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Përmbledhje e përgjithshme
Në vitin 2017, Zyra Kombëtare e Auditimit ka publikuar raportin e auditimit “Fondi
Zhvillimor 2017”, i cili kishte për qëllim t’i ofrojë Ministrit të Financave të Republikës së
Kosovës dhe Përfaqësuesit Special të Bashkimit Evropian një vlerësim lidhur me menaxhimin
e projekteve kapitale të financuara nga fondi i ndarë enkas për katër komuna veriore dhe nëse
është arritur qëllimi i synuar pra promovimi dhe zhvillimit social ekonomik.
Disa nga gjetjet në raportin e vitit 2017 ishin: Bordi Menaxhues i Fondit Zhvillimor të
Mirëbesimit nuk kishte instaluar proces tё raportimit dhe të monitorimit të projekteve të
komunave, e që për pasojë kishte mungesë informacioni mbi ecurinë e projekteve duke
përfshirë koston, progresin e arritur dhe performancën e komunave.
Ministria e Financave nuk e kishte instaluar Sistemin Informativ për Menaxhimin e Financave
të Kosovës në Komunë të Leposaviqit, kishte lejuar procedimin e pagesave për 14 projekte të
cilat nuk ishin pjesë e ligjit të buxhetit, si dhe kishte lejuar klasifikimin e shpenzimeve në
kategori jo adekuate.
Komunat përfituese të Fondit Zhvillimor të Mirëbesimit kishin kryer aktivitetet e tyre
pjesërisht në pajtim me legjislacionin në fuqi. Kishte mos përfshirje të projekteve në ligjin e
buxhetit, tejkalim të normave të lejuara gjatë dhënies së avanseve dhe zotim të buxhetit pas
lidhjes së kontratave. Realizimi i projekteve po ashtu, ishte në nivel të ulët - deri në shtator të
vitit 2016 vetëm dy nga 21 projekte e që ishte tregues se komunat nuk ishin efikase.
Për të vlerësuar se sa janë zbatuar rekomandimet e dhëna në raportin e vitit 2017, Zyra
Kombëtare e Auditimit ka kryer këtë auditim i cili ka për qëllim të vlerësojë, përveç nivelit të
zbatimit të rekomandimeve, edhe nëse katër komunat përfituese i kanë arritur objektivat e
synuara, si dhe, jemi përpjekur të identifikojmë faktorët që kanë ndikuar në rënien e të hyrave
të dedikuara për Fondin Zhvillimor të Mirëbesimit.
Përgjegjës për zbatimin e rekomandimeve të dhëna ishin Ministria e Financave, Dogana e
Kosovës, Komuna e Mitrovicës së Veriut, Zubin Potokut, Leposaviqit dhe Zveçanit si dhe
Bordi Menaxhues i Fondit Zhvillimor të Mirëbesimit.
Konkluzioni i auditimit përcjellës është se vetëm katër nga 13 rekomandimet e dhëna ishin
zbatuar plotësisht, pesë pjesërisht ndërsa katër rekomandime nuk ishin zbatuar fare. Progresi
është i limituar dhe mbetet hapësirë për menaxhim më të mirë dhe kontroll financiar gjatë
zbatimit të projekteve të financuara nga ky fond.
Bordi Menaxhues i Fondit Zhvillimor të Mirëbesimit nuk kishte mundur të zbatojë të gjitha
rekomandimet lidhur me monitorim të progresit të zbatimit të projekteve, shqyrtimin e
kërkesave në nivel profesional teknik si dhe kërkesën për raportim të komunave mbi
progresin e projekteve. Kjo është pamundësuar, në mes tjerash, si rezultat i dorëheqjeve të
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Kryetarëve të Komunave në Leposavic, Zubin Potok, Zveqan dhe Mitrovicë Veriore që është
pasuar me procesin e zgjedhjeve lokale dhe ndërkohë edhe zgjedhjeve të parakohshme
parlamentare.
Ministria e Financave kishte rregulluar me nenin 16 të Ligjit të Buxhetit për vitin 2019 çështjen
e përfshirjes së projekteve të financuara nga Fondi Zhvillimor i Mirëbesimit në tabelat e
buxhetit, po ashtu kishte arritur të instalojë Sistemin Informativ për Menaxhimin e Financave
të Kosovës dhe kishte ofruar trajnime relevante për zyrtarët përkatës. Gjithashtu, kishte
zbatuar pjesërisht rekomandimin sa i përket kategorizimit të shpenzimeve në kode të duhura.
Dogana e Kosovës e kishte shqyrtuar se a ka nevojë të vendosen agjentë doganorë në pikat
kufitare Jarinjë dhe Bërnjak, mirëpo nga analizat kishin përfunduar se nuk ka arsyeshmëri për
një gjë të tillë.
Komunat nuk e kishin zbatuar rekomandimin e dëgjimeve publike, qytetarët ishin ftuar në
dëgjime, mirëpo jo për projektet e financuara nga Fondi Zhvillimor i Mirëbesimit. Klasifikimi
i shpenzimeve ishte bërë pjesërisht në pajtim me planin kontabël. Asnjëra komunë nuk e
kishte kryer një analizë të rrethanave që kishin shkaktuar prolongimin e zbatimit ose mos
zbatimin e projekteve, rrjedhimisht asnjë masë lidhur me rritjen e efikasitetit nuk ishte
ndërmarrë.
Për më shumë, komunat nuk ishin mjaft efikase në vënien në dispozicion të projekteve të
financuara nga Fondi Zhvillimor i Mirëbesimit e në disa raste nuk ishin as efektive. Nga disa
projekte qytetarët nuk kishin asnjë dobi edhe pse ishin përfunduar pasi që ende nuk ishin në
dispozicion të tyre. Disa projekte tjera nuk ishin përfunduar brenda afateve të përcaktuara ose
optimale ndërsa kishte projekte që ende nuk kishin filluar të zbatohen përkundër faktit se
komunat kishin buxhet në dispozicion. Më poshtë, kemi paraqitur rekomandimet me prioritet
për entitetet e audituara të cilat kanë për qëllim përmirësimin e mëtejshëm të menaxhimit të
Fondit Zhvillimor të Mirëbesimit. Lista e plotë e rekomandimeve të auditimit, është paraqitur
në Kapitullin 5 të këtij raporti.

Rekomandimet
•

Entitetet e audituara, në veçanti komunat, të përgatisin planet e tyre përkatëse të
veprimit për zbatimin e rekomandimeve të auditimit të cilat duhet të përfshijnë
veprimet për rekomandimet e pa zbatuara të raportit paraprak dhe rekomandimet e
këtij auditimi;

•

Që projektet të zbatohen në mënyrë efikase dhe efektive rekomandojmë komunat që
për secilin projekt të caktojnë një zyrtar përgjegjës që nga faza konceptuale e projektit
e deri në vënien e tij në dispozicion të qytetarëve, të hartojnë projekte të plota dhe të
gjejnë mënyra që t’i vënë në dispozicion të qytetarëve projektet që janë përfunduar,
por që ende nuk janë funksionalizuar; dhe
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•

Bordit Menaxhues të Fondit Zhvillimor të Mirëbesimit i rekomandojmë që të miratojë
projekte që janë të plota në të gjitha aspektet dhe që vendimet për financim të
projekteve të reja t’i bazojë në performancën e komunave.

Përgjigjja e palëve të përfshira në auditim
Bordi Menaxhues, Dogana, Ministria e Financave dhe katër komunat veriore (Leposavic,
Zubin Potok, Zvecan dhe Mitrovica e Veriut) e përfshira në auditim janë pajtuar me gjetjet
dhe rekomandimet e auditimit. Inkurajojmë subjektet e përfshira në këtë auditim që ti bëjnë
të gjitha përpjekjet për t’i adresuar rekomandimet e dhëna.
(Për konkluzione dhe rekomandime më të detajuara referoju raportit në brendësi)
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1

Pse është i rëndësishëm auditimi i Fondit?

Fondi Zhvillimor i Mirëbesimit (Fondi) është themeluar në vitin 2013 me marrëveshjen në mes të
Bashkimit Evropian (BE) dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës. Fondi ka për qëllim të promovojë
zhvillimin social dhe ekonomik në komunat Mitrovicë e Veriut, Zubin Potok, Leposaviq dhe Zveçan
nga i cili do të përfitojë popullata lokale e këtyre komunave.
Sipas Ligjit të Buxhetit 5 , të gjitha të hyrat publike të mbledhura nga mallrat e importuara nga
bizneset e regjistruara në Mitrovicën e Veriut, Zubin Potok, Leposaviq dhe Zveçan, e që janë të
destinuara për konsum në këto komuna, do të mblidhen në Fond.
Mjetet nga Fondi do të transferohen tek komunat përfituese pas miratimit të projekteve specifike
nga Bordi i cili përbëhet nga tre anëtarë: përfaqësuesi i BE-së, përfaqësuesi i Ministrisë së Financave
(MF) dhe përfaqësuesi i komunave veriore.
Sipas Termave të Referencës6, përmes Fondit financohen projektet e ndërlidhura me ndërtimin dhe
mirëmbajtjen e infrastrukturës publike (rrugë, shkolla, spitale etj.), mbështetje të bizneseve,
fermerëve dhe shoqërisë civile, promovimin e të drejtave, edukimin, qasjen në kujdesin shëndetësor
dhe transport. Secili nga këto projekte është i rëndësishëm për qytetarët prandaj komunat duhet të
kryejnë analiza të mirëfillta para se të vendosin se ku do të investojnë mjetet që i kanë në dispozicion,
kur përcaktojnë cilat janë projektet më të nevojshme, cili projekt ka prioritet ndaj projektit tjetër.
Në këtë kontekst, mjetet e Fondit duhet të shpenzohen në mënyrë ekonomike, efikase dhe efektive.
Shpenzimi i këtyre mjeteve duhet të bëhet në mënyrë transparente duke i dhënë mundësinë
Operatorëve Ekonomik (OE) potencial që të jenë të njoftuar për projektet në fjalë dhe t’iu jepet
mundësia të garojnë mes vete për të fituar kontrata për zbatimin e projekteve të financuara nga
Fondi.
Është në interes të qytetarëve që komunat t’i zbatojnë projektet sa më parë në mënyrë që t’iu
sigurojnë qytetarëve kushte për zhvillim social e ekomomik, dy përfitimet që janë synuar me
themelimin e këtij Fondi, gjithnjë duke i respektuar procedurat e kërkuara me ligjet e Kosovës.
Prandaj auditimi i Fondit është i rëndësishëm për të gjitha palët e përfshira, MF-në, Bordin, OE-të,
e në veçanti për qytetarët të cilët janë përdoruesit e projekteve të financuara nga Fondi.
Objektivi primar i këtij auditimi është të vlerësojmë nivelin e zbatimit të rekomandimeve të dhëna
në raportin e auditimit Fondi Zhvillimor 2017. Objektivi i dytë i këtij auditimi është të vlerësojmë
nëse komunat i kanë vënë në dispozicion të qytetarëve projektet e financuara nga Fondi dhe nëse
qytetarët janë duke përfituar nga këto projekte.
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Aneksi 1 i Marrëveshjes së Brukselit
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Ky auditim përfshinë 29 projekte në vlerë prej 11 milionë euro të cilat kanë qenë në dispozicion të
katër komunave veriore (Mitrovicë e Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaviq) për shpenzim
gjatë viteve 2016-2019. Përveç këtyre katër komunave, në këtë auditim janë përfshirë edhe Bordi dhe
MF së bashku me agjencinë e saj, Doganën e Kosovës.
Metodologjia, objektivat dhe fushëveprimi i detajuar i auditimit, si dhe kriteret e auditimit janë
paraqitur në shtojcën 1 të këtij raporti.

1.1

Përshkrimi i procesit

Para se të aplikojnë për financim tek Bordi Menaxhues i Fondit (Bordi), komunat përgatisin
dokumentin në sistemin Programi për Investime Publike i cili përmban informacione pse projekti
është i nevojshëm, si do të përfitojnë qytetarët nga ky projekt, buxhetin e përllogaritur (e përafërt)
të projektit, kohën e paraparë për fillimin dhe përfundimin e projektit, kohën kur projekti do të jetë
i gatshëm për shfrytëzim nga publiku etj.
Nëse Bordi është i kënaqur me informacionin e dhënë nga komuna, vendosë të miratojë projektin,
në të kundërtën jep vërejtje dhe e kthen projektin për korrigjim ose e refuzon. Pastaj Bordi e miraton
shumën e kërkuar për zbatimin e projektit dhe urdhëron Bankën e caktuar komerciale që t’i
transferojë paratë nga llogaria e Fondit në llogarinë e Thesarit të MF-së. Bordi e njofton MF dhe
kërkon nga ajo që ta alokojë shumën e sapo-miratuar në llogari të komunës.
Kur MF të marrë njoftimin nga Bordi lidhur me projektin e aprovuar, ajo e alokon shumën në llogari
të komunës.
Komuna pastaj nisë aktivitetin e prokurimit për projektin në fjalë, duke përdorur sistemin elektronik
për prokurim (e-prokurimi).
Kur të përzgjidhet fituesi i kontratës, caktohet menaxheri i kontratës, eventualisht edhe një organ
mbikëqyrës i kontratës, i cili raporton mbi zbatimin e kontratës. Menaxheri i projektit mban regjistër
të aktiviteteve të zhvilluara dhe harton raporte periodike për kryetarin e komunës.
Pasi të jetë zbatuar projekti, komuna e bën pranimin teknik dhe varësisht prej natyrës së projektit e
vë në dispozicion të qytetarëve.
Siç është prezantuar edhe në raportin “Fondi Zhvillimor 2017”, në këtë proces mungon konsultimi
i komunës me qytetarët paraprakisht për projektet të cilat janë më të rëndësishme për ta, si hap i
rëndësishëm. Gjithashtu komunat nuk përfshijnë projektet në kërkesat buxhetore që i dërgojnë për
çdo vit në MF për t’i përfshirë pastaj në ligjin për buxhet. Komunat nuk i raportojnë Bordit, ndërsa
ky i fundit nuk i raporton MF-së lidhur me progresin e zbatimit të projekteve.
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Grafiku 1 Përshkrimi i procesit për projektet e financuara nga Fondi.
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Kontrata e punëve

Kontrata e punëve

12

Raportimi te Bordi mbi
progresin e zbatimit të
projektit

Hapi 12 nuk
ndodh në
praktikën aktuale

13

Projekti i zbatuar

Projekti i zbatuar
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2

Gjetjet e auditimit

Në këtë kapitull kemi paraqitur gjendjen për 13 rekomandimet e dhëna në raportin bazë dhe
veprimet që janë ndërmarrë lidhur me zbatimin e këtyre rekomandimeve.
Fillimisht është paraqitur progresi i përgjithshëm i zbatimit të rekomandimeve dhe gjetja lidhur me
mungesën e planeve të veprimit. Pjesa tjetër vazhdon me përshkrimin e gjendjes aktuale sa i përket
dobisë së qytetarëve nga investimet që janë bërë në projektet e financuara nga Fondi.
Dhe në fund kemi përshkruar disa nga shkaqet/arsyet lidhur me rënien e të hyrave të Fondit.

2.1

Progresi i përgjithshëm i zbatimit të rekomandimeve

Në raportin e auditimit Fondi Zhvillimor, Zyra Kombëtare e Auditimit kishte dhënë 13
rekomandime. Institucionet përgjegjëse për zbatimin e rekomandimeve ishin MF, Dogana e
Kosovës, katër komunat përfituese dhe Bordi.
Ky auditim ka nxjerrë në pah se nga 13 rekomandimet e dhëna, katër ishin zbatuar plotësisht
(31%),pesë rekomandime ishin zbatuar pjesërisht (38%) dhe katër rekomandime nuk ishin zbatuar
fare (31%). Në tabelën 1 është paraqitur progresi i zbatimit të rekomandimeve sipas institucioneve
përgjegjëse.
Tabela 1: Progresi i përgjithshëm i zbatimit të rekomandimeve, sipas palëve përgjegjëse

Rekomandimet e dhëna
në vitin 2017

Përgjegjës për zbatimin
e rekomandimit

1.
2.
3.

Rekomandimi 1
Rekomandimi 2
Rekomandimi 3

Bordi
Bordi
Bordi

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rekomandimi 4
Rekomandimi 5
Rekomandimi 6
Rekomandimi 7
Rekomandimi 8
Rekomandimi 9

Bordi
MF
MF
MF
Dogana e Kosovës
Komunat Përfituese

10.
11.
12.
13.

Rekomandimi 10
Rekomandimi 11
Rekomandimi 12
Rekomandimi 13

Komunat Përfituese
Komunat Përfituese
Komunat Përfituese
Komunat Përfituese

Progresi i zbatimit të rekomandimeve
Pjesërisht
Zbatuar
Pa zbatuar
i zbatuar
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Raporti i auditimit të performancës “Fondi Zhvillimor” është publikuar në mars të vitit 2017. Ligji
nr. 05/L-055 për Auditorin e Përgjithshëm dhe Zyrën Kombëtare të Auditimit të Republikës së
Kosovës, në nenin 23 parasheh: Brenda tridhjetë (30) ditësh nga pranimi i Raportit të Auditimit, çdo
institucion i audituar dorëzon një përgjigje (plan veprimi) Zyrës Kombëtare të Auditimit, ku
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përcaktohet se si institucioni do t’i adresojë rekomandimet e dhëna në raportin final të auditimit.
Ky plan veprimi i dorëzohet gjithashtu komisionit relevant të Kuvendit. Në rastet kur institucioni
i audituar është një komunë, përgjigjja i dorëzohet edhe Kuvendit Komunal përkatës.
Bordi si dhe MF kanë dorëzuar planin e veprimit për adresimin e rekomandimeve të dhëna në
raportin fillestar, ndërsa katër komunat e audituara nuk i kanë dorëzuar planet e tyre të veprimit
në ZKA.
Pavarësisht se është kërkesë ligjore, katër komunat e audituara nuk kishin dorëzuar plan të
veprimit. Nga intervistat e zhvilluara në këto komuna, nuk është dhënë ndonjë arsye për mos
përgatitjen e këtij plani, mirëpo zyrtarët komunal që ishin relevant për zbatimin e rekomandimeve
na kanë thënë se nuk ishin në dijeni për raportin e auditimit të vitit 2017.
Mos përgatitja e planit të veprimit për zbatimin e rekomandimeve tregon mungesë përgjegjësie dhe
vullneti nga ana e komunave për të përmirësuar proceset dhe me këtë edhe ofrimin e shërbimeve
më të mira për qytetarët e tyre.
Më tutje, në raport brenda në kuti teksti është përshkruar rekomandimi i dhënë në raportin Fondi
Zhvillimor 2017. Ngjyrat në kutitë më poshtë paraqesin nivelin e zbatimit të rekomandimeve.
Rekomandim i zbatuar

Rekomandim pjesërisht i zbatuar

Rekomandim i pazbatuar

Rekomandimi 1: [Bordi të] Themeloj grupin punues në mënyrë që monitorimi të prodhojë
rezultatet e dëshiruara mbi ecurinë e projekteve dhe kohën e realizimit. Kjo do t’i ndihmonte
Bordit që nëse vëren ngecje në realizimin e projekteve të merr masa për përmirësim.
Bordi nuk e kishte themeluar grupin punues për monitorim të rezultateve. Shkak për mos
themelimin e grupit punues ishte se Bordi i kishte këshilluar komunat që të fillojnë procedurat për
themelimin e një grupi të ekspertëve duke menduar se me këtë zbatohet rekomandimi i ZKA-së.
Bordi ishte pajtuar me rekomandimin e auditimit për themelimin e grupit punues dhe sipas planit
të veprimit për zbatimin e rekomandimeve kishte deklaruar se ky rekomandim mund të zbatohet
duke angazhuar përfaqësues nga zyra e BE-së, MF, Dogana dhe komunat, por që në proces u kishte
rekomanduar komunave veriore që të iniciojnë themelimin e këtij grupit (ekipit të projekteve).
Bazuar në këtë, komunat kishin dorëzuar tek Bordi kërkesë për financim të projektit për themelimin
e grupit. Bordi e kishte miratuar kërkesën për themelimin e ekipit të projekteve i cili sipas
propozimit fillestar do të përbëhej nga 7 anëtarë, por më vonë komunat kishin kërkuar që numri i
anëtarëve në këtë ekip të jetë 12 (një koordinator, katër inxhinierë, katër asistentë dhe tre menaxherë
financiar). Buxheti i propozuar për këtë projekt për një periudhë gjashtë mujore, sipas komunave,
ishte afër 56,000 euro, vetëm për pagat e stafit arrinte shumën prej 39,000 euro ndërsa Bordi e kishte
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miratuar një shumë prej 27,000 euro që ia kishte alokuar Komunës së Zubin Potokut duke e bërë
përgjegjëse për zbatimin e procedurave për themelimin e këtij ekipi. Komuna e Zubin Potokut ende
nuk ka7 ndërmarrë asnjë aktivitet për themelimin e ekipit.
Shkak për mos themelimin e grupit punues ishte se Bordi në vend se ta themelojë vet atë, e kishte
lënë themelimin në përgjegjësi të komunave veriore. Megjithatë, Bordi kishte pritur që ekipi i
projekteve t’i raportojë mbi ecurinë e projekteve në zbatim, pavarësisht se ekipi nuk ishte paraparë
të jetë vartës direkt i Bordit.
Prandaj, monitorimi i rezultateve të zbatimit të projekteve nga komunat ende nuk kishte filluar. Si
pasojë e mos themelimit të ekipit të projekteve, Bordi nuk ishte informuar mbi ecurinë e projekteve
në zbatim nga komunat.
Gjendja e projekteve të financuara nga Fondi sa i përket shpenzimit të mjeteve është si vijon:
Tabela 2 Progresi i zbatimit të projekteve në aspektin financiar (‘000 euro)
Komuna
Zubin Potok
Mitrovicë e Veriut
Zveçan
Leposaviq
Gjithsej

Shuma e miratuar
Shuma e shpenzuar
Mbetja
2,528
2,027
3,415
2,779
3,014
1,878
2,061
1,944
11,019
8,628

501
637
1,136
117
2,391

Progresi
80%
81%
62%
94%
78%

Nga tabela 2 shohim se realizimi i projekteve në aspektin financiar në nivel komune sillet nga 62%
deri në 94%, ndërsa në nivel të përgjithshëm realizimi është 78%.
Grafiku 2 Shpenzimet në raport me alokimet e mjeteve

Bazuar në termat e referencës të Marrëveshjes së Brukselit, Bordi obligohet t’i sigurojë MF-së raporte
mujore që përmbajnë shpenzimet nga Fondi sipas kategorive, por në mungesë të informacionit
Bordi nuk kishte zbatuar këtë obligim.

7
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Rekomandimi 2: [Bordi të] Angazhoj ekspertë të fushave përkatëse për vlerësimin e projekteve
specifike pasi që projektet e dërguara nga komunat ishin komplekse.
Bordi nuk kishte angazhuar ekspertë të fushave përkatëse për vlerësimin e projekteve të reja të
komunave. Iniciativa e Bordit nuk ishte në përputhje me rekomandimin e ZKA-së për shkak se ai
iu kishte rekomanduar komunave përfituese që të themelojnë një grup punues të përbërë nga
ekspertë me qëllim të përmirësimit të cilësisë së projekteve të dorëzuara tek Bordi për miratim. Në
fakt rekomandimi i ZKA-së ishte që Bordi të angazhojë ekspertë, të cilët do të jenë të pavarur nga
komunat, do të punojnë për Bordin dhe do t’i shqyrtojnë projektet për të cilat komunat aplikojnë
për financim nga Fondi, pasi që ato të jenë dorëzuar tek Bordi dhe para se ato të miratohen.
Grupi punues të cilin komunat po synojnë ta themelojnë nuk mund t’i shërbejë këtij qëllimi për
shkak se pavarësia e tij nuk është e garantuar pasi që pritet të financohet nga vet komunat e jo nga
Bordi. Andaj ekziston rreziku që gjatë shqyrtimit të projekteve të propozuara të mos jetë objektiv.
Për këtë arsye, themelimin e grupit, përfshirë numrin e anëtareve dhe kostot përcjellëse do të duhej
t’i përcaktonte Bordi.
Kërkesat për financim të projekteve të reja që Bordi i pranon nga komunat nuk shqyrtohen në nivel
profesional teknik për shkak se Bordi nuk kishte arritur të sigurojë një ekspertizë të tillë në baza ad
hock, sipas nevojës. Bordi kishte paraparë që grupi i lartë cekur punues që do të monitorojë zbatimin
e projekteve në terren do të bëjë gjithashtu edhe shqyrtimin e projekteve të reja që presin miratim
nga Bordi. Me gjithë mungesën e grupit punues, Bordi kishte arritur të sigurojë ekspertizë jo formale
për disa nga projektet që i kishte miratuar deri tani, që do të thotë se shqyrtimi i projekteve ishte
bërë në baza vullnetare8.
Rekomandimi 3: [Bordi të] Kërkoj nga komunat përfituese të raportojnë në baza të rregullta
mujore lidhur me progresin në realizimin e projekteve kapitale.
Bordi ende nuk e kishte vendosur një vijë raportimi nga komunat tek Bordi lidhur me progresin e
projekteve të financuara nga Fondi edhe pse në përgjigje ndaj rekomandimeve të prezantuara në
raportin Fondi Zhvillimor i vitit 2017 ishte pajtuar që komunat të raportojnë rregullisht në baza
mujore mbi progresin e zbatimit të projekteve të miratuara. Bordi nuk kishe hartuar ndonjë
procedurë operative që i udhëzon komunat të raportojnë tek Bordi lidhur me progresin e zbatimit
të projekteve e as për rezultatet e projektit. Sipas Sekretarisë së Bordit, nëse komunat raportojnë
lidhur me progresin e zbatimit të projekteve apo rezultatet e projektit këtë e bëjnë tërësisht në baza
vullnetare. Shkak për të mos kërkuar raportim mujor nga komunat ishte miratimi i kërkesës së
komunave për themelim të ekipit të projekteve (shih rekomandimin 1 më lartë). Bordi kishte
vlerësuar se nga ky ekip do të pranojë raporte mbi progresin e projekteve kapitale të financuara nga
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Intervista me Sekretarinë e Bordit.
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Fondi por ekipi ende nuk ishte themeluar, prandaj Bordi nuk kishte pranuar raporte të tilla as nga
grupi as nga komunat.
Mungesa e raporteve mbi progresin e projekteve të financuara nga Fondi si efekt kishte mungesën
e informacionit lidhur me gjendjen e projekteve. Bordi nuk kishte asnjë informacion lidhur me atë
se çfarë është bërë dhe çfarë ka mbetur pa u bërë në projektet e financuara nga Fondi. Në mungesë
të informacioneve, Bordi kishte marrë vendim jo të duhur lidhur me kërkesën e re për financim të
një projekti në Komunën e Leposaviqit të cilës mjetet e miratuara iu ishin marrë nga përmbaruesi
përmes Thesarit. Mjetet e ndara në vitin 2018 për të financuar projektin për subvencionim të
kultivimit të mjedrave ishin marrë nga përmbaruesi në emër të borxhit për projektin Ndërtimi dhe
rehabilitimi i rrugëve lokale i vitit 2016 në vend së të shpenzohen për projektin për të cilin ishin
ndarë. Kjo shumë, që OE e kishte arkëtuar përmes përmbaruesit përfaqësonte vetëm një pjesë të
borxhit të komunës, (borxhi i deklaruar i komunës ndaj operatorëve ekonomik ishte afër 2.2 milion
euro).
Rekomandimi 4: [Bordi të] Takohet në baza të rregullta për të shqyrtuar me kohë projekt
propozimet nga komunat. Po ashtu, me qëllim të përfshirjes së projekteve në Ligjin e Buxhetit të
vitit vijues, të konsideroj aprovimin e projekteve para rishikimit të buxhetit dhe në fund të vitit.
Bordi nuk ishte takuar në baza mujore siç kërkohet me marrëveshjen e Brukselit (aneksi i termave
të referencës). Gjatë viteve 2017-2018 Bordi ishte takuar mesatarisht katër herë në vit. Ndërsa në
vitin 2019 nuk ishte takuar fare. Sipas sekretarisë së Bordit disa prej shkaqeve ishin: situata politike
(zgjedhjet parlamentare dhe lokale në vitin 2017) pastaj zgjedhjet e jashtëzakonshme në katër
komunat e veriut (dorëheqja e kryetarëve të katër komunave për disa muaj) ose ishte mungesa e
anëtarëve të Bordit në takime sepse ishin të angazhuar në detyra tjera, ose për çështje shëndetësore.
Përveç këtyre Bordi ishte pajtuar të takohet sipas nevojës. Prandaj takimet e rralla të Bordit kishin
ndikim në miratimin e projekteve, Bordit i ishin nevojitur deri në 16 muaj të miratojë pesë nga 12
kërkesat për financim të projekteve të komunave. Grafiku i mëposhtëm paraqet situatën se sa muaj
i janë nevojitur Bordit për miratim të kërkesave.
Grafiku 3: muajt e nevojshëm për miratim të projekteve nga Bordi
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Ndërsa sa i përket përfshirjes së projekteve në ligjin e buxhetit, kjo pjesë është rregulluar me ligjin e
buxhetit ku lejohet vendosja/shtimi i projekteve të financuara nga Fondi në tabelat e buxhetit.
Rekomandimi 5: [MF të] Siguroj se të gjitha projektet e aprovuara nga Bordi vendosen në Ligjin
e Buxhetit/Buxhetit të rishikuar. Më tutje, buxheti nga Fondi nuk duhet të alokohet tek komunat
për projektet të cilat nuk janë pjesë e ligjit të buxhetit.
Për të adresuar rekomandimin e ZKA-së lidhur me vendosjen e projekteve të aprovuara nga Bordi
në Ligj të Buxhetit, MF kishte përfshirë një paragraf në nenin 16 të Ligjit për Buxhetin e Republikës
së Kosovës për vitin 2019 sipas të cilit projektet e reja kapitale mund të shtohen në tabelat e buxhetit
... kur projektet financohen nga Fondi Zhvillimor i Mirëbesimit”, d.m.th. mjetet për projektet e reja
mund të iu alokohen komunave edhe nëse ky alokim nuk bëhet publik, mjafton që projekti të
regjistrohet në sistemin Programi për Investime Publike dhe në SIMFK. Prandaj, ky rekomandim
mund të konsiderohet i zbatuar.
Rekomandimi 6: [MF të] Rrisë bashkëpunimin me Komunat për të siguruar që zyrtarët në
komuna kanë kuptuar kërkesat ligjore dhe rregullat për menaxhim financiar dhe kontroll. Po
ashtu, të siguroj se ka instaluar SIMFK-në edhe në Komunën e Leposaviqit, për t’i mundësuar
procedimin e pagesave nga Komuna.
MF e kishte instaluar SIMFK në Komunën e Leposaviqit dhe kishe ofruar trajnime për zyrtarët
përkatës që do të shfrytëzonin sistemin. Bashkëpunimi i MF me komunat ishte i shkëlqyeshëm,
Divizioni i Buxhetit Komunal në kuadër të MF ishte vazhdimisht në dispozicion të zyrtarëve
komunal për t’i iu ofruar zgjidhje për problemet që hasin ata gjatë përdorimit të SIMFK-së dhe
sistemeve tjera që kanë të bëjnë me buxhetimin dhe shpenzimin e buxhetit (Programi për investime
publike dhe Sistemin për menaxhim dhe zhvillim të buxhetit).
Rekomandimi 7: [MF të] Rishikoj mundësinë e ndarjes buxhetore tё Fondit duke u bazuar nё
natyrёn e projekteve varësisht nёse i takojnë investimeve kapitale, mallrave dhe shërbimeve apo
kategorive tjera ekonomike. Kjo do t’i mundësonte komunave procedimin e pagesave nё
përputhje me planin kontabёl dhe pasqyrim mё tё saktё tё shpenzimeve.
MF kishte zbatuar pjesërisht rekomandimin sa i përket kategorizimit të shpenzimeve në kode të
duhura ekonomike. Nga gjithsej 12 projekte që ishin miratuar pas pranimit të raportit të auditimit
Fondi Zhvillimor 2017, 10 projekte përkonin në kategorinë investime kapitale ku edhe ishin
regjistruar. Dy projektet e mbetura që nuk përkonin në kategorinë investime kapitale ishin
regjistruar njëri në kodin e duhur (mallra dhe shërbime) e tjetri ishte regjistruar si investim kapital
në vend se të regjistrohet si subvencion. Për pasojë, në SIMFK është regjistruar gabimisht një vlerë
prej 400,000 eurosh.
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Shkak për keq-klasifikim të projektit në kategori të gabuar ishte mospërfillja e planit kontabël nga
ana e MF-së dhe mospërfillja e rekomandimit të dhënë në raportin Fondi Zhvillimor 2017.
Pasqyrimi jo i saktë i destinimit final të mjeteve buxhetore është dezorientues për lexuesin e
pasqyrave financiare të komunave.
Rekomandimi 8: [Dogana të] Bashkëpunoj me institucionet relevante pёr tё shqyrtuar mundësinë
e krijimit të kushteve për vendosjen e agjentëve doganor në dy pika kufitare të Kosovës (Jarinjë
dhe Bërnjak), me ç ‘rast oficeri doganor do të bënte vetëm vlerësimin e DUD-it.
Dogana e Kosovës, duke pasur parasysh rekomandimin e Zyrës Kombëtare të Auditimit, e kishte
shqyrtuar mundësinë e krijimit të kushteve për vendosjen e agjentëve doganor në pikat kufitare Jari
një dhe Bërnjak dhe kishte konkluduar që vendosja e agjentëve në këto dy pika kufitare nuk është e
nevojshme për faktin që:
•
•
•
•

Vlerësimi i mallrave bëhet në zyrën e veçantë të pranimit qendror e cila menaxhohet në nivel
kombëtar;
Mënyra e tashme e funksionimit nuk ka asnjë ndikim në të hyrat doganore;
Terminali doganor në Mitrovicë, për mallrat e natyrës komerciale ofron të gjitha shërbimet
dhe lehtësitë tregtare sikurse çdo terminal tjetër doganor; dhe
Importuesit e mallrave mund të zgjedhin cilindo terminal doganor në Kosovë për të
përfunduar procedurat e zhdoganimit.

Rekomandimi 9: Projekt propozimet t’i nënshtrohen dëgjimeve publike [në komuna] dhe të
shqyrtohen në kuvendet komunale për të siguruar se projektet janë në pajtim me interesat e
qytetarëve e cila do të ndikonte edhe në rritjen e transparencës ndaj publikut.
Nga gjithsej 12 projekte që ishin miratuar gjatë viteve 2017-2018 (pas publikimit të raportit Fondi
Zhvillimor 2017), nëntë projekte ishin të reja, për të cilat nuk kemi gjetur dëshmi se komunat ishin
konsultuar paraprakisht me qytetarët. Të katër komunat kishin ftuar qytetarët në dëgjime publike,
por jo enkas për të debatuar projektet që financohen nga Fondi.
Gjatë viteve 2017-2019, Komuna e Zveçanit kishte dorëzuar për miratim tek Bordi katër projekte të
reja (ndërtimi i kanalizimit, trafo, rezervuari i ujit dhe rehabilitimi i rrugës) për të cilat nuk kemi
gjetur dëshmi se ishte konsultuar paraprakisht me qytetarët e komunës. Sipas intervistës me
kryetarin e komunës, komuna pranon vazhdimisht kërkesa të ndryshme nga qytetarët, për çdo ditë
2-3 kërkesa të tilla. Këto kërkesa dërgohen nëpër departamentet përkatëse të cilat i shqyrtojnë ato
dhe mënyrat për t’iu përgjigjur atyre. Gjithashtu, komuna mban dëgjime publike me rastin e
hartimit të buxhetit vjetor për vitin pasues, mirëpo ne nuk kemi gjetur dëshmi se në këto dëgjime
publike ka pasur debat për projektet e financuara nga Fondi.
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Gjatë viteve 2017-2019, Komuna e Mitrovicës së Veriut kishte kërkuar mjete në vlerë 3.5 milion
euro në emër të katër komunave për qendrën kulturore (si zëvendësim për projektin Ndërtimi i
institutit regjional për kulturë) për të cilin nuk kemi gjetur dëshmi se ishte konsultuar me qytetarët.
Ky projekt ende nuk është aprovuar nga ana e Bordit.
Komuna e Zubin Potokut kishte aplikuar për financim të tri projekteve të reja (Pajisje për mjekësi,
Kompleksi turistik Via Ferrata dhe Qendra për sporte ujore) dhe për vazhdimin e punëve në një
projekt ekzistues (Ndërtimi i pishinës). Nuk kishte mbajtur dëgjime publike me qytetarët për të
siguruar informacion se në çfarë projektesh ata presin që komuna të investojë mjetet që potencialisht
mund t’i sigurojë nga Fondi.
Komuna e Leposaviqit kishte kërkuar mjete vetëm për një projekt (përkrahje për kultivimin e
mjedrave) i cili ishte aprovuar nga Bordi në takimin e tij të 18-të, më 15 qershor 2018. Komuna i
kishte ftuar qytetarët në dëgjim publik vetëm pasi që ky projekt ishte miratuar nga Bordi dhe ishte
në prag të miratimit nga Kuvendi Komunal në vend se t’i ftonte paraprakisht në një takim për t’i
konsultuar për nevojat, kërkesat dhe këndvështrimet e tyre lidhur me sferat e interesit të qytetarëve
për zhvillim.
Zyrtarët komunal të komunave veriore nuk na kanë dhënë ndonjë arsyetim për mos mbajtje të
dëgjimeve publike për projektet e financuara nga Fondi.
Komunikimi i mangët me qytetarët për efekt mund të ketë mospërfilljen e nevojave, kërkesave dhe
pikëpamjeve të qytetarëve për zhvillimin e komunës. Në mungesë të konsultimeve me qytetarët
komuna mund të marrë vendime që nuk janë në interesin më të mirë të qytetarëve.
Rekomandimi 10: [Komunat] Projektet kapitale të aprovuara nga Bordi, të jenë pjesë e kërkesave
buxhetore të dërguara në Ministrinë e Financave për të mundësuar vendosjen e projekteve në
Ligjin e Buxhetit.
Nga gjithsej 12 projekte që ishin miratuar gjatë viteve 2017-2018, nëntë projekte ishin të reja të cilat
ishin përfshirë në PIP dhe në SIMFK por që nuk ishin publikuar në Ligjin e Buxhetit të vitit 2018.
Por, një paragrafi i ri ishte shtuar në Ligjin për Buxhetin e vitit 2019 (shih rekomandimin 5) i cili
lejon që mjetet nga Fondi t’iu alokohen komunave menjëherë pas miratimit nga Bordi, prandaj ky
rekomandim mund të konsiderohet si i zbatuar.
Rekomandimi 11: [Komunat] Nё bashkëpunim me Ministrinë e Financave, të bëjnë klasifikimin
e projekteve në kategoritë ekonomike përkatëse, pёr tё lejuar procedimin nё pёrputhje me planin
kontabël.
Klasifikimi i shpenzimeve të projekteve të financuara nga Fondi që ishin miratuar pas publikimit të
raportit Fondi Zhvillimor 2017 ishte bërë pjesërisht në pajtim me planin kontabël.
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Nga gjithsej 12 projekte që ishin miratuar gjatë viteve 2017-2018, dy projekte ishin projekte të natyrës
jo-kapitale ku njëra nga to (mbështetje për kultivimin e mjedrës) në vlerë prej 400,000 euro ishte
regjistruar si projekt kapital, ndërsa do të duhej të regjistrohej në kategorinë subvencione dhe
transfere.
Shkak për keq-klasifikim të projektit ishte mospërfillja e kërkesave të planit kontabël sa i përket
klasifikimit në kategori të duhur të shpenzimit. Për këtë projekt komuna kishte kërkuar që MF të
ndryshojë në SIMFK kodin burimor, që sipas komunës ishte regjistruar gabim, por nuk kishte
kërkuar ndryshim të kodit ekonomik, i cili po ashtu ishte regjistruar gabim. Ndërsa dhjetë projektet
tjera të komunave që ishin aprovuar pas auditimit të vitit 2017 ishin projekte të natyrës së
investimeve kapitale dhe të gjitha shpenzimet lidhur me këto projekte ishin kategorizuar si duhet
në kategorinë përkatëse.
Rekomandimi 12: [Komunat] Paguajnë avans/paradhënie kontraktuesve për projektet kapitale
dhe për mallra dhe shërbime deri në maksimumin e pesëmbëdhjetë përqindëshit (15%) të vlerës
së kontratës, po ashtu zotimi i mjeteve të bëhet para nënshkrimit të kontratave.
Tri nga katër komunat veriore kishin zbatuar rekomandimin për të mos kaluar vlerën e përcaktuar
me ligj për dhënien e avanseve. E vetmja komunë që nuk e kishte zbatuar rekomandimin nga raporti
Fondi Zhvillimor 2017 ishte Komuna e Zveçanit e cila kishte dhënë dy avanse për projektin
Zhvillimi i bizneseve të vogla dhe të mesme në shumë prej 71,500 euro që paraqet 35% të shumës së
aprovuar për projekt/gjegjësisht kontratë.
Gjithashtu, për projektin Zhvillimi i shoqërisë civile vlera e aprovuar e të cilit ishte 79,648 euro,
Komuna e Zveçanit kishte dhënë dy avanse, njëri në vlerë prej 11,950 euro dhe tjetri në vlerë prej
7,965 euro shuma e të cilave përbënte 25% të vlerës së kontratës që do të thotë komuna e kishte
tejkaluar për 10% normën e lejuar me ligj.
Dhënia e avanseve përtej normave të përcaktuara me ligj paraqet rrezik për komunën, menaxhimi i
të cilit pastaj mund të kërkojë përpjekje më të mëdha nga ana e komunës në rast se OE dështon ta
zbatojë kontratën sipas kushteve të përcaktuara paraprakisht.
Rekomandimi 13: [Komunat] Rishikojnë arsyet e mos realizimit tё projekteve sipas planit dhe tё
marrin masa adekuate më qellim qё tё rritet efikasiteti nё shfrytëzimin e Fondit dhe përmirësimin
e mirëqenies socio ekonomike tё popullatës në komuna.
Komunat nuk e kishin bërë një analizë të rrethanave të cilat kishin shkaktuar prolongimin e zbatimit
ose mos zbatimin e projekteve. Rrjedhimisht asnjë masë lidhur me rritjen e efikasitetit nuk ishte
ndërmarrë.
Për të vlerësuar nëse është zbatuar rekomandimi në fjalë, kemi analizuar projektet e financuara nga
Fondi dhe ecurinë e zbatimit që nga aprovimi i tyre. Kjo analizë është kryer për t’i dhënë përgjigje
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edhe një pjese të objektives së dytë të këtij auditimi që ka të bëjë me disponueshmërinë e projekteve
për qytetarët e komunave përfituese.
Grafiku 4 Projektet e Komunës së Leposaviqit
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Komuna e Leposaviqit i kishte shpenzuar 94% të mjeteve për projektet e financuara nga Fondi. Nga
ky këndvështrim duket se, Komuna e Leposaviqit qëndron mirë, por ne kemi gjetur se katër
projektet për të cilat ishin shpenzuar mjetet nuk kishin filluar të prodhojnë efektet e synuara.
Projekti Ndërtimi i objekteve për qëllime kulturore dhe sportive në pjesën më të madhe të tij nuk
ishte efektiv sepse dy objekte (fusha të futbollit) nuk ishin përfunduar dhe nuk ishin funksionale.
Pra, prej 95,000 eurove që ishin shpenzuar nga mjetet e këtij projekti, qytetarët nuk kishin asnjë dobi
meqë objektet kishin mbetur të pa përfunduara. Mbi 50,000 euro kishin mbetur të pashpenzuara
nga mjetet e këtij projekti, por sipas komunës kjo shumë nuk është e mjaftueshme për ta zbatuar
plotësisht projektin.
Projekti Ndërtimi dhe riparimi i rrugëve lokale në vlerë prej 414,650 euro nuk ishte efektiv për
shkak se OE kishte lënë pa përfunduar shumë punë, por njëkohësisht i kishte faturuar dhe iu ishin
paguar (përmes përmbaruesit).
Dy projektet e lartë cekura ishin bazuar në dy kontrata kornizë në të cilat Komuna e Leposaviqit
nuk i kishte specifikuar qartë nevojat e saj, (i mungon paramasa për cilindo projekt). Në bazë të
këtyre kontratave komuna kishte porositur punë, vlera e të cilave tejkalonte shumëfish shumën që
komuna kishte në dispozicion për këto kontrata. Si pasojë, komuna ishte zhytur në borxhe të cilat
tani më nuk ishte në gjendje t’i paguajë. Njëri OE, përmes përmbaruesit, e kishte arkëtuar një pjesë
të borxhit duke e ekzekutuar nga mjetet që Bordi ia kishte ndarë komunës për projektin Përkrahje
për kultivimin e mjedrës në vlerë prej 400,000 euro prej të cilave mbi 336,000 euro i ishin marrë
përmes përmbaruesit. Me këtë ky bëhet projekti i tretë joefektiv i komunës.
Projekti i katërt joefektiv i komunës në vlerë prej mbi 200,000 euro ka të bëjë me Pajisjet për
kopshtin e fëmijëve. Pajisjet që komuna i kishte porositur i kishte pranuar pavarësisht se i kishte
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cilësuar si jo të përshtatshme për përdorim. Pajisjet janë vendosur në objektin e kopshtit në të cilën
gjendet vetëm zyrtari i sigurimit fizik të objektit.
Shkaktari kryesor për projektet jo efektive ishte mungesa e kontrolleve mbi proceset e komunës.
Komuna kishte bërë një analizë të shkaqeve që i kishte bërë projektin (ndërtimi dhe riparimi i
rrugëve lokale) jo efektiv. Për këtë kishte angazhuar një kompani audituese e cila e kishte prodhuar
një raport në bazë të së cilit komuna kishte ngritur padi ndaj ish zyrtarëve komunal. Për tri projektet
tjera komuna nuk kishte ndërmarrë ndonjë masë për korrigjimin e situatës.
Komuna e Leposaviqit nuk kishte siguruar kontrolle të mjaftueshme për t’u siguruar se projektet e
kontraktuara të komunës do të përfundohen me sukses sipas marrëveshjes dhe për pasojë komuna
është zhytur në borxhe në njërën anë, e në anën tjetër nuk ka përfunduar projektet.
Grafiku 5 Projektet e Komunës së Zveçanit
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Gjatë viteve 2017-2018, Bordi ia kishte miratuar Komunës së Zveçanit katër projekte prej të cilave
njëri ishte zbatuar plotësisht, një tjetër ishte në zbatim, ndërsa dy projekte nuk ishin në nivel të
kënaqshëm të zbatimit.
Mjetet e dedikuara për Ndërtimin e rezervuarit të ujit të pijshëm nuk ishin shpenzuar fare për
shkak se aktiviteti i prokurimit për këtë projekt ende nuk kishte filluar pasi që komuna nuk e kishte
siguruar dokumentacionin ndërtimor (projektin ideor dhe kryesor të objektit). Tenderi për
kontraktimin e një OE-je për hartimin e dokumentacionit tekniko-projektues ishte anuluar dy herë
për shkak se asnjë prej ofertave që ishin dorëzuar për këtë tender nuk ishin të përgjegjshme. Prandaj,
realizimi i këtij projekti as që kishte filluar. Shuma prej 460,000 eurosh që është në dispozicion të
komunës prej qershorit 2018 (16 muaj) mbetet e pashpenzuar dhe gjasat që të fillojë shpenzimin në
vitin 2019 janë të vogla për shkak se gjatë sezonit të dimrit është e vështirë të realizohen ndërtimet.
Projekti për Riparimin dhe zgjerimin e sistemit të kanalizimit ende nuk kishte filluar të zbatohet
sepse tenderi për këtë projekt ende nuk ishte publikuar. Përmes prokurimit, komuna e kishte
kontraktuar hartimin e projektit kryesor zbatues, hartimi i të cilit kishte marrë më shumë se tre muaj.

17

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

Mirëpo, pjesën e zbatimit të projektit nuk e kishte filluar për shkak se ndërlidhet me një projekt
tjetër të komunës dhe nuk mund të fillojë deri sa ky i fundit të mos zbatohet plotësisht. Komuna
kishte zhvilluar një aktivitet të prokurimit për një automjet cisternë si pjesë e këtij projekti. Vetëm
12% e mjeteve prej afër 689,000 euro ishte shpenzuar edhe pse këto mjete kishin qenë në dispozicion
të komunës që nga qershori i vitit 2018 (16 muaj).
Rreth 13% e mjeteve të projektit Rehabilitimi i rrugës Karagjorgjeva kishin mbetur të
pashpenzuara për shkak të pa përgjegjshmërisë së OE-së i cili nuk i kishte kryer punët e parapara
me kontratë. Menaxheri i projektit dhe zyrtari i prokurimit që janë në kontakt me OE-në nuk kishin
marrë ndonjë datë se kur do të kryhen punët e mbetura. Punët e mbetura nuk kishin përfunduar as
një vit pas afatit të fundit për kryerjen e punëve.
Kryetari i komunës nuk kishte caktuar zyrtarë përgjegjës për secilin projekt, që të bëjnë analizë
formale, shqyrtim të shkaqeve të ngecjes së projekteve dhe rrjedhimisht nuk kishte ndërmarrë masa
për të adresuar çështjen e mungesës së efikasitetit kur është fjala për projektet e financuara nga
Fondi.
Komuna e Mitrovicës së Veriut kishte aplikuar dhe Bordi ia kishte miratuar gjithsej pesë projekte
gjatë viteve 2015-2016 (ndërsa gjatë viteve 2017-18 nuk kishte aplikuar për projekte të reja), prej të
cilave njëri ishte zbatuar plotësisht (mbështetje për bizneset e vogla dhe të mesme), tri tjera ishin
afër përfundimit, ndërsa një projekt nuk kishte filluar të zbatohet fare. Zbatimi i përgjithshëm i
projekteve është në nivelin 81%.
Grafiku 6 Projektet e Komunës së Mitrovicës së Veriut
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Projekti i vetëm që ishte zbatuar ishte Mbështetja për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, zbatimin
e të cilit komuna ia kishte dhënë një OE-je. Rreth 180,000 euro (45%) nga afër 400,000 euro të mjeteve
të këtij projekti janë harxhuar për shpenzime operative pra kishin mbetur 220,000 euro për t’i dhënë
në formë të subvencioneve për biznese.

18

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

Projekti Shpronësim për ndërtimin e ndërtesës së komunës ishte zbatuar, por shpenzimi,
gjegjësisht pagesa për një pjesë të tokës së shpronësuar nuk ishte bërë sepse nuk ishte definuar
pronari legjitim. Kontesti pronësor ishte në procedurë gjyqësore dhe përderisa gjykata nuk vendos
se kush është pronar legjitim i tokës, komuna nuk mund të kryej pagesën. Deri atëherë shuma prej
mbi 107,000 euro mbetet në llogari të pagueshme të komunës.
Projekti Ndërtimi i ndërtesës së brigadës së zjarrfikësve ishte paraparë të kushtojë rreth 500,000
euro, mirëpo komuna nuk i kishte identifikuar si duhet nevojat lidhur me këtë projekt edhe pse
kishte shpenzuar 50,000 euro për hartimin e tij dhe pikërisht kompania që ishte përzgjedhur për
zbatimin e projektit e kishte marrë përsipër edhe hartimin e tij. Prandaj gjatë zbatimit të projektit
kishte lindur nevoja për mjete shtesë. Komuna kishte kërkuar dhe Bordi ia kishte miratuar shumën
prej 174,544 euro. Deri në shtator 2019, ishin shpenzuar edhe afër 172,000 euro shtesë për ta zbatuar
projektin, pra kishin mbetur pa u shpenzuar edhe 41,000 euro. Zbatimi i projektit kishte ngecur për
shkak se sigurimi i mjeteve të nevojshme për vazhdimin e punimeve në objekt kishte marrë kohë,
punimet kishin filluar në shtator 2016, ndërsa tani edhe pas 36 muajve projekti ende nuk ishte
zbatuar. Ndërkohë, objekti kishte filluar të degradojë për shkak të veprimeve vandale të kryera nga
persona të panjohur (ishin vjedhur kabllot e rrymës etj.). Punët e pakryera OE kishte paraparë se do
t’i përfundojë brenda dy muajve në vijim.
Po ashtu, për projektin Ndërtimi i sallës së sporteve, komuna nuk i kishte identifikuar nevojat si
duhet prandaj mjetet e ndara fillimisht prej afër 908,000 euro ishin të pamjaftueshme për ta zbatuar
projektin plotësisht. Komuna nuk e kishte llogaritur koston si duhet, në para-masë nuk ishin
përfshirë sa duhet të gjitha elementet përbërëse të projektit. Komuna kishte kërkuar mjete shtesë
dhe Bordi e kishte miratuar shumën prej mbi 325,000 euro, të nevojshme për zbatimin e plotë të
projektit, që përbën afër 35% më shumë se që ishte planifikuar fillimisht. Edhe ky projekt kishte
filluar të zbatohet në tetor 2016, pranimi teknik është bërë tek në fund të tetorit të vitit 20199.
Projekti Ndërtimi i institutit regjional për kulturë nuk kishte filluar të zbatohet e nuk pritet që të
fillojë me zbatimin e tij për shkak se, sipas zyrtarëve të komunës së Mitrovicës së Veriut10 mjetet e
ndara për këtë projekt nuk ishin të mjaftueshme për të realizuar projektin. Komuna kishte bërë rillogaritje të kostos së projektit, sipas së cilës projekti do të kushtonte shumë më shumë. Si rezultat i
kësaj, komuna kishte vendosur mos të vazhdojë me atë projekt, dhe në vend të tij ka aplikuar për
një projekt të ri me emër të ngjashëm “Qendra kulturore” për realizimin e së cilës, sipas zyrtarëve
komunal nevojiten 3.5 milion euro, projekt i cili me pëlqim të katër kryetarëve të Komunave është
dorëzuar në Bord për financim. Ky projekt ende nuk është aprovuar nga ana e Bordit.
Mjetet prej 400,000 euro që ishin në dispozicion të komunës për më shumë se 43 muaj (prej 12 shkurt
2016) vetëm se janë bartur vit pas viti dhe asnjë hap nuk është ndërmarrë që këto mjete të tërhiqen
dhe të transferohen tek projekti me të cilin komuna ka aplikuar tek Bordi.

9

Pranimi teknik është bërë pas përfundimit të punës në terren,

10

Intervistë me Drejtoreshën e Administratës Komunale
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Komuna e Zubin Potokut i kishte përfunduar plotësisht tri projekte që ishin miratuar në vitin 2015.
Ndërsa gjatë viteve 2016-2018, Komuna e Zubin Potokut kishte aplikuar dhe Bordi ia kishte miratuar
gjithsej gjashtë projekte, prej të cilave njëri ishte zbatuar plotësisht (kompleksi turistik Via Ferata),
tri tjera ishin në zbatim e sipër afër përfundimit, ndërsa dy projekte11 nuk kishte filluar t’i zbatojë
fare.
Grafiku 7 Projektet e Komunës së Zubin Potokut
Themelimi i ekipit të projektit
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Ndërtimi i shtigjeve të atletikës ishte projekti që ishte përfunduar si dhe ishte tanimë në përdorim.
Projekti Ndërtimi i pishinës, pasi që ishte punuar në faza, ende nuk ishte në përdorim. Punimet në
fazën e parë kishin filluar në muajin korrik dhe kishin përfunduar në dhjetor të vitit 2016. Ndërsa
komuna kishte bërë kërkesë për mjete për fazën e dytë në shkurt 2017. Bordi e kishte miratuar atë
në maj 2018, pra janë dashur 14 muaj deri në miratimin e financimit për fazën e dytë të projektit.
Punimet në fazën e dytë kishin filluar në shtator dhe kishin përfunduar në dhjetor 2018. Zbatimi i
projektit nga fillimi deri në përfundim kishte zgjatur rreth 30 muaj. Pritet që javëve në vijim pishina
të vihet në dispozicion të qytetarëve.
Në mungesë të financimit adekuat Komuna e Zubin Potokut nuk ishte në gjendje ta zbatojë projektin
brenda një kohe optimale. Meqë komuna nuk kishte burime tjera të financimit nuk ishte në gjendje
të vazhdojë së zbatuari projektin që e kishte filluar qysh në vitin 2016. Mjetet shtesë për këtë projekt
i kishte siguruar nga Fondi pas 17 muajve (nga data e përfundimit të punëve në fazën e parë). Me
t’u siguruar mjetet, punimet në projekt ishin përfunduar për 4-5 muaj dhe një pjesë e projektit ishte
e gatshme për shfrytëzim. Për t’u bërë plotësisht funksional, në të gjitha aspektet e parapara,
komunës i nevojitet, sipas zyrtarëve komunal, mjete shtesë në vlerë prej rreth 250,000 euro.
Mjetet e ndara për projektin Rindërtimi i rrugëve lokale, për të cilin Komuna e Zubin Potokut i
kishte angazhuar 170 punëtorë me kontratë mbi vepër me kohëzgjatje deri në 18 muaj, ishin
shpenzuar në tërësi. Nga afër 400,000 euro të këtij projekti , 65% ishin shpenzuar në paga të

11

Zhvillimi ekonomik lokal dhe projekti Themelimi i Ekipit të projekteve
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punëtorëve derisa 35% ishin shpenzuar kryesisht për mirëmbajtje të rrugëve e hapësirave tjera në
territorin e komunës..
Projektin Zhvillimi Ekonomik Lokal komuna nuk e kishte zbatuar dhe nuk kishte shpenzuar asnjë
euro nga gjithsej 409,000 euro sa i ka në dispozicion që nga viti 2016. Komuna nuk ka dhënë ndonjë
arsye të veçantë për mos zbatim të projektit, ndërsa nuk ka as vizion se si ose kur do të fillojë
zbatimin e këtij projekti. Për pasojë fondi mbetet i pashpenzuar për më shumë se 48 muaj.
Gjithashtu, projekti Themelimi i ekipit të projekteve nuk ishte zbatuar fare. Zyrtarët komunal nuk
kanë dhënë ndonjë arsye pse nuk ishte zbatuar projekti.
Kryetari i komunës nuk kishte caktuar zyrtarë përgjegjës për të përcjellë zbatimin e projekteve që
nga inicimi, prandaj në mungesë të informacionit nuk kishte ndërmarrë masa në drejtim të rritjes së
efikasitetit të komunës në zbatim të projekteve.
Mungesa e një sistemi efektiv të raportimit në komunat: Zveçan, Zubin Potok dhe Mitrovicë e
Veriut, lidhur me projektet, gjegjësisht progresin, pengesat dhe vështirësitë lidhur me zbatimin e
tyre, kishte rezultuar me mungesë informatash që për pasojë kishin zvarritjen e zbatimit të
projekteve përtej afateve të përcaktuara apo optimale. Në mungesë të informatave komunat nuk
ishin në gjendje të marrin masa për zgjidhjen e problemeve lidhur me projektet prandaj mjetet e
ndara për disa projekte kishin mbetur të pashpenzuara dhe ishin bartur si suficit vit pas viti.
Mungesa e kontrolleve në Komunë të Leposaviqit në të gjitha fazat e zhvillimit të projekteve kishte
lënë hapësirë për keq-menaxhimin e tyre.

2.2

Ndikimi i projekteve në përmirësimin e jetës së qytetarëve

Sipas praktikave të mira12, projektet duhet të jenë në dispozicion dhe qytetarët duhet të kenë qasje
të lehtë në projektet e komunës si dhe ato duhet t’i plotësojnë nevojat e arsyeshme të qytetarëve,
d.m.th. komunat do të marrin parasysh propozimet e qytetarëve që janë në pajtim me objektivat e
komunës për zhvillim ekonomik ose social. Informimi për disponueshmërinë e projekteve duhet të
jetë i qartë dhe konstant, d.m.th. qytetarët duhet të njoftohen përmes mediave, afisheve apo formave
tjera të njoftimit për datat kur objektet janë në dispozicion për aktivitete të caktuara, orarin e punës,
aktivitetet që zhvillohen në to, etj.
Në vijim është paraqitur një përmbledhje e rezultateve të punës së auditimit lidhur me efikasitetin
në realizimin e projekteve në të katër komunat.

12

House of Commons Committee of Public Accounts, Delivering high quality public services for all, Sixty–third Report
of Session 2005–06

21

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

Komuna e Leposaviqit
Komuna e Leposaviqit kishte bërë gjashtë kërkesa për financim të pesë projekteve (njëri projekt ishte
financuar në dy faza) gjatë viteve 2015-2018. Bordi i kishte miratuar të gjitha kërkesat, vlera e
përgjithshme e të cilave ishte mbi 2 milion euro. Me këto mjete, ndër tjera, ishte financuar projekti
Ndërtimi dhe renovimi i objekteve për aktivitete kulturore dhe sportive, (aprovuar në shkurt të
vitit 2016) në vlerë prej mbi 220,000 euro prej të cilave, deri në kohën e raportimit, ishin shpenzuar
170,000 euro apo 77% e vlerës së përgjithshme të mjeteve.
Me këtë projekt ishte paraparë ndërtimi i objekteve në vijim:
❖ Ndërtimi i terreneve sportive në shkolla fillore në katër fshatra: (Ostërq, Belluq, Dren dhe
Vuqë);
❖ Ndërtimi i dy fushave sportive (për futboll të vogël); dhe
❖ Ndërrimi i dritareve dhe dyerve, ulluqeve në qendrën kulturore.
Komuna e kishte lidhur një kontratë kornizë tri vjeçare në të cilën nuk kishte specifikuar objektet që
duhej ndërtuar, por kishte kërkuar nga OE që të ofrojnë vetëm çmimet për njësi të materialeve
ndërtimore. Pas nënshkrimit të kontratës, Drejtoria për Infrastrukturë e Komunës së Leposaviqit
kishte nxjerrë vendim për ndërtimin e objekteve të lartcekura, por jo të gjitha këto objekte ishin
përfunduar dhe vënë në përdorim. Tri nga katër terrenet sportive në shkolla fillore ishin ndërtuar.
Gjatë inspektimit fizik të terreneve sportive kemi konstatuar se terreni në fshatin Dren nuk ishte
ndërtuar.
Për ndërtimin e tri terreneve sportive ishin shpenzuar mbi 83,000 euro që do të thotë mesatarisht
kosto për ndërtimin e një terreni ishte 27,700 euro.
Përveç këtyre ishin edhe dy terrene për futboll të vogël për ndërtimin e të cilave komuna kishte
shpenzuar mbi 95,500 euro (afër 47,000 euro për secilin) e ndërtimi i tyre nuk kishte përfunduar,
ende kishte shumë punë të pakryera. Që nga viti 2016, gjendja fizike e tyre kishte degraduar
dukshëm që si pasojë komunës mund t’i paraqitet nevoja për të shpenzuar në punë të cilat veçse
janë kryer më parë dhe janë paguar.
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Foto 1 Terreni i papërfunduar për futboll të vogël në Komunën e Leposaviqit

Pra siç shihet, ky projekt nuk është përfunduar plotësisht e nuk është në dispozicion të qytetarëve
dhe nuk dihet se kur do të vazhdojnë punimet për punët e mbetura. Dy terrenet për futboll të vogël
ende nuk ishin të gatshme për shfrytëzim kështu që nuk mund të flitet për plotësimin e nevojave të
qytetarëve.
Ndërrimi i dritareve dhe dyerve, ulluqeve në qendrën kulturore nuk kishte ndodhur edhe pse
vendimi për të ekzistonte. Shkaku për këtë ishte i panjohur për zyrtarët e komunës.
Bazuar në po të njëjtën kontratë, Drejtoria për infrastrukturë kishte nxjerrë pastaj edhe një vendim
për ndërtimin e një lapidari në vlerë prej 28,000 euro të cilin e kishte përfunduar dhe tani ishte në
dispozicion të qytetarëve. Lapidari është i vendosur në një shëtitore në të cilën qytetarët kanë qasje.
Komuna e Leposaviqit që nga momenti i aprovimit të këtij projekti (shkurt 2016) e deri në kohën e
auditimit (shtator 2019) nuk kishte arritur ta zbatojë në tërësi për ta vënë në dispozicion të
qytetarëve. Vetëm tri terrene sportive në fshatra dhe një lapidar ishin ndërtuar e që qytetarët mund
t’i shfrytëzojnë ato, derisa pjesët tjera të projektit nuk ishin realizuar fare. Rreth 50,000 euro kishin
mbetur të pa shpenzuara nga këto mjete, mirëpo sipas zyrtarëve komunal kjo shumë nuk mjafton
që këto objekte të përfundohen.
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Komuna e Zveçanit
Për 11 projektet e miratuara, Komunës së Zveçanit iu ishin ndarë mbi 3,000,000 euro nga Fondi.
Pjesë e mostrës së auditimit në Komunë të Zveçanit ishin tri projekte “Ndërtimi i qendrës rinore dhe
shpronësimi i tokës”, “Zhvillimi urban i zonës së re banuese-Korilje” si dhe “Ndërtimi i rezervarit
të ujit të pijshëm”.
Projekti Ndërtimi i qendrës rinore dhe shpronësimi i tokës në vlerë prej 355,600 euro ka të bëjë me
shpronësimin e tokës me sipërfaqe prej 965m2, ku komuna planifikon të ndërtojë një qendër rinore.
Procedura e shpronësimit kishte zgjatur rreth një vit e gjysmë, projekti ishte aprovuar në shkurt të
vitit 2016 derisa shpronësimi kishte përfunduar në korrik të vitit 2017. Mirëpo, prej se është blerë
toka e deri më tani Komuna e Zveçanit nuk kishte ndërmarrë asnjë hap për të vazhduar me
ndërtimin e qendrës rinore. Nga buxheti vetanak nuk kishte ndarë mjete për këtë projekt, e as tek
Bordi nuk kishte dorëzuar kërkesë për financim ndonëse i kishte krijuar parakushtet për zbatim. Si
rrjedhojë, projekti kryesor të cilin komuna kishte planifikuar ta vë në dispozicion të qytetarëve nuk
ishte as në fazën fillestare të zbatimit. Kjo nënkupton se komuna për këtë projekt nuk ishte efektive
sepse qytetarët aktualisht nuk kanë kurrfarë dobie nga ai dhe do duhet të presin edhe disa vite deri
sa projekti të bëhet i qasshëm për ta.
Projekti Zhvillimi Urban i Zonës së re banuese-Korilje, në vlerë prej afër 290,000 euro, ndërlidhet
me rregullimin e hapësirës (ujësjellësit, kanalizimit, pjesën e elektricitetit dhe hapësirat e
gjelbërimit) për objektet e banimit të ndërtuara më parë. Me përfundimin e procedurave të
prokurimit për këtë projekt, ishte nënshkruar kontrata dhe atë në nëntor të vitit 2016. Për një muaj,
ishin kryer rreth 90% e punëve. Punimet për këtë projekt kishin përfunduar në vitin 2017. Ky projekt
i plotëson arsyeshëm nevojat e qytetarëve pasi që ishte rritur siguria e shtëpive të tyre (rreziku nga
rrëshqitja e dheut ishte trajtuar), mirëpo qasja e banorëve në objektet e banimit nuk është në nivel
të kënaqshëm sepse vetëm baza e rrugës ishte shtruar derisa nevojiten edhe tri shtresa13 që rruga të
jetë e kompletuar. Për më tepër, disa punë që ishin kryer mund të lind nevoja që të ri-punohen
(anësoret e rrugëve apo edhe kapakët e pusetave të kanalizimit) sepse ishin dëmtuar në disa vende.
Investimi në projekte pa buxhetuar mjete të mjaftueshme shkakton ngecje në zbatim të projekteve,
gjegjësisht projektet mbesin gjysmake. Projekte të tilla nuk i plotësojnë si duhet nevojat e
shfrytëzuesve (qytetarëve).
Projekti Ndërtimi i rezervuarit të ujit të pijshëm në vlerë prej afër 461,000 euro ishte aprovuar në
qershor të vitit 2018. Menjëherë pas pranimit të mjeteve, komuna kishte filluar aktivitetin e
prokurimit për hartimin e dizajnit të projektit i cili aktivitetet i prokurimit ishte në shqyrtim tek
Organi Shqyrtues i Prokurimit (kjo gjetje është elaboruar më gjerësisht tek rekomandimi 13). Për
këtë shkak, projekti nuk kishte nisur të zbatohet ende derisa e tërë shuma e mjeteve për këtë projekt
kishte mbetur e pa shpenzuar edhe pse ishte në dispozicion të komunës për më shumë se 15 muaj.

13

Intervistë me organin mbikëqyrës të projektit dhe inspektim fizik
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Një nga tri projektet e audituara në Komunën e Zveçanit nuk ishte zbatuar dhe mjetet për këtë
projekt nuk janë shpenzuar fare. Derisa për projektin e dytë, shpronësimi ka përfunduar, por
ndërtimi i objektit nuk ka filluar ende. Projekti i fundit është përfunduar dhe është në dispozicion
të qytetarëve edhe pse për disa punë që janë kryer mund të lind nevoja që të ri-punohen. Ndërsa
për rrugën ku është shtruar vetëm baza e rrugës do të ketë nevojë për financim shtesë, qoftë nga
Fondi apo ndonjë financim tjetër, për ta finalizuar projektin. Andaj, Komuna e Zveçanit ka arritur
që vetëm projektin e zhvillimit urban ta vë në dispozicion të qytetarëve i cili i plotëson arsyeshëm
nevojat (shfrytëzuesve të banesave).
Komuna e Mitrovicës së Veriut
Komunës së Mitrovicës së Veriut i janë miratuar gjithsej pesë projekte në vlerë të përgjithshme prej
mbi 3.4 milion euro. Pjesë e mostrës së auditimit në Komunën e Mitrovicës së Veriut ishin dy
projekte “Ndërtimi i sallës sportive” dhe “Instituti regjional i kulturës”.
Për projektin Ndërtimi i sallës sportive, sipas kërkesës së Komunës së Mitrovicës së Veriut, Bordi
e kishte miratuar afër 908,000 euro. Pak kohë pas nënshkrimit të kontratës për ndërtimin e sallës (e
nënshkruar në gusht të vitit 2016), Komuna e Mitrovicës kishte kërkuar mjete shtesë për shkak se
projekti kryesor nuk ishte hartuar si duhet pasi që në para-masë nuk ishin përfshirë sa duhet
materialet ndërtimore (armatura kryesisht). Prandaj, Bordi ia kishte miratuar shumën e dytë për
këtë projekt në vlerë rreth 201,000 euro, apo 22% më shumë krahasuar me shumën e parë. Kërkesa
për mjete shtesë, të nevojshme për të zbatuar këtë projekt, ishte bërë në shkurt të vitit 2017. Mjetet
shtesë nuk u vunë në dispozicion deri në gusht të vitit 2018, prandaj kishte ngecje në zbatim të
projektit.
Si rezultat i kësaj, qytetarët vetëm pas afërsisht katër vitesh prej se është aprovuar projekti do të
kenë mundësi të shfrytëzojnë sallën që ka përfunduar, e që është funksionalizuar tërësisht në fund
të tetorit 2019.
Nga vëzhgimi në terren (shih foton 2 më poshtë) kemi konstatuar se ky projekt është i gatshëm për
të qenë në dispozicion të qytetarëve, pasi që salla ka hapësirë të paracaktuar për shikues, zhveshtore
për sportistë dhe mundëson që pos sportit të basketbollit, të zhvillohet edhe sporti i hendbollit dhe
futbollit të vogël si dhe sportet tjera të parapara të zhvillohen në salla të mbyllura.

25

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

Foto 2. Salla Sportive në Komunën e Mitrovicës së Veriut

Komuna e Mitrovicës së Veriut ende nuk kishte caktuar një administrator që të menaxhojë sallën
sportive ose që ta dorëzojë tek ndonjë asociacion sportiv për shkak se projekti ende nuk është
funksionalizuar plotësisht. Përderisa komuna nuk e bënë një gjë të tillë qytetarët nuk mund të
informohen për kohën se kur mund të shfrytëzohet kompleksi për të ushtruar aktivitetet sportive.
Projekti Instituti regjional i kulturës për të cilin Bordi kishte miratuar mjete në vlerë afër 400,000
euro në qershor të vitit 2016, kërkesën për të cilin Komuna e Mitrovicës së Veriut e kishte dorëzuar
si koncept dokument me po këtë vlerë. Asnjë euro nuk ishte shpenzuar nga këto mjete për shkak se,
sipas zyrtarëve komunal, shuma e miratuar ishte e pamjaftueshme për të mbuluar kostot e projektit.
Përllogaritja e kostove pa zhvilluar një studim të mirëfilltë gjithëpërfshirës për projektin kishte për
pasojë kërkesë për mjete që nuk ishin të mjaftueshme për zbatim të projektit. Mungesa e mjeteve
kishte rezultuar me propozim për zëvendësim të projektit të parë me një tjetër. Si pasojë e kësaj,
mjetet e dedikuara kishin mbetur të pashfrytëzuara për më shumë se tre vite.
Pas një kohe relativisht të gjatë (gati katër vite) ndërtimi i sallës së sporteve kishte përfunduar dhe
është vënë plotësisht në dispozicion të qytetarëve tek pasi kishte përfunduar puna audituese në
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terren. Edhe pse zyrtarët komunal kanë pohuar se kjo e fundit i është dhënë në shfrytëzim qendrës
sportive, neve nuk na është ofruar dëshmi për këtë.
Duke pasur parasysh që njëri projekt kishte marrë kohë gati katër vite për t’u zbatuar, ndërsa tjetri
s’ka filluar ende, Komuna e Mitrovicës së Veriut nuk kishte arritur që brenda një kohe optimale t’i
bëjë projektet funksionale dhe t’i vë ato në dispozicion të qytetarëve. Si pasojë qytetarët ende nuk
mund t’i gëzojnë përfitimet nga këto projekte.
Komuna e Zubin Potokut
Komuna e Zubin Potokut kishte paraqitur nëntë kërkesa për financim të tetë projekteve gjatë
periudhës 2015-2018. Shuma e përgjithshme e mjeteve që ka përfituar Komuna e Zubin Potokut prej
mbi 2.5 milion euro ishte shpenzuar, ndër tjera, për: Ndërtimin e pishinës; Ndërtimin e shtigjeve të
atletikës dhe Ndërtimin e qendrës për sporte detare dhe ujore tek Liqeni Ujmanit/Gazivodës.
Për projektin Ndërtimi i pishinës komuna kishte dorëzuar kërkesë për një shumë prej 938,000 euro,
por Bordi i kishte aprovuar vetëm një pjesë (afër 440,000 euro) të shumës së kërkuar, e cila ishte e
mjaftueshme për të përfunduar vetëm punët e vrazhda të objektit. Kontrata për këtë projekt ishte
lidhur rreth shtatë muaj pas miratimit të këtyre mjeteve, ndërsa për financim të pjesës së mbetur të
projektit (faza e dytë) në vlerë prej 498,000 euro komuna kishte përgatitur kërkesën 2 muaj pas
përfundimit të punimeve të fazës së parë. Kërkesa e dytë për financim ishte miratuar 14 muaj pas
përgatitjes së kërkesës së komunës. Zbatimi i këtij projekti kishte kushtuar 934,000 euro dhe prej
fillimit të punimeve (nënshkrimi i kontratës për ndërtim) e deri në kohën e raportimit tonë kishin
kaluar 36 muaj, ndërsa projekti ende nuk ishte kompletuar në të gjitha aspektet. Disa hapësira në
objekt nuk ishin pajisur me gjërat e nevojshme. Sipas zyrtarëve, komuna planifikon të dorëzojë edhe
një kërkesë për fazën e tretë të këtij projekti për furnizim me pajisje për palestër dhe për rregullimin
e ambientit rreth ndërtesës ku ndodhet pishina. Komuna nuk kishte dorëzuar kërkesë tek Bordi për
këtë (gjatë kohës sa ishim në terren).
Financimi i pjesshëm (në faza) i projektit për ndërtim të pishinës nga ana e Bordit ishte shkaku
kryesor i prolongimit të zbatimit të projektit. Meqë mjetet shtesë për fazën e dytë të projektit ishin
miratuar 14 muaj pas paraqitjes së kërkesës së komunës tek Bordi, nga përfundimi i fazës së parë
deri të përfundimi i fazës së dytë kishin kaluar 32 muaj, ndërsa nga alokimi i mjeteve deri te zbatimi
i këtij projekti kishin kaluar gjithsej 45 muaj. Një performancë e tillë gjatë zbatimit të projekteve nuk
siguron zbatim efikas të projekteve.
Nga vëzhgimi ynë në terren (siç mund të shihet edhe në foto më poshtë), projekti i pishinës i
plotëson arsyeshëm nevojat e qytetarëve të cilët dëshirojnë ta frekuentojnë këtë objekt, ku pishina
me të gjitha objektet përcjellëse të nevojshme për zhvillimin e aktiviteteve të sporteve ujore mund
të shfrytëzohet për gara shkollore.
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Foto 3. Pishina në Komunën e Zubin Potokut

Komuna e Zubin Potokut nuk kishte ndërmarrë ende ndonjë hap për të caktuar ndonjë
administrator apo asociacion sportiv i cili do të menaxhonte objektin dhe të përcaktonte se kur
(orarin) të interesuarit do të mund ta përdorin pishinën.
Projekti për Ndërtimin e shtigjeve të atletikës në vlerë prej 123,000 euro, shuma për të cilin ishte
në dispozicion të komunës që nga dhjetori 2015 ishte realizuar plotësisht pas nëntë muajve. Shkak
për këtë kohëzgjatje ishte aktiviteti i prokurimit i cili ishte publikuar gjashtë muaj pas alokimit të
mjeteve për këtë projekt. Përndryshe OE fitues i kontratës e kishte kryer punën brenda afatit kohor
të përcaktuar në kontratë. Shtigjet e atletikës ishin ndërtuar në kuadër të një kompleksi ekzistues
sportiv i cili kishte një bord që menaxhon dhe mirëmban edhe këto shtigje. Shtigjet e atletikës ishin
në dispozicion të qytetarëve dhe nga vëzhgimi ynë në terren kemi vërejtur se shfrytëzohet nga
sportistë të ndryshëm.
Për projektin Qendra për sporte detare dhe ujore tek Liqeni Ujmanit/Gazivodës komuna kishte
pasur në dispozicion 178,000 euro nga Fondi që nga nëntori i vitit 2016. Ky projekt nuk kishte
përfunduar ende për shkak se kishte pasur rrëshqitje të dheut dhe punimet kishin filluar me vonesë.
Shkak tjetër për vonesë të përfundimit të punimeve mund të jetë se kompania e kontraktuar për
ndërtimin e objektit të lartpërmendur ishte e angazhuar njëkohësisht edhe në disa projekte të
ngjashme ndërtimi në komuna tjera (Mitrovicë e Veriut në dy projekte dhe një projekt në Zveçan),
andaj nuk ka arritur që të siguroj përfundimin e punimeve me kohë. Zyrtarët komunal nuk ishin në
gjendje të japin ndonjë shpjegim tjetër lidhur me ndërprerjen e punimeve në këtë projekt.
Komuna e Zubin Potokut edhe pse kishte vonesa në zbatim të projekteve, kishte arritur që të vë në
dispozicion të qytetarëve dy prej tri projekteve të financuara nga Fondi, që ishin pjesë e mostrës
sonë. Projekti i shtigjeve të atletikës ishte në dispozicion dhe shfrytëzohet nga qytetarët. Projekti i
pishinës ishte pjesërisht në dispozicion, ende nuk mund të shfrytëzohet plotësisht nga qytetarët për
shkak se nuk ishte kompletuar me të gjitha pajisjet e parapara nga komuna. Derisa, projekti për
qendrën për sporte detare dhe ujore tek Liqeni Ujmanit/Gazivodës nuk ishte funksionalizuar ende.
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3

Të hyrat e mbledhura në Fond ndër vite

Që nga themelimi i tij në vitin 2013 e deri me 19 shtator 2019 në Fond ishin mbledhur mbi 15.6 milion
euro dhe nga to ishin afër 11 milion euro të alokuara ndërsa ishin shpenzuar 8.6 milion euro.
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Grafiku 2 Të hyrat e mbledhura në fond 2013-2019
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Grafiku i mësipërm shpreh se si të hyrat në këtë fond vit pas viti kanë shënuar rënie. Kemi analizuar
të dhënat e Doganës në përpjekje për të gjetur shkaqet e mundshme të rënies së të hyrave.
Është e pamundur të përcaktohet burimi i të hyrave për vitin 2014 sepse subjektet nga të cilët ishte
mbledhur detyrimi doganor dhe tatimi në vlerën e shtuar nuk ishin formalisht të regjistruara në
regjistrin e bizneseve. Nga të dhënat e Doganës kemi vërejtur se afër 4.2 milion euro ishin mbledhur
nga subjekte të paregjistruara. Vitin 2015 nga subjekte të paregjistruara ishin mbledhur afër 770,000
euro, ndërsa në vitet pasuese të gjitha subjektet që kishin paguar detyrimin doganor dhe tatimin e
vlerës së shtuar ishin formalisht të regjistruara në regjistrin e bizneseve.
Nga gjithsej 269 subjekte sa kemi identifikuar në të dhënat e Doganës kemi identifikuar një biznes
që kishte kontribuar me afër 1.5 milion euro gjatë viteve 2015-2017 ndërsa në vitet 2018-2019 nuk
paraqitet fare si importues në këto dy pika doganore (ndërsa në pikat tjera doganore paraqitet me
një shumë simbolike). Shkak tjetër ishte se 75 subjekte që kishin kontribuar me afër 270,000 euro në
vitin 2015, nuk kanë kontribuar fare në vitet pasuese.
Bazuar në intervistat me zyrtarë doganor, shkak për këtë mund të jetë se këto subjekte në vend se
të furnizohen nga importi tani furnizohen nga tregu vendor, sepse çmimet vendore janë më të ulëta
në krahasim me çmimet e importit, ose kanë ndërprerë veprimtarinë e tyre (jo të gjitha janë biznese,
shumica prej tyre janë persona fizik). Ndërsa shpenzimet janë siç janë paraqitur në grafik.
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Grafiku 8 Shpenzimet e realizuara nga komunat 2016-2019
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Komunat kishin filluar të shpenzojnë mjetet e Fondit në vitin 2016 kur në Fond ishin në dispozicion
mbi 8.5 milion euro. Vitet vijuese Fondi ishte rritur edhe për afër 7 milion euro ndërsa deri më sot
(shtator 2019) ishin shpenzuar 8.6 milion euro. Aktualisht, në dispozicion të komunave janë edhe
afër 7 milion euro, nga të cilat 3 milion euro tashmë janë të alokuara, dhe mbesin 4.6 milion euro
për të cilat komunat do të duhet prezantojnë projekte dhe të garojnë mes vete për të siguruar
financim.
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4

Konkluzionet

Bazuar në gjetjet e auditimit përcjellës të Fondit Zhvillimor, në planet e veprimit dhe në veprimet e
ndërmarra nga entitetet e audituara arrijmë në përfundim se rekomandimet e Zyrës Kombëtare të
Auditimit ishin adresuar pjesërisht dhe se më shumë se gjysma e rekomandimeve mbeten për t’u
zbatuar plotësisht. Pasi që entitetet e audituara kishin pranuar raportin e auditimit tri nga gjithsej
shtatë prej tyre kishin hartuar dhe dorëzuar planin e veprimit, ndërsa katër entitete (komunat
veriore) nuk kishin dorëzuar fare plan veprimi.
Për Bordin, informimi mbi progresin e projekteve që financohen nga Fondi është i domosdoshëm
pasi që si vendimmarrës që është për financim të projekteve të ardhshme, vendimi për financimin
ose jo të projekteve ka nevojë të jetë i bazuar në realizimin e projekteve aktuale. Efikasiteti dhe
efektiviteti i komunave përfituese, përkatësisht, zbatimi i projekteve brenda afateve të parapara
kohore dhe buxheteve të miratuara si dhe vënia e tyre në dispozicion të qytetarëve, duhet të jenë
faktor që merret parasysh nga Bordi kur mblidhet për të shqyrtuar kërkesat e ardhshme për
financim të projekteve. Mirëpo në mungesë të informacionit lidhur me zbatimin e projekteve Bordi
nuk do të jetë në gjendje të marrë vendime të duhura prandaj sigurimi i informatës në këtë aspekt
është i domosdoshëm.
Situata politike në vend si pasojë e zgjedhjeve parlamentare dhe lokale në vitin 2017, pastaj
dorëheqja e katër kryetarëve të komunave veriore dhe zgjedhjet e jashtëzakonshme në katër
komunat veriore ishin disa nga faktorët që kishin ndikuar që Bordi të mos mbante takime mujore
siç kërkohet me terma të referencës së marrëveshjes së Brukselit dhe me rekomandim të ZKA-së
(rekomandimi 4 në raportin Fondi Zhvillimor). Mbledhjet e rralla të Bordit ishin një ndër faktorët
për prolongimin e zbatimit të projekteve sepse disa kërkesa për ri-financim të projekteve ishin
miratuar me vonesë mu për shkak se Bordi nuk ishte mbledhur/takuar rregullisht. Sigurisht që
nevoja për ri-financim të projekteve nuk do të ishte paraqitur sikur komunat të kishin hartuar
projekte fillestare adekuate e njëkohësisht edhe Bordi nuk do t’i kishte miratuar si të tilla sikur të
kishte zbatuar rekomandimin e ZKA-së për të angazhuar ekspert të fushave përkatëse për
vlerësimin e projekteve specifike (rekomandimi 2 në raportin Fondi Zhvillimor) të dorëzuara nga
komunat tek Bordi.
Rritja e bashkëpunimit mes MF dhe komunave kishte rezultuar me përmirësim të raportimit
financiar sepse kishte përmirësim në procesin e regjistrimit të shpenzimeve në SIMFK dhe
kategorizimit të tyre në kategori ekonomike. Kjo është e domosdoshme si parakusht për një
raportim të duhur financiar. Me këtë veprim nga ana e MF dhe komunave ishin adresuar tri
rekomandime të ZKA-së (rekomandimi 6, 7 dhe 11 në raportin Fondi Zhvillimor) megjithatë për t’u
zbatuar plotësisht këto rekomandime duhet përpjekje shtesë nga ana e MF-së dhe komunave.
Dogana kishte adresuar rekomandimin e ZKA-së (rekomandimi 8 në raportin Fondi Zhvillimor)
duke shqyrtuar mundësinë e vendosjes së agjentëve doganor në pikat kufitare. Bazuar në analizën
e rrethanave, nevojave dhe mundësive Dogana kishte arritur në përfundim se vendosja e agjentëve
doganor nuk ishte e nevojshme.
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Projektet që ishin financuar nga Fondi nuk kishin kaluar paraprakisht nëpër seanca dëgjimore me
qytetarë pavarësisht se komunat kishin mbajtur dëgjime të tilla por projektet e financuara nga Fondi
nuk ishin pjesë e tyre (rekomandimi 9 në raportin Fondi Zhvillimor). Mos konsultimi me qytetarët
e bën komunën jo të hapur dhe më shumë autokratike se sa demokratike. Të qenit jo të hapur ndaj
qytetarëve rezulton me mospërfillje të nevojave, kërkesave dhe pikëpamjeve të qytetarëve për
zhvillimin e komunës. Në mungesë të konsultimeve me qytetarët komuna mund të marrë vendime
që nuk janë në interesin më të mirë të qytetarëve.
Çështja e avanseve kryesisht ishte adresuar nga komunat, me përjashtim të Komunës së Zveçanit e
cila kishte vazhduar të japë avanse përtej limiteve të përcaktuara me ligj (rekomandimi 12 në
raportin Fondi Zhvillimor). Kjo praktikë paraqet rrezik për komunën, menaxhimi i të cilit pastaj
mund të kërkojë përpjekje më të mëdha nga ana e komunës në rast se OE dështon ta zbatojë
kontratën sipas kushteve të përcaktuara paraprakisht.
Komunat nuk kishin bërë një analizë të shkaqeve për mos zbatim të projekteve sipas planeve
(rekomandimi 13 në raportin Fondi Zhvillimor). Mungesa e një sistemi efektiv të raportimit nëpër
komuna lidhur me zhvillimin e projekteve, me pengesat dhe vështirësitë gjatë zbatimit të tyre,
rezulton në mungesë informacioni, ndërsa mungesa e informacionit në kohë të duhur bën që
komunat mos të ndërmarrin masa për zgjidhjen e problemeve eventuale lidhur me projektet.
Mungesa e kontrolleve në të gjitha fazat e zhvillimit të projekteve, që nga ideja e pastaj në fazat tjera
të zhvillimit deri në zbatim të plotë të tyre, për pasojë kishte prolongimin e zbatimit të projekteve
përtej afateve të përcaktuara apo afateve optimale Përfundimisht projektet që i dedikohen
qytetarëve nuk janë në dispozicion të tyre me kohë ose edhe pse projektet janë përfunduar, qytetarët
nuk kanë asnjë dobi prej tyre.
Mos adresimi i rekomandimeve ose adresimi i pjesshëm i tyre nënkupton se nuk kishte përmirësim
të mjaftueshëm të proceseve dhe nuk kishte menaxhim më të mirë në aspektin financiar dhe
operativ.

32

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

5

Rekomandimet

Bazuar në gjendjen e adresimit të rekomandimeve nga ana e entiteteve të audituara, vlerësojmë se
veprimet e deritanishme nuk janë të mjaftueshme për t’u siguruar zbatimi efikas dhe efektiv i
projekteve të financuara nga Fondi Zhvillimor i Mirëbesimit, prandaj rekomandojmë:
•

Entitetet e audituara, në veçanti komunat, të përgatisin planet e tyre përkatëse të veprimit
për zbatimin e rekomandimeve të auditimit dhe t’i dërgojnë ato tek Zyra Kombëtare e
Auditimit jo më vonë se 30 ditë pas pranimit të raportit final të këtij auditimi. Këto plane
duhet të përfshijnë veprimet për rekomandimet e pa zbatuara të raportit Fondi Zhvillimor
2017 dhe rekomandimet nga ky auditim përcjellës. Të gjitha palët e përfshira të rrisin
bashkëpunimin mes veti dhe të ndërmarrin veprime konkrete për të zbatuar të gjitha
rekomandimet e raportit Fondi Zhvillimor 2017.

Që projektet të zbatohen në mënyrë efikase dhe efektive rekomandojmë që komunat:
•

Të sigurohen se për secilin projekt të caktohet një zyrtar përgjegjës (menaxher projekti) që
nga miratimi i tij në fazën konceptuale e deri vënien e tij në dispozicion të qytetarëve;

•

Të sigurohen që kërkesat për financim të projekteve, drejtuar Bordit menaxhues, të jenë
plota; dhe

•

Të gjejnë mënyra që t’i vënë në dispozicion të qytetarëve projektet që janë përfunduar, por
që ende nuk janë funksionalizuar.

Që projektet të zbatohen në mënyrë efikase dhe efektive rekomandojmë që Bordi:
•

Të sigurohet që kërkesat për financim të projekteve që pranon nga komunat të jenë të plota
në të gjitha aspektet, dhe vetëm si të tilla t’i miratojë; dhe

•

Vendimet për financim të projekteve të reja t’i bazojë në rezultatet e projekteve të financuara
paraprakisht, gjegjësisht në performancën e komunave.
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Shtojca 1 - Kriteret e auditimit, metodologjia dhe fushëveprimi
Objektivi primarë i këtij auditimi është të vlerësojmë nivelin e zbatimit të rekomandimeve të dhëna
në raportin e auditimit Fondi Zhvillimor. Objektivi i dytë e këtij auditimi është të vlerësojmë nëse
komunat i kanë vënë në dispozicion të qytetarëve projektet e financuara nga Fondi dhe nëse
qytetarët janë duke përfituar nga këto projekte.
Fokusi i këtij auditimi është vlerësimi i masave që janë ndërmarrë nga entitetet përgjegjëse: Bordi
Menaxhues i Fondit, Ministria e Financave, Dogana e Kosovës dhe komunat: Mitrovicë e Veriut,
Zubin Potok, Leposaviq dhe Zveçan, për të siguruar shpenzim të Fondit në pajtim me ligjet dhe
parimet e menaxhimit të shëndoshë financiar.
Janë vlerësuar masat që ka ndërmarrë Bordi Menaxhues për të siguruar miratim të duhur të
projekteve duke i shqyrtuar ato në të gjitha aspektet para miratimit.
Janë vlerësuar masat e ndërmarra nga Ministria e Financave për të siguruar përfshirjen e projekteve
të aprovuara në Ligjin e Buxhetit.
Janë vlerësuar veprimet që ka ndërmarrë Dogana e Kosovës për të shqyrtuar vendosjen e agjentëve
doganor në pika kufitare.
Janë vlerësuar aktivitetet që kanë ndërmarrë katër komunat përfituese për t’u siguruar se projektet
e propozuara janë në interesin më të mirë të qytetarëve dhe që janë zbatuar në pajtim me ligjet dhe
rregulloret kombëtare.

Fushëveprimi i auditimit
Ky auditim ka mbuluar periudhën 2017-2019 (qershor 2019) për të vlerësuar nëse janë zbatuar, apo
deri në çfarë niveli janë zbatuar rekomandimet e dhëna në raportin e auditimit të vitit 2017.
Për objektivin e dytë fushëveprimi i auditimit përfshinë periudhën kohore prej themelimit të Fondit
e deri në shtator 2019. Gjithsej 29 projekte në vlerë prej 11 milion euro ishin financuar nga Fondi prej
të cilave 19 janë projekte infrastrukturore vlera e të cilave është mbi 8,3 milion euro ose afër 76% e
gjithë vlerës së projekteve të financuara nga Fondi.
Tabela 3 Projektet infrastrukturore dhe numri i tyre sipas komunave
Komuna

Vlera e projekteve

Numri i projekteve

Mitrovicë e Veriut

3,016,000

4

Zveçan

2,427,000

7

Zubin Potok

1,998,000

5

916,000

3

8,357,000

19

Leposaviq
Gjithsej
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Prej këtyre 19 projekteve, me gjykim profesional kemi përzgjedhur 9 projekte për t’i audituar, me
fokus të veçantë ato që kanë të bëjnë me sportin dhe kulturën për shkak se prej tyre kanë dobi më
shumë qytetarë. Vlera e mostrës është mbi 4 milion euro.
Tabela 4 Mostra e projekteve për auditim
Komuna

Zubin Potok
Zubin Potok
Zubin Potok
Zveçan
Zveçan
Zveçan
Mitrovicë e Veriut
Mitrovicë e Veriut
Leposaviq

Emri i projektit

Ndërtimi i pishinës
Ndërtimi i shtigjeve të atletikës
Qendra për sporte ujore – liqeni i Ujmanit/Gazivodës
Ndërtimi i rezervuarit për ujë të pijshëm
Zhvillimi i zonës urbane
Ndërtimi i qendrës rinore dhe shpronësimi
Ndërtimi i sallës së sporteve
Instituti regjional i kulturës
Ndërtimi dhe rehabilitimi i objekteve kulturore dhe
sportive

Shuma e
transferuar
(rrumbullakuar)
në euro
938,000
123,000
350,000
461,000
289,000
356,000
908,000
400,000
220,000

Qasja e auditimit/Kriteret e Auditimit
Kriteret kyçe për këtë auditim përcjellës janë rekomandimet e dhëna në raportin e auditimit Fondi
Zhvillimor, kundrejt të cilave janë vlerësuar masat e ndërmarra nga entitetet përgjegjëse për
zbatimin e rekomandimeve.
Gjendja faktike krahasuar me gjendjen e dëshirueshme është parametri i cili përcakton nivelin e
implementimit të rekomandimeve të dhëna në raportin Fondi Zhvillimor.
Kriteret për objektivin e dytë janë14:
1. Projektet duhet të jenë në dispozicion dhe qytetarët duhet të kenë qasje të lehtë në projektet
e komunës (a janë të qasshme, a janë vënë në dispozicion të qytetarëve);
2. Projektet duhet t’i plotësojë nevoja të arsyeshme të qytetarëve, d.m.th. komunat do të marrin
parasysh propozimet e qytetarëve që janë në pajtim me objektivat e komunës për zhvillim
ekonomik ose social
3. Informimi për disponueshmërinë e projekteve duhet të jetë i qartë dhe konstant, d.m.th. do
t’i njoftojnë qytetarët përmes mediave, afisheve apo formave tjera të njoftimit për datat kur

14

House of Commons Committee of Public Accounts, Delivering high quality public services for all, Sixty–third Report
of Session 2005–06
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objektet janë në dispozicion për aktivitete të caktuara, orarin e punës, aktivitetet që
zhvillohen në to etj.

Metodologjia e auditimit
Për të kryer këtë auditim kemi zhvilluar intervista me zyrtarët përgjegjës, kemi bërë analizë të të
dhënave financiare dhe atyre operative të projekteve, kemi inspektuar projektet e zbatuara dhe ato
në zbatim, duke krahasuar gjendjen e kaluar (2013-2017) me gjendjen aktuale (2017-2019).
Metodologjia që është zbatuar për objektiven e parë është si më poshtë:
•

Rishikim i legjislacionit;

•

Intervistë me Sekretarinë e Bordit;

•

Analiza e dokumenteve: projekteve të prezantuara nga komunat për miratim nga Bordi.

•

Intervista me përgjegjësit në MF: Shefi i Divizionit të buxhetit komunal, analistin buxhetor;

•

Analizë e Ligjit të Buxhetit 2016-2019.

•

Intervistë me Drejtorin e Doganës;

•

Analiza e të dhënave të Doganës mbi importin në komunat veriore dhe importin në
përgjithësi.

•

Intervista me përgjegjësit komunal për propozim të projekteve;

•

Shqyrtimi i dokumenteve relevante: prioritizimi i projekteve; dëgjimet publike; dizajnin e
projekteve dhe përllogaritjen e kostove;

•

Vlerësimi i aktiviteteve të menaxherëve të projektit dhe shqyrtimi i raporteve që kanë
hartuar;

•

Inspektime në terren, lokacionet ku janë zbatuar projektet.

Për objektiven e dytë është zbatuar metodologjia në vijim:
•

Analizë e progresit të projekteve në aspektin financiar (shpenzimi i mjeteve të alokuara për
secilin projekt mostër);

•

Analizë e progresit të zbatimit të projekteve, (inspektimi fizik i objekteve).
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Shtojca 2 Letërkonfirmimet
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