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“Transparenca dhe llogaridhënia në procesin e financimit të organizatave jo-qeveritare” 
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1 Standardet dhe udhëzimet për auditimin e performancës bazuar në Standardet e Auditimit të ONISA-s dhe 
përvoja praktike

2  Ekonomia - Parimi i ekonomisë nënkupton minimizimin e kostos së burimeve. Burimet e përdorura duhet të jenë 
në dispozicion në kohën e duhur, në sasinë dhe cilësinë e duhur dhe në çmimin më të mirë të mundshëm.

3  Efikasiteti - Parimi i efikasitetit nënkupton marrjen e maksimumit nga burimet në dispozicion. Ka të bëjë me 
lidhjen mes burimeve të përfshira dhe rezultatit të dhënë në aspektin e sasisë, cilësisë dhe kohës.

4  Efektiviteti - Parimi i efektivitetit nënkupton arritjen e objektivave të paracaktuara dhe arritjen e rezultateve të 
pritshme.

http://zka-rks.org
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Përmbledhje e përgjithshme 
Zyra Kombëtare e Auditimit ka kryer auditimin e performancës “Transparenca dhe 
llogaridhënia në procesin e financimit të organizatave jo-qeveritare”. Objektivë e këtij 
auditimi ishte të vlerësojmë nëse procesi i financimit të organizatave jo-qeveritare është 
menaxhuar si duhet, ofron transparencë të plotë, është konkurrues dhe zbatimi i projekteve 
dhe programeve të organizatave jo-qeveritare  i përgjigjet prioriteteve dhe arrin qëllimet e 
synuara të institucioneve publike.

Subjektet e auditimit ishin Zyra e Kryeministrit, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe 
Komuna e Prishtinës. 

Konkluzioni i auditimit është se institucionet e audituara kanë hartuar plane të bazuara 
në nevoja, politika programore dhe strategji në planifikimin e objektivave strategjike për 
financimin e organizatave jo-qeveritare, megjithatë, zbatimi i tyre përcjellët me mangësi të 
theksuara. Mangësitë e identifikuara rrezikojnë llogaridhënien, transparencën, konkurrencën 
dhe arritjen e qëllimeve të synuara me financimin e  organizatave jo-qeveritare.

Mungesë e transparencës dhe konkurrencës gjatë financimit të organizatave jo-qeveritare. 
Institucionet publike kanë realizuar financimet direkte të projekteve të ndryshme pa thirrje 
publike, pa plotësimin e kritereve dhe vetëm me vendime të kryesuesve të institucioneve 
publike. Kishte raste të financimit të organizatave të cilat kanë përfituar fonde nga më shumë 
se një burim i financimit publik për të njëjtin projekt. Në rastet kur kishte thirrje publike ato 
nuk ishin në harmoni me kriteret e përcaktuara dhe si të tilla nuk ishin të qarta. Po ashtu, 
vlerësimet e komisioneve ishin të mangëta dhe nuk janë realizuar sipas kërkesave. Për më 
shumë, kishte rast kur ishte financuar organizata edhe pse kishte konflikt interesi dhe kur 
përfituesit nuk ishin të regjistruar si organizata jo-qeveritare. Si rezultat, procesi i financimit 
të përfituesve nuk ishte transparent dhe kishte mungesë të konkurrencës. 

Mungesa e raportimit dhe monitorimit të projekteve ka pamundësuar vlerësimin nëse 
janë arritur rezultatet e synuara për projektet e financuara. Zyra e Kryeministrit, Ministria 
e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Komuna e Prishtinës nuk kanë realizuar monitorimin e 
projekteve të financuara. Këto institucione nuk kanë bërë përpjekje minimale për të caktuar 
persona përgjegjës për të monitoruar projektet. Për më tepër, institucionet e audituara nuk 
kanë arritur të mbajnë përgjegjëse organizatat jo-qeveritare për të ofruar raportet e zbatimit 
të projektit.  Si rezultat i mungesës së monitorimit dhe mungesës së raportimit nuk ka një 
pasqyrë mbi rezultatet e arritura të projekteve dhe kjo rrezikon arritjen e qëllimeve të synuara.

Prandaj, bazuar në konkludimet e përgjithshme dhe gjetjet e identifikuara nga auditimi, 
vlerësojmë se ka nevojë për përmirësimin e procesit të financimit të organizatave jo-qeveritare 
nga institucionet publike si në nivelin qendror po ashtu edhe në atë lokal. 

Rezultatet e auditimit tregojnë se menaxhimi, transparenca dhe llogaridhënia në procesin e 
financimit të organizatave jo-qeveritare kanë nevojë të përmirësohen. Me qëllim të adresimit 
të shpejtë të çështjeve rreth menaxhimit të procesit kemi dhënë gjithsej 9 rekomandime të 
auditimit për institucionet përgjegjëse të cilat janë paraqitur në kapitullin 5 të këtij raporti.
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Përgjigja e palëve tё përfshira nё auditim

Zyra e Kryeministrit dhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit janë pajtuar me gjetjet dhe 
konkluzionet e auditimit, si dhe janë zotuar se do t’i adresojnë të gjitha rekomandimet e 
dhëna. Ndërsa, nuk kemi pranuar përgjigje nga Komuna e Prishtinës. Inkurajojmë subjektet 
e përfshira në këtë auditim që ti bëjnë të gjitha përpjekjet për t’i adresuar rekomandimet e 
dhëna.
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1. Hyrje 
Organizatat jo-qeveritare (më tutje OJQ) veprojnë në promovimin e zhvillimit lokal, kombëtar 
dhe ndërkombëtar dhe përmes shërbimeve që ofrojnë ato ndihmojnë në zgjidhjen e problemeve 
shoqërore, individuale, grupore ose më gjerë. Ndikimi dhe numri i OJQ-ve të regjistruara 
në Kosovë është rritur dukshëm pas vitit 1999 dhe ato kanë rritur shumëllojshmërinë e 
aktiviteteve të tyre, duke u përqendruar në tema si: të drejtat e njeriut, arsim, shëndetësi, 
qeverisje, mbrojtjen e të varfërve, etj.

Roli i OJQ-ve konsiston në ofrimin e shërbimeve në shoqëri, siç janë shërbimet bazike 
shëndetësore, lobimi apo aktivizimi për çështje dhe probleme të ndryshme, vëzhgimi apo 
monitorimi i veprimeve që ndërmerren nga ana e qeverisë si dhe krijimi i një shoqërie  
aktive qytetare. Për të realizuar këto përgjegjësi si dhe për të kontribuar drejt një zhvillimi të 
qëndrueshëm të vendit, për OJQ-të është më se e nevojshme të kenë financimin e duhur si dhe 
kapacitetet dhe ekspertizën e nevojshme5. 

OJQ-të edhe pse janë organizata të pavarura nga qeveria, disa prej tyre që janë më të vogla 
dhe veprojnë kryesisht në aspektin lokal brenda territorit të një komune, mbështetje financiare 
marrin nga e njëjta komunë ku edhe veprojnë. Mirëpo, ka raste që disa OJQ ushtrojnë 
veprimtarinë e tyre në disa komuna dhe që përfitojnë mjete financiare nga më shumë se një 
komunë. Në vitin 2017, është miratuar Rregullorja mbi Kriteret, Standardet dhe Procedurat e 
Financimit Publik të OJQ-ve (Rregullorja) nga Ministria e Financave, ku përmblidhen kritere 
për gjithë ciklin e mbështetjes financiare6.

OJQ-të lokale kanë mbështetje të konsiderueshme nga Bashkimi Evropian nëpërmjet 
fondeve të Instrumentit për Ndihmën e Para-Anëtarësimit (IPA), ku përmes kësaj mbështetje 
synohet ndërtimi i demokracive më të forta, përmirësimi i sistemeve të përgjegjshmërisë dhe 
përfundimisht arritja e politikave më të mira për zhvillimin ekonomik dhe shoqëror7.

Gjatë vitit 2019, totali i financimit të projekteve dhe programeve të OJQ-ve nga fondet publike 
ishte në vlerë rreth 21 milion euro. Në grafikun në vijim është e paraqitur përqindja e financimit 
të OJQ-ve sipas institucioneve publike që kanë ofruar financimin publik8.

5 Henon S., Randel J. dhe Stirk Ch. Iniciativat e Zhvillimit (OECD 2014). Roli i ndryshueshëm i OJQ-ve dhe shoqërisë 
civile në financimin e zhvillimit të qëndrueshëm, Pjesa I, Kapitulli 9, Raporti për Zhvillim dhe Bashkëpunim 2014, 
Mobilizimi i Burimeve për Zhvillim të Qëndrueshëm.

6 Rregullorja MF-Nr.04-2017 Mbi Kriteret, Standardet dhe Procedurat e Financimit Publik të OJQ-ve.
7 Instrumenti për Ndihmën e Para-Anëtarësimit (IPA II) 2014-2020.: Kosova - Programi i Lehtësimit dhe Mediave të 

Shoqërisë Civile 2018-2019.
8 Raporti vjetor për mbështetjen financiare publike për organizatat jo-qeveritare në Republikën e Kosovës për vitin 

2019 - ZQM.
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Grafiku 1. Përqindja e totalit të financimit të OJQ-ve sipas institucioneve publike

9 Raporti i Progresit i Komisionit Evropian për Kosovën (2019).
10 Raportet vjetore për mbështetjen financiare publike për OJQ-të në RKS (për vitet 2018 dhe 2019).
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Nga totali i financimit publik për OJQ-të gjatë vitit 2019, përqindjen më të madhe të financimit 
e kanë ministritë, pasuar nga komunat, rezervat shtetërore dhe Zyra e Kryeministrit (ZKM). 
Ministritë të cilat kanë qenë financueset më të mëdha të OJQ-ve ishin Ministria e Kulturës, 
Rinisë dhe Sportit (rreth 4.4 milion euro), pasuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik (rreth 
4 milion euro) dhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (rreth 1.7 milion euro). 
ZKM ka financuar OJQ-të me rreth 516,000 euro dhe 867,725 euro me vendime të Qeverisë 
nga Rezerva Shtetërore. Ndërsa nga niveli lokal, komuna e Prishtinës është mbështetësja më 
e madhe financiare e OJQ- ve e cila ka financuar me 651,956 euro pasuar nga ajo e Ferizajt me 
642,724 euro.

Fushat të cilat kanë përfituar në masë më të madhe nga fondet publike janë ajo e sportit, 
ambientit, barazisë gjinore, ndërmarrësisë dhe kategorive të prekura nga lufta.

1.1. Treguesit e problemit të fushës së audituar 

Ekzistojnë tregues të ndryshëm të problemit sa i përket procesit të financimit të OJQ-ve 
përmes fondeve publike.

Pavarësisht që procesi i financimit të OJQ-ve ka shënuar përmirësim në aspektin e rritjes 
së transparencës gjatë ndarjes së fondeve publike nga institucionet publike (IP)9, procesi i 
mbështetjes financiare në bazë të disa hulumtimeve karakterizohet me probleme të natyrave 
të ndryshme10.

Në vazhdim paraqesim problemet e identifikuara në fazën e planifikimit të këtij auditimi që 
kanë të bëjnë kryesisht me mungesën e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve 
publike IP gjatë procesit të financimit të OJQ-ve. 

•• Janë identifikuar raste të mbështetjes financiare publike në mënyrë direkte, pa shpallje dhe pa 
thirrje publike;

•• Janë financuar OJQ duke mos u respektuar kërkesat e Rregullores;
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•• Disa IP, edhe pse kanë shpallur thirrje publike për financim të OJQ-ve të njëjtat nuk kanë qenë 
plotësisht në pajtim me kërkesat e Rregullores ose nuk ishin në harmoni apo të ndërlidhura me 
prioritetet e institucioneve të definuara në dokumente strategjike. Po ashtu, janë identifikuar 
mangësi në procesin e vlerësimit nga komisioni vlerësues në ndarjen e fondeve11, dhe 

•• Sa i përket raportimit dhe publikimit të informatave lidhur me financimin publik të OJQ-ve për 
vitin 2019 nga ana e IP-ve janë identifikuar mangësi dhe ka mjaftë hapësirë për përmirësimin 
e gjendjes. Disa IP, nuk kanë publikuar raportet mbi financimin publik të OJQ-ve dhe nuk 
janë përcjellë tek Zyra për Qeverisje të Mirë (ZQM) siç kërkohet me Rregullore.

11  Raport vjetor për mbështetjen financiare publike për organizatat jo-qeveritare në Republikën e Kosovës për vitin 
2019-ZQM

Grafiku 2. Raportimi i IP-ve në nivelin qendror dhe lokal në ZQM për vitin 2019 
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Burimi: Raport vjetor për mbështetjen financiare publike për organizatat jo-qeveritare në Republikën e Kosovës, për 
vitin 2019-ZQM.

Grafiku 2 tregon për përqindjen e ultë të raportimit të institucioneve publike krahas kërkesave 
të Rregullores.
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Tregues të tjerë të problemit janë edhe mungesa e kapaciteteve teknike të disa prej ofruesve 
të financimit publik siç është monitorimi i ekzekutimit të projekteve për të përcjellë se a janë 
përmbushur detyrimet për ekzekutim efektiv të buxhetit të caktuar të tyre në përputhje me 
Rregulloren dhe procedurat e reja12. Po ashtu, burime të tjera kanë diskutuar që edhe aspekti 
i monitorimit të procesit të financimit publik të OJQ-ve ka nevojë për t’u përmirësuar pasi që 
ende nuk është në nivelin e dëshirueshëm13.

Treguesit e problemit të diskutuar më lartë na shpijnë në formulimin e problemit të auditimit 
si në vijim: ka indikacione që ofruesit e financimit publik nuk kanë ndërmarrë masat e nevojshme për të 
siguruar një sistem transparent dhe llogaridhënës të financimit publik të OJQ-ve dhe nuk kanë arritur 
të mbikëqyrin procesin e financimit të OJQ-ve në mënyrën e duhur me qëllim të verifikimit të arritjes 
së rezultateve të synuara.

12  Instrumenti për Ndihmën e Para-Anëtarësimit (IPA II) 2014-2020
13  Raportet vjetore për mbështetjen financiare publike për OJQ-të në RKS (për vitet 2018 dhe 2019).
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2. Objektiva dhe pyetjet e auditimit
Objektivë e këtij auditimi ishte të vlerësojmë nëse institucionet publike kanë arritur të 
menaxhojnë procesin e financimit të OJQ-ve në mënyrën e duhur, me transparencë të plotë si 
dhe nëse kanë siguruar që financimi i OJQ-ve/zbatimi i projekteve dhe programeve të OJQ-
ve i përgjigjet prioriteteve dhe nuk devijon nga qëllimi i synuar.

Për t’iu përgjigjur objektives së auditimit kemi parashtruar pyetjet e auditimit si në vijim:

1. A kanë arritur institucionet publike të menaxhojnë procesin e financimit të OJQ-ve në 
mënyrën e duhur dhe a kanë siguruar transparencë për shpenzimin e këtyre fondeve?

1.1   A kanë arritur institucionet publike të bëjnë analizimin e nevojave dhe prioritizimin 
e fushave për financimin e OJQ-ve?

1.2  A kanë përcaktuar kritere dhe procedura të qarta dhe objektive për financimin 
publik të OJQ-ve si dhe a janë zbatuar ato si duhet në përzgjedhjen e OJQ-ve?

1.3  A është transparent procesi i financimit të OJQ-ve nga IP-të?

1.4  A kanë arritur institucionet publike rezultatet e synuara përmes financimit  
të OJQ-ve?

Ky auditim ka përfshirë një vlerësim të aktiviteteve dhe masave të ndërmarra gjatë vitit 2019, 
ndërkaq për kryerjen e analizave krahasimore janë përfshirë  aktivitetet dhe masat e ndërmarra 
gjatë vitit 2020. Pjesë e fushëveprimit të këtij auditimi janë Zyra e Kryeministrit (konkretisht 
Zyra për Qeverisje të Mirë, Zyra për Çështje të Komuniteteve, Zyra e Komisionerit për Gjuhë, 
Zyra për Barazi Gjinore dhe Zyra e Koordinatorit Nacional për Kulturë, Rini dhe Sport14), 
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Komuna e Prishtinës.

Metodologjia e detajuar e auditimit e aplikuar gjatë këtij auditimi, kriteret e auditimit dhe 
fushëveprimi i auditimit janë paraqitur në Shtojcën 1, ndërsa përshkrimi detaj i sistemit dhe 
përgjegjësitë e palëve relevante janë të paraqitura në shtojcën 2 të këtij raporti.

14 Kjo zyrë është shuar dhe nuk është ekzistente nga  Raportet vjetore për mbështetjen financiare publike për OJQ-të 
në RKS (për vitet 2018 dhe 2019).viti 2020.
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3. Gjetjet e auditimit
Në këtë kapitull janë prezantuar gjetjet e auditimit që kanë të bëjnë me aktivitetet e palëve 
përgjegjëse për financimin e OJQ-ve dhe realizimin e objektivave të tyre strategjike në fusha 
të ndryshme sociale dhe ekonomike. Gjetjet janë strukturuar në dy seksione të ndërlidhura 
me pyetjet e auditimit. 

Gjetjet janë rezultat i analizimit dhe vlerësimit të dokumentacionit, auditimit të proceseve, 
intervistave me zyrtarë përgjegjës dhe testimeve. Këto kanë shërbyer në dhënien e 
konkluzioneve të cilat janë paraqitur në Kapitullin 4 dhe rekomandimeve për përmirësimin e 
proceseve të cilat janë paraqitur në Kapitullin 5.

Pjesa e parë mbulon vlerësimin e nevojave, prioritizimin dhe caktimin e objektivave 
strategjike. Përshtatja e aktiviteteve të IP-ve krahas objektivave strategjike gjatë procesit 
të financimit të OJQ-ve. Po ashtu, mbulon edhe procesin e shpalljes së kritereve, 
procedurave dhe objektivave  për financim dhe zbatimin e tyre gjatë procesit të 
vlerësimit të OJQ-ve. Përgjegjës për këtë aktivitetet janë IP-të: Zyra e Kryeministrit, 
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Komuna e Prishtinës. Përgjegjëse për këtë 
pjesë po ashtu janë dhe OJQ-të për realizimin e projekteve krahas fondeve të përfituara. 

Pjesa e dytë mbulon procesin e financimit të OJQ-ve nga IP-të përmes një vlerësimi real 
dhe përcjellja e zbatimit të projektit; me theks të veçantë monitorimi i projektit nga IP-
ja dhe përcjellja e tij përmes një vlerësimi mbi arritjen e qëllimeve të synuara. Për këtë, 
përgjegjëse janë Zyra e Kryeministrit (konkretisht Zyra për Qeverisje të Mirë dhe Zyrat 
financuese në kuadër të Zyrës së Kryeministrit), Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit 
dhe Komuna e Prishtinës.

Pjesa e parë është paraqitur në kapitullin 3.1 dhe 3.2 e cila ka rezultuar me gjashtë gjetje të 
auditimit, ndërsa pjesa e dytë është paraqitur në kapitullin 3.3 e cila ka rezultuar me katër 
gjetje të auditimit.

3.1. Zbatimi i objektivave dhe prioriteteve strategjike të 
IP-ve është realizuar me mangësi të theksuara

IP-të bazuar në nevojat e tyre duhet të hartojnë strategjitë sektoriale dhe në bazë të tyre përgatisin dhe 
zhvillojnë planet vjetore. Në këto plane duhet të caktohen prioritetet dhe objektivat e qarta strategjike 
për zhvillimin dhe përmirësimin e fushave të ndryshme sociale dhe ekonomike përmes financimit dhe 
angazhimit të OJQ-ve.

Nga 62 mostrat e analizuara në të gjitha IP-të gjatë vitit 2019, kemi vlerësuar se kishin plane 
strategjike dhe politika programore në të cilat kishin përcaktuar objektiva dhe prioritete në 
masë të madhe, megjithatë zbatimi i këtyre planeve dhe politikave ishte zbatuar me mangësi 
të shumta. Mangësitë e identifikuara sikurse janë financimet e realizuara të OJQ-ve në 
mënyrë direkte pa thirrje publike, mungesa e raporteve të zbatimit, dështimi në procesin e 
monitorimit, financimet pa plotësimin e kritereve dhe financimet e dyfishta janë ato të cilat në 
mënyrë indirekte devijojnë objektivat strategjike.  
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3.1.1. Financime direkte pa thirrje publike dhe pa plotësimin e 
kritereve nga IP-të 

IP-të pas vlerësimit të nevojave dhe objektivave strategjike dhe në harmoni me planet vjetore duhet 
të hartojnë thirrjet publike përmes të cilave paraqesin kritere, standarde dhe procedura të qarta për 
të financuar OJQ-të për realizmin e projekteve. Procesi i financimit publik të OJQ-ve duhet të jetë 
transparent, që nënkupton se siguron informim të plotë, të qartë dhe në kohë të procedurave të aplikimit 
dhe kritereve të përzgjedhjes, dhe është i qasshëm për publikun e gjerë në ueb faqen e institucionit ku 
ofrohet financimi publik. Kriteri kryesor që duhet të plotësohet nga IP-të është shpallja publike dhe nëse 
ky kriter nuk plotësohet me automatizëm kriteret tjera nuk kërkohen fare nga OJQ-të.

IP-të përkundër faktit se ishin përgjegjëse dhe kishin të qartë kriteret të cilat përcaktojnë 
procesin e financimit të OJQ-ve, nuk kishin zbatuar kritere të rëndësishme duke filluar nga 
shpallja e thirrjes publike dhe kritere të tjera.

Në vijim kemi paraqitur financimet direkte të OJQ-ve nga institucionet publike të cilat nuk 
kanë bërë thirrje publike për financimin e OJQ-ve dhe kanë përzgjedhur OJQ-të pa ndjekur 
hapat dhe duke anashkaluar plotësimin e kritereve të nevojshme.

Grafiku 3. Financimet direkte të OJQ-ve nga institucionet publike, pa plotësimin e kritereve,  
gjatë vitit 2019.
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Financimet direkte të OJQ-ve në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit  

Në grafikun 3 janë paraqitur vlerat e financimeve direkte të OJQ-ve nga tri institucionet 
financuese publike. Nga vlera totale e mostrave të analizuara shohim se MKRS-ja ka financuar 
OJQ-të në mënyrë direkte pa thirrje publike, në një përqindje dukshëm më të madhe se 
institucionet tjera financuese. Këto financime kryesisht ishin realizuar nga Departamenti i 
Sportit. 

Në kuadër të Departamentit të Sportit financimet e tilla direkte kryesisht janë realizuar për 
përkrahjen e federatave dhe klubeve sportive, Komitetin Olimpik, etj. Këto financime janë të 
rregulluara me Ligjin për Sportin dhe Rregulloren për subvencionimin në fushën e kulturës, 
trashëgimisë kulturore, sportit, etj.15dhe si rezultat përjashtohen kriteret dhe procedurat e 
rregullores për financimin e OJQ-ve. 

Nga katër mostrat e përzgjedhura në Departamentin e Sportit dy prej tyre janë Federata e 
Basketbollit e cila ka përfituar fonde në vlerë prej 106,000 euro; Federatat e Skitarisë 21,456 euro, 
të cilat janë financuar sipas kritereve të Ligjit për Sportin dhe Rregullores për subvencionimin 
në fushën sportit. 

Ndërsa, dy mostrat tjera me tituj të projekteve “Sensibilizimi i të rinjve për mbarë Komunitetin” 
në vlerë prej  3,000 euro dhe “Pjesëmarrja në Maratonën e Shkupit – 2019” në vlerë prej 
1,663.43 euro edhe pse financimi i tyre nuk është i rregulluar me Ligjin për Sportin dhe për 
subvencionimin në fushën sportit, këto projekte janë financuar në mënyrë direkte duke mos 
zbatuar as kriteret e Rregullores për financimin e OJQ-ve. 

Nga Departamenti i Sportit lidhur me financimin e OJQ-ve në mënyrë direkte, pa thirrje 
publike dhe për të cilat nuk rregullohet financimi i tyre me Ligjin për Sportin kemi pranuar si 
arsyetim se këto financime janë realizuar duke u bazuar se janë nën petkun sportiv. Mirëpo, 
financimi direkt është i përcaktuar qartë me Rregulloren për financimin e OJQ-ve, andaj 
arsyetimi nuk qëndron. Megjithatë në takimin e realizuar me udhëheqësin e Departamentit të 
Sportit, ka pohuar se në të ardhmen do t’i plotësojnë kriteret e kërkuara dhe do të realizohen 
thirrjet publike për financim të OJQ-ve lidhur me aktivitetet sportive. 

Lidhur me financimet direkte pa thirrje publike, kemi analizuar edhe financimet nga 
departamentet tjera në kuadër të MKRS-së. Po ashtu edhe Departamenti i Trashëgimisë 
Kulturore ka përkrahur financiarisht OJQ-të në mënyrë direkte, pa thirrje publike për 
aktivitetet kulturore me tituj “Muzeu Etnografik në Kukaj” në vlerë prej 9,950 euro dhe 
projektin “Vallet e Karadakut –II” në vlerë prej 4,100 euro. Këto financime janë realizuar 
vetëm më kërkesë të OJQ-ve dhe nuk është dhënë ndonjë arsyetim tjetër nga ky departament 
për këtë formë të financimit.

Financimet direkte të OJQ-ve nga Zyra e Kryeministrit 

Nga ZKM  janë financuar OJQ në vlerë prej 41,000 euro në mënyrë direkte pa thirrje publike, 
pa vlerësim të projektit dhe pa komision vlerësues. Financimi i OJQ-së me titull të projektit 
“Manifestimi i Javës së Egjiptiane - 24 Qershori” ka përfituar fonde në vlerë prej 12,000 euro, 

15 Ligji Nr. 2003/24 Ligji i Sportit; Rregullore për subvencionimin e fushën e kulturës, trashëgimisë kulturore, rinisë 
dhe sportit, fq 10-12.
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financimi i OJQ-së me titull “Festimi i Pavarësisë“ në vlerë pre 9,000 euro dhe “Manifestimi 
i ditës së Komunitetit Turk” në vlerë prej 20,000 euro gjatë vitit 2019. 

Këto financime direkte janë arsyetuar përmes një vendimi të Qeverisë të vitit 2017 i cili kishte 
të bënte me financimin e festave të komuniteteve të Kosovës. Pavarësisht kësaj, ky vendim 
ishte për vitin 2017 andaj, kjo nuk e arsyeton financimin direkt pa thirrje publike për vitin 
2019.

Financimet direkte të OJQ-ve në Komunën e Prishtinës  

Nga 2 mostrat e analizuara (financimi i OJQ-ve për qëndrim ditor të fëmijëve në dy kopshte) i 
financuar me vendim të Kryetarit të Komunës kemi gjetur se janë përkrahur financiarisht në 
mënyrë direkte pa thirrje publike. Fillimisht dokumentacioni i ofruar është i mangët pasi që 
janë prezantuar vetëm financimet e fëmijëve për qëndrim ditor, ndërsa nuk ka dokumentacion 
tjetër mbështetës. Në mungesë të dokumentacionit ne nuk kemi mundur të vlerësojmë nëse 
është arritur qëllimi apo jo për këto dy projekte.

Komuna e Prishtinës ka financuar OJQ-të (konkretisht kopshtet parashkollore të regjistruara 
si OJQ)  në vlerë prej 10,480 euro dhe OJQ-në tjetër me titull të projektit “Njohja e vlerës së 
kulturës së qytetit të Prishtinës” në vlerë prej 1,500 euro duke mos ndjekur  procedurat dhe 
kriteret tjera për financimin e tyre.

Kryetari i Komunës ka pohuar se ka kufizime ligjore lidhur me financimin e kopshteve të cilat 
janë të regjistruara si OJQ megjithatë, ka treguar procedurat të cilat janë ndjekur për financimin 
e fëmijëve nëpër kopshte ku i është referuar Udhëzimit Administrativ16 për themelimin dhe 
financimin e kopshteve dhe për licencimin e institucioneve private arsimore dhe aftësuese 
profesionale para universitare në Komunën e Prishtinës me bazë në komunitet. 

Financimet direkte nga IP-të (ZKM, MKRS dhe KP) pa thirrje publike, dhe pa 
zbatimin e kritereve tjera gjatë procesit të financimit të OJQ-ve rrisin rrezikun 
për diskriminim, jo barazi në financimin e përfituesve dhe për keqpërdorimin e 
fondeve publike. Kjo nuk ofron transparencë në procesin e financimit dhe kufizon 
konkurrencën mes OJQ-ve. Si përfundim rrezikohet arritja e objektivave strategjike 
të IFP-ve duke pasur ndikim direkt në sferat e ndryshme të jetës së qytetarëve.

16  Udhëzimi Administrativ (MASHT)nr.17/2016 për kushtet dhe kriteret për licencimin e institucioneve private 
arsimore aftësuese profesionale dhe parauniversitare.

3.1.2. Përkrahja e OJQ-ve për projektet e njëjta nga më shumë se 
një IP

IP-të gjatë procesit të financimit të OJQ-ve duhet të sigurojnë që OJQ-të të mos kenë pranuar mjete 
nga financues tjerë publik  për të njëjtin projekt. Po ashtu, duhet të kujdesen që të mos ekzistojë ndonjë 
konflikt interesi në mes të aplikuesit dhe IP-së.
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Nga totali i 62 mostrave të analizuara të financimit të OJQ-ve në tri IP, në tabelën në vijim 
shohim se janë realizuar financime të dyfishta të projekteve të njëjta nga më shumë se një 
institucion publik. Gjashtë projektet e paraqitura në tabelë kanë përfituar fonde në KP dhe 
MKRS edhe nëpër institucionet tjera publike për të njëjtin projekt. Lidhur me këtë shohim 
se në këto dy institucione kanë dështuar kontrollet e brendshme lidhur me përcjelljen e 
financimeve të dyfishta.

17  Vlera prej 30,000 euro është një shumë e cila OJQ përgjegjëse për projektin në fjale përfiton fonde në mënyrë të 
vazhdueshme nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale për projektet të ndryshme përfshirë dhe projektin në 
fjalë.

Tabela 1. Projektet të cilat kanë përfituar fonde nga më shumë së një burim publik i financimit

Projekti

Subjektet e audituara Institucionet tjera financuese

Ministria 
e Kulturës, 
Rinisë dhe 

Sportit

Komuna e 
Prishtinës

Komuna e 
Prizrenit

Komuna e 
Rahovecit

Ministria e 
Punës dhe 

Mirëqenies 
Sociale

Ministria për 
Mjedis dhe 
Planifikim 
Hapësinor

Meeting of Styles €8,500 €8,000

Hasi Jehon €10,000 €5,000

Autostrada 
Biennale €7,000 €3,800 €5,500

Hardhfest €4,000 €20,000 €5,600

Muzeu 
Etnografik në 
Fshatin Kukaj

€9,950 €3,000

Strehim dhe 
përkujdesje për 
gra, vajza dhe 
fëmijë, viktima 
të dhunës në 
familje

€6,200 €30,00017

Komisionet e vlerësimit nuk kanë bërë përpjekje që të sigurojnë se OJQ-të nuk përfitojnë 
fonde nga IP-të tjera. Për më tepër, në deklaratën e financimit të dyfishtë e plotësuar nga 
OJQ përfituese me projektin në fushën e kulturës me titull “Hasi Jehon” në vlerë prej 10,000 
euro ka deklaruar se për të njëjtin projekt do të përfitojnë fonde edhe në IP tjera dhe është 
përkrahur nga komisioni.  

OJQ me projektin “Meeting of Styles” dhe OJQ me projektin “Strehim dhe përkujdesje për 
gra, vajza dhe fëmijë, viktima të dhunës në familje” kishin deklaruar se do të përfitojnë fonde 
edhe nga IP-të tjera, mirëpo përkundër kësaj komisioni vlerësues nuk kishte marrë hapa 
konkret për të ndaluar këtë.  

Në tabelën më lartë shohim se për gjashtë projektet a lartë-cekura janë bërë financime të 
dyfishta apo shumëfishta nga IP të ndryshme. Kjo tregon se nuk ka një mekanizëm i cili në 
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veçanti përcjellë dhe identifikon OJQ-të të cilat mund të përfitojnë potencialisht fonde nga 
më shume se një IP për të njëjtin projekt. Pavarësisht kësaj, komisionet vlerësuese në KP nuk 
kanë bërë përpjekje që të ndërpresin financimet e dyfishta edhe pse ishin të njoftuar përmes 
deklaratave të financimeve të dyfishta. 

Për më tepër, gjatë takimit me Kryetarin e komunës së Prishtinës, ka pohuar se për projekte 
të caktuara është e pamundur që të realizohen me vetëm një burim të financimit pasi që 
vlerësojnë se fondet vetëm nga një burim nuk janë të mjaftueshme për realizmin e projekteve. 

Përfitimi i fondeve të OJQ-ve nga më shumë se një burim i financimit lë hapësirë 
për keqpërdorim të fondeve publike dhe u pamundëson organizatave të tjera të 
përfitojnë fonde. Rrjedhimisht pamundëson realizimin e projekteve të rëndësishme 
për qytetaret.  Mungesa e mekanizmave përcjellës për këtë dhe mos angazhimi i 
duhur i komisioneve vlerësuese për të penguar financimet e dyfishta, ka bërë që OJQ-
të të përfitojnë fonde nga më shume se një burim i financimit publik.

3.2.  Mangësitë dhe dobësitë gjatë caktimit dhe zbatimit 
të kritereve në procesin e financimit të OJQ-ve dhe 
mungesa e transparencës.

3.2.1. Mangësitë në ofrimin e kritereve të qarta gjatë procesit të 
financimit të OJQ-ve

IP me qëllim të zbatimit te politikave të tyre strategjike në fusha të ndryshme duhet të shpallin thirrje 
publike për financimin e OJQ-ve. Këto thirrje duhet të jenë transparente, me kohë dhe të ofrojnë kritere 
të qarta. Aplikacionet e shpallura nga Komuna dhe të cilat duhet të plotësohen nga OJQ-të duhet të jenë 
të qasshme dhe të ofrojnë kritere të qarta në mënyrë që sigurojnë transparencë dhe konkurrueshmëri.

Procesi i financimit të OJQ-ve në KP është i rregulluar përmes rregullores për financimin 
e OJQ-ve, megjithatë ne kemi identifikuar se aplikacionet për përcaktimin e kritereve dhe 
procedurave për subvencionimin e OJQ-ve nuk ishin përditësuar dhe harmonizuar me këtë 
rregullore. Nga mostrat e analizuara në Komunën e Prishtinës, për dallim nga drejtoria e 
Mirëqenies Sociale e cila ka zbatuar kriteret e kërkuara, Drejtoria e Kulturës dhe Drejtoria 
e Sportit dhe Rinisë shpallin thirrje publike për financimin e OJQ-ve, mirëpo aplikacionet e 
publikuara të cilat duhet të plotësohen nga OJQ-të janë të mangëta dhe nuk përfshijnë një sërë 
kriteresh. 

Në formularin e aplikacionit mungon kërkesa për deklaratën e financimit të dyfishtë nga OJQ-
të dhe mungojnë disa kritere tjera në aplikacion si të dhënat e detajuara të OJQ-së, kapacitetet 
për përfundimin e projektit, relevanca e programit, etj.
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Po ashtu, nuk është plotësuar kriteri i vlerësimit të komisionit. Aplikacioni kërkon vlerësimin 
nga komisioni për secilin komponent mirëpo nga dëshmitë e siguruara vërehet se secili 
anëtar kishte dhënë vetëm një notë dhe një koment. Kjo mënyrë e vlerësimit lë hapësirë për 
subjektivizëm në vlerësim dhe dëmton kredibilitetin e procesit vlerësues.

Komuna e Prishtinës përdor platformën online ku bëhen shpalljet publike dhe pranohen 
aplikacionet e OJQ-ve për subvencionim. Kjo platformë në Komunë ofron aplikacionin për 
financimin e OJQ-ve, i cili ishte konform rregullores së Komunës për financim e cila nuk është 
e përditësuar me kriteret e Rregullores në fuqi nr. 04/2017 për financimin e OJQ-ve. 

KP nuk kishte bërë përpjekje të mjaftueshme për të përditësuar dhe harmonizuar aplikacionin 
me kërkesat e nevojshme në mënyrë që të siguroj një vlerësim real të OJQ-ve përfituese dhe 
të siguroj zbatimin e projekteve. Kjo mund të rezultojë në ndarjen e mjeteve për OJQ-të pa një 
vlerësim real duke rrezikuar po ashtu arritjen e qëllimeve të synuara. 

Megjithatë, në krahasim me KP-në, MKRS-ja dhe ZKM-ja ishin treguar të kujdesshme dhe 
kishin  përditësuar dhe harmonizuar aplikacionet me rregulloren në fuqi, duke ofruar kritere 
dhe procedura të qarta në lidhje me procesin e subvencionimit të OJQ-ve. 

3.2.2. Vlerësimet e OJQ-ve nga komisionet, pa plotësimin e 
kritereve

IP-të duhet të publikojnë thirrje publike për realizimin e projekteve duke kërkuar zbatimin e një sërë 
kriteresh nga OJQ-të për financimin e tyre. IP-të duhet të sigurojnë se OJQ-të plotësojnë kriteret e 
kërkuara përmes një vlerësimi real dhe të sigurojnë se OJQ-të kanë nënshkruar deklaratën e financimit 
të dyfishtë ku pohojnë se nuk do të përfitojnë fonde për të njëjtin projekt edhe nga institucione tjera.

MKRS themelon komisionet për vlerësimin e aplikacioneve të OJQ-ve të cilat bëjnë vlerësimin  
dhe rekomandojnë OJQ-të përfituese.

Në MKRS-ja kemi analizuar dokumentacionin e 20 mostrave për të cilat janë hapur shpallje 
publike për financimin e OJQ-ve gjatë vitit 2019. Kemi vlerësuar nëse dokumentacionet janë 
në përputhje me kërkesat dhe nëse janë caktuar kritere të qarta dhe të qasshme për OJQ-të. Po 
ashtu, kemi analizuar nëse janë zbatuar kriteret gjatë vlerësimit nga ana e IP-ve. 

Në Departamentin e Kulturës dhe të Rinisë raportet e vlerësimit të aplikacioneve të OJQ-
ve janë realizuar nga komisioni vlerësues në mënyrë të përbashkët edhe pse kërkohet që të 
realizohen nga secili anëtar i komisionit për secilën komponentë të aplikacionit (relevancën e 
projektit, buxhetin, kapacitetin e organizatës, etj.) 

Komisionet e vlerësimit në të gjitha departamentet në kuadër të MKRS-së kanë vepruar njësoj 
pasi që kanë deklaruar se paraprakisht janë pajtuar që të bëjnë një vlerësim të përbashkët (me 
pikë) dhe të japin një vendim të përbashkët, megjithatë kjo nuk është në pajtim të plotë  me 
kërkesat për vlerësim. Kjo praktikë e vlerësimit nuk është në harmoni të plotë e me rregullat 
dhe përgjegjësitë e komisionit dhe me mënyrën se si kërkohet të bëhet vlerësimi i OJQ-ve për 
realizimin e projekteve dhe në të njëjtën kohë mund të ndikoj në pavarësinë e anëtarëve të 
komisionit. MKRS-ja nuk ka ndërmarrë asnjë hap për të evituar vlerësimin e përbashkët të 
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komisionit vlerësues i cili cenon një proces të drejtë dhe të pavarur gjatë vlerësimit të OJQ-ve. 
Njëkohësisht kjo mund të ndikoj në trajtim jo të barabartë të aplikuesve.

Financimi i OJQ-ve pa një vlerësim real të aplikacioneve për secilin komponentë 
(përvoja e mjaftueshme e OJQ-së, struktura për menaxhimin e projektit, relevanca 
e programit, kostoja e projektit, etj) nga secili anëtar i komisionit nuk ofron 
transparencën e nevojshme gjatë vlerësimit. Për më tepër, ky vlerësim rrezikon 
ndarjen e fondeve në mënyrë arbitrare. Mungesa e një vlerësimi real nga komisioni 
dhe financimi i OJQ-ve pa plotësimin e të gjitha kritereve po ashtu krijon mundësi 
për dështim në realizimin e projektit dhe arritjen e qëllimeve të synuara dhe devijim 
nga objektivat strategjike.

18  Ligji nr. 06/L-011 për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik neni 6.
19  Ligji nr. 06/L-011 për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik neni 6.
20  Projekt në gjuhën origjinale “Unapredzenje upotrebe sluzbenih jezika u radu Kosovske plicije na severu Kosova”

3.2.3. Dobësitë gjatë procesit të financimit të OJQ-ve nga IP-të

IP-të duhet të kujdesen që të mos ekzistojë ndonjë konflikt interesi në mes të aplikuesit përkatësisht 
përfaqësuesve/udhëheqësit të OJQ-së dhe institucionit financues publik. Konflikti i interesit lind nga 
një rrethanë në të cilën zyrtari ka interes privat, që ndikon, mund të ndikojë ose duket se ndikon në 
kryerjen me paanshmëri dhe objektivitet të detyrës së tij zyrtare.18

Një OJQ në kuadër të ZKM-së ka përfituar fonde për dy projekte të ndryshme nga dy Zyra 
në ZKM. Zyra e Koordinatorit Nacional për Kulturë Rini dhe Sport ka financuar projektin me 
titull “Forcimi i kapacitetit të të rinjëve për të krijuar politika rinore në veri të Kosovës”19 
në vlerë prej 14,010 euro dhe Zyra e Komisionerit për Gjuhë ka financuar të njëjtën OJQ me 
projektin “Përmirësimi i përdorimit të gjuhëve zyrtare në punën e Policisë së Kosovës në veri 
të Kosovës”20 në vlerë prej 7,800 euro. 

Kjo OJQ udhëhiqet nga personi i cili në të njëjtën kohë është i emëruar edhe si anëtar i bordit 
të Komisionerit për Gjuhët në kuadër të ZKM-së. Ky bord udhëheq dhe është përgjegjës për 
hartimin, zhvillimin, zbatimin dhe fuqizimin e politikave për gjuhët të cilët shqyrtojnë dhe 
vlerësojnë në baza vjetore punën e zyrës në kuadër të ZKM-së. 

Edhe pse udhëheqësi i kësaj OJQ-je paraqet konflikt të mundshëm të interesit mes IP-së dhe 
OJQ-së, një gjë e tillë nuk është paraqitur nga komisioni vlerësuese dhe Zyra e Komisionerit 
për Gjuhët. Udhëheqësi i kësaj Zyre ka pohuar se ishte i njoftuar për këtë mirëpo nuk ka 
konsideruar se një rrethanë e tillë mund të paraqes konflikt interesi. 
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ZKM-ja nuk ka bërë përpjekje që të shmang konfliktin e interesit gjatë procesit të 
vlerësimit të OJQ-ve. Si rezultat, financimi i OJQ-ve të cilat paraqesin konflikt 
interesi, rrit rrezikun për devijimin nga objektivat strategjike të institucionit dhe 
dështimin në arritjen e qëllimeve të synuara. Kjo ndikon në shfrytëzimin jo efikas dhe 
efektiv të parasë publike dhe mundëson ndarjen e fondeve në mënyrë të njëanshme. 

3.2.4. Financimi nga MKRS-ja i Operatorëve Ekonomik të cilët 
nuk ishin OJQ 

Shpalljet publike për zbatimin e projekteve strategjike duhet të jenë vetëm për OJQ-të të cilat janë të 
fushës dhe të cilat plotësojnë kriteret e nevojshme. Thirrjet publike të cilat shpallen nga IP-të, kriteri i 
parë i cili duhet të plotësohet nga aplikuesi është që të jetë i regjistruar si OJQ. 

MKRS-ja (konkretisht Departamenti i Kulturës) ka financuar Operatorin Ekonomik (OE) i 
regjistruar si Shoqatë me Përgjegjësi të Kufizuar (SHPK) pa plotësimin e kriterit kryesor për 
të qenë e regjistruar si OJQ. Për këtë financim janë ndjekur të gjithë hapat dhe procedurat e 
njëjta sikurse në procesin e financimit të OJQ-ve edhe pse nuk ishte i regjistruar si OJQ. OE-ja 
ka aplikuar përmes formularit ku duhet të plotësohen të dhënat e OJQ-ve dhe kriteret tjera 
për realizmin e projektit. Ky financim është realizuar për OE-në i cili ka përgatitur projektin 
me titull “Turneu Tornado” në vlerë prej 5,000 euro. 

Komisioni vlerësues nuk ka zbatuar përgjegjësitë e tij dhe ka lejuar që ky OE të përfitoj fonde 
në vlerë prej 5,000 euro duke përkrahur këtë projekt pa plotësimin e kriterit kryesor që është 
të jetë i regjistruar si OJQ. Financimi i projekteve të cilat nuk janë OJQ rrezikon objektivat 
strategjike të IP-së dhe njëkohësisht u pamundëson OJQ-ve të cilat plotësojnë kriteret e 
kërkuara të përfitojnë fonde. Për më tepër kjo kufizon konkurrueshmërinë për OJQ-të. 
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3.3. Dështimi në arritjen e rezultateve si pasojë e mos-
përcjelljes së zbatimit të projekteve dhe mungesës së 
monitorimit 

3.3.1. Institucionet financuese publike nuk raportojnë mbi 
financimet e OJQ-ve 

Secili ofrues i mbështetjes financiare duhet të mbledhë dhe administroj të dhënat për mbështetjen 
financiare publike. Për më tepër secili institucion financues duhet që të përgatis një raport përmbledhës 
për vitin paraprak dhe të dërgoj këto të dhëna në ZKM me qëllim të publikimit dhe ofrimit të transparencës 
mbi financimet e realizuara të OJQ-ve. 

Në kuadër të ZKM-së, Zyrat të cilat kanë financuar OJQ-të gjatë vitit 2019 nuk kanë bërë 
përpjekje për të raportuar financimet përmes raporteve përfundimtare. Zyra për Barazi 
Gjinore dhe Zyra për Çështje të Komuniteteve nuk kanë bërë përpjekje për të hartuar dhe 
përcjellë raportet vjetore të financimit në mënyrë që të ofrojnë transparencë mbi financimin e 
OJQ-ve. Në anën tjetër Zyra e Koordinatorit Nacional për Kulturë Rini dhe Sport dhe Zyra e 
Komisionerit për Gjuhë, edhe pse në kuadër të ZKM-së, kanë hartuar dhe përcjellë raportet 
përfundimtare. Janë dhënë arsyetime nga Zyra për Barazi Gjinore se për shkak të gjendjes 
së pandemisë nuk kanë arritur të zbatojnë këtë kriter, megjithatë, një arsyetim i tillë nuk 
qëndron për arsye se IP-të janë të obliguara që këto të dhëna t’i paraqesin deri më datë 1 mars 
2020, ndërsa periudha e pandemisë ka filluar në mesin e muajit mars.

Lidhur me mungesën e publikimit të raporteve vjetore dhe dërgimin e tyre në ZQM sikurse 
kërkohet, MKRS-ja si institucioni më i madh financues i OJQ-ve nuk ka raportuar lidhur 
me financimet e realizuara gjatë vitit 2019. Shuma e fondeve të përfituara nga OJQ-të për 
projektet e financuara në fushën e sportit, kulturës, rinisë, dhe trashëgimisë kulturore në 
kuadër të MKRS-së është afërsisht 4.4 milion euro. Megjithatë, Departamenti i Kulturës ka 
hartuar raportin vjetor për vitin 2019 për të raportuar në ZKM dhe këtë raport e ka përcjellë 
tek Zyra e Sekretarit të MKRS-së, mirëpo Zyra e Sekretarit nuk ka bërë përmbledhjen e të 
gjitha raporteve të departamenteve financuese në MKRS dhe nuk i ka përcjellë më tutje në 
ZKM. Kemi kërkuar shkaqet e mos-raportimit dhe si përgjigje kemi pranuar një raport vjetor 
në formën Excel i cili nuk është i përfunduar dhe nuk plotëson kriteret e formatit të raportimit 
vjetor sikurse kërkohet. Si rezultat mund të përfundojmë që MKRS-ja nuk është treguar e 
përgjegjshme në raportimin vjetor për vitin 2019 mbi financimin e OJQ-ve.
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Vlen të theksohet se Komuna e Prishtinës ka realizuar një raport përfundimtar i cili është 
përcjellë në ZQM dhe i janë publikuar të dhënat. 

Si përfundim, Zyrat financuese në kuadër të ZKM-së konkretisht Zyra për Barazi 
Gjinore dhe Zyra për Çështje të Komuniteteve janë treguar të papërgjegjshme ndaj 
përgjegjësive të tyre duke mos raportuar mbi financimet e OJQ-ve gjatë vitit 2019. 
Po ashtu edhe MKRS-ja nuk ka bërë përpjekje të mjaftueshme që të raportoj mbi 
financimet e realizuara gjatë vitit 2019. Mungesa e raportimit të të dhënave për 
projektet e financuara të OJQ-ve nuk ofron transparencë mbi shpenzimin e parasë 
publike. 

3.3.2. Zyra për Qeverisje të Mirë nuk ka regjistruar të dhënat e 
financimeve të OJQ-ve në bazën e të dhënave

ZKM-ja konkretisht Zyra për Qeverisje të Mirë (ZQM), nga raportet e pranuara të secilit ofrues të 
mbështetjes financiare publike duhet të përgatis raportin e përgjithshëm vjetor të mbështetjes financiare 
publike për OJQ-të në Republikën e Kosovës. Po ashtu duhet te administroj bazën e të dhënave duke 
bërë evidentimin e të dhënave për financimin e OJQ-ve.

ZQM-ja ka pranuar të dhënat e financimeve të OJQ-ve nga IP-të dhe bazuar në këto të dhëna 
dhe duke iu referuar shpenzimeve të thesarit ka përgatitur raportin vjetor për vitin 2019. 
Njëkohësisht ishte e obliguar që të dhënat e njëjta të financimit të OJQ-ve t’i publikoj dhe t’i 
bëjë të qasshme në bazën e të dhënave në web-faqe. Në lidhje me këtë, ZQM kishte zhvilluar 
platformën online dhe web-faqen ku kishte publikuar disa të dhëna të OJQ-ve dhe financimeve 
mirëpo nuk kishte arritur të bëjë përditësimin e plotë dhe për të gjitha financimet e realizuara. 

Këto të dhëna pasqyronin vetëm emërtimin e OJQ-së dhe shumën totale të përfituara nga 
IP-të, ndërsa nuk ishin pasqyruar të dhënat tjera të rëndësishme (sikurse emri i projektit, 
qëllimi i projektit, titulli i thirrjes, numri i projekteve që kanë realizuar OJQ-të, departamenti 
financues, etj). 

Bazuar në arsyetimet e ofruara nga ZQM-ja për shkak të mungesës së  resurseve njerëzore, 
nuk kanë arritur që të evidentojnë të gjitha të dhënat e projekteve të financuara nga IP-të gjatë 
vitit 2019. Po ashtu institucionet e caktuara të cilat kanë financuar OJQ-të nuk kanë përcjellë 
në ZQM të dhënat e plota dhe të sakta mbi financimin sikurse kërkohet, andaj, edhe kjo është 
njëra nga arsyet e ngecjeve në evidentimin dhe publikimin e të dhënave në ZQM. 

Si rezultat, mungesa e evidentimit dhe publikimit të të dhënave nga ZQM në web-faqe nuk 
ofron pasqyrim të plotë mbi financimin e OJQ-ve, për palët e interesuara dhe për qytetarët. 
Për më tepër palët e interesuara nuk mund të vlerësojnë ndikimin e këtyre financimeve bazuar 
në këto të dhëna të mangëta. 
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3.3.3. Mungesa e raporteve të zbatimit/progresit të projekteve 

OJQ-të përfituese duhet të hartojnë raportet e zbatimit/progresit të projektit dhe t’i përcjellin këto 
raporte te IP-të. Në anën tjetër IP-të janë përgjegjëse që të përcjellin realizimin e projektit përmes këtyre 
raporteve dhe përmes caktimit të personave monitorues.

Grafiku 4. Përqindja e projekteve të financuara të OJQ-ve gjatë vitit 2019  
të cilat nuk kanë ofruar raportet e zbatimit
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Si rezultat i mungesës së monitorimit të projekteve në grafikun 4 shohim përqindjen dhe 
shumën e projekteve nëpër institucionet të cilat nuk kanë ofruar raportet e zbatimit të 
projektit. Kryesisht projektet janë realizuar gjatë vitit 2019 dhe 2020, ndërsa kemi një përqindje 
të theksuar të mungesës së raporteve të zbatimit për projektet e audituara. 
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Kemi identifikuar tri21 projekte pa raporte të zbatimit/progresit në ZKM, 1122 projekte në 
MKRS dhe pesë23 projekte në KP. Kjo si rezultat i një angazhimi të mangët nga IP-të për të 
përcjellë mjetet e financuara nëse po japin rezultat dhe po arrihet vlera për para. 

Mungesa e raporteve të progresit të projektit rrit rrezikun e shfrytëzimit jo-efikas të parasë 
publike nga OJQ-të duke mundësuar që mjetet e financuara të përdoren për qëllime tjera, 
rrjedhimisht të mos arrihen objektivat strategjike të IP-ve.

21  1.Projekti – Manifestimi i Javës Egjiptiane; 2. Projekti – Festimi i Pavarësisë; 3. Projekti – Manifestimi i ditës së 
Komunitetit Turk.

22  1.Projekti - Festivali ndërkombëtar “Meeting of styles Kosovo” ; 2. Projekti – Klubet Letrare dhe Seksionet 
Dramatike; 3. Projekti – Rritja e transparencës llogaridhënies dhe bashkëpunim të institucioneve me komunitet; 
4. Projekti – Organizimi i kampionatit europian u20. D.femrave; 5. Projekti – Financimi i aktiviteteve të skitarisë; 
6. Projekti – Pjesëmarrja në Garën Ndërkombëtare Maratonë Shkup – Maqedoni; 7. Projekti – Kultura nas Spaja; 
8-Projekti  Turneu Tornado; 9. Projekti – Ndërveprimi njohës përmes lexuesit dhe bibliotekës;; 10. Projekti – 
Sensibilizimi i të rinjve për tu marrë me aktivitete fizike për mbarë komunitetin e në Kosovë; 11. Projekti – Muzeu 
Etnografik.

23  1. Projekti – pagesa e qëndrimit ditor ne qerdhe1; 2. Projekti -  pagesa e qëndrimit ditor ne qerdhe2; 3. Projekti 
– Njohja e vlerave te qytetit të Prishtinës; 4. Projekti – Riedukimi i nxënësve problematik të klasave të gjashta; 5. 
Projekti – Mbështetje financiare për klubin e skitarisë. 

3.3.4. Mungesa e monitorimit të projekteve të financuara nga 
institucionet publike

Ofruesi i mbështetjes financiare duhet të siguroj monitorimin e vazhdueshëm të financimit të projektit 
dhe të bëjë vlerësime për këtë. IP-ja duhet të caktoj një zyrtar përgjegjës apo një ekip të veçantë për 
secilin projekt të cilin financon me qëllim të monitorimit të zbatimit të projektit. 

Nga projektet e analizuara në ZKM në vlerë prej 164,880 euro, kemi vlerësuar nëse janë marrë 
vendime për caktimin e personave përgjegjës për secilën kontratë të lidhur me OJQ-të dhe 
nëse janë monitoruar projektet. Kemi identifikuar se përveç për njërën kontratë me OJQ (me 
titull të projektit “Fuqizimi i gruas në kultivimin e bletarisë” në kuadër të Zyrës për Barazi 
Gjinore ku është hartuar raporti i monitorimit nga personi i caktuar monitorues), projektet 
tjera nuk kanë persona/ekipe përgjegjëse të caktuar për monitorimin e projektit. Për pasojë 
mbi 95% e projekteve të audituara nuk janë monitoruar në kuadër të ZKM-së. 

ZKM-ja për vitin 2019, nuk ka monitoruar projektet të cilat janë financuar dhe si rezultat nuk ka 
një vlerësim nëse është arritur qëllimi i synuar dhe vlera për para. Përveç Zyrës për Komunitete 
e cila ka arsyetuar këtë me mungesë të personelit (me mungesë të resurseve humane për secilën 
kontratë) zyrat tjera në kuadër të ZKM-së nuk janë treguar të përgjegjshëm në ndërmarrjen e 
veprimeve konkrete për caktimin e personave përgjegjës monitorues të projekteve. Përderisa, 
është e precizuar qartë se nëse IP-ja nuk arrin të bëjë monitorimin e zbatimit të projekteve (që 
nënkupton se nuk ka resurse) nuk duhet të bëjë shpallje për financimin e OJQ-ve. Pavarësisht 
kësaj, IP-të kanë financuar OJQ-të.

Nga projektet e analizuara në MKRS për vitin 2019 në vlerë prej 245,089 euro kemi vërejtur se 
nuk janë ndërmarr hapa konkret për caktimin e personave monitorues. Edhe pse kemi marrë 
disa arsyetime nga Departamenti i Rinisë për arsye të mungesës së resurseve njerëzore dhe 
teknike, MKRS-ja nuk ka arritur të monitorojë asnjë nga projektet/mostrat e audituara. 
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Në KP kemi analizuar dokumentacionin e gjithsej 22 projekteve të OJQ-ve të financuara gjatë 
vitit 2019 konkretisht nga drejtoritë financuese: Drejtoria e Kulturës, Drejtoria e Mirëqenies 
Sociale, Drejtoria për Sport dhe Rini dhe Administrata. Nga këto mostra në krahasim me 
institucionet tjera financuese, në kuadër të KP-së drejtoritë e caktuara kanë bërë përpjekje për 
monitorimin e projekteve. Drejtoria e Mirëqenies Sociale ka përcjellë ecurinë e implementimit 
të tri projekteve24 dhe ka ofruar raportin e monitorimit përmes dëshmive. Megjithatë ky 
raport është narrativ i përgjithshëm i monitorimit i përgatitur për auditorët dhe jo i hartuar 
sipas kërkesave dhe kritereve të caktuara25 (progresi në zbatimin e projektit, dukshmëria, 
qëndrueshmëria e projektit, realizimi i projektit në përputhje me buxhetin e miratuar etj.). 
Njëkohësisht, edhe Drejtoria e Kulturës ka caktuar dy persona për monitorimin e projekteve 
mirëpo nuk ka ofruar ndonjë dëshmi apo raport konkret se monitorimi është kryer për mostrat 
e audituara apo për subvencionet e tjera që janë dhënë. 

Përkundër kësaj, drejtoria e Sportit dhe Rinisë dhe Administrata e KP-së nuk kanë monitoruar 
projektet e financuara. Nga drejtoria e Sportit dhe Rinisë kemi pranuar si arsyetim se në 
mungesë të resurse njerëzore dhe teknike është e pamundur të përcjellën të gjitha projektet. Për 
më tepër, udhëheqësi i drejtorisë ka pohuar se gjatë implementimit të projekteve të caktuara 
ishte prezent, mirëpo nuk janë hartuar raportet e monitorimit. Ndërsa, nga Administrata në 
KP konkretisht me vendime të Kryetarit janë financuar projekte pa thirrje publike në mënyrë 
direkte dhe si rezultat nuk janë monitoruar fare këto financime. Nuk janë bërë përpjekje për 
të caktuar persona monitorues.

Lidhur me procesin e monitorimit në kuadër të Drejtorisë së Sportit dhe Rinisë në KP kemi 
vërejtur se për projektin me titull “Përkrahje shkollore për zhvillimin e garave shkollore 2019” 
OJQ-ja ka përfituar fonde në vlerë prej 8,075 euro për zhvillimin e garave shkollore. Shpenzimet 
e kësaj OJQ-je janë realizuar për qëllime të ndryshme. Në bazë të projekt propozimit dhe në 
bazë të raportit të vlerësimit nga komisioni vlerësues, kjo OJQ është përkrahur për aktivitete 
në vlerë prej 8,075 euro, mirëpo janë përjashtuar nga përkrahja për shpenzimet e ushqimit, 
pijeve dhe për takimin e bordit të Shoqatës. Përkundër kësaj, në paraqitjen e shpenzimeve nga 
OJQ janë pikërisht shpenzimet për takime të bordit dhe për pije dhe ushqim. 

Mungesa e caktimit të personave apo ekipeve monitoruese për kontratat e financuara 
të OJQ-ve tregon se IP-të nuk bëjnë përpjekje të mjaftueshme për të siguruar se 
mjetet e shpenzuara arrijnë qëllimet e synuara. Për më tepër mungesa e monitorimit 
nuk ofron siguri për zbatimin e objektivave strategjike si dhe arritjen e rezultateve. 

24 Projekti 1: “Shërbimet terapeutike për fëmijët me spektër të autizimit, me statut social-ekonomik”, Projekti 2: 
“Përmirësimi i shëndetit të personave me aftësi të kufizuara mendor dhe intelektual” dhe Projekti 3: “Strehim dhe 
përkujdesje për gra, vajza dhe fëmijë, viktima të dhunës në familje”.

25  Formulari 19 i manualit të rregullores i cili kërkon një sërë kriteresh siç janë kapacitetet e brendshme buxheti i 
shpenzuar, qëllimi i  projektit etj. Shënim: Raporti i ofruar nga Drejtoria është e përgatitur për auditorët.
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4. Konkluzionet 

Financimet direkte të organizatave jo-qeveritare dhe financimet e dyfishta

IP-të kanë bërë vlerësimin e nevojave dhe prioritizimin e tyre në nivel të kënaqshëm duke 
adresuar objektivat strategjike përmes thirrjeve për financim të OJQ-ve në fusha të ndryshme. 
Megjithatë, si rezultat i mos zbatimit të kritereve apo mangësive gjatë zbatimit të tyre, 
objektivat e synuara rrezikojnë të mos arrihen fare apo të devijojnë nga planifikimi fillestar.

ZKM-ja, MKRS-ja dhe KP-ja nuk kanë zbatuar kriteret gjatë procesit të financimit të OJQ-ve 
duke anashkaluar të gjitha procedurat për financim, duke përkrahur kështu financiarisht OJQ-
të në mënyrë direkte. Financimi i tyre është bërë pa një vlerësim real dhe vetëm me vendime 
të udhëheqësve, të krerëve dhe të zyrave, drejtorive dhe departamenteve përgjegjëse.

OJQ-të janë përkrahur nga më shumë se një burim i financimit publik për projektin e njëjtë 
nga Institucionet publike. Institucionet publike nuk kanë arritur që përmes komisioneve 
vlerësuese të pengojnë dukurinë e financimit të dyfishtë për OJQ-të e as të krijojnë mekanizma 
përcjellës dhe të bashkëpunojnë ndërmjet vete për të identifikuar OJQ-të që përfitojnë fonde 
nga më shumë se një burim financimi, në mënyrë që të ofrojnë mundësi dhe konkurrueshmëri. 
Kjo si rezultat i neglizhencës së komisioneve vlerësuese gjatë vlerësimit të aplikacioneve të 
OJQ-ve dhe si rezultat i papërgjegjësisë së institucioneve për të zbatuar një kriter të tillë.

Financimi i organizatave jo-qeveritare, zbatimi i kritereve, transparenca dhe 
konkurrueshmëria gjatë procesit të financimit 

KP-ja nuk ka bërë përpjekje të mjaftueshme për të shpallur kritere të qarta transparente dhe 
në harmoni me kërkesat ligjore gjatë procesit të financimit. Aplikacionet në thirrjet publike 
nuk janë të përditësuara dhe nuk plotësojnë kritere të rëndësishme për financimin e OJQ-
ve (kritere si: relevanca e projektit, kapacitetet për implementim, struktura e projektit, etj.) 
të cilat qysh në fillim rrezikojnë zbatimin e projektit dhe ndikojnë në arritjen e objektivave 
strategjike. Kjo si rezultat i përpjekjeve të mangëta nga KP për të përditësuar dhe harmonizuar 
aplikacionin me kërkesat e nevojshme edhe pse MKRS-ja dhe ZKM-ja kishin adresuar këtë 
çështje.

Për më tepër, financimi i OJQ-ve është realizuar nga MKRS-ja dhe nga KP-ja pa një vlerësim 
real të aplikacioneve për secilën komponentë të kritereve nga komisionet vlerësuese e cila 
mund të rezultojë me anshmëri gjatë procesit të vlerësimit. 

Komisionet vlerësuese në kuadër të MKRS-së nuk kanë bërë vlerësime të aplikacioneve 
të OJQ-ve nga të gjithë anëtarët e komisionit, sikurse kërkohet. Kjo ndikon në vlerësimin 
real ku rrezikon ndarjen e fondeve në mënyrë jo të barabartë dhe pa plotësimin e kritereve. 
Njëkohësisht rrezikon implementimin e projekteve dhe arritjen e objektivave strategjike duke 
ndikuar direkt në jetën e qytetarëve.

ZKM-ja konkretisht Zyra e Komisionerit për Gjuhë kanë përkrahur OJQ-të të cilat kishin 
konflikt interesi mes IP-ve dhe OJQ-ve. Komisioni vlerësues kishte vlerësuar projektin si të 
rregullt pavarësisht se kishte njohuri që OJQ-ja udhëhiqet nga i njëjti person i cili ishte pjesë 
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e bordit të cilët hartojnë dhe zhvillojnë politika për gjuhët në kuadër të ZKM-së. Komisioni 
vlerësues dhe Zyra e Komisionerit për Gjuhët është treguar e anshme në këtë proces duke 
përkrahur OJQ-në e cila paraqet konflikt interesi edhe pse kishte njohuri për këtë. Kjo ka 
ndikim direkt në konkurrueshmëri dhe rrezikon ndarjen e fondeve në mënyrë të një-anshme.

MKRS-ja ka përkrahur financiarisht OE-të të cilët nuk ishin në petkun e OJQ-ve. Komisioni 
vlerësues në këtë institucion pavarësisht identifikimit që ky OE nuk është OJQ, ka certifikuar 
aplikacionin duke vlerësuar si të rregullt procesin dhe ka realizuar financimin e projektit. 

Arritja e rezultateve të synuara dhe procesi i monitorimit/përcjelljes së 
zbatimit të projekteve

ZQM-ja në kuadër të ZKM-së nuk ka bërë përpjekje që të bëjë publikimin e të dhënave mbi 
financimet e projekteve të OJQ-ve në web-faqe, në nivel të kënaqshëm. Po ashtu, nuk ka 
arritur të bëjë menaxhimin e duhur të bazës së të dhënave mbi financimet publike të OJQ-
ve me arsyetimin e mungesës së resurseve për të realizuar një aktivitetet të tillë. Kjo zbehë 
transparencën e procesit të financimit të OJQ-ve. 

Zyrat financuese në kuadër të ZKM-së nuk kanë arritur të pasqyrojnë të dhënat e financimit 
të OJQ-ve përmes raporteve vjetore duke mos raportuar të dhënat vjetore të financimit dhe 
duke mos i publikuar ato. Po ashtu edhe MKRS-ja, më konkretisht departamentet financuese, 
kanë dështuar në raportimin e të dhënave mbi financimin e OJQ-ve për vitin 2019 si rezultat 
i pakujdesisë për të përcjellë financimet e tilla në ZQM. Mungesa e raportimit dhe publikimit 
të financimeve të OJQ-ve ngrit dyshime mbi rregullsinë e financimit, nuk ofron transparencë 
dhe rrezikon arritjen e qëllimeve të synuara.

IP-të kanë dështuar të vlerësojnë rezultatet për projektet e financuara të OJQ-ve si pasojë e 
ngecjeve në raportimin e ecurisë së projekteve dhe si pasojë e mungesës së monitorimit të tyre. 
ZKM-ja dhe KP-ja nuk kanë bërë përpjekje për të caktuar persona përgjegjës për përcjelljen e 
ecurisë së projekteve. Për më tepër, IP-të nuk kishin mbajtur përgjegjës OJQ-të që të ofrojnë 
raportet e zbatimit mbi ecurinë e projektit dhe për pasojë nuk kanë njohuri mbi zbatimin e 
tyre. Bazuar në këtë, si rezultat i mungesës së monitorimit IP-të nuk kanë bërë një vlerësim 
nëse projektet e financuara kanë përmbushur qëllimet e financimit. 
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5. Rekomandimet

Rekomandojmë:
1. Zyrën e Kryeministrit, Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Komunën e Prishtinës me 

qëllim që të sigurojnë një proces transparent  dhe konkurrues gjatë financimit të OJQ-ve duhet 
të ndërpresin përkrahjet direkte, vetëm me vendime të udhëheqësve të institucioneve. 

2. Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Komunën e Prishtinës të rrisin përgjegjësinë 
e komisioneve vlerësuese për respektimin e kërkesave ligjore, duke siguruar se organizatat 
jo-qeveritare nuk përfitojnë fonde për projektet e njëjta nga më shumë së një burim publik i 
financimit. 

3. Komunën e Prishtinës që të përditësoj aplikacionin online sipas kërkesave të  rregullores në fuqi. 

4. Komunën e Prishtinës dhe Ministrinë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit të sigurojë se aplikacionet 
vlerësohen në mënyrë të pavarur nga secili anëtar i komisionit për të ofruar një vlerësim real 
dhe proces meritor. 

5.  Ministrinë e Kulturës Rinisë dhe Sportit të sigurojë se fondet e destinuara përdoren vetëm për 
financimin e OJQ-ve dhe jo për organizata tjera fitimprurëse.  

6. Zyrën e Kryeministrit të shmang financimet e OJQ-ve të cilat paraqesin konflikt interesi në 
mënyrë që të ofroj proces transparent dhe konkurrues për të gjithë. 

7. Zyrën e Kryeministrit, Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Komunën e Prishtinës të 
ndërmarrin hapa të menjëhershëm për themelimin e mekanizmave monitorues për të  përcjellur 
ecurinë e projektit që të sigurohen se financimet po arrijnë qëllimet e synuara.

8. Zyrën e Kryeministrit përmes Zyrës për Qeverisje të Mirë të bëjë raportim të plotë dhe të 
detajuar për projektet e financuara të OJQ-ve për vitin përkatës. 

9. Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Komunën e Prishtinës të hartojnë raportet vjetore 
përfundimtare nga të gjitha drejtoritë dhe departamentet financuese në kuadër të tyre dhe këto 
të dhëna ti raportojnë me kohë dhe të sakta në Zyrën për Qeverisje të Mirë. 
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Shtojca I. Kriteret, fushëveprimi dhe metodologjia e 
auditimit

Kriteret e Auditimit

Kriteret e auditimit të përdorura në këtë auditim rrjedhin nga legjislacioni vendor, direktivat 
relevante evropiane dhe praktikat e mira ndërkombëtare.

Institucioni që planifikon financimin publik për OJQ-të duhet të përcaktojë prioritetet e 
financimit për  projektet dhe  programet  e OJQ-ve mbi bazën e vlerësimit të situatës aktuale, 
në një fushë të veçantë dhe me prioritet, në të cilën është projektuar që të adresohen nevojat 
e qytetarit apo komunitetit të cilin ato e synojnë. Po ashtu të sigurohet se zbatimi i projekteve 
dhe programeve të OJQ-ve i përgjigjet këtyre prioriteteve dhe nuk devijon nga qëllimi i 
synuar.26

Institucionet duhet të përcaktojnë kritere dhe procedura të qarta dhe objektive të dhënies së 
financimit publik të cilat mundësojnë trajtim të barabartë, jo-diskriminues dhe vlerësim sa më 
real dhe të drejtë me qëllim të përzgjedhjes së OJQ-ve më të suksesshme bazuar në meritat 
dhe cilësinë e propozimeve të tyre27.

Për projektet për të cilat është i aplikueshëm koncepti i bashkëfinancimit,  institucionet  
që ofrojnë financimin publik do të duhet të marrin parasysh këtë aspekt dhe të financojnë 
përfituesin në fjalë në shumën që e mundëson zbatimin e projektit apo programit në tërësi28.

Procesi i financimit publik të OJQ-ve duhet të jetë transparent, që nënkupton se siguron 
informim të  plotë, të qartë dhe  në kohë të procedurave të aplikimit dhe kritereve të 
përzgjedhjes dhe është i qasshëm për publikun e gjerë në ueb faqen e institucionit ku  ofrohet 
financimi publik. Me qëllim të inkurajimit të konkurrencës mes aplikantëve të mundshëm, 
informacioni rreth mundësive të financimit publik të OJQ-ve duhet të ketë promovim sa më 
të gjerë që të jetë e mundur29.

Ofruesit e mbështetjes financiare kanë për detyrë të bëjnë monitorimin e rregullt dhe të 
drejtpërdrejtë të mbështetjes financiare publike për OJQ-të, me qëllim që ajo të jetë në linjë 
me kërkesat e Rregullores dhe të arrijë qëllimin për të cilin është ofruar mbështetja financiare 
publike. Monitorimi duhet të sigurojë informacion mbi: rregullsinë e shpenzimit të fondeve 
publike, realizimin e aktiviteteve dhe projektit në tërësi, rezultatet e arritura përmes 
implementimit të projektit, dhe ndikimet e projektit. Krahas monitorimit të rregullt, përmes 
raporteve të dorëzuara, ofruesit e mbështetjes financiare publike bëjnë monitorimin në terren, 
dhe atë së paku për projektet që janë më të gjata se një vit, duhet të kryhet të paktën një 
vizitë në terren brenda një viti; dhe për projektet me kohëzgjatje më të shkurtës se një vit, 

26  Instrumenti për Ndihmën e Para-Anëtarësimit (IPA II) 2014-2020: Kosova - Programi i Lehtësimit dhe Mediave të 
Shoqërisë Civile 2018-2019.

27  USAID në partneritet me FHI 360 dhe Qendra Ndërkombëtare për Ligjin Jo-Fitimprurëse (ICNL) (Edicioni i 22-të 
- Shtator 2019) Indeksi i Qëndrueshmërisë së Organizatës së Shoqërisë Civile, Evropa Qendrore dhe Lindore dhe 
Euroazia.

28  Rregullorja MF-Nr.04-2017 Mbi Kriteret, Standardet dhe Procedurat e Financimit Publik të OJQ-ve.
29  Gjykata Evropiane e Auditorëve (2018, Nr.35) Raporti Special: Transparenca e fondeve të BE-së të zbatuara nga 

OJQ-të: nevojitet më shumë përpjekje.
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duhet të bëhet të paktën një vizitë në terren gjatë zbatimit të projektit. Ofruesi i mbështetjes 
financiare, bazuar në të dhënat  e grumbulluara gjatë monitorimit të zbatimit të projekteve 
dhe programeve të financuara, kryejnë vlerësimin periodik të mbështetjes financiare30.

Për secilën kontratë të lidhur me OJQ-të përfituese, institucioni që financon OJQ-të përmes 
fondeve publike duhet të kryejë monitorimin e zbatimit të projektit apo programit dhe për një 
gjë të tillë mund të caktojë një zyrtar përgjegjës apo të themelojë ekip. Qëllimi i monitorimit 
është për t’u siguruar se OJQ-të janë llogaridhënëse ndaj shpenzimit adekuat të  fondeve  
publike,  për të verifikuar arritjen e objektivave të përcaktuara nga to, si dhe për tu siguruar 
se përmes projekteve dhe programeve të tyre OJQ-të kanë zhvilluar veprimtari që janë në 
përputhje me nevojat e komunitetit dhe qytetarëve31.

Zyra për Qeverisje të Mirë në kuadër të Zyrës së  Kryeministrit, mbi bazën e raporteve të 
pranuara nga secili ofrues i mbështetjes financiare publike përgatit raportin e përgjithshëm 
vjetor të mbështetjes financiare publike për OJQ-të në Republikën e Kosovës më së largu deri 
më 31 mars të vitit32.

Mbi bazën e kërkesës së Zyrës së Kryeministrit secili ofrues i mbështetjes financiare publike 
siguron informacion përkitazi me zbatimin e kritereve dhe procedurave të përcaktuara me 
rregulloren e më sipërme, duke përfshirë edhe plotësimin e pyetësorëve të dërguar nga 
ZQM-ja. Secili ofrues i mbështetjes financiare publike duhet të përgatis raportin i cili duhet të 
përmbaj të dhënat për mbështetjen financiare publike në kuadër të atij institucioni, gjatë gjithë 
kohës së zbatimit të projekteve/programeve. Këto të dhëna duhet të përmbajnë emërtimin 
e projektit, shumën e financuar, kohëzgjatjen e projektit, fushën specifike të projektit, 
aktivitetet e projektit, etj. Këto të dhëna do t’i dërgojnë një kopje elektronike të raportit Zyrës 
së Kryeministrit, përkatësisht Zyrës për Qeverisje të Mirë, më së largu deri më 1 mars. ZQM-
së i janë përcaktuar detyrat për përpilimin e raportit vjetor me të dhënat të cilat ajo i kërkon 
nga institucionet publike. ZQM-ja duhet siguruar se të dhënat e pranuara nga institucionet 
publike janë të plota dhe të sakta për një raport transparent33.

ZQM-ja si institucion përgjegjëse duhet të siguroj se Rregullorja po zbatohet nga institucionet 
përgjegjëse për financimin e OJQ-ve34.

Fushëveprimi i auditimit

Pjesë e fushëveprimit të këtij auditimi janë Zyra e Kryeministrit, Ministria e Kulturës Rinisë 
dhe Sportit dhe Komuna e Prishtinës.

Këto tri institucione janë përzgjedhur për shkak se gjatë vitit 2019 në nivelin qendror 
financuesit më të mëdhenj të OJQ-ve përmes fondeve publike kanë qenë Ministria e Kulturës 
dhe Zyra e Kryeministrit, ndërkaq në nivelin lokal, financuesi më i madh publik i OJQ-ve ka 

30  Rregullorja MF-Nr.04-2017 Mbi Kriteret, Standardet dhe Procedurat e Financimit Publik të OJQ-ve.
31  USAID në partneritet me FHI 360 dhe Qendra Ndërkombëtare për Ligjin Jo- Fitimprurëse (ICNL) (Edicioni i 22-të 

- Shtator 2019) Indeksi i Qëndrueshmërisë së Organizatës së Shoqërisë Civile, Evropa Qendrore dhe Lindore dhe 
Euroazia.

32  Rregullorja MF-Nr.04-2017 Mbi Kriteret, Standardet dhe Procedurat e Financimit Publik të OJQ-ve.
33  Rregullorja MF-Nr.04-2017 Mbi Kriteret, Standardet dhe Procedurat e Financimit Publik të OJQ-ve
34  Vendimi Nr. 05/89 i Qeverisë (2016).
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qenë Komuna e Prishtinës. Diagrami më poshtë tregon për vlerat e financimeve publike për 
OJQ të këtyre entiteteve gjatë vitit 2019.

Grafiku 5. Vlera totale e financimit publik për OJQ gjatë vitit 2019.
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Nëse analizojmë vlerën e përbashkët të financimit publik për OJQ-të nga tri entitetet e 
paraqitura në diagram, kjo vlerë përfaqëson rreth 27% apo përafërsisht 1/3 e financimit të 
përgjithshëm publik të OJQ-ve gjatë vitit 2019.

Zyra e Kryeministrit përveç që është njëra ndër financueset më të mëdha publike për OJQ-të, 
është po ashtu përgjegjëse për monitorimin e zbatimit të rregullores për kriteret, standardet 
dhe procedurat e financimit publik të OJQ-ve nga ofruesit e financimit publik.

Në figurën më poshtë kemi paraqitur totalin e shumës së projekteve të financuara të OJQ-
ve nga IP-të (Zyra e Kryeministrit, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Komuna e 
Prishtinës). Nga totali i këtyre financimeve janë paraqitur shumat e projekteve të cilat janë 
trajtuar si mostra gjatë auditimit. 

Në MKRS jo e gjithë shuma e financuar ka qenë fokus i auditimit pasi që shuma kryesore e 
financimit në këtë Ministri është e ndarë për Federatat dhe Klubet Sportive të cilat janë të 
rregulluara me Ligjin për sportin dhe përjashtojnë rregulloren për financimin e OJQ-ve.

Mostrat e analizuara kryesisht mbulojnë fushën e kulturës, rinisë, sportit, mirëqenies sociale, 
trashëgimisë kulturore si në nivelin qendror ashtu edhe atë lokal. Po ashtu janë analizuar 
edhe çështjet ekonomike e sociale të komuniteteve, barazisë gjinore, etj. në nivelin qendror. 
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Grafiku 6. Vlera e projekteve të financuara të OJQ nga institucionet publike  
të cilat janë përzgjedhur mostër për vitin 2019.
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Në kuadër të procesit të financimit publik të OJQ-ve, ky auditim është fokusuar në aspektet 
si në vijim:

•• Përcaktimi i prioriteteve të ofruesit e financimit publik për OJQ-të dhe integrimi i këtyre 
prioriteteve në planifikimin vjetor buxhetor;

•• Informimi i palëve të interesit rreth procedurave të aplikimit dhe kritereve të përzgjedhjes;

•• Raportimi i financimit publik të OJQ-ve sipas dispozitave të legjislacionit në fuqi; dhe

•• Monitorimi i financimit publik të OJQ-ve.

Fushëveprim i këtij auditimi janë aktivitetet dhe masat e ndërmarra të institucioneve 
përgjegjëse për financim publik të OJQ-ve gjatë vitit 2019 dhe për nevoja krahasimore është 
përfshirë edhe viti 2018.

Metodologjia e auditimit

Metodat e përdorura në këtë auditim përfshijnë dëshmitë fizike, verbale, të dokumentuara 
dhe analitike, gjithmonë duke u siguruar se këto dëshmi janë relevante, të besueshme dhe të 
mjaftueshme. Metodat e përdorura në këtë auditim përfshijnë:

•• Analizimi i kornizës së nevojshme ligjore dhe institucionale për adresimin e çështjeve të 
financimit të OJQ-ve nga fondet publike;

•• Mbajtja e intervistave me zyrtarët përgjegjës të Zyrës së Kryeministrit në lidhje me financimet 
publike të këtij entiteti 2019, si dhe me zyrtarë të Zyrës për qeverisje të mirë në kuadër të 
këtij entiteti në lidhje me monitorimin e zbatimit të rregullores për kriteret, standardet dhe 
procedurat e financimit publik të OJQ-ve;
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•• Mbajtja e intervistave me zyrtarët përgjegjës të Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit dhe 
Komuna e Prishtinës në lidhje me financimet publike të këtyre entiteteve gjatë vitit 2018 dhe 
2019;

•• Analizimi  i  dëshmive  të  pranuara nga institucionet që janë pjesë e fushëveprimit të këtij 
auditimi në lidhje me përcaktimin e prioriteteve nga ofruesit e financimit publik për OJQ-të  
dhe integrimi i këtyre prioriteteve në planifikimin vjetor buxhetor;

•• Analizimi i dëshmive të pranuara nga institucionet që janë pjesë e fushëveprimit të këtij 
auditimi në lidhje me informimin e palëve të interesit rreth procedurave të aplikimit dhe 
kritereve të përzgjedhjes;

•• Analizimi i dëshmive të pranuara nga institucionet që janë pjesë e fushëveprimit të këtij auditimi 
në lidhje me raportimin e financimit publik të OJQ-ve sipas dispozitave të legjislacionit në 
fuqi;

•• Analizimi  i  dëshmive  të  pranuara nga institucionet që janë pjesë e fushëveprimit të këtij 
auditimi në lidhje me monitorimin e financimit publik të OJQ-ve; dhe

•• Zhvillimi i anketës me disa prej organizatave jo-qeveritare të cilat kanë përfituar nga fondet 
publike.
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Shtojca II. Përshkrimi i sistemit dhe palëve relevante
OJQ-të veprimtarinë e tyre e ushtrojnë përmes përfshirjes në fushata të mbledhjes së fondeve, 
pranimit të dhuratave nga individë dhe donatorë të korporatave, nga burime të ndryshme 
ndërkombëtare si dhe financimit nga fondet publike.

Financimi i projekteve dhe programeve të OJQ-ve nga fondet publike është një nga format 
e bashkëpunimit në mes të sektorit publik dhe jo-qeveritarë. Kjo formë e bashkëpunimit 
praktikisht do të thotë se organizatat buxhetore të nivelit qendror dhe lokal nga buxheti i tyre 
ndajnë mjete financiare për realizimin e projekteve të OJQ-ve.

OJQ-të përfituese duhet të jenë të regjistruara si organizata jo-qeveritare në Republikën e 
Kosovës apo në shtetin ku është e koncentruar diaspora, të kenë numër fiskal sipas kërkesave 
të legjislacionit dhe të kenë të kryera të gjitha detyrimet financiare paraprake dhe të mos 
kenë pranuar mjete nga burime tjera për aktivitetin e njëjtë. Gjithashtu, nuk duhet të ekzistojë 
ndonjë konflikt interesi në mes të aplikuesit dhe institucionit publik.

Mënyra e financimit të projekteve dhe programeve të OJQ-ve nga buxheti i organizatave 
buxhetore përfshinë dy proceset si më poshtë:

1. Procesi i hapave që duhet ndjekur nga organizatat buxhetore për të financuar OJQ-të përmes 
fondeve publike; dhe

2. Procesi i hapave që duhet ndjekur nga OJQ-të për të përfituar fondet publike nga ofruesit e 
financimit publik. 

Procesi që duhet ndjekur nga organizatat buxhetore për të  financuar OJQ-të përmes fondeve 
publike përfshinë hapat si në vijim:

•• Miratohet buxheti vjetor për secilën prej organizatave buxhetore dhe Ministria e Financave 
krijon kod ekonomik të veçantë për secilin program brenda organizatës buxhetore, në kuadër 
të të cilit duhet të planifikohet financimi publik për OJQ-të;

•• Organizatat buxhetore përgatisin pjesën e planit vjetor të financimit publik për OJQ-të më së 
largu 30 ditë pas miratimit të buxhetit vjetor; dhe

•• Organizatat buxhetore dërgojnë planin vjetor të financimit publik për OJQ-të në Zyrën për 
Qeverisje të Mirë pranë Zyrës së Kryeministrit.

Zyra e Kryeministrit publikon planin përmbledhës vjetor të financimit publik për OJQ-të për 
të gjitha organizatat buxhetore, si dhe secila organizatë buxhetore publikon planin vjetor të 
tyre të financimit publik të OJQ-ve.
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Diagram 3. Procesi i hapave që duhet ndjekur nga OJQ-të për të përfituar fondet publike  
nga ofruesit e financimit publik

SHPALLJA 
PUBLIKE

Institucionet financuese shpallin thirrje për 
aplikim për financim publik së bashku me 
udhëzime për aplikantë. 01

APLIKIM OJQ-të, dorëzojnë aplikacionin e tyre sipas 
udhëzimeve të përcaktuara në Rregulloren nr. 
04/2017

02

VLERËSIMI
Institucioni financues themelon Komision 
Vlerësues i cili është përgjegjës për të 
vlerësuar nëse aplikantët kanë plotësuar 
kriteret e përcaktuara me Rregullore. 03

PUBLIKIMI 
I PËRFITUESVE

Institucionet financuese publikojnë përfituesit 
e financimit publik.

04

SHQYRTIMI 
I ANKESAVE

Komisioni i Ankesave i shyrton ankesat dhe 
nxjerr vendim për të pranuar ose refuzuar 
ankesën.

05

NËNSHKRIMI 
I KONTRATËS

OJQ-të përfituese të fondeve publike lidhin 
kontratë me institucionet financuese ofruese 
të financimit publik. 06

MONITORIMI
Institucionet financuese që kanë ofruar financim publik 
për OJQ-të mbikqyrin dhe monitorojnë implementimin e 
projekteve të OJQ-ve përfituese përmes raportimit të 
përfituesit tek zyrtari monitorues. 07

RAPORTIMI
Zyra për Qeverisje të Mirë në kuadër të Zyrës së 
Kryeministrit, mbi bazën e raporteve të pranuara nga secili 
ofrues i mbështetjes financiare publike përgatit raportin e 
përgjithshëm vjetor të mbështetjes financiare publike për 
OJQ-të në Republikën e Kosovës. 08



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

32

Shtojca III: Letër Konfirmimet 
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