrata duhet të jetë brenda shumës së memorandumit dhe buxhetit. Hartimi 

i dobët i memorandumit, mund të shkaktojë probleme ligjore në proceset që rrjedhin gjatë 

zbatimit të tij. E njëjta situatë ishte me Memorandumin e Mirëkuptimit ndërmjet MASHT dhe 
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MAP ku në dy4 raste shuma e kontratave ishte më e lartë se buxheti dhe shuma në 

memorandum. 

Shkaktarët kryesorë për vonesa dhe kosto shtesë ishin (1) mungesa e konstatimit të gjendjes 

faktike në terren dhe (2) ndryshimi i lokacionit pas dhënies së kontratës 

Projektet e ndërtimit mund të jenë të kushtueshme dhe është thelbësore sidomos në rastet e 

projekteve të ndërtimit të shkollave që këto të përfundohen me kohë në mënyrë që përdoruesit 

të mund t’i shfrytëzojnë objektet siç janë planifikuar. Në mënyrë që realizimi i këtyre 

projekteve të jetë i suksesshëm, është e domosdoshme që organizatat përkatëse të sigurohen 

se janë bërë vizitat në terren para nënshkrimit të kontratës dhe të konfirmohet se lokacionet 

janë të gatshme për ndërtim. Megjithatë, në mbi 50% të projekteve të audituara nuk ishin bërë 

vizita në terren para nënshkrimit të kontratës. Në katër rastet e menaxhuara nga MAShT 

arsyeja pse nuk janë bërë vizitat në terren ishte se MAShT ka një bazë të dhënash ku mbanë 

të gjitha informacionet për shkollat e ulëta dhe të mesme në tërë Kosovën dhe zakonisht 

mbështetet në të dhënat e siguruara në këtë bazë pa e verifikuar nëse ka ndryshuar situata në 

terren. Ndërsa, për dy projekte të menaxhuara nga MAP (të trashëguara me memorandum 

nga MAShT), edhe pse ishte bërë analizë fizibiliteti në lidhje me përshtatshmërinë e projekteve 

në lokacionet përkatëse dhe ishte rekomanduar që lokacionet nuk janë të përshtatshme për 

projektet e caktuara, Ministria prapë kishte lidhë kontratat me të njëjtat projekte të 

trashëguara nga MAShT pa ndryshuar asgjë, gjë që ka bërë që studimi i fizibilitetit mos t’i 

shërbejë qëllimit të vet. Arsyeja pse ka ndodhë një gjë e tillë, sipas zyrtarëve të MAShT ishte 

mungesa e stafit që të bëjë verifikimin e lokacioneve një nga një. Nga ana tjetër, arsyeja pse në 

MAP ka ndodhë një gjë e tillë ishte se projektet janë trashëguar nga MAShT me anë të 

memorandumit, të specifikuara saktë se cilat janë projektet që duhen implementuar, prandaj 

edhe prokurimi ka vazhduar me lidhjen e kontratave pa ndryshuar asgjë.  

Si pasojë e mos verifikimit të lokacioneve, OB-ve iu është dashtë të ri dizajnojnë projektet, gjë 

që ka shkaktuar vonesa të mëdha në implementim dhe shpenzime më të mëdha se që janë 

planifikuar fillimisht.  

Rast konkret është “Ndërtimi i shkollës fillore në Rahovec” i cili ka pësuar ndryshime të 

mëdha si pasojë që lokacioni nuk ishte adekuat për projektin. Projekti u ndryshua pothuajse i 

tëri, duke filluar nga etazhiteti dhe planimetria e bazës si pikat kryesore. Disniveli mbi 7m i 

lokacionit që nuk ishte paraparë në projektin e parë shkaktoi që të bëhet një projekt i ri i 

ndryshuar për t’iu përshtatur lokacionit. OB në pajtim me OE kanë bërë ndryshimin e 

projektit, ku nga dy kate siç ishte paraparë, ishte bërë katër kate. Për shkak të këtyre 

problemeve të hasura në proces, projekti ka filluar me 10 muaj vonesë me ç‘rast nxënësit 

kishin vijuar mësimet në shkollë tjetër në Rahovec më larg se vendbanimet e tyre. Vonesa e 

fillimit të projektit ka ndikuar që nxënësit të mos kenë kushtet adekuate për mësim me kohë 

dhe njëkohësisht shpenzime shtesë për transport të tyre në shkollën tjetër.  

                                                      
4 Shkolla fillore në Magurë dhe Rahovec 
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Foto 1: Ndryshimet në mes të projektit të planifikuar dhe projektit në ndërtim 

Ndryshimi i madh në projekt ka shkaktuar vonesë në realizim dhe po ashtu të ketë punë 

shtesë të cilat do të mund të parashiheshin para nënshkrimit të kontratës. Ndryshime të tilla 

rrezikojnë që projekti final mos të plotësojë nevojat e nxënësve dhe të kushtojë më shumë se 

që ishte planifikuar. 

Përveç rasteve kur nuk janë verifikuar lokacionet për t’u konstatuar paraprakisht 

përshtatshmëria për ndërtim, gjithashtu kemi has në një rast ku projektit i ishte ndërruar 

lokacioni me kërkesë të komunës pas nënshkrimit të kontratës për lokacionin fillestar 

(memorandum mes Komunës së Kaçanikut dhe MKRS). Memorandumi për ndryshim të 

lokacionit në mes të komunës dhe MKRS parasheh që ndërrimi i lokacionit mund të bëhet 

vetëm nëse nuk është i nevojshëm ndryshimi i çmimit total, specifikimeve teknike dhe 

projektit ekzekutiv. Me ndryshimin e lokacionit, OE i është dashtë të përdorë sasi shtesë në 

forcimin e tokës dhe statikës së projektit. Prandaj, sasitë në kontratë nuk ishin të mjaftueshme 

dhe OB ka ndarë projektin në dy faza. Një projekt që ishte planifikuar të përfundohet me një 

fazë në vlerë prej 1.3 milion euro, ishte duke vazhduar edhe me fazën e dytë për sasitë shtesë, 

ku vlera e fazës së dytë ishte 667 mijë euro. Për më tepër, në krahasim të çmimeve që iu kemi 

bërë këtyre pozicioneve, del që ka pozicione që janë kontraktuar trefish deri në pesëfish5 më 

                                                      
5 Analizat e bëra gjenden në shtojcën 3 

Fotografitë paraqesin ndryshimet në 

projekt nga ai i planifikuar në atë i cili 

aktualisht po ndërtohet, me fokus të 

veçantë tek etazhiteti i objektit. 
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shtrenjtë se në kontratën paraprake. Një projekt që fillimisht ishte planifikuar të kryhej për tre 

vite e gjysmë po vazhdon ende në vitin e shtatë të tij pa u kompletuar tërësisht. 

Problem tjetër sa i përket lokacioneve ishte dhënia e lejes ndërtimore. Lejet ndërtimore duhet 

të jepen para nënshkrimit të kontratës, mirëpo një gjë e tillë nuk kishte ndodhur. Andaj, 

projektet kishin rezultuar me vonesa të shumta që në fillim të punimeve. Rast konkret kemi 

“Ndërtimin e objektit të Universitetit të Mitrovicës - faza e III”, ku punët nuk kishin filluar me 

kohë sepse nuk ishte marrë leja ndërtimore. Kjo për arsye se, projekti ishte planifikuar të 

ndërtohet në tri parcela të huaja: në lokacion që përfshinë parcela nga Kompania Kosovare 

për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike, Departamenti i ujërave dhe Komuna e 

Mitrovicës dhe për ndërtim në këto parcela do të duhej që ministria të ketë leje ndërtimi nga 

të gjitha, mirëpo një gjë e tillë nuk ishte siguruar para nënshkrimit të kontratës. Si pasojë, që 

lejet nuk ishin marrë para nënshkrimit të kontratës projekti kishte filluar me vonesë prej rreth 

katër muaj dhe kjo është vonesa minimale që do ta përcjellë këtë projekt deri në përfundim.   

 

 Emërimet e menaxherëve të kontratave kërkojnë vëmendje 

Edhe pse Udhëzuesi Operativ i Prokurimit Publik specifikon saktë procesin e emërimit të 

menaxherëve të kontratës, OB-të e audituara ndjekin praktika të ndryshme. Në kontratën 

“Ndërtimi i konviktit numër 8”, menaxheri i kontratës  nuk ishte caktuar nga zyrtari kryesor 

administrativ i MAShT, por vetëm nga drejtori i Qendrës së Studentëve ani pse zyrtari i 

caktuar ishte punëtor i MAShT. Ndërsa, në MKRS ”Renovimi i stadiumit të futbollit në 

Malishevë", menaxheri i kontratës ishte emëruar pas fillimit të punëve. 

MAShT dhe MKRS kishin praktikën e vendosjes së një menaxheri të kontratës për përcjelljen 

e performancës së kontratës, ndërsa MAP operon si ekip i menaxhimit i përbërë nga profile 

profesionale të inxhinierëve. Sipas Rregullave të Prokurimit Publik, OB në rastet e kontratave 

me vlera të mëdha duhet të kenë ekip të menaxhimit të kontratës në mënyrë që të kenë 

profesionist për të gjitha lëmit. Sipas zyrtarëve, ishte mungesa e stafit, ajo që ka shkaktuar që 

në MKRS dhe MAShT të mos ketë ekip të menaxhimit të kontratave. Menaxhimi i kontratave 

të mëdha nga vetëm një profesionist ka shkaktuar parregullsi në fushat tjera profesionale dhe 

si pasojë edhe vonesa në implementimin e projekteve. Përderisa, praktika e përdorur nga 

MAP ka rezultuar si praktikë e mirë. Në kontratën ”Ndërtimi i objektit të Universitetit të 

Mitrovicës faza III” ishte bërë pranimi teknik i përkohshëm nga profesionistët e secilës lëmi 

për një pjesë të projektit që ishte përfunduar. Andaj, objekti i rektoratit ishte në përdorim, që 

do të thotë OB-së nuk i është dashur të pres deri në përfundimin e gjithë projektit në mënyrë 

që të fillohet shfrytëzimi i tij sa më herët.  
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 Plane jo të duhura të menaxhimit të kontratave 

Për t’u siguruar se të gjitha projektet e ndërtimit po përfundohen ashtu siç kontraktohen, 

kërkohet që këto projekte të kenë plan  të menaxhimit të kontratës  të detajuar dhe përditësuar, 

mirëpo një gjë e tillë nuk ishte respektuar nga OB-të.  

Në të gjitha kontratat e audituara, kemi evidentuar që planet e menaxhimit të kontratës  nuk 

ishin në pajtim me kërkesat, gjegjësisht nuk ishin përditësuar gjatë gjithë procesit të 

menaxhimit të kontratës. Mos zbatimi i planeve të menaxhimit të kontratës ka ndikuar që 

kontratat të implementohen me vonesë dhe matja e performancës së kontratës ishte pothuajse 

e pamundur. Po ashtu, OB-të kishin përfunduar në situata ku është dashur të bëhen 

ndryshime në situacione e që nuk ishin evidentuar. Raste konkrete janë konvikti numër 8 ku 

në paramasë është edhe lifti ndërsa nuk është pjesë  e objektit të përfunduar dhe në shtëpinë 

e kulturës në Obiliq ne kemi evidentuar që në pozicion janë paraparë dyer të drurit, ndërsa 

janë porositur dyer të plastikës (situacioni 7). Po ashtu, mos zbatimi i planit të menaxhimit të 

kontratës  në mënyrë të duhur ka shkaktuar që të bëhen pagesa për punë ende të pakryera si 

në rastin e shkollës fillore “Ismet Raci” ku  kemi evidentuar (dhjetor 2018) 32 dyer prej 52 sa 

ishin paguar.  

Një rast konkret ku plani i menaxhimit të kontratës  nuk ishte përgatit siç duhet është 

“Ndërtimi i konviktit numër 8”, ku informacionet që i përmbante ishin vetëm nënshkrimi i 

menaxherit të kontratës dhe jo edhe të mbikëqyrësit të punimeve nga ana e OE dhe asnjë detaj 

apo informatë se si do të menaxhohet kontrata. Rast tjetër ishte “Ndërtimi i palestrës sportive 

në Kaçanik (faza II)” ku menaxheri i kontratës nuk kishte përgatitur plan të menaxhimit të 

kontratës  fare. Kjo ka ndodhur për shkak se menaxherët e kontratës nuk ishin në dijeni se si 

duhet të përgatitet dhe përdoret plani për menaxhimin e kontratës.  

 Mangësi në përgatitjen e dokumenteve kyçe të 

ndërtimit 

Gjatë fazës së ndërtimit, OB dhe OE duhet të përgatitin disa dokumente të ndërtimit për t’u 

siguruar që pagesat janë bërë në bazë të punëve dhe kohës së kontraktuar. Megjithatë,  kemi 

gjetur mangësi në të gjitha këto dokumente. Mungesa e monitorimit nga menaxheri i kontratës 

në punën e OE-së ka shkaktuar dështim në përgatitjen e duhur të këtyre dokumenteve. Si 

pasojë, kishte pagesa për punë ende të papërfunduara dhe OB-të nuk kishin informacione të 

sakta rreth punëve të kryera dhe atyre të mbetura pa u kryer ndërsa pagesa ishte ekzekutuar.  

Janë tre dokumente që kërkohet të plotësohen dhe përditësohen nga OB dhe OE gjatë gjithë 

procesit të menaxhimit të kontratës. Së pari, është plani dinamik i punëve ku OE i përmbledhë 

afatet kohore për përfundimin e punëve në teren. Së dyti, është ditari ndërtimor që nënkupton 

regjistrimin e aktiviteteve ditore që ndodhin në vend ndërtim/punim. Ditari ndërtimor do të 

përmbajë një regjistër ditor të hollësishëm të të gjitha punëve ndërtimore për të cilat është 

lëshuar leja ndërtimore. Dhe në fund, është libri ndërtimor i cili nënkupton librin që përmban 

të dhënat e përgjithshme dhe kryesore lidhur me punët ndërtimore. Libri ndërtimor duhet të 
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përmbajë të dhënat për çdo pozicion të përfunduar në përputhje me punët ndërtimore të 

miratuara, të cilat inxhinieri përgjegjës i licencuar me nënshkrimin e tij garanton se zbatimi i 

punëve ndërtimore është në përputhje me kushtet ndërtimore.  

Roli i këtyre dokumenteve është që të përcillet nëse puna e OE është në koordinim me planin 

dinamik të punëve dhe të gjitha punët e kryera janë evidentuar në ditarin ndërtimor dhe nga 

aty në librin ndërtimor. E gjithë kjo me qëllim që pagesat të bëhen në pajtim me punët e kryera 

dhe në kohën e parashikuar. 

Në të gjitha rastet e audituara kemi vërejtur që nuk ka lidhshmëri ndërmjet planit dinamik të 

punëve, ditarit ndërtimor dhe librit ndërtimor. Në shumë raste, një ose më shumë nga 

dokumentet e kërkuara ishin jo të plota, përmbanin informacione të pasakta, ose nuk ishin 

përgatitur fare. Më tutje, kemi hasë në dy raste ku libri ndërtimorë nuk ishte nënshkruar fare 

nga menaxheri i kontratës e që i bie që janë bërë pagesa pa u verifikuar punët. 

Sa për ilustrim, rasti i parë ishte “Ndërtimi i shkollës fillore Q. Iliazi” - Kaçanik i Vjetër ku 

libri ndërtimorë nuk ishte nënshkruar nga menaxheri i kontratës, çka do të thotë që punët janë 

paguar pa u aprovuar nga menaxheri i kontratës. Rast tjetër kemi “Ndërtimi i palestrës 

sportive në Kaçanik” ku ditari ndërtimorë nuk ishte përditësuar dhe nënshkruar për disa javë, 

gjë që pamundësonte të dihej nëse ishte kryer ndonjë punë  gjatë atyre ditëve. 

Kjo situatë ishte krijuar sepse menaxherët e kontratës nuk kishin vendosur kontrollet e duhura 

në monitorimin e aktiviteteve të ndërtimit dhe në sigurimin që OE-të përgatitin në mënyrë të 

duhur dhe të saktë dokumentet e kërkuara. Si pasojë, OB kishin rezultuar me vonesa në 

implementim të kontratave, pagesë për punë të pakryera dhe vonesa në pagesa ndaj OE.  

 Mos vlerësimi i performancës së kontratave 

Të gjitha kontratat e audituara kishin vonesa të theksuara në procesin e përfundimit. 

Ekzistojnë dy mjete në dispozicion që OB-të mund të përdorin në mënyrë që të sigurohen që 

OE-të kryejnë punët ashtu siç janë kontraktuar; siguria e ekzekutimit dhe penalizimi në rastet 

e vonesave. Megjithatë, asnjëra nga këto dy mjete ligjore nuk ishin përdorur në mënyrë 

adekuate nga OB-të dhe si rezultat nuk ishin efektive në kryerjen e funksionit të tyre për të 

ndihmuar OB-të.  

3.3.1 Siguria e ekzekutimit nuk e kishte arritur efektin e 

synuar  

Siguria e ekzekutimit ofron siguri për OB-në se në rast se OE-të nuk janë në gjendje t’i kryejnë 

punët e kontraktuara të ndërtimit, atëherë OB mund të kompensojnë dëmet e mundshme të 

shkaktuara nga mos zbatimi i kontratës. Mbulimi i dëmeve të mundshme do të bëhej duke 

konfiskuar sigurinë e ekzekutimit të kontratës. Siguria e ekzekutimit nuk kishte kryer 

funksionin e vet. Në gjashtë nga 11 rastet e audituara siguria e ekzekutimit ishte kërkuar për 

vetëm një vit edhe pse kontratat ishin më të gjata se aq. Prandaj, në këto raste nëse OE-të nuk 
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performojnë ashtu siç janë kontraktuar, OB-të do të jenë në humbje nga aspekti financiar dhe 

nga aspekti i përfitimit në këto objekte sepse siguria e ekzekutimit është e pamundur të 

konfiskohet sepse do të ketë skaduar. Një situatë e tillë kishte ndodhë si pasojë që OB-ti kishin 

neglizhuar rëndësinë e sigurisë së ekzekutimit. Andaj, në rastet kur OE nuk i përmbahet 

kushteve kontraktuale, OB-të nuk mund të ndërpresin kontratën sepse humbjet nuk do të 

mund të mbuloheshin. 

Sipas klauzolës së sigurisë së ekzekutimit në kontratë, OE-të duhet të depozitojnë një shumë 

të caktuar për të siguruar performancën e tyre e cila duhet të jetë jo më e vogël se 10%e vlerës 

totale të kontratës. Siguria e ekzekutimit duhet të jetë valide për 30 ditë pas përfundimit të 

kontratës. Për të ilustruar se si një siguri e ekzekutimit duhet të funksionoj, në vitin 2018 

MKRS për arsye të mos përmbushjes së obligimeve nga OE kishte shkëputur kontratën për 

palestrën sportive në Dragash. Pas kësaj, zyra e prokurimit kishte bërë kërkesë për 

konfiskimin e sigurisë së ekzekutimit. Sipas raportit të punëve të kryera i cili ishte përgatitur 

dhe aprovuar nga Organi Mbikëqyrës i Punimeve i autorizuar nga MKRS, vlera e punëve të 

kryera nga OE ishte vetëm 18,300 euro ndërsa totali i pagesave ishte 144,954 euro.  Siguria e 

ekzekutimit ishte 150,000 euro, që i bie se në qoftë se OB arrin të konfiskojë sigurinë e 

ekzekutimit mund të përmbyllë marrëveshjen pa humbje. Deri në periudhën e auditimit tonë6 

MKRS nuk kishte marr konfirmim që siguria e ekzekutimit është konfiskuar. Në dy rastet e 

kontratave të audituara,  kemi evidentuar që OE-të kanë punuar pa siguri të ekzekutimit për 

një periudhë të konsiderueshme, njërin për një vit e gjysmë dhe tjetrin për tre muaj para se 

sigurimi i ekzekutimit të vazhdohej.  

Një tjetër problem i theksuar në çështjen e sigurisë së ekzekutimit ndërlidhet me dhënien e 

avanseve dhe ndaljen e sigurisë së ekzekutimit ndaj OE-ve. OB-të japin avans OE-së fitues të 

kontratës para fillimit të punëve në shumë prej 10-15% të vlerës së kontratës, ndërsa, sigurinë 

e ekzekutimit që e ndalë deri në përfundim të punëve është në vlerë prej 10% të vlerës së 

kontratës, të dy këto veprime të lejuara me ligj. Mirëpo, dhënia e avansit në vlerë të ngjashme 

me sigurinë e ekzekutimit nënkupton që OB-të po e paguajnë sigurinë e ekzekutimit 

paraprakisht me mjetet e tyre me shumën e pagesës avans, për më tepër në vlerë edhe më të 

madhe se siguria që e kërkojnë nga OE. Në rastet kur OE nuk përmbushë afatet dhe kushtet e 

parapara të kontratës, në secilën mënyrë të mundshme OB del i humbur, sepse nuk e ka 

projektin e përfunduar dhe mjetet e dhëna avans i pamundësojnë mbulimin e shpenzimeve 

edhe po të konfiskoj sigurinë e ekzekutimit. 

Në rastet kur OB-të nuk kanë siguri të ekzekutimit për kontratat e mëdha dhe në rastet e mos 

konfiskimit të sigurisë së ekzekutimit mund t’i shkaktoj OB-së humbje, procese gjyqësore dhe 

mos arritje të vlerës për para.  

                                                      
6 Prill 2019 
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3.3.2 Operatorët ekonomik nuk ishin penalizuar 

Arsyeja pse mundësia ligjore për penalizim ekziston është që t’i jap siguri OB-së për progresin 

e punëve gjatë ekzekutimit të tyre. Nga 11 kontratat e audituara, dy prej tyre kishin paraparë 

mundësinë për penalizim, ndërsa nëntë tjera nuk kishin përfshirë dispozitat e penalizimit fare. 

Pavarësisht vonesave të mëdha që janë hasur në të gjitha projektet e audituara të ndërtimit, 

OB-të nuk kishin shqiptuar penallti asnjëherë. Si rezultat, kjo masë e kontratës nuk ishte 

shfrytëzuar asnjëherë për të ndihmuar OB-të që të sigurohen se OE-të po përfundojnë punët 

e ndërtimit siç ishin planifikuar.  

Sipas kontratës, çdo vonesë në kryerjen e punëve sipas planit dinamik, ndalesa do të jetë në 

përqindjen e caktuar por pa e tejkaluar 10% të vlerës së kontratës. Në dy nga rastet e audituara 

në kontratë kishte klauzolë sa i përket penalizimit dhe ishin përcaktuar përqindjet që do të 

aplikoheshin në rastet e vonesave, ndërsa në nëntë rastet tjera një klauzolë e tillë mungonte. 

Mungesa e klauzolës për penalizim në rast të performancës jo të mirë të OE-së ishte për arsye 

se OB nuk i kishin kushtuar rëndësinë e duhur procesit të parashikimit dhe aplikimit të 

masave penalizuese.  

Mos parashikimi dhe mos aplikimi i penalltive ka ndikuar që OB-të të mos pranojnë objektet 

e ndërtimit me kohë dhe njëkohësisht të mos e kenë të mundur të shkëpusin kontratat si pasojë 

e humbjeve të mëdha që do të kishin, prandaj në të gjitha projektet e audituara OE-të nuk 

kishin pasoja ligjore dhe financiare si pasojë e mos performancës se mirë dhe projektet 

vazhdojnë të përfundohen me vonesë. 

 Vonesat në implementim do të mund të  

parandaloheshin  

Edhe pse të gjitha kontratat e audituara kishin paraparë një periudhë të caktuar për t’u 

përfunduar, pesë prej tyre kishin vonesa të mëdha. Në këto vonesa kishin kontribuar disa 

faktorë siç ishin: dështimi i OB-ve për të konstatuar gjendjen faktike të lokacionit të propozuar 

për t’u siguruar që ishte i përshtatshëm dhe i gatshëm për punë ndërtimore dhe marrja e lejes 

së ndërtimit apo ndryshimi i lokacionit pas nënshkrimit të kontratës. Këta faktorë më në detaje 

janë prezantuar në seksionet e mëparshme. Si rezultat, përfundimi i këtyre projekteve deri në 

kohën e auditimit (prill 2019) kishte vonesa nga dy muaj deri në 22 muaj7. Tabela e mëposhtme 

paraqet projektet e ndërtimit që kanë vonesa, ku janë krahasuar shuma e kontratës, përqindja 

e shpenzimeve të ekzekutuara deri në kohën e auditimit8 dhe përqindja e obligimeve të 

mbetura deri në përfundim. Dy nga 11 projekte nuk janë paraqitur në tabelë, sepse ishin 

përfunduar mirëpo edhe ato me vonesa.  

 

                                                      
7 Kalkulimet për vonesa janë në shtojcën 4; 
8 Dhjetor 2018 në MAShT, mars dhe prill 2019 (MAP dhe MKRS) 
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Tabela 1. Vonesat në përfundimin e projekteve të ndërtimit për vitet 2016, 2017 dhe 2018 

Projekti 
Çmimi i 

kontraktuar 

Data e 

fillimit9 

Data e 
përfundimit 
të punëve 

A janë 
përfunduar 

punët në 

afat?10 

%11 e mbetur 

obligimeve për 
pagesë 

%e 

shpenzimeve12 

Ndërtimi i shkollës 
fillore në Braboniq- 

Mitrovicë 
1,179,812 Prill-17 Teto-18  48 51 

Ndërtimi i shkollës 
fillore Ismet Raci- 

Klinë 
1,086,709 Dhje-16 Qer-19  25 75 

Ndërtimi i shkollës 
fillore Q.Ilazi- 

Kaçanik i Vjetër 
1,092,010 Prill-17 Prill-20  50 50 

Ndërtimi i objektit 
të Universitetit të 
Mitrovicës faza III 

7,297,021 Prill-16 Dhjet-19  30 70 

Ndërtimi i shkollës 
fillore në Rahovec 

1,384,418 Shku-17 Dhje-19  46 54 

Ndërtimi i shkollës 
fillore Haradin 

Bajrami në Magurë 
– Lipjan 

1,319,116 Nën-16 Dhje-19  18 82 

Ndërtimi i palestrës 
sportive në Kaçanik 

1,299,109 Nën-13 Qersh-17  56 44 

Ndërtimi i shtëpisë 
së kulturës në 

Obiliq 
748,340 Dhje-16 Dhje-17  33 67 

Ndërtimi i 
Palestrës sportive 

në Samadrexhë 
786,371 Maj-17 Tet-18  12 88 

Siç mund të shihet në tabelën e mësipërme, pesë nga nëntë projektet e paraqitura do të duhej 

të përfundonin  në qershor 2019 mirëpo bazuar në përqindjen e punëve të paguara vërehet se 

pothuajse gjysma e projekteve nuk e kanë kaluar as 60% e shpenzimeve. Shohim që ”Ndërtimi 

i shkollës fillore në Braboniq”- Mitrovicë, kontrata ishte nënshkruar në prill të vitit 2017 për 

t’u përfunduar për 80 javë sipas planit dinamik, por pas kalkulimeve që ne kemi bërë (duke 

hequr ditët e vikendit, po ashtu edhe periudhën e kushteve atmosferike bazuar në të dhënat 

e pranuara nga Instituti Hidrometeorologjik13, për më tepër shih shtojcën IV), shkolla do të 

duhej të përfundohej në tetor të vitit 2018. Procedura e njëjtë e kalkulimit të ditëve të 

përfundimit është aplikuar edhe në kontratat tjera, gjithmonë duke marrë parasysh planin 

dinamik të punëve, përkatësisht planin e paraparë me kontratë.  

Përderisa, në kontratën “Ndërtimi i Konviktit numër 8”, projekti ishte përfunduar dhe ishte 
lëshuar për përdorim mirëpo shuma e mbi paguar ishte 16% e vlerës së kontratës (176,859 
euro). 

                                                      
9 Data e fillimit të punëve sipas kontratës 
10 Të shënjuara me flamur të kuq janë projektet të cilat do të duhej të ishin përfunduar deri më tani, por nuk janë përfunduar. 
11 Vonesa në implementim është matur duke krahasuar përqindjen e realizimit ndaj kohës së paraparë për t’u realizuar si 

projekt; 
12 Deri në kohën kur u përfundua tereni (prill 2019); Përqindja e kalkuluar rreth realizimit të projekteve është matur me 

buxhetin e shpenzuar karshi vlerës së kontratës; 
13 Konfirmimi i mesatares së ditëve me diell në Kosovë brenda viti nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës.  
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 Çështje për vëmendje 

Në këtë pjesë ne kemi vënë në pah çështje të cilat janë direkt të lidhura me secilën nga 

kontratat e audituara dhe që do të duhej t’ ju kushtohej vëmendje më shumë në të ardhmen. 

Nga 11 kontratat e audituara, gjashtë prej tyre kishin aneks kontrata dhe dy projekte ishin 

lëshuar për përdorim pa u bërë pranimi teknik në mënyrë të duhur. Edhe pse në Ligjin për 

Prokurim Publik parashihet që përdorimi i aneks kontratave lejohet në rastet kur punët nuk 

mund të parashihen në kontratën bazë, janë nënshkruar kontrata për punë të cilat do të mund 

të përfshiheshin gjatë dizajnimit të projektit fillestar. Si pasojë e kësaj, OB-të kanë paguar më 

shumë se që kanë planifikuar dhe fondet e ndara për projektet tjera janë përdorë për të 

mbuluar shpenzimet për aneks kontrata.  

3.5.1 Përdorimi i aneks kontratave do të mund të evitohej 

Arsyeja pse aneks kontratat janë paraparë me Ligjin e Prokurimit Publik është sepse gjatë 

ndërtimit OE mund të hasin në vështirësi që nuk do të mund të parashiheshin në kontratën 

bazë.  

Nga 11 projektet e audituara, gjashtë prej tyre kishin aneks kontrata për punë që do të mund 

të përfshiheshin në projektin fillestar. Rast konkret ishte “Ndërtimi i shkollës fillore Haradin 

Bajrami në Magurë” –Lipjan, projekti i së cilës ishte paraparë për terren të rrafshët dhe tokë të 

përshtatshme për ndërtim, veprim ky që vërtetohet nga elaborati gjeomekanik. Ndërtimi i 

shkollës komplet ishte paraparë me vetëm një kontratë, mirëpo projekti kishte dy aneks 

kontrata, njërën për sallën e sportit dhe tjetrën për kaldajë. Që të dy anekset do të mund të 

përfshiheshin në kontratën bazë. Kjo situatë ishte krijuar sepse projekti i trashëguar ishte 

projekt tipik dhe ridizajnimi i këtij projekti nuk ishte bërë para nënshkrimit të kontratës. 

Elaborati gjeomekanik do duhej të bëhej para nënshkrimit të kontratës, mirëpo ishte bërë pas 

nënshkrimit të kontratës dhe për më tepër është bërë dy herë. MAP nuk ka marrë masa për 

mos nënshkrimin e kontratës edhe pse kishte analizuar që një projekt i tillë tipik nuk mund të 

realizohej. Kjo ka shkaktuar shpenzime shtesë për të përfunduar projektin. Vlera totale e 

anekseve ishte 131,522 euro. Situatë e ngjashme ishte edhe me “Ndërtimi i objektit të 

Universitetit të Mitrovicës faza III”, ku aneks kontrata ishte për punët e oborrit, një rrugë dhe 

për sasi shtesë të betonit dhe armaturës. Vlera totale e aneksit ishte 339,043 euro. 

Rast tjetër, ku punët do të mund të përfshiheshin në kontratën bazë ishte ”Renovimi i 
stadiumit të futbollit në Malishevë"(memorandumi mes të MKRS dhe komunës). Edhe pse 
punët siç janë: bari sintetik, bari dhe shtigjet për atletë dhe hyrja për shikuesit janë paraparë 
në kontratën bazë, të njëjtat janë kontraktuar edhe me aneks kontratë por me sasi shtesë. Kjo 
pasi që pas fillimit të punëve nga OE, OB ka vendosur që të zgjerojë stadiumin. Vendimi kishte 
pasuar me punë  dhe buxhet shtesë. Shuma e aneks kontratës ishte 25,215 euro. E njëjta situatë 
ishte edhe me kontratën “Ndërtimi i shtëpisë së kulturës në Obiliq”, ku aneks kontrata ishte 
për punë të dheut, zhavorrit, betonit, dhe armaturës të cilat ishin në kontratën bazë. Shuma e 
aneks kontratës ishte 72,069 euro.  
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Pothuajse, situatë e ngjashme ishte edhe me projektet e MAShT. Projekti, “Ndërtimi i shkollës 
fillore në Ismet Raci” - Klinë kishte aneks kontratë ku punët e kryera shtesë nuk ishin të 
specifikuara dhe ishte e pa mundur të dihet se çfarë punësh shtesë janë kryer. Një situatë e 
tillë ishte krijuar si pasojë që zyrtarët kishin neglizhuar rëndësinë e informacioneve që duhej 
të prezantoheshin në aneks kontratë. Vlera e këtyre punëve ishte 78,269 euro. Ndërsa, në rastin 
e kontratës “Ndërtimi i Konviktit numër 8”, punët shtesë ishin për një gabim në specifikacion 
teknik në sasitë e armaturës dhe betonit të varfëruar ku në vend të 55,400 njësive janë shkruar 
5,540 njësi. Vlera e punëve shtesë ishte 99,379 euro. 

Kontraktimi punëve të cilat do të mund të planifikoheshin dhe përfshiheshin në kontratat 

bazë, ka ndikuar që buxheti i alokuar për projekte tjera të shpenzohen në këto aneks kontrata, 

rrjedhimisht mos të realizohen aq projekte sa janë planifikuar fillimisht. Megjithatë, vlen të 

theksohet se të gjitha aneks kontratat e lartë përmendura ishin brenda limitit të lejuar prej 

10%. 

3.5.2 Përdorimi i objekteve pa pranim teknik 

Në mënyrë që projekti të jetë i gatshëm për t’u përdorur, duhet të lëshohet certifikata e 

përdorimit, klauzolë kjo e paraparë në ligjin e ndërtimit. 

Edhe pse “Ndërtimi i Konviktit numër 8” ishte lëshuar për banim për studentët nga 15 janari 
2018, pranimi teknik për këtë objekt nuk është bërë ende. Në anën tjetër, në ”Renovimi i 
stadiumit të futbollit në Malishevë" pranimi teknik ishte bërë vetëm nga komisioni i formuar 
nga komuna pa prezencën e MKRS si investitori kryesorë në këtë projekt. Pranimi teknik për 
“Ndërtimin e Konviktit numër 8” nuk ishte bërë sepse MAShT nuk kishte emëruar një 
komision ende14, ndërsa në rastin e ”Renovimi i stadiumit të futbollit në Malishevë" MKRS 
nuk kishte marrë pjesë në pranimin teknik të punëve pasi që komuna nuk e kishte lajmëruar 
ministrinë në lidhje me përfundimin e projektit. Kjo për arsye se memorandumi nuk kishte 
specifikuar saktë procedurat e pranimit teknik të objekteve pasi që ato të përfundohen. Fillimi 
i përdorimit të objekteve pa pranim teknik mund të rrezikojë sigurinë e përdoruesve të 
objektit dhe në rast se ndodhë ndonjë dëmtim OB nuk mund të kërkoj llogari nga OE sepse 
është e vështirë të verifikohet se kush e ka shkaktuar dëmin. Në rastin e ”Renovimi i stadiumit 
të futbollit në Malishevë" pranimi teknik i punëve nga komuna pa prezencën e zyrtarëve të 
MKRS rrezikon që kjo e fundit të paguaj punë pa u siguruar që janë kryer ashtu siç janë 
kontraktuar.  

                                                      
14 Deri në kohën që ne ishim në auditim (prill 2019). 
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4 Konkluzionet 
Organizatat Buxhetore të audituara (MAShT, MKRS dhe MAP) nuk ishin siguruar që objektet 
arsimore, kulturore dhe sportive të bëhen me kohë, brenda buxhetit të aprovuar dhe procesi 
i ndërtimit të objekteve të bëhet sipas marrëveshjeve kontraktuale.  

Dobësitë në memorandumet e mirëkuptimit siç janë mos specifikimi se kush çfarë duhet të 
bëjë, buxheti i paraparë  jo në përputhje me buxhetin në dispozicion, mos respektimi i afateve 
kohore të përcaktuara në memorandume, mos emërimi i menaxherëve të projekteve në pajtim 
me rregullat, mos respektimi i standardit për përgatitjen e planeve të menaxhimit dhe mos 
përgatitja e duhur e dokumenteve tjera të nevojshme të ndërtimit15  ka ndikuar që procesi i 
menaxhimit të kontratave të ketë mangësi që nga fillimi deri në përfundim.  

Mos evidentimi i gjendjes reale në terren dhe mos verifikimi i përshtatshmërisë së lokacioneve 
para nënshkrimit të kontratave për projektet e dala nga memorandumet e mirëkuptimit kishte 
shkaktuar vonesa në fillimin e punëve dhe kosto shtesë. Po ashtu, kontrollet e dobëta në 
planifikim dhe menaxhim të kontratave, kishin shkaktuar pagesa pa mbulesë ligjore në shumë 
prej 537,279 euro16. 

Mjetet juridike për të siguruar që OE-të po i përmbushin obligimet e tyre kontraktuale nuk 
ishin të duhura apo nuk ishin zbatuar fare. Pagesa avans nga OB tek OE në vlerë më të lartë 
se vet vlera e sigurisë së ekzekutimit dhe validiteti i periudhës së sigurisë së ekzekutimit më 
i shkurtë se validiteti i kontratës nuk i japin asnjë siguri OB-së se dëmet e mundshme janë të 
mbuluara, andaj këto mjete sigurie nuk i kishin shërbyer qëllimit të tyre. Për më tepër, të gjitha 
kontratat e ndërtimit duhet të përmbajnë dispozita për të vendosur penallti për mos 
përmbushje të marrëveshjes, një dispozitë e tillë nuk ishte përfshirë në shumicën e kontratave 
dhe në ato që ishte përfshirë nuk ishte aplikuar.   

Mos marrja e lejeve të ndërtimit me kohë dhe mos evidentimi i përshtatshmërisë së 
lokacioneve të ndërtimit ka shkaktuar që të lidhen aneks kontrata në vlerë rreth 700,000 euro 
për punë të cilat do të mund të përfshiheshin në kontratat bazë. Lidhja e aneks kontratave 
përtej vlerës së buxhetuar për projektet specifike ka ndikuar që të shfrytëzohet buxheti i ndarë 
për projekte tjera e cila rrezikon që  këto të fundit të mbesin pa u zbatuar.  

Lëshimi i objektit për banim pa u bërë pranimi teknik fare nga një komision profesional, 
rrezikon që objekti mos të jetë i sigurt për përdoruesit, ndërsa, pranimi teknik vetëm nga 
komuna pa prezencën e përfaqësuesve të ministrisë si donator kryesorë në këtë rast,  rrezikon 
që ministria të paguajë për punë pa u siguruar se janë realizuar ashtu siç janë kontraktuar.  

Dështimi i OB-ve për të bërë vlerësimin e performancës së realizimit të kontratave të ndërtimit 
ka ndikuar që mos t’i identifikojnë mangësitë në proces, dobësi këto që do të mund të 
parandaloheshin dhe për pasojë janë përsëritur kontratë pas kontrate. Andaj, shumica e 
projekteve të audituara rrezikojnë të mos jenë të gatshme për përdorim ashtu siç ishin 
planifikuar.  

                                                      
15 Plani dinamik i punëve, libri ndërtimor dhe ditari ndërtimor. 
16 Vlera totale e paguar pas përfundimit të periudhës së kontratës 360,420 euro si dhe “Ndërtimi i Konviktit numër 8”, 176,859 

euro.  
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5 Rekomandimet 

Rekomandimet e mëposhtme synojnë të sigurojnë që organizatat e audituara përmirësojnë 
procesin e menaxhimit të kontratave të ndërtimit në mënyrë që të arrijnë qëllimet e synuara. 
Njëkohësisht, këto rekomandime synojnë të ndihmojnë OB të forcojnë pikat e monitorimit të 
performancës së kontratës në mënyrë që projektet të kryhen me kohë, brenda fondeve të 
buxhetuara dhe sipas projekteve të kontraktuara.  

Rekomandojmë Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministrinë e Kulturës, 
Rinisë dhe Sporteve dhe Ministrinë e Administratës Publike të sigurohen që: 

1. Në memorandumet e mirëkuptimit të specifikohen qartë rolet dhe përgjegjësitë e 
secilës palë, afatet kohore të arritshme dhe buxheti i parashikuar të jetë në kuadër 
të limiteve të parapara në ligjin për ndarjet buxhetore;  

2. Menaxherët e kontratave kryejnë detyrat dhe përgjegjësitë e tyre sipas kërkesave 
të përcaktuara me ligj. Me theks të veçantë, përgatisin planin e menaxhimit të 
kontratës në përputhje me standardet e përcaktuara dhe të njëjtin e përditësojnë 
dhe e monitorojnë në mënyrë të vazhdueshme. Nëse konsiderohet e nevojshme t’ju 
sigurohet trajnimi nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në lidhje me 
informacionet e nevojshme dhe të dobishme që duhet të prezantohen në këtë plan 
për të ndihmuar procesin e menaxhimit të mirëfilltë të kontratës; 

3. Menaxherët e projekteve në mënyrë pro aktive kontribuojnë që plani dinamik, 
ditari ndërtimor dhe libri ndërtimor përmbajnë informata të sakta dhe të 
krahasueshme në mes veti dhe që prezantojnë gjendjen e vërtetë në kohe reale; 

4. Për të evituar vonesat në zbatim të projektit dhe kostot shtesë si dhe ndryshimet 
në projekte pas nënshkrimit të kontratave, paraprakisht duhet të bëhen vizita në 
terren dhe të merren lejet e ndërtimit para se të nënshkruhen memorandumet dhe 
kontratat; 

5. Për të pasur një siguri më të lartë karshi rreziqeve të mundshme për mos zbatim të 
kontratës, siguria e ekzekutimit të kontratës të ofrojë një garanci të mjaftueshme se 
dëmet e mundshme të shkaktuara do të mund të kompensoheshin me të, dhe në 
rastet kur jepet avans, siguria e ekzekutimit gjithmonë duhet të jetë më e lartë se 
avansi. Përveç pjesës së sigurisë ekzekutimit, OB-të të sigurojnë se në të gjitha 
kontratat i kanë paraparë penalltitë në vonesa dhe sipas nevojës të aplikohen në 
mënyrë që humbjet të minimizohen; 

6. Për të evituar nevojën e nënshkrimit të aneks kontratave, kostove shtesë si dhe 
marrjes së fondeve të ndara për projektet e tjera duhet të analizohet mirë projekti 
me lokacionin përkatës dhe punët që mund të parashikohen të përfshihen në 
kontratën bazë; 

7. Për t’u ofruar siguri përdoruesve, të gjitha objektet që ndërtohen të kenë pranim 
teknik para lëshimit të tyre për përdorim dhe pranimi të bëhet nga të gjitha palët 
e përfshira në proces; dhe 

8. Në mënyrë që të nxjerrën mësime nga ngecjet e ndryshme gjatë procesit të 
menaxhimit të kontratave, OB-të duhet në vazhdimësi të përcjellin performancën 
e realizimit të kontratave, dhe këto mësime t’i aplikojnë në projektet e ardhshme.  
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Shtojca 1 Motivi i auditimit, kriteret e auditimit, 

metodologjia dhe fushëveprimi  

Motivi i Auditimit 

Problemet kryesore të identifikuara në raportet e auditimit të publikuara nga ZKA janë vonesa 

në implementim, pastaj punë shtesë dhe probleme tjera e që kryesisht janë në fushën e 

ndërtimit. Rreziqe të ndërlidhura me këto mangësi mund të jenë blerja e mallrave, shërbimeve 

dhe projekteve kapitale të cilësisë jo të duhur dhe me kosto më të lartë. 

Vonesat në inicimin e procedurave të prokurimit, stërzgjatja e tyre për shkak të procedurave 

ankimore, mos menaxhimi i duhur i kontratës nga ana e Organizata Buxhetore dhe dështimet 

e operatorëve ekonomik në përmbushjen me kohë të detyrimeve kontraktuese, janë disa nga 

faktorët kyç që ndikojnë në nivelet e ngadalshme të ekzekutimit të projekteve kapitale. Kjo 

shkakton shpenzime më të mëdha në tre muajt e fundit dhe rritë rrezikun për kontrolle jo 

efektive ndaj këtyre pagesave.  

Kriteret e auditimit: 

Aktivitetet e menaxhimit të kontratës duhet të përfshijnë caktimin e menaxherit të kontratës 

para nënshkrimit të kontratës, planin për menaxhimin e kontratës, të sigurohet kualiteti dhe 

konsistenca para se të aprovohen pagesat dhe kontrata të përmbyllet sipas kushteve të 

vendosura paraprakisht. 

Kriteret e mëposhtme janë aplikuar:  

 

o Aktivitetet e kontratës përfshijnë: përcaktimi i ekipeve të menaxhimit të kontratës 

(menaxherit të kontratës), planin e rishikimeve të shpeshta të kontratës, dialogje të 

rregullta me kontraktorët, menaxhimin e pagesave/kërkesave, sigurinë e 

ekzekutimit, inspektimin e vendit;  

o Menaxheri i kontratës (MK) duhet të posedojë aftësitë e duhura, të kuptojë mirë 

kushtet dhe objektivin e kontratës; 

o Plani i menaxhimit të kontratës duhet të përmbajë: fillimin e kontratës, progresin e 

kontratës dhe përmbylljen e kontratës. Për të qenë një kontratë e suksesshme ndër  

tjera plani i menaxhimit të kontratës duhet të përmbajë edhe disa elemente tjera 

thelbësore: inspektimet e vazhdueshme në teren, të sigurojë se ka kontroll adekuat të 

kostove, cilësisë, dhe kohës aty ku është e përshtatshme, të sigurojë që të gjitha 

obligimet janë kompletuar para mbylljes së dosjes së kontratës, të nxjerr variacione 

apo urdhra për ndryshim nëse kërkohet, në përputhje me termat dhe kushtet e 

kontratës, t’i sigurojë detaje të plota të një ndryshimi të kërkuar të kontratës 

Departamentit të Prokurimit dhe ta merr miratimin, të jep detaje të plota për ndonjë 

ndërprerjeje të propozuar të kontratës Departamentit të Prokurimi; dhe t’i dorëzojë 

raportet mbi progresin ose kryerjen e një kontrate siç kërkohet nga Departamenti i 

Prokurimit ose nga ZKA; 



ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE 

 

 

26 

o OB për të arritë vlerën për para duhet të bëjë analiza rreth kualitetit dhe çmimit të 

shërbimit të ofruar. Analizat mund të jenë të llojit: koha, përfitimet/kostoja dhe 

kualiteti; 

o Pranimi i punëve duhet të bëhet në mënyrë adekuate dhe bazuar në pozicionet e 

përfunduara dhe sipas buxhetit të paraparë;  

o OB duhet të ketë kryer vlerësimin e performancës për t’u siguruar që ka një sistem 

efikas të menaxhimit të kontratës. Mungesa e vlerësimit për performancën e 

furnizimeve/punëve përfshinë rrezikun e mos identifikimit të problemeve në një fazë 

të hershme dhe përcjelljes së një procesi që është i pa përmbushur dhe që nuk arrin 

vlerën për para; dhe 

o Në rastet e vonesave nga OE, OB duhet të zbatojnë penalizimet e parapara me kushtet 

e kontraktimit. 

Pyetjet e auditimit 

Për të iu përgjigjur objektives së auditimit, ne kemi parashtruar pyetjet dhe nën pyetjet e 

auditimit si në vijim: 

1. A bëhet menaxhimi i kontratës sipas rezultateve të synuara? 

o A i ka analizuar në mënyrë të duhur Organizata Buxhetore aktivitetet e përgatitjes së 

menaxhimit të kontratës? 

o Plani i menaxhimit të kontratës a është përpiluar dhe implementuar siç duhet? 

o A ka dëshmi të mjaftueshme që gjatë periudhës së implementimit të kontratës, 

menaxheri i kontratës ka kryer siç duhet funksionet e tij? 

 

2. A është bërë vlerësimi i duhur i performancës së kontratës? 

o A është bërë pranimi i punëve në kohë dhe a janë bërë pagesa për pozicionet e 

përfunduara? 

o Organizatat Buxhetore a aplikojnë sanksione/gjoba për operatorët ekonomik në rastet 

e mos përmbushjes së kushteve të kontratës? 

Fushëveprimi i auditimit 

Në kuadër të ZKA është iniciuar auditimi i menaxhimit të kontratave publike duke përfshirë 

edhe aneks kontratat. Me këtë auditim synojmë që të ofrojmë rekomandime relevante për 

nivelin qendror në mënyrë që të përmirësojnë qasjen e tyre në raport me menaxhimin e 

kontratave publike të ndërtimit. 

 

Ne kemi audituar 11 kontrata (katër në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS), katër 

në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT) dhe tri në Ministrinë e 

Administratës Publike (MAP)). Në fushëveprimin tonë janë përfshirë edhe aneks kontratat 

për mostrat e përzgjedhura. Arsyeja pse në MAP kemi marrë tri kontrata është sepse MAP ka 

shpenzime më pak në kontratat e ndërtimin në krahasim me MAShT dhe MKRS. Përzgjedhjen 

e organizatave buxhetore për auditim e kemi bërë bazuar në shpenzuesit më të mëdhenj të 

buxhetit në projektet e ndërtimit. Kontratat e audituara po ashtu janë përzgjedhur bazuar në 
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shpenzimet më të mëdha dhe në kohëzgjatjen e implementimit. Periudha kohore ka përfshirë 

fillimin dhe mbarimin e këtyre projekteve (apo deri në fazën ku ka arritur implementimi i 

tyre).  

Metodologjia dhe fushëveprimi i auditimit 

Qasja jonë për auditimin e menaxhimit të kontratave të ndërtimit përdor një varg teknikash: 

 Analizimi i kornizës ligjore që e rregullon këtë fushë; 

 Krahasimi i planeve, kontratave dhe planeve për menaxhimin e tyre; 

 Krahasimi i ditarëve ndërtimorë të punëve me punët e përfunduara;  

 Krahasimi i pagesave/situacioneve; 

 Krahasimi i raporteve për punët e pranuara; 

 Intervistimi i zyrtarëve përgjegjës etj.  
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Shtojca 2: Projektet e përzgjedhura mostër për auditim.  

 

Nr.  Projekti Emri i furnitorit Përshkrimi 2018  

(€) 

2017 

(€) 

2016 

(€) 

Totali  

(€) 

1 12424 T Design Shpk/Dajting 
Shpk/ Studio Hapsira 
Shpk/VNK Group 
Shpk (MKRS) 

Renovimi i 
stadiumit të 
futbollit në qendrat 
regjionale 

 

57,590 

 

 

61,473 

 

 

0 

 

119,063 

2 14224 Euro Besi Shpk (MKRS) 
Ndërtimi i Palestrës 
sportive në 
Samadrexhë 

300,000 372,825 19,16217 691,987 

3 13453 P I NNSH (MKRS) 
Palestra sportive 
Kaqanik 229,806 58,000 229,539 567,748 

4 14562 Eng Group Shpk 
(MKRS) 

Ndërtimi i shtëpisë 
së kulturës në 
Obiliq 

249,998 299,996 0 549,994 

 

5 11353 Tribunë SHPK/ Seti 
Commerc NNT SHPK 
(MAShT) 

Objekte Arsimore 208,077 518,261 581,179 1,307,472 

6 15264 Top Projekt NNSH 
(MAShT) 

Ndërtimi i Shkollës 
Fillore “Ismet 
Rraci” Klinë 

513,798 358,599 0 872,397 

7 15266 PI NNSH (MAShT) Ndërtimi i Shkollës 
Fillore “Qamil 
Ilazi” 

289,040 261,193 0 550,233 

8 15268 NNP Standard Plus 
(MAShT) 

Ndërtimi i Shkollës 
Fillore në Beboniq 
Mitrovic 

458,934 149,314 0 608,248 

9 13216 Ada Consulting  Group 
SHPK/ NN Euro 
Ndërtim (MAP) 

Ndërtimi i objektit 
të Universitetit të 
Mitrovicës faza III 

2,933,127 3,659,380 2,310,118 8,902,624 

10 14779 Arberi NS SHPK 
(MAP) 

Ndërtimi i Shkollës 
Fillore 

457,325 560,000 131,912 1,149,237 

11 14782 Gobal Holding SHPK 
(MAP) 

Ndërtimi i Shkollës 
Fillore në Rahovec 

159,999 450,000 131,912 741,910 

 

 

 

 

                                                      
17 Vlera e projektimit, kontratë e veçantë prej kontratës së ndërtimit 
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Shtojca 3. Kalkulimi i çmimit të pozicioneve 

 

Kalkulimi i indeksit të çmimit: 
P0 – Periudha bazë, viti 2013 (sipas datës në kontratën e parë të nënshkruar) 
P1 – Periudha raportuese, viti 2018 (sipas kontratës së dytë të nënshkruar) 
𝑃1−𝑃0

𝑃0
∗ 100% = 

102.6−99.6

99.6
=

3

99.6
= 0.031 ∗ 100% = 3.01% 

 
Punimet e Muratimit: 20€*1.031=26.2   krahasuar me 120€/26.2€=4.5801*100=458%; (pesëfish) 
Punimet e betonit dhe beton-armese: 55€*1.031=56.705€ krahasuar me 150€/56.705€= 
2.6452*100=264%; (trefish) 
Punët e armaturës: 0.52€*1.031=0.53€ krahasuar me 1.5€/0.53€=2.7978*100=280% (trefish) 

Sipas kalkulimeve nga tabela e mësipërme e marrë nga Agjencia e Statistikave të Kosovës 1€ 
në vitin 2013 ishte e barabartë me 1,031€ në vitin 2018. Andaj pozicioni i muratimit i përfshirë 
në kontratën e parë në vlerë prej 20€ ishte kontraktuar me 120€ në kontratën e dytë. Mirëpo 
çmimi i përafërt do të duhej të ishte 26.2€ që i bie se ishte kontraktuar për 458% më shtrenjtë. 
E njëjta procedurë e kalkulimit është ndjekur edhe me dy pozicionet tjera.  
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Shtojca 4: Kalkulimi i vonesave të projekteve  

Viti ka 52 javë, java ka 2 ditë fundjavë (vikendi) që d.m.th janë 104 ditë vikendi brenda vitit. 

Kosova sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës ka mesatarisht 248 ditë me diell 

brenda vitit. 

248ditë/52javë janë përafërsisht 5 ditë me diell në javë. 

248ditë - 52ditë = 198 ditë pune me diell  (duke pas parasysh që janë dy ditë vikendi, ne kemi 

llogaritë probabilitetin 50% që njëra nga dy ditët e vikendit të jetë ditë me diell, prandaj e 

kemi larguar nga ditët e punës). 

198ditë pune me diell/ 52 javë janë përafërsisht 4 ditë pune me diell në javë. 

Kontrata Braboniq me 80 javë*7 ditë = 560ditë/30ditë të muajit = 18 muaj e gjysmë (fillimi i 

kontratës prill 2017 dhe do të duhej të përfundonte në fund të tetorit 2018, ndërsa ishte 

përmbushur vetëm 34%). Kjo kontratë ishte dy muaj vonesë deri në përfundim të auditimit 

(dhjetor 2018). 

Kontrata e shkollës fillore në Klinë ishte me 300 ditë pune të kontraktuara për tu përfunduar/4 

ditë pune me diell në javë = 75 javë (do të duhej të përfundonte kontrata). 75 javë * 7 ditë (të 

javës) = 525 ditë/ 30 dit muaji = 17.5 muaj për tu përfunduar kontrata. Fillimi i kontratës 

janar 2017 - përfundimi i punës sipas kontratës do të duhej të ishte fundi i qershorit 2018, 

por kontrata në kohen e auditimit (dhjetor 2018) ishte përmbushur vetëm 42%. 6 muaj 

vonesë. 

Kontrata Kaçanik i Vjetër - afati që do të duhej të kryhej është 36 muaj, fillimi i kontratës ishte 

prill 2017, andaj duhet të kryhet prill 2020. 

Universiteti i Mitrovicës faza III - 750 ditë pune/4 ditë pune me diell = 187.5 javë (do të duhej 

të përfundonte); 187.5*7 ditë (të javës) = 1,312.5 ditë/ 30 ditë muaji = 44 muaj përafërsisht, që 

i bie dhjetor 2019 pritet të përfundohet; 

Shkolla fillore Rahovec dhe shkolla fillore Lipjan e kishin të paraparë në kontratë përfundimin e 

punëve deri në fund të vitit 2019.  

Salla e sporteve Kaçanik- 600 ditë pune sipas planit dinamik; 600 ditë pune/4 ditë pune me 

diell = 150javë; 150javë*7ditë (të javës) = 1,050 ditë/30 ditë muaji = 35 muaj do të duhej të 

përfundonte; qershor 2017. Vonesa deri në kohën e auditimit 22 muaj. 

Shtëpia e kulturës Obiliq dhe palestra sportive Samadrexhë e kanë të paraparë në kontratë 

përfundimin e punëve dhjetor 2017, përkatësisht tetor 2018. Vonesa deri në përfundim të 

auditimit 16 muaj përkatësisht 6 muaj. 




