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audituar. Në këtë mënyrë, ne rrisim besimin në shpenzimin e fondeve publike dhe luajmë një
rol aktiv në sigurimin e interesit të taksapaguesve dhe të palëve tjera të interesit në rritjen e
përgjegjësisë publike.
Ky auditim është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme
të Auditimit (SNISA 3000)1 si dhe me praktikat e mira evropiane.
Auditimet e performancës të ndërmarra nga Zyra Kombëtare e Auditimit janë shqyrtime
objektive dhe të besueshme që vlerësojnë nëse veprimet qeveritare, sistemet, operacionet,
programet, aktivitetet ose organizatat veprojnë në përputhje me parimet e ekonomisë2,
efikasitetit3 dhe efektivitetit4 dhe nëse ka vend për përmirësim.
Auditorja e Përgjithshme ka vendosur në lidhje me përmbajtjen e raportit të auditimit “Vlera
për para në ndërtimin e rrugëve rajonale dhe lokale”.
Ekipi që e realizoi këtë raport:
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Arben Selimi, Udhëheqës i ekipit
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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.
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5 Meqë auditimi ka mbuluar periudhën e mëhershme, në brendi të raportit, Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit
Hapësinor dhe Infrastrukturës iu kemi referuar me emrin e mëhershëm Ministria e Infrastrukturës (MI)
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Përmbledhje e përgjithshme
Sektori i ndërtimit të rrugëve vazhdon të jetë njëri ndër sektorët e rëndësishëm në ekonominë
e vendit për shkak të ndikimit në mirëqenien e qytetarëve dhe investimeve të përfshira.
Cilësia e mirë e punimeve në rrugë është e rëndësishme si për sigurinë ashtu edhe për arsyet
e zhvillimit ekonomik.
Ndërtimi i rrugëve merr një pjesë të konsiderueshme të shpenzimeve për investime kapitale.
Gjatë periudhës 2017-2019 vetëm në ndërtimin dhe përmirësimin e rrugëve rajonale dhe lokale
ishin shpenzuar mbi 343 milion euro. Megjithatë, organizatat buxhetore që janë përgjegjëse
për ndërtimin e rrugëve ballafaqohen me sfida të ndryshme gjatë procesit të ndërtimit të
rrugëve.
Andaj, për të vlerësuar nëse rrugët e ndërtuara përfundohen me kohë dhe me cilësinë e pranuar
me standarde, Zyra Kombëtare e Auditimit ka kryer auditimin “Vlera për para në ndërtimin
e rrugëve lokale dhe rajonale”. Në auditim kemi përfshirë Ministrinë e Infrastrukturës dhe
komunat Prishtinë, Prizren, Ferizaj dhe Malishevë.
Përmes këtij auditimi kemi identifikuar disa mangësi të theksuara gjatë ndërtimit të rrugëve
që kanë nevojë për përmirësim.
Çështja e parë ka të bëjë me mangësitë në planifikimin e aktiviteteve që ndërlidhen me
ndërtimin e rrugëve, së pari Ministria e Infrastrukturës dhe komunat e audituara kishin
shpallur tenderë pa u siguruar se janë plotësuar parakushtet për fillimin e tyre (shpronësimet
etj.). Më tutje, inicimin e aktivitetit të prokurimit dhe lidhjen e kontratave e kishin bërë në
kohë të papërshtatshme gjë që kishte pamundësuar zbatimin e pandërprerë të kontratave.
Për pasojë, punimet për ndërtimin e rrugëve nuk kishin përfunduar brenda një kohe optimale
ndaj edhe përfitimet për qytetarët ishin vonuar.
Çështja e dytë ka të bëjë me mangësitë në buxhetimin e fondeve, gjegjësisht mënyrën e
financimit për ndërtim të rrugëve. Ministria e Infrastrukturës si dhe komunat e audituara nuk
kishin buxhetuar fonde të mjaftueshme për të siguruar zbatimin pa ndërprerje të kontratave.
Fonde të mjaftueshme ishin vënë në dispozicion vetëm pas dy apo tri vitesh gjë që gjithashtu
kishte shkaktuar vonesa në zbatimin e kontratave.
Çështja e tretë ndërlidhet me mangësitë në hartim të projekteve. Pothuajse në secilin projekt
të hartuar të ndërtimit të rrugëve, menaxherët/organet mbikëqyrëse kishin gjetur mangësi
gjatë zbatimit e që për pasojë i kishin modifikuar ato. Kjo kishte shkaktuar në disa raste
edhe shpenzime shtesë. Për më tepër, ndërtimi i disa rrugëve nuk ishte bazuar në projekte
kryesore por ishte bazuar vetëm në paramasë gjë që kishte shkaktuar punë shtesë për shkak
se paramasa nuk ishte adekuate.
Çështja e katërt ndërlidhet me mungesën e analizës kosto-përfitime të projekteve për ndërtimin
e rrugëve, ku Ministria e Infrastrukturës dhe komunat e audituara do të përcaktonin se cilat
objektiva do të arrihen përmes ndërtimit të rrugëve, përfshirë të gjitha kërkesat e standardeve
të aplikueshme për ndërtimin e rrugëve, si në aspektin teknik/ndërtimor, e po ashtu edhe atë
të dizajnit të rrugës. Për pasojë, dizajni i rrugëve ishte i ndryshëm (gjerësia e rrugës në veçanti
dallonte nga komuna në komunë) dhe nuk kishte dizajn uniform bazuar në një standard unik.
1
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Në mungesë të analizës kosto-përfitime ishin ndërtuar disa rrugë që kishin siguruar pak vlerë
për paranë e shpenzuar.
Përveç këtyre çështjeve kemi identifikuar disa mangësi të përbashkëta rreth pajtueshmërisë
me kërkesat ligjore në procesin e ndërtimit të rrugëve.
Konkluzioni i përgjithshëm i këtij auditimi është se ndërtimi rrugëve lokale dhe rajonale
përcillet me mangësi të shumta duke filluar nga mungesa e analizës kosto-përfitime,
planifikimi jo adekuat i aktiviteteve, buxhetimi i pamjaftueshëm, problemet me shpronësime
si dhe problemet me hartimin e projekteve kryesore dhe paqartësi sa i përket referimit në
standarde të ndërtimit të rrugëve. Për pasojë, ndërtimi i rrugëve ishte përcjellë me vonesa deri
në tri vite e disa kishin mbetur pa përfunduar edhe pesë vite pas fillimit të tyre. Prandaj në
shumicën e projekteve të audituara nuk është siguruar vlera më e mirë për para.
Me qëllim të adresimit të këtyre çështjeve me rëndësi, kemi dhënë nëntë (9) rekomandime
për Ministrinë e Infrastrukturës dhe komunat e audituara. Lista e plotë e rekomandimeve për
palët e audituara, është paraqitur në Kapitullin 5 të këtij raporti.

Përgjigjja e palëve të përfshira në auditim
Komuna e Prizrenit, Ferizajt dhe e Malishevës janë pajtuar me gjetjet dhe konkluzionet e
auditimit, si dhe janë zotuar se do t’i adresojë rekomandimet e dhëna. Ndërsa, nuk kemi
pranuar përgjigje nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, dhe
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
Ndërtimi i infrastrukturës rrugore me standard të lartë ka rol të rëndësishëm në zhvillimin
ekonomik dhe mirëqenien e një vendi. Kosova mbulon një territor prej gati 11,000 km2 duke u
shtrirë 190km nga Veriu në Jug dhe 150km nga Lindja në Perëndim. Ndërsa i gjithë territori i
Kosovës përbëhet nga një rrjet rrugor prej rreth 8,522 km.6
Sasia dhe cilësia e infrastrukturës rrugore është një ndër faktorët kryesor që e përcakton dhe
lehtëson qarkullimin e qytetarëve dhe mallrave, por pa e anashkaluar edhe gatishmërinë e një
biznesi për të investuar në një vend. Kjo rëndësi ndërlidhet me faktin se sektori i transportit ka
një rol të rëndësishëm në zhvillimin socio-ekonomik të një vendi pasi që siguron qasje në tregje,
në prodhim, në vendet e punës, shëndetësi, arsim dhe shërbime të tjera sociale. Infrastruktura
rrugore është veçanërisht e rëndësishme për transportin ndërkombëtar, ndërkohë që synimi i
ekonomisë së një vendi është që të nxisë eksportet për të ndikuar në rritjen ekonomike.
Përkundër zhvillimit të hovshëm të trendëve të udhëtimit në botë, Kosova ka nivel të ulët
të urbanizimit, gjë që e ul intensitetin e transportit (numrin e udhëtarëve për kokë banori).
Gjeografia e Kosovës nënkupton se distancat janë të shkurtra, prandaj edhe transporti rrugor
është forma më efektive dhe e qëndrueshme për qarkullim. Shumica e rrugëve në Kosovë janë
ndërtuar ose rindërtuar në vitet 19607, për të vazhduar në mënyrë më intensive me ndërtime
të rrugëve të reja pas vitit 2000.
Gjatë viteve 2017-2019 niveli qendror dhe lokal së bashku kishin shpenzuar mbi 343 milion
euro në ndërtimin dhe përmirësimin e infrastrukturës rrugore, veçanërisht në rrugë rajonale
dhe lokale, e paraparë edhe me Strategjinë Sektoriale8.

Miliona

Grafiku 1 Shpenzimet e OB-ve në infrastrukturë rrugore për vitet 2017-2019

532,016

140
120
100
80
60
40
20
0
2019

2018

2017

119,940

Miliona

6 Raportet e140
MI (Ish MIT) mbi infrastrukturën rrugore
7 Strategjia Kombëtare
për zhvillim 2016-2021 (SKZh)
120
8 Strategjia Sektoriale dhe Transportit Multimodal 2015-2025 dhe Plani i veprimit 5 vjeçar

100
80
60
40

3

2019

119,940

2018

2017

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

Miliona

Grafiku 2 Shpenzimet e OB-ve në infrastrukturë rrugore
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Ndërtimi i rrugëve në Kosovë kryesisht financohet nga buxheti i shtetit, mirëpo ka raste kur
financohet edhe nga huatë e ndryshme.
Shpenzimet për ndërtimin e rrugëve rajonale dhe lokale për dy vitet e fundit (2019 dhe 2018)
janë mesatarisht 35% të totalit të shpenzimeve për investime kapitale. Prandaj, përfundimi
i tyre me kohë, brenda limiteve buxhetore dhe me cilësi të mirë është i rëndësishëm si për
sigurinë ashtu edhe për zhvillimin ekonomik në shoqërinë tonë.
Një infrastrukturë rrugore më cilësore, më e shpejtë dhe më e lirë do t’ju ndihmojë të gjitha
industrive të Kosovës për t’i siguruar më lirë lëndët e para dhe për t’i plasuar më lirë prodhimet
në treg. Përmirësimi i infrastrukturës rrugore do të nxisë edhe investime të reja. E gjithë kjo
do të mundësojë norma më të larta të rritjes ekonomike.

1.1. Motivi i auditimit

9
240

Një infrastrukturë rrugore me standarde të mira nënkupton që rrugët të jenë cilësore, të
ofrojnë siguri dhe mundësi për zhvillimin e bizneseve dhe ekonomisë. Mirëpo, jo çdo herë
ofrohen lehtësira të tilla me ndërtimin e rrugëve të reja. Faktorët që ndikojnë në këtë çështje
403 janë të shumtë.
395
Raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit (ZKA)9 tregojnë për ndërtime jo cilësore të rrugëve
dhe prishjeve të shpeshta të tyre, që ndër pasojat tjera siguria në trafikun rrugor është e ulët.
Madje këto raporte kanë identifikuar mangësi tjera si në vijim:
• definimi i projektit, Autoritet Kontraktuese (AK) kanë filluar punët dhe është
nënshkruar kontrata pa një projekt fillestar;

9 http://zka-rks.org/publications/Raporti-Auditimit-Siguria-ne-trafik-Raportet e komunave të publikuara në vitin
2019;
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• shpronësimet e tokave në disa raste nuk janë bërë me kohë të cilat kanë ndikuar
që ndërtimi i rrugëve të ketë vonesa e ka raste që rrugët kanë mbetur në gjysmë
rrjedhimisht jo funksionale.
• fillimi i procedurave pa zotimin e fondeve e në disa raste janë përdorë fondet e njërit
projekt për të bërë pagesa për projektet tjera, andaj kishte mungesë të fondeve për
disa nga projektet e rrugëve.
Raportet e ZKA-së po ashtu theksojnë raste ku janë ndryshuar paramasa dhe parallogaria
nga ajo e kontraktuar pa ndonjë aprovim paraprak dhe disa rrugë nuk kanë projekte kryesore
fare.
Për më tepër, shumë media të shkruara dhe elektronike kanë raportuar për probleme të
ndryshme posaçërisht në aspektin e cilësisë së ndërtimit të rrugëve. Në raste të ndryshme janë
raportuar prishjet në rrugët e reja të ndërtuara10, gjë që rezulton që rrugët do të kenë nevojë
për riparimin dhe mirëmbajtjen më të shpeshtë se që pritet. Rasti më i freskët (në vitin 2021) i
raportimit mbi cilësinë e dobët të ndërtimit të rrugëve është rasti i rrugës së sapo ndërtuar në
Malishevë, një segment i së cilës ishte prishur nga reshjet atmosferike11.
Treguesit e paraqitur më lartë shpijnë në formulimin e hipotezës që ndërtimi i rrugëve rajonale
dhe lokale përcjellët me mangësi të shumta që ndikojnë në cilësinë e tyre dhe për pasojë
ndërtimi i rrugëve nuk siguron vlerë për para.

10 https://www.koha.net/kosove/95253/kosova-vazhdon-te-kete-cilesi-te-dobet-te-rrugeve/;https://insajderi.
com/shkaqet-pse-po-mbin-bari-neper-rruget-e-asfaltuara-ne-kosove/
11 https://kallxo.com/lajm/malisheve-shiu-e-ben-cope-cope-asfaltin/
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1.2. Objektiva e auditimit dhe pyetjet e auditimit
Objektivë e këtij auditimi është të vlerësohet nëse është arritur vlera për para në ndërtimin e
rrugëve rajonale dhe lokale. Në veçanti do të vlerësojmë nëse Ministria e Infrastrukturës (MI)
dhe komunat Prishtinë, Prizren, Ferizaj dhe Malishevë janë siguruar se rrugët e ndërtuara:
përfundohen me kohë, brenda kostove të arsyeshme si dhe me cilësinë e pranuar me standarde.
Për t’iu përgjigjur objektives së auditimit kemi parashtruar pyetjen e auditimit si në vijim:
• A është arritur vlera për para në ndërtimin e rrugëve rajonale dhe lokale?

Fushëveprimi i auditimit
Ky auditim ka mbuluar njëmbëdhjetë projekte prej tyre dy projekte të karakterit lokal dhe një
rrugë rajonale të iniciuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe tetë projekte të rrugëve lokale të
realizuara nga komunat.
Përveç MI-së nga niveli qendror kemi audituar edhe katër komuna: Prishtinën, Prizrenin,
Ferizajn dhe Malishevën. Auditimi ka përfshirë projektet e kontraktuara gjatë periudhës 20162019, derisa realizimet i kemi përcjellur deri në maj 2021. Në këtë auditim ekipi auditimit
është mbështetur nga një ekspert i fushës së ndërtimtarisë.
Gjatë procesit të auditimit të projektit Rudë-Sfërkë, komuna e Malishevës nuk ka mundur të na siguroj
ditarin ndërtimor. Me këtë jemi kufizuar në përcaktimin e saktë të ditëve të punës të kryera përmes
ditartit dhe shkaqet eventuale të vonesave.
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2. Përshkrimi i fushës së auditimit

1023

Rrjeti rrugor në Kosovë është i kategorizuar në: autoudhë, rrugë nacionale dhe rrugë rajonale,
155
155 lokale, rrugët në vendbanime,
90
që janë nën administrimin
e MI-së dhe rrugët
rrugët urbane,
rrugët lidhëse dhe të pa kategorizuara të cilat janë nën administrimin e komunave.
Suharekë - Rahovec
Vojnik - Osojan Ll2
Vojnik - Osojan Ll1
Rrugë rajonale nënkupton rrugën publike e cila lidh qendrat me rëndësi ekonomike të dy
apo më tepër regjioneve. Ndërsa, rrugë lokale e ka kuptimin e rrugës publike zyrtarisht të
kategorizuar si rrugë
lidh hapësirat e banueshme
vendbanimeve të një
Ditëtlokale,
e punësqë
të parashikuara
Kohëzgjatja brenda
- Ditë kalendarike
komune.

MI-ja është përgjegjëse dhe ka ndikim të madh në aspektin e ndërtimit të rrugëve, pasi që
është rregullator, prokurues dhe mbikëqyrës i projekteve rrugore. Në përgjegjësinë e MI-së
janë përfshirë 1,951 km, nga të cilat 647km janë rrugë nacionale dhe 1,304km rrugë rajonale.
Ndërsa në përgjegjësi të komunave janë 6,571km prej të cilave 571km janë rrugë urbane dhe
rreth 6,000km rrugë rurale.12
Diagrami 1: Palët përgjegjës në procesin e ndërtimit të rrugëve në nivelin qendror dhe lokal

Komisioni i pranimit nga Departamenti i menaxhimit
të rrugëve
Niveli Qendror

Departamenti i
menaxhimit të rrugëve
Departamenti i
infrastrukturës rrugore/
Prokurimi

Departamenti i
Departamenti i
infrastrukturës rrugore infrastrukturës rrugore

Definimi
Drejtoria e shërbimeve
publike

Organizimi

Planifikimi

Mbikëqyrja

Pranimi

Komisioni i pranimit
nga Drejtoria për
investime kapitale

Drejtoria për investime
kapitale

Drejtoria e shërbimeve
publike/Prokurimi
Drejtoria e shërbimeve
publike/urbanizimit

Niveli Lokal

Definimi i projektit
Faza e definimit të projektit paraqet procesin e përgatitjes së dokumentit që zyrtarisht
konfirmon projektin dhe AK-së i jep autoritet të përdorë burimet e organizatës për zhvillimin
e aktiviteteve të projektit. Në rastin e projekteve kapitale, në këtë rast edhe projektet e
ndërtimit të rrugëve, çdo organizatë buxhetore duhet të plotësojë të gjitha të dhënat e
12 ZKM-Strategjia Sektoriale dhe Transportit Multimodal 2015-2025 dhe Plan i veprimit 5 vjeçar
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kërkuara në sistemin e Programit të Investimeve Publike (PIP) për çdo projekt kapital të
propozuar sipas kërkesave dhe procedurave të parapara. Më tutje, dokumenti që zyrtarisht
e konfirmon projektin është ligji i buxhetit për vitin përkatës. Pas definimit se në cilin projekt
do të investohet, AK-të evidentojnë projektet e reja të aprovuara në ligjin e buxhetit për vitin
përkatës dhe ato ekzistueset. Niveli qendror përveç projekteve që i ka planifikuar vet në bazë
të strategjive për investim, evidenton edhe projektet e reja të aprovuara nga Kuvendi. Ndërsa,
niveli lokal planifikimin për investim në ndërtimin e rrugëve e bënë bazuar në kërkesat e
qytetarëve, ndërsa pas aprovimit të projekteve në Kuvendin Komunal fillon me planifikimin
për kontraktim.

Planifikimi
Planifikimi është funksioni i parë me të cilin përcaktohen qëllimet, aktivitetet që duhet të
ndërmerren, kapacitetet dhe koha kur duhet të realizohen, çfarë resurse duhet përdorur
dhe kur duhet të angazhohen. Planifikimi është veprim abstrakt që në shumicën e rasteve
finalizohet në letër ose në dokument. Ai i paraprin realizimit të punëve, duke i përcaktuar
paraprakisht orientimet, strategjitë, raportet dhe angazhimet.

Organizimi
Faza e organizimit nënkupton ndarjen e detyrave karshi burimeve në dispozicion. Kompania
projektuese e harton projektin kryesor sipas detyrës projektuese dhe kushteve të kontratës.
Projektin e hartuar e kontrollon dhe e aprovon komisioni i caktuar me vendim të sekretarit
të përgjithshëm në nivelin qendror, përkatësisht kryetarit të komunës në nivelin lokal. Pas
aprovimit të projektit kryesor zyrtarët përgjegjës përgatisin kërkesën për inicim të aktivitetit
të prokurimit. Njësia e Prokurimit i zhvillon procedurat e prokurimit që rezultojnë me dhënie
të kontratës OE-së fitues.

Mbikëqyrja
Qëllimi i gjithë kësaj faze shumë të rëndësishme për realizimin me sukses të projektit dhe
konform standardeve është që të kontrollohet dhe monitorohet progresi i projektit në raport
me planin dhe në momente të caktuara kur të jetë e nevojshme të ndërhyhet për eliminimin/
parandalimin e problemeve.
Mbikëqyrja është një prej funksioneve themelore në proceset e ndërtimit. Mbikëqyrjen e bën
individi ose ekipi mbikëqyrës, të cilin e cakton investitori, me qëllim të kontrollit teknik dhe
administrativ të realizimit të punëve. Mbikëqyrja kontrollon cilësinë dhe sasinë e materialeve,
realizimin arkitektonik si dhe përcjell edhe afatet e ndërtimit dhe buxhetet.
Sistemet e kontrollit të cilësisë janë obligim ligjor për çdo pjesëmarrës në projektin e ndërtimit.
Kryesi i punëve (OE-ja), është përgjegjësi kryesor për cilësi. Ai ka për detyrë të bëjë kontrollin
e rregullt të materialeve të përdorura dhe kontrollin e cilësisë së realizimit të pozicioneve të
punës. OE-ja gjatë kontrollit bazohet në rregullativën dhe standardet e ndërtimit, duke ua
përshtatur ato kushteve të kërkuara me projekt. Në anën tjetër Ministria, gjegjësisht Komuna,
e cakton organin mbikëqyrës/menaxherin e kontratës, që të kontrollojë cilësinë e punëve.
Mbikëqyrësi ka edhe përgjegjësi më të madhe, pasi ai është kontrolli kryesor i OE-së dhe çdo
dobësi e mbikëqyrësit do të pasqyrohet në rezultatet e ndërtimit. Kontrolli i materialeve dhe
8
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vetë ndërtimit përcaktohet me ligj. Siç janë kërkesat nga ligji për rrugët dhe ligji i ndërtimit.
Pastaj duhet bazuar edhe në rregullativat për ndërtimin e objekteve me materiale të caktuara,
siç janë Eurokodet. Për të mundësuar kontrollin e mirëfilltë të punëve dhe materialeve, duhet
që projektet kryesore teknike të ndërtimit, të kenë edhe kapitullin e “Specifikacioneve”, në të
cilin, për secilën pikë të paramasës, qartësohet standardi që kërkohet për punë dhe material.
Me kontroll të cilësisë në ndërtimtari sipas praktikave të mira parashihen këto funksione:
• Kontrolli i cilësisë së materialit;
• Kontrolli i cilësisë së realizimit të pozicioneve;
• Kontrolli i transportit dhe i deponimit të materialeve; dhe
• Kontrollimi i realizimit të neneve kontraktuese, si çmimi i punës, afatet, etj.
Kontrolli i cilësisë organizohet në tri nivele:
• Kontrolli i cilësisë: është mënyra më e thjeshtë e arritjes së cilësisë. Me këtë mënyrë
të kontrollit, materialet dhe pozicionet e zbatuara, kontrollohen në mënyrë të veçuar,
duke i marrë mostrat dhe duke i shqyrtuar ato;
• Sigurimi i cilësisë: është një nivel më i lartë i kontrollit, i cili në vete përfshin kontrollin
e cilësisë. Me sigurimin e cilësisë nënkuptojmë krijimin e preventivës ndaj defekteve;
dhe
• Menaxhimi total i cilësisë: paraqet nivelin më të lartë të kontrollit të cilësisë, me të
cilin e tërë ndërmarrja organizohet me qëllim të kontrollit të cilësisë. Kjo do të thotë: të
gjitha departamentet janë në funksion të realizimit cilësor të produktit, gjë që kërkon
integrim të marrjes së vendimeve dhe administratës efikase.

Pranimi
Kjo fazë nënkupton mbylljen e procesit në tërësi. Në këtë fazë është e nevojshme përgatitja
e një liste kontrolli për t’u siguruar nëse projekti është realizuar sipas planifikimit. Në
nivel qendrorë pranimi i punëve bëhet nga komisioni i formuar me vendim të Sekretarit të
Përgjithshëm, gjegjësisht me vendim të kryetarit të komunës në nivelin lokal.
Përveç mënyrës së cekur më lartë, projekte të ndërtimit të rrugëve zhvillohen edhe përmes
Memorandumeve të Mirëkuptimit (MM) në mes të MI dhe komunave, ku zakonisht komunat
kryejnë procedurat e prokurimit, ndërsa ministria bën pagesat dhe cakton një zyrtar për
mbikëqyrje të projektit.
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3. Gjetjet e auditimit
Në këtë kapitull janë paraqitur gjetjet e auditimit lidhur me projektet e audituara për t’i dhënë
përgjigje pyetjes kryesore të auditimit nëse është arritur vlera për para në ndërtimin e rrugëve
rajonale dhe lokale. Gjetjet i kemi prezantuar sipas pyetjeve audituese, organizatave dhe sipas
projekteve.
• Pjesa e parë trajton çështjen e realizimit të projekteve në kohë të arsyeshme nga katër
komunat e audituara dhe MI-së. Rezultatet e auditimit tonë kanë vënë në pah se
vetëm dy projekte ishin përfunduar brenda kohës së përcaktuar, pesë projekte tjera të
ndërtimit të rrugëve ishin përballur me vonesa të theksuara dhe katër projektet tjera
nuk kishin përfunduar ende. Këto çështje në detaje gjenden në kapitullin 3.1.
• Pjesa e dytë trajton realizimin e projekteve me kosto të arsyeshme gjegjësisht
buxhetimin e fondeve të mjaftueshme për projektet e ndërtimit të rrugëve. Auditimi
ka shpalosur se subjektet e audituara kishin mënyra të ndryshme të buxhetimit të
fondeve, pamjaftueshmëri të tyre dhe dallime në kosto të pozicioneve të ngjashme.
Kapitulli 3.2.
• Pjesa e tretë trajton çështjen e dizajnit përkatësisht strukturën e rrugëve të ndërtuara.
Auditimi ka gjetur se nuk kishte një standard unik lidhur me dizajnin e rrugëve,
gjegjësisht rruga dhe infrastruktura përcjellëse e rrugëve ndryshonte nga projekti në
projekt/rrugë. Kapitulli 3.3.
• Pjesa e katërt ka të bëjë me kontrollin e cilësisë së punëve dhe materialeve të përdorura
në ndërtimin e rrugëve. Auditimi ka gjetur se organizimi i kontrollit të cilësisë së
rrugëve dhe vetë kontrollet ishin jo të mira dhe kishte raste kur rruga ishte dëmtuar
pak kohë pasi që ishte përfunduar. Kapitulli 3.4.
Përveç këtyre çështjeve kemi hasur edhe në raste të mos pajtueshmërisë me kërkesat e
legjislacionit përkatës gjatë organizimit dhe realizimit të procesit të ndërtimit të rrugëve. Këto
detaje janë në kapitullin 3.5.
Për secilën pjesë kemi dhënë rekomandimet përkatëse për nivelin qendror dhe lokal, si në
kapitullin 5.

3.1. Realizimi i projekteve në kohë të arsyeshme
Për t’u arritur vlera për para në një projekt duhet që projekti të përfundohet brenda afatit kohor të
përcaktuar. Procesi i implementimit të projektit duhet të ndjekë hapat e kontraktuar. Kur ndryshimet
në kontratën origjinale janë të pashmangshme, duhet të merren masa për të parandaluar vonesat e
panevojshme.
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1. Shumica e projekteve të ndërtimit të rrugëve nuk ishin përfunduar brenda një kohe
optimale
Afati kohor brenda të cilit këto projekte ishin përfunduar sillej prej 27 ditë - për rehabilitimin
e rrugës në Rahovicë
komunën
e Prizrenit Richard
- deri në Rimanishtë
1010 ditë- përRudë
ndërtimin
e rrugës
në
komunën e
Dedaj
Lagja
Kishnapolë
Holbrook
Sharban
Pr
Sferk
Ma
LubizhdëPetrovë
- Pz as pas
Ferizajt. Ndërsa ishin edhe katër projekte që nuk ishin përfunduar fare, dy prej tyre
Fr
Pr
Pz
pesë viteve nga fillimi i zbatimit të kontratës.
Grafiku 3 Kohëzgjatja e zbatimit të projekteve në komunat e audituara
0
Llapqevë - Ujëvara e Mirushës - Ma
Rahovicë - Kishnapolë - Fr

709

240

Rimanishtë - Sharban - Pr

403

120
248

45
85

Dedaj - Lubizhdë - Pz

E papërfunduar

873

120

Richard Holbrooke - Pr

Lagja Petrovë - Pz

1010

250

Prelez - Fr

Rudë - Sferk - Ma

1339

120

27

150

90

Kohëzgjatja - Ditë kalendarike

Ditët e punës të parashikuara

Në grafikun më lartë, janë prezantuar dallimet midis ditëve të punës të parapara me kontratë
kundrejt ditëve kalendarike të kaluara në ndërtimin e rrugëve në komunat e audituara. Një
projekt (i shënuar me ngjyrë të kuqe nuk ka përfunduar ende.
Shkaqet për këtë kohë të gjatë për përfundimin e projekteve janë:
• nisja e aktivitetit të prokurimit në kohë të papërshtatshme;
• nisja e punimeve në projekt pa i përfunduar edhe një sërë punësh paraprake - pa i
zgjidhur paraprakisht problemet pronësore, ndërtimet pa leje, etj.;
• dobësitë në projektet e hartuara;
• mënyra jo adekuate e buxhetimit; dhe
• vonesat e shkaktuara nga mbyllja gjatë pandemisë (2020-2021).
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Komuna e Prishtinës
Për ndërtimin e rrugës Richard Holbrooke, me gjatësinë e krahut të parë 523m dhe gjerësinë 16,5 m, si
dhe krahun tjetër 251m dhe gjerësi 11 m, plani dinamik kishte paraparë që punimet të realizohen
për 240 ditë derisa periudha kalendarike për realizimin e punimeve nuk ishte specifikuar
fare. Për realizimin e këtij projekti ishin nevojitur gjithsej 709 ditë kalendarike.
Fillimisht nisja e aktivitetit të prokurimit në kohë të papërshtatshme ishte një ndër shkaqet që
kishte ndikuar në vonesë. Njësia kërkuese kishte parashtruar kërkesë për inicimin e aktivitetit
të prokurimit në fund të muajit maj të vitit 2017 ndërsa aktiviteti i prokurimit kishte filluar në
qershor, derisa kontrata ishte nënshkruar në shtator, vetëm dy muaj para fillimit të sezonit
dimëror.
Periudha e stërzgjatur kohore e punimeve (sipas raportit përmbledhës të menaxherit të
kontratës) ishte shkaktuar nga ndërprerja e punimeve gjatë stinës së dimrit të viteve 2017 dhe
2018 për 244 ditë, ditëve të vikendit dhe ditëve të festës (125 ditë), kushteve atmosferike (57
ditë sipas raportit) dhe për shkak të kontesteve pronësore (25 ditë).
Gjithashtu, për 21 ditë punimet ishin ndërprerë për shkak se ishte dashur të nxirret një vendim
i ri për caktimin e menaxherit të kontratës.
Përveç këtyre, gjendja në terren kishte imponuar devijim nga projekti kryesor në disa pozicione
të cilat, edhe pse nuk kishin shkaktuar ndryshim thelbësor të projektit e as në tejkalim të
vlerës së kontratës, kishin rezultuar me vonesa në realizim të projektit.
Punët shtesë të cilat nuk ishin paraparë me kontratë janë: mure mbrojtëse; trotuare, zhvendosja
e trafos që nuk ishte paraparë as në planin dinamik e as në projekt, demolimi i objekteve
që kishin uzurpuar pronën publike (as këto nuk janë paraparë në planin dinamik e as në
projekt), dhe negocimi me banorët që kishin pretendime pronësore për trasenë kah kalonte
rruga e projektuar.

Efekti i kësaj ishte se për një rrugë gjatësia e së cilës nuk i kalon as një kilometër,
qytetarët është dashur të presin rreth dy vite që të gëzojnë përfitimet nga ky projekt.

Zbatimi i projektit tjetër, të ndërtimit të rrugës Rimanishtë – Sharban, me gjatësi 3.6km dhe gjerësi
5.5 m, komunës së Prishtinës (KP-së) i ka marrë gjithsej 403 ditë kalendarike. Pra nga dita e
parë e fillimit të punëve e deri në përfundimin e zbatimit të kësaj kontrate, ishin dashur rreth
13 muaj kundrejt 120 ditë pune sa ishte paraparë të zgjaste sipas kontratës.
Një ndër shkaktarët për stërzgjatje të zbatimit të kontratës ishte nisja e aktivitetit të prokurimit
në kohë të papërshtatshme për ndërtim. Aktiviteti i prokurimit ishte iniciuar në muajin korrik
të vitit 2018 dhe ishin dashur edhe afër katër muaj deri në nënshkrimin e kontratës. Punimet
kishin nisur në fillim të nëntorit të vitit 2018, kohë aspak e favorshme për zhvillimin e punëve
ndërtimore, duke vazhduar për vetëm 22 ditë deri në ndërprerje, për shkak se kushtet
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atmosferike nuk kishin lejuar vazhdimin e punimeve. Punimet kishin nisur përsëri në prill të
vitit 2019, 144 ditë ose afër 4 muaj pas ndërprerjes.
Faktor tjetër ishin ankesat nga disa qytetarë përgjatë pronës së të cilëve duhej të ndërtohej
rruga. Hartuesi i projektit – i kontraktuar nga komuna e Prishtinës - nuk kishte paraparë qasje
në rrugë nga pronat e këtyre qytetarëve kështu që ata e kishin penguar zhvillimin e punimeve.
Kishte edhe një rast kur rruga kalonte nëpër pronën e një qytetari nga i cili KP-ja nuk kishte
marrë pëlqim për ndërtim as nuk i kishte ofruar kompensim. Kështu që edhe ai kishte bërë
pengesë për zhvillim të punimeve. Shkak për këtë gjendje ishte mungesa e elaboratit të
shpronësimit, në mungesë të së cilit KP-ja nuk kishte mundësi të ndërmerrte asnjë veprim
paraprak për të siguruar zbatimin e papenguar të kontratës. Problemet pronësore i kishte
trajtuar vetëm pasi që kishte filluar me zbatim të kontratës.

Efekti i kësaj ishte se për një rrugë me gjatësi prej 3.6 kilometra qytetarët është
dashur të presin rreth 13 muaj para se të fillojnë ta shfrytëzojnë atë.

Komuna e Ferizajt
Ndërtimi i rrugës Prelez i Muhaxherëve - Papaz – Sazli - Prelez i Jerlive, me gjatësi 5.4km dhe me
gjerësi 6.0 m, kishte përfunduar pas 873 ditëve kalendarike derisa me kontratë ishte përcaktuar
që ndërtimi të përfundojë për 120 ditë pune.
Punimet kishin filluar në javën e dytë dhjetorit të vitit 2017 dhe kishin zgjatur vetëm 5 ditë
kur edhe ishin ndërprerë për shkak të sezonit dimëror, për të rinisur në javën e parë të prillit
të vitit 2018. Punimet kishin vazhduar (me ndërprerje të kohëpaskohshme) deri në mes të
dhjetorit të vitit 2018 kur edhe ishin ndërprerë për herë të dytë për shkak të sezonit dimëror
të radhës për të vazhduar në mars të vitit 2019 dhe atë deri kah fundi i korrikut të vitit 2019.
Punimet në këtë projekt kishin përfunduar pas 3 viteve, ndërsa ditë efektive të punës ishin
114, që do të thotë se koha e paraparë me kontratë prej 120 ditëve për zbatimin e këtij projekti
ishte e mjaftueshme, por këto 114 ditë ishin shpërndarë përgjatë 3 viteve, që nuk është kohë e
arsyeshme për një projekt me gjatësi prej 5.4 kilometrash.
Faktor kyç për stërzgjatje të punimeve ishte mënyra e buxhetimit (financim nga Ministria e
Infrastrukturës, për më shumë detaje shih kapitullin 3.2). Për pasojë punimet ishin zhvilluar
me ritëm të ngadaltë dhe me ndërprerje të shpeshtë përgjatë viteve 2017 dhe 2018.

Efekti i kësaj është se për ndërtimin e kësaj rruge, me vetëm 5.4 kilometra gjatësi,
qytetarët është dashur të presin rreth tri vite për ta shfrytëzuar atë.

Zbatimi i projektit për ndërtimin e rrugës Rahovicë – Kishnapolë me gjatësi 14km dhe gjerësi
6m sipas kontratës ishte paraparë të zgjaste 250 ditë pune brenda një periudhe tre vjeçare.
13
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Kontrata ishte nënshkruar në fund të vitit 2017 që nënkupton se punimet në projekt do duhej
të përfundonin në vitin 2020.
Komuna e Ferizajt (KF-ja) e kishte nisur shumë vonë aktivitetin e prokurimit, në gusht të
vitit 2017 dhe procedurat e prokurimit deri te lidhja e kontratës kishin marrë afër 4 muaj.
Rrjedhimisht kontrata ishte nënshkruar në përfundim të vitit apo në sezonin dimëror kur nuk
zhvillohen punime për shkak të kushteve atmosferike.
Meqë punimet kishin filluar në mes të dhjetorit të vitit 2017, ato ishin ndërprerë tetë (8) ditë
pas fillimit për shkak se kishte filluar stina e dimrit, kur të reshurat atmosferike pamundësojnë
zhvillimin e punimeve. Punimet kishin nisur përsëri kah fundi i majit të vitit 2018, rreth pesë
muaj pasi që ishin ndërprerë. Nga kjo kohë, e deri në stinën pasuese dimërore, komuna kishte
në dispozicion së paku edhe shtatë muaj (175 ditë pune, pa llogaritur ditët e fundjavave)
gjatë të cilëve do të mund të zhvillonte punimet. Mirëpo, për shkak të kapacitetit të kufizuar
financiar të Ministrisë, komuna kishte zhvilluar vetëm 41 ditë pune efektive duke i ndërprerë
në fund të korrikut 2018 për t’i vazhduar përsëri pas gjashtë muaj e gjysmë, në prill të vitit
2019. Edhe 134 ditë efektive pune të zhvilluara gjatë vitit 2019 nuk kishin mjaftuar për ta
ndërtuar rrugën kështu që punimet në këtë projekt ishin zhvilluar edhe gjatë vitit 2020, deri
me 17 shtator.
Për pasojë OE-ja kishte zhvilluar gjithsej 281 ditë pune efektive përgjatë 1010 ditëve kalendarike.

Nga fillimi i punëve e deri në përfundimin e zbatimit të kësaj kontrate kishin kaluar
rreth 33 muaj, kohë e cila është nevojitur që të filloj shfrytëzimi i rrugës për qytetarët.

Gjatë zbatimit të projektit, KF-ja kishte hasur në disa pengesa por që ishin arsye të papërfillshme
sa i përket zbatimit të ngadaltë të punimeve në këtë rrugë.

Komuna e Prizrenit
Komuna e Prizrenit (KPz) ishte e vetmja që i kishte realizuar projektet e saj brenda një kohe
optimale, të përcaktuar gjithashtu edhe me kontratë. Meqë natyra e punimeve ishte rehabilitim
i rrugës, atëherë edhe mundësitë për vonesa ishin të vogla.
Projekti rehabilitimi i rrugës Dedaj-Lubizhdë e Hasit, me gjatësi 5.15km dhe gjerësi prej 5m, kishte
përfunduar brenda 85 ditëve kalendarike, derisa me kontratë (plan dinamik) ishte përcaktuar
që rehabilitimi të realizohej plotësisht brenda 150 ditëve.

Kontrata për këtë rrugë ishte zbatuar 65 ditë kalendarike më shpejt se që ishte
paraparë.

Koha e paraparë për rehabilitimin e rrugës në lagjen Petrovë ishte 90 ditë me gjatësi 1.47km dhe
gjerësi 6 m, kohë e arsyeshme për projekte të përmasave të tilla, me kapacitetet teknike dhe
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profesionale të përcaktuara me kontratë. Meqë punimet kishin filluar pesë ditë pas nënshkrimit
të kontratës, 27 ditë pas fillimit punimet ishin përfunduar plotësisht meqë gjatë zbatimit KPzja nuk kishte hasur në ndonjë pengesë. Ishte stinë pikërisht kur mund të zhvillohen punime
për shkak të kushteve të mira atmosferike.
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Ky projekt kishte marrë gjithsej 27 ditë pune për t’u përfunduar, ose 63 ditë më herët
se që ishte paraparë me kontratë.

Komuna e Malishevës
Projekti për ndërtimin e rrugës Rudë - Sferkë, me gjatësi 4km dhe gjerësi 5m, sipas kontratës
(planit dinamik) ishte paraparë të realizohet për 45 ditë (pa e përcaktuar a janë ditë pune apo
kalendarike). KM-së i janë dashur 248 ditë kalendarike për ta realizuar këtë projekt.
Për këtë projekt, ne nuk ishim në gjendje të sigurojmë ditarin ndërtimor për të vërtetuar
ditët e punës si dhe për të kuptuar kohëzgjatjen e punëve dhe shkakun e vonesave. Ditari
ndërtimor ishe mbajtur nga menaxheri i kontratës i caktuar nga MI (i cili ishte me kontratë mbi
vepër, sipas menaxherit të kontratës nga KM-ja) dhe pas skadimit të kontratës kishte humbur
kontaktin me të dhe ditari ndërtimor kishte mbetur tek ky i fundit. Megjithatë menaxheri i
kontratës kishte dëshmi tjera rreth kohës së fillimit, ndërprerjes dhe përfundimit të punës.
Ndër shkaqet për kohën e gjatë të zbatimit të kontratës ishte inicimi i aktivitetit të prokurimit
vonë gjatë vitit (11/7/2019), pastaj deri në nënshkrim të kontratës ishin dashur më shumë se
dy muaj (69 ditë). Punimet kishin filluar në shtator deri me 15 dhjetor 2019 kur ishin ndërprerë
për shkak të kushteve atmosferike. Kërkesa për pranim teknik ishte bërë në fund të qershorit
të vitit 2020 ose më shumë se tetë muaj nga fillimi i punimeve.
Sipas menaxherit të kontratës, faktor tjetër për vonesë në zbatimin dhe përfundimin e këtij
projekti ishte mbyllja e tërësishme disa mujore për shkak të pandemisë.

Efekti i kësaj ishte se komunës së Malishevës i janë dashur 248 ditë kalendarike për
ta ndërtuar rrugën me gjatësi 4 kilometra.

Në lidhje me ndërtimin e rrugës Llapqevë – Ujëvarat e Mirushës, me gjatësi 3.1km dhe gjerësi 6m,
rruga nuk kishte përfunduar ende, deri në qershor të vitit 2021, kur është kryer ky auditim,
edhe pse kishin kaluar 42 muaj nga nënshkrimi i kontratës, ndërsa ishte paraparë të zgjaste
120 ditë pune. Koha e fundit kur ishin zhvilluar punime në këtë projekt ishte në maj të vitit
2018 e që nënkupton se 35 muajt e fundit nuk kishte pasur asnjë progres në këtë projekt.
Punimet kishin filluar në fund të muajit nëntor, por ishin pezulluar për shkak të sezonit
dimëror pas 42 ditësh, shumë prej të cilave kishin qenë ditë me shi. Punimet pastaj kishin
filluar në fillim të prillit të vitit 2017, afërsisht katër muaj ose 113 ditë pas pezullimit.
Pjesa më e madhe e punimeve ishin ekzekutuar brenda 45 ditëve vijuese, por rruga nuk
ishte ndërtuar plotësisht. Kishte mbetur edhe punimi i shtresës së asfaltit që sipas kontratës
kishte kushtuar 1 euro për m2 që përbënte çmim jo-normalisht të ulët, ndërsa çmimi i tregut
ishte rreth 8 euro për m2. Duke qenë se OE-ja kishte ofertuar me këtë çmim, nuk i kishte
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leverdisë që të përfundojë këtë pozicion kështu që rruga nuk ishte ndërtuar as pas 42 muajve
pas dhënies së kontratës. Zyra e prokurimit në KM gjatë fazës së vlerësimit të ofertave kishte
shfaqur dyshim se OE-ja nuk do të ishte në gjendje ta zbatonte kontratën me këtë çmim jonormalisht të ulët, andaj kishte kërkuar sqarime shtesë nga OE-ja. Me të marrë sqarimin, sado
që ishte jo bindës, zyra e prokurimit ia kishte dhënë kontratën e cila pati për pasojë gjendjen
e përshkruar më sipër-mos realizim i punëve.
Pas disa vërejtjeve që menaxheri i kontratës i kishte bërë në adresë të OE-së për mos respektim
të kushteve të kontratës, KM ia kishte ndërprerë kontratën dhe i kishte paguar shumën për
punët që i kishte kryer deri në atë datë, duke aplikuar edhe gjobë për vonesë. Mirëpo pas kësaj
KM-ja nuk kishte ndërmarrë asnjë veprim dhe për pasojë rruga kishe mbetur pa përfunduar.

Efekti i kësaj është se komuna e Malishevës nuk e kishte përfunduar ndërtimin e
rrugës prej 3.1 kilometrash as pas më shumë se 3 vite nga fillimi i punimeve.

Ministria e Infrastrukturës
Për ndërtimin e rrugës Vojnik -Osojan, Llot 1, me gjatësi 3.6km me gjerësi 6m, që ishte paraparë
të lidh fshatrat e komunës së Skenderajt me ato të komunës së Istogut, punimet kishin filluar
në fund të janarit të vitit 2016 por nuk kanë përfunduar ende, edhe pse me planin dinamik
ndërtimi i saj ishte paraparë të kryhet për 155 ditë. Në këtë segment të rrugës punimet kishin
vazhduar deri në qershor të vitit 2017 kur edhe ishin ndërprerë pa afat.
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Grafiku 4 Kohëzgjatja e zbatimit të projekteve në Ministri të Infrastrukturës
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Ditët e punës të parashikuara

Gjatë inspektimit fizik të rrugës kemi konstatuar se punimet ishin zhvilluar vetëm përgjatë
2.4km të rrugës, (ishin kryer gërmimet e dheut dhe shtruar baza e rrugës me zhavorr), një
pjesë e së cilës ishte mbuluar nga shembja e dheut nga skarpatet13. Në pjesën e mbetur të
rrugës prej 1.2 km, MI-ja kishte kryer vetëm gërmimin e dheut.

Foto 1 Rruga Vojnik Osojan – Llot 1
13 Ana e pjerrët në krahun e një rruge të ngritur
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Shkak që kjo rrugë të realizohet vetëm pjesërisht ishin problemet pronësore meqë kjo rrugë
ishte rrugë tërësisht e re dhe ishte paraparë që e gjithë traseja të kalonte nëpër prona private,
të cilat nuk ishin shpronësuar para nënshkrimit të kontratës.

Investimi i bërë në këto pesë vite në këtë rrugë s’kishte ndonjë vlerë për qytetarët e
komunave përfituese meqë rruga nuk ishte kompletuar, asnjë pjesë e saj nuk ishte në
dispozicion për përdorim.

Edhe pse kontrata ishte nënshkruar në vitin 2016 rruga nuk është as afër përfundimit të
ndërtimit dhe qytetarët nuk mund ta shfrytëzojnë atë as pas pesë viteve nga fillimi i punimeve.
Koha e paraparë për ndërtimin e segmentit tjetër të rrugës Vojnik-Osojan - Llot 2 me gjatësi 6.5
km dhe gjerësi 6m, ishte 155 ditë pune, ndërsa në këtë rrugë ishin zhvilluar gjithsej 184 ditë
efektive pune (përfshirë edhe ditët me shi) mirëpo as gjysma e rrugës nuk ishte ndërtuar.
Punimet kishin filluar në prill të vitit 2016, por, MI-ja kishte hasur në pengesa nga pronarët e
tokave nëpër të cilat ishte paraparë të ndërtohet rruga. Në ditën e tetë të punimeve banorët e
kishin paralajmëruar OE-në se nuk do ta lejonin të zhvillonte punimet, megjithatë menaxheri
i kontratës i caktuar nga ana e MI-së kishte urdhëruar zhvillimin e punëve pavarësisht se
ishte njoftuar për këtë çështje. Sipas tij, problemi ishte raportuar te mbikëqyrësit e tij, në
takimet javore që rregullisht i mbante Drejtoria e Rrugëve e MI-së, mirëpo asnjë masë nuk
ishte ndërmarrë për të zgjidhur problemin e pronësisë.
Pas inspektimit fizik të rrugës kemi konstatuar se vetëm rreth 3.5 km, apo afërsisht gjysma e
rrugës, ishte ndërtuar/asfaltuar, pjesa tjetër kishte mbetur e pakryer.
Shkak për këtë gjendje ishte komunikimi jo-efektiv mes MI-së dhe komunave përfituese.
Komunat nuk kishin ndërmarrë asgjë për të kryer shpronësimin e trasesë së rrugës ndërsa
MI nuk ishte siguruar se komunat e kanë kryer shpronësimin. Kësisoj, MI-ja kishte dhënë
kontratë për ndërtimin e kësaj rruge pa u plotësuar parakushtet. Për pasojë MI-ja, përkatësisht
komunat përfituese, nuk e kishin arritur objektivën e vet për ndërtimin e kësaj rruge që lidhte
lokalitetet përkatëse të dy komunave.

Investimi i bërë në këtë projekt s’kishte ndonjë vlerë për qytetarët e komunave
përfituese meqë rruga nuk ishte kompletuar dhe pjesa më e madhe e saj nuk ishte në
dispozicion për përdorim.

Rehabilitimi i rrugës rajonale Rahovec–Suharekë me gjatësi 12.35km dhe gjerësi 6.8m, nuk kishte
përfunduar as dy vite pas fillimit të punimeve. Së pari aktiviteti i prokurimit kishte filluar
në fund të muajit qershor të vitit 2018 ndërsa kontrata ishte nënshkruar pas dy muajve, në
fillim të muajit gusht. Punimet kishin filluar në fillim të gushtit 2018 dhe sipas kontratës, për
rehabilitimin e kësaj rruge duheshin gjithsej 90 ditë pune. Ndërsa ishin zhvilluar 107 ditë
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punë efektive deri në fund të muajit nëntor 2018, kur ishin ndërprerë punimet për shkak të
kushteve atmosferike. Koha prej 90 ditëve e ndarë për këtë rehabilitim nuk kishte mjaftuar,
kështu që punimet kishin vazhduar edhe në vitin 2019, pas pezullimit 4 mujor. Edhe 36 ditë
tjera punime ishin zhvilluar mirëpo rehabilitimi i rrugës nuk ishte përfunduar.
Shkaku kryesor për vonesë në përfundimin e punëve ishte ndryshimi që është dashur të bëhet
në paramasë për t’iu përshtatur nevojave reale.
MI-ja kishte caktuar një komision të përbërë prej pesë zyrtarëve të MI-së, për të hartuar një
paramasë për rehabilitimin e kësaj rrugë dhe të disa rrugëve tjera njëkohësisht.
Mirëpo, paramasës i kishin munguar edhe disa elemente, mungesën e të cilave e kishte
konstatuar menaxheri i kontratës. Ndër to ishte një rreth-rrotullim, një mur mbrojtës, një
kanal i betonit si dhe zgjerime të rrugës në kthesa. Për këtë, 8 muaj pas fillimit të punimeve në
këtë rrugë, menaxheri kishte bërë kërkesë për punë shtesë. Kërkesa ishte pasuar me caktimin
e një komisioni tjetër për të shqyrtuar/miratuar atë. Përveç këtij miratimi, kërkohej që edhe
komisioni që kishte hartuar paramasën bazë, të miratojë ndryshimet e kërkuara. Kjo kishte
ndodhur pas më shumë se dy muaj e gjysmë nga data e miratimit të punëve shtesë. Më tutje,
para se të fillohet me realizimin e këtyre punëve shtesë të sapo miratuara, ishte dashur që
formalisht të lidhet një aneks kontratë mes MI-së dhe OE-së. Mirëpo deri te nënshkrimi i kësaj
aneks kontrate nga ana e zyrës së prokurimit ishin dashur edhe 6 muaj (në prill 2021).

Nga dita e parë e fillimit të punimeve për rehabilitimin e kësaj rruge kishin kaluar
më shumë se 1,000 ditë kalendarike ose 33 muaj dhe akoma punimet nuk ishin
përfunduar.
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3.2. Realizimi i projekteve dhe mënyra e buxhetimit
Në mënyrë që projektet të realizohen në tërësi, ato duhet që të planifikohen saktë nga aspekti buxhetor.
Për më tepër, një qëllim i tillë është i përcaktuar edhe me Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve, ku
projektet e ndërtimit të rrugëve duhet të përfundohen me kosto të favorshme, për t’iu mundësuar
qarkullim më të shpejtë dhe më të lirë qytetarëve dhe mallrave dhe me një cilësi të duhur.

2. Për shumicën e projekteve të ndërtimit të rrugëve buxhetimi ishte joadekuat
Mënyra e planifikimit, gjegjësisht buxhetimit të fondeve për realizim të projekteve, ishte e
ndryshme në entitetet që ne i kemi audituar. Buxhetimi i fondeve për më shumë projekte
në një kod të vetëm buxhetor dhe buxhetimi dy dhe tre vjeçar për projekte të ndërtimit të
rrugëve, e karakterizojnë planifikimin në aspektin buxhetor në entitetet e audituara.
Grafiku 5 Buxhetimi për projekte (shuma e buxhetuar si përqindje e vlerës së kontratës)
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Siç shihet në grafik kishte një projekt që kishte filluar të zbatohet duke pasur buxhet për
vetëm 4% të vlerës së kontraktuar, si dhe projekt për të cilin ishin buxhetuar 91% më shumë
se vlera e kontraktuar.
Po ashtu kemi analizuar shtatë kontrata duke i krahasuar gjashtë pozicionet që kanë peshën
më të madhe në vlerë të kontratës. Nga analiza kemi gjetur se çmimet e pozicioneve të njëjta
(ose të ngjashme) ishin të ndryshme nga kontrata në kontratë. Çmimet më të larta i kishte
kontrata për ndërtimin e rrugës në Ferizaj, fshatin Sazli, p.sh çmimi i gurit të thyer gëlqeror
0-63mm me trashësi t=20cm ishte për 120% më i lartë se çmimi i tij në kontratën e komunës së
Malishevës. Edhe çmimet e kontratave tjera kishin dallime mes veti, të cilat mund të shihen të
52%
prezantuara në formë tabelore në shtojcën 2.
Po ashtu për ndërtimin e këtyre shtatë rrugëve, të kategorisë së njëjtë, entitetet e audituara
20%
kishin përfshirë në paramasë pozicione të njëjta ose të ngjashme me pak dallime nga njëra
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tjetra. Për shembull te pozicioni 4 trashësia e bitu-agregatit në Ministri (Vojnik) dhe Prishtinë
ishte 7cm ndërsa tek tjerat ishte 8cm. Kishte paqartësi sa i përket faktorit për përcaktimin e
trashësisë. Gjithashtu dallime kishte edhe në dizajnin e projektit lidhur me gjerësinë e rrugëve
prej 5m (Lubizhdë) deri në 7m (Rahovicë-Kishnapolë).

Komuna e Prishtinës
Praktikë e KP-së ishte se nuk buxheton secilin projekt të ndërtimit të rrugëve në kod të
veçantë buxhetor. Në vend të kësaj, komuna i bashkon më shumë projekte të ndërtimit të
rrugëve urbane në një kod buxhetor të vetëm si dhe projektet e ndërtimit të rrugëve rurale në
një kod buxhetor tjetër. Mirëpo, kjo praktikë nuk përkon me kërkesat që dalin nga manuali i
Programit për Investime Publike.14
Për projektin e ndërtimit të rrugës Richard Holbrooke, KP-ja kishte parashikuar se vlera e
kontratës do të arrinte 980,000 euro ndërsa çmimi i kontratës ishte 469,930 euro që do të thotë
se kishte parashikim jo të saktë pra, dyfishin e fondeve të nevojshme për këtë rrugë. Për këtë
projekt së bashku me projekte tjera, KP-ja kishte buxhetuar 2.2 milion euro.
Për ndërtimin e rrugës Rimanishtë – Sharban, KP-ja kishte parashikuar se kostoja për ndërtimin
e saj do të ishte 982,303 euro prej të cilave 80,580 euro kishte planifikuar t’i shpenzonte për
vitin e parë dhe pjesën e mbetur për vitin vijues. Çmimi i kontratës ishte 564,649 euro që
do të thotë se edhe për këtë projekt kishte parashikuar dyfishin e mjeteve të nevojshme.
Projektet e KP-së ishin buxhetuar se bashku me projekte tjera dhe buxheti do të mund të ishte
i mjaftueshëm me kusht që projektet tjera të KP-së të mos i shpenzonin fondet e bashkuara
të projekteve. Megjithatë, pagesat gjatë vitit 2019 ishin bërë siç kishin arritur faturat, brenda
afateve të parapara ligjore.

Këto dy projekte nuk kishin problem për t’u financuar, mirëpo projektet individuale
të caktuara rrezikojnë të mos kenë mbulesë të mjaftueshme financiare për shkak se
mungon buxhetimi i veçantë për secilin projekt.

Komuna e Ferizajt
Financimin për projektin e ndërtimit të rrugës në fshatrat Prelez i Muhaxherëve- Papaz - Sazli- Prelez i Jerlive, KF-ja
e kishte siguruar duke nënshkruar memorandum mirëkuptimi për financim me Ministrinë e Infrastrukturës sipas të
cilit Komuna e Ferizajt nuk kishte asnjë obligim financiar.
Vlera e kontratës për ndërtimin e rrugës ishte 1,045,409 euro ndërsa me memorandum parashihej që Ministria të ndajë
gjithsej 400,000 euro, 100,000 euro në vitin 2017 dhe 300,000 euro për vitin 2018 derisa për vitin 2019 nuk ishin
paraparë fare mjete, edhe pse projekti ishte përcaktuar si tre vjeçar. Prandaj, KF-ja nuk i kishte në dispozicion mjetet
financiare për të përfunduar projektin brenda një kohe optimale.

14 Programi për Investime Publike – Procedurat për përdoruesit e OB-ve, (faqe 7, para.3) www.pip-ks.org
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Tabela 1 Ndarjet dhe pagesat për rrugën Prelez M -Papaz – Sazli – Prelez J.

Ligji i buxhetit

2017

2018

2019

2020

2021

Gjithsej

Ndarjet

100,000

200,000

500,000

111,143

18,071

929,214

Pagesat

10,000

201,767

724,268

93,072

120,557

1,149,663

Siç shihet nga tabela, shuma mjaft të vogla ishin buxhetuar për të financuar një projekt me
vlerë mbi 1 milion euro, dhe për të paguar obligimet MI kishte marrë fonde nga projekte tjera
(sikur në vitin 2019 ose në vitin 2021). Për ndërtimin e kësaj rruge, përveç kontratës bazë, KFja kishte nënshkruar edhe një aneks kontratë, në vlerë prej 104,253 euro, ose afër 10% e vlerës
së kontratës bazë, jo për punë shtesë që ndërlidhen me rrugën por për rrugë shtesë të cilat nuk
ishin paraparë fillimisht në kontratën bazë. Me këtë aneks kontratë, komuna kishte ndërtuar
6 rrugica të reja, në gjatësi të përgjithshme prej 1.2 km, nëpër disa lagje, pas kërkesave të
vazhdueshme që banorët e kësaj zone kishin parashtruar tek menaxheri i kontratës gjatë
zbatimit të saj. Për këto punë, komuna do duhej të shpallte tender të ri në vend të aneks
kontratës.
Mënyra e financimit të projektit ishte bazuar në memorandumin e mirëkuptimit mes MI-së
dhe KF-së, e cila ishte shkak edhe për vonesa në realizim.

Ndërtimi i rrugës në gjatësi prej 5.4 km kishte marrë 873 ditë kalendarike e
njëkohësisht kishte vonesa në pagesën e obligimeve për shkak se nuk ishin buxhetuar
fonde të mjaftueshme.
Kostoja për ndërtim të rrugës Rahovicë – Kishnapolë ishte mbi 2.6 milion euro sipas kontratës,
dhe komuna i kishte dhënë afat kontraktuesit që rrugën ta ndërtojë brenda 36 muajve nga
data e nënshkrimit të kontratës.
Financimin për ndërtim të kësaj rruge e kishte marrë përsipër MI-ja bazuar në memorandumin
e mirëkuptimit sipas së cilit MI-ja do të siguronte 600,000 euro për tri vite. Nga kjo rezulton se
kjo shumë do të mbulonte vetëm 22% të projektit, ndërsa 2 milion tjera, për 78% e mbetur të
kostos, nuk ishte e definuar se nga do të vinin. KF-ja nuk kishte ndarë fonde për këtë projekt
në mënyrë që projekti të përfundojë brenda një kohe të arsyeshme.
Tabela 2 Ndarjet dhe pagesat për rrugën Rahovicë - Kishnapolë

Ligji i
buxhetit
Ndarjet
Pagesat

2017

2018

2019

2020

2021

Gjithsej

100,000

100,000

400,000

600,000

150,000

1,350,000

250,000

942,000

485,983

150,000

1,827,983

Siç shihet nga tabela, shumat që ishin buxhetuar ishin të pamjaftueshme për të financuar
projektin në fjalë prandaj për të paguar obligimet, MI-ja kishte marrë fonde nga projekte tjera
(në vitin 2018 dhe 2019).
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Megjithatë gjatë viteve 2018-2020 në këtë projekt ishin shpenzuar 1,677,983 euro, që ishin
marrë nga projekte tjera (përmes rishikimit të buxhetit dhe ri-destinimit të mjeteve) për shkak
se tanimë ishin krijuar obligime ndaj OE-së. Mbi 60% të vlerës së kontraktuar ishte paguar
mirëpo mbeten për t’u paguar edhe rreth 1 milion euro tjera. OE-ja i kishte kryer të gjitha
punët e parapara me kontratë, pra projekti ishte përfunduar, ishte bërë pranimi teknik dhe
ishte lëshuar në përdorim.
Përveç kësaj gjatë ekzekutimit të kontratës, qytetarët e KF-së, të prekur nga kjo rrugë, kishin
bërë kërkesë për ndryshim/plotësim të projektit - për një rrugë shtesë – të cilën kërkesë
Kryetari i komunës e kishte miratuar. Kështu kontratës ekzistuese iu kishte shtuar një aneks
që e kishte rritur koston e projektit edhe për 260,520 euro duke e quar në gjithsej 2,909,226
euro. Kjo nënkupton që borxhi i mbetur ndaj kontraktuesit është mbi 1.3 milion euro.

Për shkak të buxhetimit të pamjaftueshëm mbi 1.3 milion euro mbeten obligim ndaj
OE-së megjithëse kishin kaluar tetë muaj nga përfundimi i punëve.

Komuna e Prizrenit
Për ndërtimin e rrugës Dedaj-Lubizhdë e Hasit, e kontraktuar në vlerë prej 251,000 euro, KPzja kishte ndarë 130,000 euro për vitin 2019, apo vetëm 52% të vlerës së kontraktuar. Më pas në
vitin 2020 kishte ndarë edhe 130,000 euro tjera. Punët në këtë rrugë ishin përfunduar në fillim
të tetorit 2019 mirëpo për shkak se nuk ishte buxhetuar fond i mjaftueshëm për të mbuluar
vlerën e plotë të kontratës, pagesa e fundit prej 25,140 euro ishte bërë në fund të dhjetorit 2020,
apo 13 muaj pas përfundimit të punëve në terren.
Vlera e kontratës për rehabilitimin e rrugës në lagjen Petrovë ishte 96,928 euro, ndërsa KPz-ja
kishte buxhetuar vetëm 50,000 euro për vitin 2019, ndërsa 46,928 euro tjera nuk ishin paraparë
as në projeksionet e vitit pasues. Mirëpo punimet në këtë rrugë ishin përfunduar shumë më
herët se sa parashikimi/planifikimi. Andaj meqë shuma prej 50,000 eurosh, të cilën KPz-ja e
kishte buxhetuar për këtë projekt në vitin 2019, mbulonte vetëm 50% të vlerës së kontratës,
pagesat ishin bërë në tri këste, njëra prej të cilave në vlerë prej 46,928 euro (afër 50% e vlerës
së kontratës) ishte ekzekutuar në fund të muajit mars 2020, ose 13 muaj pas përfundimit të
punëve në teren (punët ishin kryer në fund të qershorit 2019).

KPZ-ja nuk kishte ndarë fonde të mjaftueshme për projektet e rehabilitimit të
rrugëve në mënyrë që pagesat t’i kryej paralel me zhvillimin e punimeve, prandaj
edhe obligimet kontraktuese i kishte bartur për t’i shlyer në vitin pasues.

24

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

Komuna e Malishevës
Për ndërtimin e rrugës Rudë - Sfërk, të kontraktuar në vlerë prej 267,720 euro, KM-ja kishte
siguruar financimin bazuar në memorandumin e mirëkuptimit me MI-në. Me memorandum
ishte specifikuar që fillimisht MI-ja të ndajë 10,000 euro (për vitin 2018) ndërsa KM-ja 40,000
euro, derisa mjetet e parashikuara për vitet e ardhshme ishin deri në 370,000 euro. Në vitin
2019, MI-ja kishte buxhetuar 410,000 euro ndërsa çmimi i kontratës për këtë projekt ishte
267,720 euro. Kjo do të thotë se MI-ja kishte buxhetuar afër 35% më shumë mjete, ndërsa është
siguruar se pagesat mund të kryhen me afat, me kusht që ndërtimi të kryhet brenda një kohe
optimale.
Megjithatë ndërtimi i kësaj rruge në gjatësi prej 4km kishte përfunduar pas 248 ditë kalendarike,
prandaj mbetja e pashpenzuar e shumës së buxhetuar ishte dashur të bartet në vitin pasues,
si suficit buxhetor.
Tabela 3 Ndarjet dhe pagesat për rrugën Rudë - Sfërk

Ligji i buxhetit

2019

2020

2021

Gjithsej

Ndarjet

410,000

97,280

124,319

631,599

Pagesat

69,991

189,149

-

259,141

Për këtë projekt ishin buxhetuar afër 35% më shumë mjete se sa nevojiteshin për
ndërtimin e kësaj rruge në gjatësi prej 4 kilometrave.

Vlera e kontratës për ndërtimin e rrugës Llapqevë – Ujëvarat e Mirushës ishte 185,713 euro,
me gjatësi 3.1km dhe KM-ja i kishte dhënë afat kontraktuesit që rrugën ta ndërtojë brenda 120
ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës. Me kontratë ishte paraparë që shuma prej 50,000
eurosh, e buxhetuar nga MI-ja për vitin 2017, ishte në dispozicion për vitin aktual. Kjo do të
thotë se projekti kishte mbulesë financiare vetëm për 27% të vlerës së kontraktuar të projektit,
ndërsa 135,713 euro tjera do të duhej të siguroheshin në vitin 2018. Mirëpo as në vitin 2018,
MI-ja nuk e kishte buxhetuar shumën e plotë të nevojshme për zbatimin e këtij projekti por
vetëm 100,000 euro, pastaj në vitin 2019 MI-ja kishte buxhetuar edhe 35,720 euro.
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Me kontratë, KM-ja e kishte paraparë që
50% të vlerës së kontratës do t’i paguhet
OE-së pas përfundimit të punëve. Edhe
pse OE-ja ishte pajtuar me këtë kusht
të kontratës, gjatë zbatimit nuk kishte
treguar gatishmëri për të vazhduar
punimet. Pagesat e faturave ishin kryer
me kohë mirëpo kishte pasur një faktor
shtesë pse OE-ja nuk kishte vazhduar
punimet. Pozicioni i asfalt-betonit që OEja e kishte ofruar me çmim prej një (1) euro
për metër katror, çmim jo-normalisht të
ulët sepse çmimi i tregut ishte mesatarisht
tetë (8) euro për metër katror, mund të
ketë ndikuar që OE të mos vazhdojë
punimet. Bashkë me pozicionin e asfalt
betonit kishin mbetur të pakryera edhe
tri pozicione tjera me vlerë totale prej afër
60,000 euro.
Foto 2 Rruga e papërfunduar në
Llapqevë-Ujëvara Mirushës
Tabela 4 Ndarjet dhe pagesat për rrugën Llapqevë – Ujëvarat e Mirushës

Ligji i buxhetit

2017

2018

2019

2020

2021

Gjithsej

Ndarjet

50,000

100,000

35,720

62,392

31,196

279,308

Pagesat

49,993

42,783

30,545

123,321

Edhe pse punimet kishin filluar në vitin 2017, pesë vite më pas rruga nuk ishte
ndërtuar plotësisht, ndërsa fondi i buxhetuar kishte shkuar në suficit vit pas viti.
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Ministria e Infrastrukturës
Ndërtimi i rrugës Vojnik-Osojan ishte paraparë të ndahet në dy pjesë (llote). Çmimi i kontratës
për llotin 1 të këtij projekti ishte 502,000 euro ndërsa për llotin 2 ishte 1,347,374 euro. Kontratat
për të dyja këto llote kishin hyrë në fuqi në janar të vitit 2016 dhe të dyja ishin buxhetuar nën
të njëjtin kod buxhetor. Fondi i buxhetuar për vitin 2016 ishte vetëm 400,000 euro, kjo do të
thotë se MI-ja nuk kishte buxhetuar mjete të mjaftueshme për t’i kryer pagesat paralel me
zhvillimin e punimeve, edhe pse për ndërtimin e një rruge të tillë nevojiteshin (sipas MI-së)
vetëm 155 ditë pune. Me fjalë tjera, rruga do të mund të ndërtohej brenda vitit 2016 ndërsa
mjetet e buxhetuara mbulonin vetëm afër 22% të vlerës së kontraktuar. Plani i financimit
të projektit shtrihej përgjatë tri viteve, deri në vitin 2018, sipas të cilit 600,000 euro do të
siguroheshin në vitin 2017 dhe 1.5 milion euro në vitin 2018.
Gjatë viteve 2016-2017 për llotin 1 ishin faturuar punë në vlerë prej afër 380,000 euro (62% e
vlerës së kontraktuar) prej të cilave në vitin 2016 mbi 108,714 euro, ndërsa rruga nuk është në
dispozicion fare për qarkullim për shkak se problemet pronësore i kishin ndërprerë punimet.
Gjatë viteve 2016-2018 për llotin 2 ishin faturuar punë në vlerë prej 1,108,761 euro (75% e
vlerës së kontraktuar), prej të cilave 323,590 euro në vitin 2016, mirëpo vetëm gjysma e rrugës
ishte ndërtuar për shkak se problemet pronësore i kishin ndërprerë punimet.
Gjasat për rifillim të punimeve në cilindo
prej këtyre dy lloteve ishin minimale për
shkak se për shpronësimin e tokave mbi
të cilat do duhej të ndërtohej rruga, as MI
e as komuna e Istogut dhe ajo e Skenderajt
nuk kishin ndarë mjete fare, e as që kishin
bërë ndonjë zgjidhje alternative (ndonjë
formë tjetër të kompensimit për pronarët
e tokave).
Për pasojë punimet ishin pezulluar për
afat të pacaktuar ndërkohë punët e kryera
deri më tani kishin degraduar deri në
atë masë sa që qarkullimi i automjeteve
motorike ishte i pamundur dhe në pjesën
më të madhe të rrugës ishte e pamundur
të dallohen punimet që ishin zhvilluar.

Foto 3 Punimet e pezulluara për shkak të
problemeve pronësore
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Tabela 5 Ndarjet dhe pagesat për rrugën Vojnik – Osojan (Llot 1 dhe 2)

Ligji i
buxhetit

2016

Ndarjet
Pagesat

2017

2018

2019

2020

2021

Gjithsej

400,000 450,299

10,000

458,225

200,000

200,000

1,718,524

399,945 592,074

347,713

0

0

0

1,339,732

Për ndërtimin e rrugës Rahovec-Suharekë, që ishte kontraktuar në vitin 2018, në vlerë prej
933,670 euro, MI-ja kishte buxhetuar vetëm 200,000 euro - të bartura nga buxheti i vitit 2017
- ndërsa kusht i veçantë i kontratës ishte që punimet të përfundoheshin për 90 ditë pune. Kjo
do të thotë se MI-ja kishte mbulesë financiare vetëm për 21.5 % të vlerës së kontratës.
Megjithatë, gjatë vitit të parë të zbatimit të kësaj kontrate MI-ja i kishte paguar fatura në vlerë
prej 419,000 euro, ose afër 110% më shumë se që kishte buxhetuar, 219,000 prej të cilave i
kishte paguar nga fondet e ndara për projekte tjera.
Tabela 6 Ndarjet dhe pagesat për rrugën rajonale Rahovec - Suharekë

Ligji i buxhetit

2018

2019

2020

2021

Gjithsej

Ndarjet

200,000

400,000

115,060

33,315

748,375

Pagesat

418,611

400,000

44,430

-

863,041

Në tabelë shihet se për vitin 2019, MI-ja kishte buxhetuar 400,000 euro dhe kishte paguar po
atë shumë, si dhe në vitin 2020 kishte buxhetuar 115,060 euro dhe kishte paguar 44,430 euro,
me çka realizimi kishte arritur në 863,000 euro ose afër 93% të vlerës së kontratës. Megjithatë
punimet në rrugë ishin larg përfundimit për shkak se kishte lindur nevoja për punë shtesë,
të cilat nuk ishin paraparë fillimisht por ishin identifikuar gjatë zbatimit të kontratës. Për
realizimin e të cilave gjithashtu nevojitej financim shtesë e që pjesërisht u vu në dispozicion
në vitin 2021, pra diku dy vite pas fillimit të punëve dhe atë vetëm 33,315 euro të cilat nuk
ishin të mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet e aneks kontratës në vlerë prej 88,336 euro.

Puna e kontraktuar ishte kryer vit pas viti, pjesë-pjesë dhe një pjesë e punëve të
kontraktuara kishte mbetur pa u përfunduar për shkak se mungonte financimi i
mjaftueshëm.

Buxhetimi jo adekuat ishte shkaktari kryesor për vonesën e zbatimit të kontratave të ndërtimit
të rrugëve në shumicën e organizatave buxhetore të audituara. Për pasojë disa rrugë ishin
ndërtuar pas disa viteve ndërsa në kushte normale do të mund të ndërtoheshin brenda një
viti.
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3.3. Dizajnimi/realizimi i projekteve sipas standardeve të
aplikueshme
Projektet duhet të dizajnohen/realizohen në bazë të standardeve dhe kërkesave të
specifikacioneve teknike të parapara në detyrën projektuese dhe projektin kryesor15. Në
mënyrë që projekti të jetë cilësor duhet që ai të arrijë rezultatet e synuara, të ketë analizë
kosto-përfitime, studim fizibiliteti, si dhe në projektin kryesor, në paramasë të përfshihen të
gjitha kërkesat e standardeve të aplikueshme.

3. Projektet e audituara nuk kishin analizë kosto-përfitime, ndërsa projektet
kryesore kishin mangësi
Asnjë nga projektet që ishin pjesë e mostrës sonë audituese nuk kishte analizë kosto-përfitime
e cila kërkohet me Programin për Investime Publike (PIP). Të dhënat në PIP janë plotësuar
sa për të kaluar kërkesat në aspektin teknik. Po ashtu, në tre raste të ndërtimit të rrugëve
mungonte projekti kryesore ku duhet të parashihen të gjitha kërkesat e standardeve të
aplikueshme për ndërtimin e rrugëve, si në aspektin teknik/ndërtimor dhe atë të dizajnit të
rrugës. Projektet kryesore për ndërtimin e rrugëve, që subjektet e audituara i kishin siguruar,
kishin mangësi dhe si të tilla ishin pranuar nga zyrtarët komunal. Në anën tjetër MI-ja dhe
komunat nuk kanë nxjerrë rregulla apo adaptuar standarde unike rreth ndërtimit të kësaj
kategorie të rrugëve.

Foto 4 Dallimet në dizajnimin dhe ndërtimin e rrugëve

Rruga në foton në të majtë ka sinjalizim vertikal dhe horizontal ndërsa rruga tjetër në të
djathtë nuk e ka asnjërën nga këto

15 Ministria nxjerr rregulla për kriteret teknike për projektimin, ndërtimin dhe rekonstruktimin e autoudhes, rrugës
nacionale dhe rrugës rajonale, ndërsa Komuna nxjerr rregulla për kriteret teknike për projektimin, ndërtim dhe
rekonstruktimin e rrugëve në autoritetin e vet.
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Komuna e Prishtinës
Në Komunën e Prishtinës ekzistojnë disa plane rregulluese të hartuara për zonat urbane si p.sh.
Plani Rregullues Perëndim, Mati 1, Kalabria etj. bazuar në të cilat projektuesi i rrugës e harton
projektin kryesor. Sipas menaxherit të kontratës, projektuesi i rrugës Richard Holbrooke në
gjatësi prej afër 780m (në të dy krahët) dhe gjerësi 5.5m për korsi, i’u është referuar planit
rregullues Prishtina e Re-Zona Perëndim i shtatorit të vitit 2013 i cili plan në vete ngërthen të
gjitha profilet e rrugëve me elementet përbërëse. Mirëpo, hartimit të projektit për këtë rrugë
nuk i kishte paraprirë një analizë kosto-përfitime.
Për hartimin e projektit për rrugën Rimanishtë – Sharban në gjatësi prej afër 3.6km dhe gjerësi
5.5m, projektuesi i kontraktuar nga KP-ja nuk ishte referuar në plan rregullues për shkak
se KP-ja nuk e kishte një plan të tillë të hartuar për zonat rurale. Në mungesë të këtij plani,
zakonisht projektuesi i referohet detyrës projektuese që e harton komuna, mirëpo edhe kjo
kishte munguar në këtë rast. Kështu që kompania projektuese e kishte hartuar projektin
kryesor të kësaj rruge bazuar në informata minimale të dhëna në mënyrë verbale nga zyrtarët
e komunës.

Foto 5 Rruga Rimanishtë – Sharban

Për pasojë, projekti kryesor nuk ishte përshtatur mirë me nevojat e banorëve të lokalitetit, nuk
përshtatej me terrenin në disa vende, prandaj ishte dashur që të devijohet nga projekti gjatë
ndërtimit të rrugës për t’iu përafruar më mirë nevojave të shfrytëzuesve të saj. Konstrukti i
rrugës nuk përmbante elemente tjera sikurse që janë muret mbrojtëse, lëshesa anësore etj. Kjo
kishte ndodhur për shkak se KP-ja nuk kishte aplikuar standardet e nevojshme të ndërtimit.
Hartimit të kësaj rruge nuk i kishte paraprirë një studim i mirëfilltë fizibiliteti, s’kishte
informacion lidhur me përfitimet që rrjedhin nga ndërtimi i kësaj rruge. Në projektin kryesor,
në pjesën e raportit teknik projeksionet për qarkullimin ditor të automjeteve ishin 1,000
automjete/24h, ndërsa nga inspektimi fizik që i kemi bërë rrugës, gjithsej tri inspektime në
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tri ditë të ndryshme nga afërsisht një orë në ditë16, kemi gjetur se qarkullimi i automjeteve në
atë rrugë ishte minimal, shumë larg projeksioneve që i kishte bërë komuna (sipas të cilave
qarkullimi i automjeteve do të arrinte 1000 automjet/24h).

Komuna e Ferizajt
Projekti për ndërtimin e rrugëve në Prelez i Muhaxherëve- Papaz - Sazli- Prelez i Jerlive me gjatësi
prej 5.4km dhe me gjerësi 6m është realizuar në mungesë të studimit të fizibilitetit dhe projektit
kryesor. Ndërtimi i kësaj rruge nuk ishte bazuar në ndonjë plan rregullues apo standard
të aplikueshëm, por ishte realizuar duke u bazuar vetëm në paramasë dhe parallogari për
materialet dhe punimet që kanë qenë pjesë e kësaj rruge. Sipas organit mbikëqyrës nuk
kishte nevojë për projekt kryesor për shkak se projekti përfshinte kryesisht rikonstruktimin –
rehabilitimin e rrugës ekzistuese.
Kësaj rruge i mungon sinjalizimi vertikal dhe ai horizontal, pasi që këto pozicione nuk ishin
paraparë në paramasë dhe parallogari. Mbikëqyrja e ndërtimit të rrugës ishte realizuar nga
Organi Mbikëqyrës i përbërë prej përfaqësuesve të Komunës se Ferizajt dhe MI-së.

Foto 6 Rruga Prelez i Jerlive – Prelez i Muhaxherëve

KF-ja në tërë gjatësinë e rrugës e kishte ndërtuar vetëm një profil të rrugës edhe pse
rruga kalonte afër vendbanimeve dhe shkollës ku nevojitet të ndërtohet profil tjetër (me
infrastrukturë përcjellëse, si trotuare, sinjalizim horizontal e vertikal, pengesa rrugore për
ngadalësim të shpejtësisë etj.).
Në një segment të caktuar, në një lokalitet mjaft të dendur/frekuentuar në fshatin Prelez, me
rekomandim të organit mbikëqyrës është bërë zhvendosja e trupit të rrugës për disa metra
për të mundësuar ndërtimin e trotuarit në të ardhmen.

16 Vizitat janë kryer në intervalin kohor prej orës 10:00 - 15:00

31

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

Edhe për ndërtimin e rrugës në Rahovicë -Kishnapolë, KF-ja nuk e kishte bazuar në planin
rregullues për shkak se ende nuk e kishte pasur një të tillë. Komuna ishte në proces të miratimit
të planeve rregulluese, ndërsa në mungesë të planit rregullues, kompania projektuese kishte
hartuar projektin kryesor bazuar vetëm në informata të dhëna në formë verbale.
As për këtë rrugë nuk kishte analizë kosto-përfitime, ku do të përshkruheshin përfitimet nga
ndërtimi i saj.

Foto 7 Rruga Rahovicë- Kishnapole dhe rruga në fshatin e afërt (Mirosalë përskaj shkollës)

Siç shihet në foton 7 (majtas), rruga Rahovicë - Kishnapolë përshkon një terren kodrinor, shumë
pak të banuar, , ndërkohë në fshatin e afërt Mirosalë, rruga afër shkollës fillore nuk kishte
trotuar e as sinjalizim vertikal, që ishte më se i nevojshëm për një mjedis të tillë (kjo rrugë nuk
ishte në kuadër të mostrave tona, vetëm sa për ilustrim/krahasim).
Në bazë të projektit kryesor, fillimisht ishte paraparë që gjatësia e kësaj rruge të ishte 14.3km
dhe me gjerësi prej 7 m. Mirëpo, sipas informacioneve nga organi mbikëqyrës i KF-së, në
bazë të kërkesës së banorëve, ishte shtuar një rrugë me gjatësi prej 1.2km dhe me gjerësi
prej 6 m. Kjo ndërhyrje kishte ndikuar që të modifikohet projekti kryesor kështu që gjatësia
totale e rrugës të jetë 14.3km + 1.2km = 15.5km dhe komplet ky segment të jetë me gjerësi të
reduktuar nga 7m, sa ishte paraparë fillimisht, në 6m. Sipas organit mbikëqyrës ky ndryshim
ishte aprovuar edhe nga ana e Projektuesit. Një ndërhyrje tjetër ishte realizuar në një pjesë
brenda këtij segmenti, përkatësisht është dashur që të ndryshohet traseja e rrugës, për arsye
se rënia (pjerrtësia) në një pjesë të trasesë së rrugës, në bazë të projektit kishte qenë rreth 12%
përkundër që sipas UA parashihej që pjerrtësia maksimale e niveletes gjatësore të jetë 11%, e
sipas banorëve ishte shumë e lartë, prandaj organi mbikëqyrës kishte vendosur ta zvogëlojë
në 9% duke e ndryshuar trasenë e rrugës. Kjo ndërhyrje në rregullimin e pjerrësisë së rrugës,
ishte paraqitur si rezultat i mangësive në Projektin kryesor, i cili ishte pranuar nga ana e
komunës së Ferizajt pa asnjë vërejtje në këtë pjesë.
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Komuna e Prizrenit
Ndërtimi i rrugës Dedaj-Lubizhdë e Hasit me gjatësi 5.15km dhe gjerësi prej 5m nuk ishte bazuar
në ndonjë plan rregullues apo standard të aplikueshëm. Për këtë rrugë, e që është rehabilitim
i rrugës ekzistuese, KPz-ja nuk kishte hartuar as detyrë projektuese e as projekt kryesor por
ishte bazuar vetëm në paramasë dhe parallogari. Përgjatë tërë trasesë ishte ndërtuar vetëm një
profil i rrugës edhe pse në vende të caktuara ekzistonte nevoja për infrastrukturë përcjellëse
(trotuare, kanalizim, sinjalizim vertikal e horizontal etj.) meqë rruga përshkonte vendbanime,
afër shkollës, nëpër dy fshatrat.
Nga organi mbikëqyrës jemi njoftuar se
KPz-ja tashmë kishte nënshkruar edhe një
kontratë për ndërtimin e infrastrukturës
përcjellëse (trotuareve) në vende të
caktuara përgjatë rrugës që lidh dy
fshatrat (Dedaj-Lubizhdë). Kështu që,
prapë do të ketë punime në këtë rrugë.

Foto 8 Rrugë në zonë të banuar në fshatin Romajë
afër shkollës fillore (i mungon trotuari)

Ndërtimin e rrugës në lagjen Petrovë me
gjatësi 1.47km dhe gjerësi 6m nuk e kishte
bazuar në planin rregullues për shkak
se ende nuk e kishte një të tillë për këtë
pjesë të qytetit. Komuna ishte në proces
të hartimit dhe miratimit të planeve
rregulluese, ndërsa në mungesë të tyre,
për këtë projekt kishte përdorur vetëm
paramasë dhe parallogari.

Pozicionet e kontraktuara ishin realizuar siç ishte paraparë me kontratë pa devijim substancial.
Komuna kishte paraparë që në të ardhmen të kontraktojë edhe sinjalizimin horizontal dhe
vertikal të kësaj rruge, përfshirë edhe trotuarin në vende të caktuara.

Komuna e Malishevës
Të dy projekteve të audituara në KM iu mungonin projektet kryesore. Të dyja ishin ndërtuar
duke u bazuar vetëm në paramasë.
Ndërtimi i rrugës Rudë-Sferkë me gjatësi 4km dhe gjerësi 5m nuk ishte bazuar në ndonjë plan
rregullues apo ndonjë standard të aplikueshëm. Për këtë rrugë, nuk është dhënë detyrë
projektuese e as nuk është hartuar projekti kryesor por është hartuar vetëm paramasa dhe
parallogaria. As për këtë projekt nuk kishte pasur një analizë kosto-përfitime për të përcaktuar
përfitimin qytetar nga ndërtimi i kësaj rruge.
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Foto 9 Rruga Rudë-Sferkë

Siç shihet në foton 9, pjesa më e madhe e rrugës kalon nëpër teren kodrinor për të cilën KM-ja
nuk kishte bërë analizën rreth përfitimit për qytetarët.
KM-ja nuk kishte kontraktuar një kompani për hartimin e projekteve. Si rrjedhojë, nuk kishte
hartuar projektin kryesor për këtë rrugë. Mos hartimi i projektit kryesor për ndërtimin e
rrugës në fjalë ka bërë që rruga të ndërtohet bazuar vetëm në paramasë gjë që ka bërë të mos
dihet saktë se cili standard ishte zbatuar. Kështu ishin anashkaluar shpimet gjeo-mekanike që
i paraprijnë projektit kryesor, në bazë të së cilave përcaktohet konstrukti i rrugës, dendësia
dhe ngjeshja e bazës së rrugës e për pasojë një pjesë e rrugës që gjendej afërt shtratit të lumit
ishte dëmtuar për shkak se dendësia dhe ngjeshja e bazës së rrugës nuk ishte adekuate dhe
nuk ishte analizuar terreni. Rruga e dëmtuar ishte nën garanci dhe OE-ja kishte intervenuar
për ta sanuar dëmtimin, mirëpo nuk e kishte kthyer në gjendjen e duhur ende.

Foto 10 Rruga në Malishevë e dëmtuar nga vërshimi i lumit dhe
në proces të intervenimit për rehabilitim
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KM-ja në këtë rast në tërë gjatësinë e rrugës e kishte aplikuar vetëm një profil të rrugës ngase
për këtë rrugë nuk parashihet një profil tjetër (me infrastrukturë përcjellëse) meqë rruga
përkatëse ishte kodrinore, por nuk e kishte analizuar si duhet pjesën përreth shtratit të lumit
dhe për pasojë kishte ndodhur dëmtimi.
Për këtë rrugë, OE i cili kishte ndërtuar rrugën, pas përfundimit të saj kishte hartuar projektin
ekzekutiv për rrugën e ndërtuar, në mungesë të projektit kryesor.
Ndërtimin e rrugës Llapqevë – Ujëvarat e Mirushës me gjatësi 3.1km dhe gjerësi 6m, KM-ja nuk
e kishte bazuar në plan rregullues për shkak se ende nuk e kishte një të tillë. Në mungesë të
këtij plani, zakonisht kërkohet që KM-ja të hartoj një detyrë projektuese në bazë të së cilës
hartohet projekti kryesor. Mirëpo, KM-ja nuk kishte hartuar as detyrë projektuese as projekt
kryesor për këtë rrugë. Prandaj ndërtimi i rrugës ishte bazuar vetëm në paramasë të cilën e
kishin hartuar zyrtarët komunal përgjegjës për infrastrukturën rrugore.
Gjatë zbatimit të kontratës organi mbikëqyrës kishte vërejtur se paramasa ishte e mangët,
prandaj ishte nevojitur të bëhet një aneks kontratë për punë shtesë, që i kishte kushtuar
Komunës së Malishevës mbi 16,000 euro ose afër 9% të kontratës fillestare.

Ministria e Infrastrukturës
Të tri projektet e audituara në MI kishin aneks kontratë secila në vlerë prej 10% të kontratës
bazë, dy prej të cilave në fazën fillestare të zbatimit të kontratës.
Rruga Vojnik – Osojan – Llot 1 me gjatësi 3.6km me gjerësi 6m kishte filluar së ndërtuari bazuar
në projektin kryesor të cilin e kishte hartuar komuna e Skenderajt. Pavarësisht se ishte hartuar
nga zyre profesionale për projekte të tilla, sipas menaxherit të kontratës, projekti kryesor
kishte mangësi të theksuara. Mirëpo, këto mangësi ishin vërejtur vetëm pas nënshkrimit të
kontratës, në ditët e para të ekzekutimit të saj.
Kompania projektuese nuk e kishte paraparë si duhet pozicionin e gërmimit të dheut sepse
mungonin shpimet gjeo-mekanike pa të cilat nuk ishte e mundur të konstatohet lloji i tokës që
duhej gërmuar, prandaj nuk e kishte përfshirë në paramasë gërmimin e dheut të kategorisë VI
dhe VII. Për pasojë, përveç që kishte devijim nga projekti, kishte lindur nevoja edhe për aneks
kontratë për punë shtesë, në mënyrë që të mundësohet ekzekutimi i kontratës bazë.
Kishte pasur nevojë edhe për pozicione tjera për të cilat nuk ishte lidhur aneks kontratë për
shkak se Ligji i Prokurimit Publik nuk lejon aneks kontratë mbi 10% të vlerës së kontratës
bazë. Kishte mure mbrojtëse që nuk ishin paraparë në projekt, mungesa e të cilave shkaktonte
rrëshqitjen e dheut nga skarpatet, për çka menaxheri i kontratës kishte raportuar dëme të
konsiderueshme në punët të cilat ishin kryer në vitin paraprak në segmentin e caktuar të
rrugës.
Kjo kishte ndodhur për shkak se komuna e Skenderajt dhe MI-ja nuk kishin bërë revidimin e
projektit kryesor para se ta aprovojnë financimin për të dhe para se ta nënshkruajnë kontratën
për ndërtimin e rrugës.
Për pjesën tjetër të rrugës Vojnik – Osojan, Llot 2, me gjatësi 6.5km dhe gjerësi 6m, Komuna e Istogut
e kishte marrë përgjegjësinë për hartimin e projektit. Sikurse edhe për pjesën e parë të rrugës
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ashtu edhe për këtë pjesë, projekti kishte rezultuar i mangët, sipas menaxherit të kontratës,
sepse nuk i kishte paraparë disa pozicione që lidhen me gërmimin, materialin mbushës dhe
ngjeshjen për shkak të përbërjes së tokës si dhe kyçjeve në rrugët malore. Menjëherë pas
fillimit të punëve në teren, menaxheri i kontratës kishte konstatuar se nevojiten punë shtesë,
duke lidhur kështu një aneks kontratë që përbënte 10% të vlerës së kontratës bazë.
Kjo kishte ndodhur për shkak se komuna e Istogut dhe MI-ja kanë pranuar projektin nga
projektuesi si të mirëqenë pa e analizuar nëse ka nevojë për rishikimin/revidimin e projektit
kryesor para se ta aprovojnë financimin për të dhe para se ta nënshkruajnë kontratën për
ndërtimin e rrugës.
Për rehabilitimin e rrugës rajonale Rahovec-Suharekë, me gjatësi 12.35km dhe gjerësi 6.8m, MIja nuk kishte hartuar projekt kryesor, por ishte bazuar vetëm në paramasë dhe parallogari.
Komisioni i përbërë prej zyrtarëve të MI-së që e kishte hartuar paramasën nuk i kishte përfshirë
të gjitha pozicionet e nevojshme për ta bërë rrugën më të përdorshme. Gjatë zbatimit të
kontratës, menaxheri i kontratës kishte identifikuar disa pozicione që ishin të domosdoshme
për t’u ekzekutuar, që nuk ishin përfshirë në paramasë. Kështu që ai kishte bërë kërkesë për
punë shtesë për të cilat nevojitej aneks kontratë, vlera e së cilave arrinte në 10% të vlerës së
kontratës bazë.
Punët shtesë kishin rezultuar për shkak te planifikimit te dobët si dhe MI-ja nuk e kishte
reviduar paramasën para dhënies së kontratës bazë.

3.4. Veprimet e autoriteteve kontraktuese për të siguruar
cilësi në ndërtimin e rrugëve
Që një rrugë të jetë cilësore duhet që në paramasë të përfshihen të gjitha kërkesat e standardeve të
aplikueshme. Për të mundësuar kontrollin e mirëfilltë të punëve dhe materialeve, duhet që projektet
kryesore teknike të ndërtimit, të kenë edhe kapitullin e “Specifikacioneve”, në të cilin, për secilën pikë
të paramasës, qartësohet standardi që kërkohet për punë dhe material. AK-të duhet të ndërmarrin hapa
për të siguruar kontrollin e cilësisë të realizimit të punëve ndërtimore.

4. Veprime të pamjaftueshme rreth cilësisë së rrugëve
Organizimi i kontrollit rreth cilësisë së rrugëve nuk ishte i unifikuar, ndryshonte nga entiteti
në entitet. Shumica e entiteteve të audituara kanë ngarkuar OE-në që të kryej vetë testet e
materialeve dhe pozicioneve me qëllim të sigurimit të cilësisë. Në këto rezultate bazoheshin
edhe komunat për sigurimin e cilësisë së ndërtimit të rrugëve. Me kontratë ishte paraparë
që mostrat e materialeve të përdorura t’i shqyrtojë OE-ja dhe t’ia dorëzojë menaxherit të
kontratës, i cili pas verifikimit të cilësisë i pranon punët e kryera dhe jep lejen për vazhdimin
e tyre. Këto teste jenë në dispozicion edhe për komisionin e pranimit përfundimtar të punëve
të kryera. Kjo paraqet metodën më të thjeshtë të sigurimit të cilësisë, ndërsa ka edhe dy nivele
(praktika) tjera më të avancuara për sigurim të cilësisë17, të cilat entitetet e audituara nuk i

17 Shih kapitullin 2. Përshkrimi i fushës së auditimit
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kishin aplikuar fare. Madje nuk janë kryer as inspektimet e rrugëve siç parashihen me ligjin
e rrugëve.

Komuna e Prishtinës
KP-ja nuk kishte kontratë direkt me ndonjë laborator të specializuar për testime të cilësisë së
materialeve të përdorura në ndërtimin e rrugëve, prandaj KP-ja mbështetet në raportet që i
pranon nga OE-ja. Raportet e pranuara mund të mos reflektojnë drejtë cilësinë e materialeve
dhe të punëve, siç edhe u konstatua në rastin e ndërtimit të rrugës Rimanishtë-Sharban.
Raportet e testimit të cilësisë të kryera nga OE-ja dhe të pranuara nga menaxheri i kontratës
tregonin se cilësia e rrugës ishte në përputhje me standardet e aplikueshme. Mirëpo gjendja
në teren ishte e ndryshme prej asaj që tregonin testet sepse nga inspektimi fizik i rrugës kemi
gjetur se shtresa e asfalt-betonit kishte pësuar plasaritje/çarje të shumta përgjatë tërë rrugës
të cilat ishin riparuar pothuaj një vit pas përfundimit të punëve. Sipas menaxherit të kontratës
kjo kishte ndodhur sepse baza e rrugës kishte lëvizur për shkak të konfiguracionit malor të
bazës së rrugës.

Foto 11 Rruga Rimanishtë - Sharban

Megjithatë, KP-ja kishte kërkuar që OE-ja të ofrojë garanci pesë vjeçare për punët e kryera dhe
kishte mbajtur 10% të vlerës së kontratës (rreth 56,000 euro) dhe pritet që OE-ja të kujdeset për
riparimin e çfarëdo defekti që identifikohet brenda kësaj periudhe pa i shkaktuar komunës
shpenzime shtesë.
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Komuna e Ferizajt
KF-ja kishte një praktikë tjetër, pasi kishte kontraktuar një laborator i cili kryen teste të cilësisë
së materialeve dhe punëve të kryera në ndërtimin e rrugëve dhe i raporton ato direkt te KF-ja.
Ky laborator kishte kryer testet për ndërtimin e rrugës Prelez i Muhaxherëve- Papaz - SazliPrelez i Jerlive si dhe për ndërtimin e rrugës Rahovicë-Kishnapolë, megjithatë, kontrata me
këtë OE kishte skaduar në prill të vitit 2018, kështu që raportet pasuese i kishte siguruar OE-ja
përgjegjës për ndërtimin e rrugës. Këto raporte tregonin se cilësia e rrugës ishte në përputhje
me standardet e aplikueshme.
Nga inspektimi fizik i këtyre dy rrugëve të ndërtuara në KF kemi gjetur se rruga ishte në
gjendje të mirë pa ndonjë dëmtim.

Komuna e Prizrenit
KPz-ja për projektet e ndërtimit të rrugëve kishte paraparë që përgjegjësinë për testimin e
cilësisë së materialeve të përdorura t’ia caktojë operatorit ekonomik që ishte përgjegjës për
ndërtimin e rrugëve. Në kohën kur ishin ndërtuar këto dy rrugë, KPz-ja nuk kishte kontratë
me ndonjë laborator për testim të cilësisë. Mirëpo, aktualisht këtë praktikë e kishte ndryshuar
sepse tani KPz-ja kishte kontraktuar testimin e cilësisë së materialeve dhe punëve të kryera në
ndërtimin e rrugëve me një laborator i cili raportet i dërgon direkt te KPz-ja.

Komuna e Malishevës
Edhe KM-ja për projektet e ndërtimit të rrugëve kishte caktuar përgjegjës për testimin e cilësisë
së materialeve të përdorura OE-në që kishte ndërtuar rrugët. Nga raportet e pranuara nga OEja kishte rezultuar se cilësia e materialeve ishte në përputhje me standardet e aplikueshme.
Nga inspektimi fizik i këtyre dy rrugëve të ndërtuara kemi gjetur se rruga Rudë-Sfërkë ishte
në gjendje të mirë, me përjashtim të pjesës prej rreth 45 metra gjatësi të dëmtuar nga vërshimi
i lumit për shkak të analizave të pamjaftueshme të terrenit në fazën e planifikimit dhe tjetra
Llapqevë – Ujëvarat e Mirushës e papërfunduar.

Ministria e Infrastrukturës
Rruga që kishte nisur së ndërtuari nuk ishte përfunduar ende përveç një segmenti prej 2.5
km për të cilin ishte bërë pranimin e përkohshëm. Testet e cilësisë ishin kryer vetëm për këtë
pjesë të rrugës ndërsa për pjesën e mbetur pritet të bëhen kur ajo të përfundojë së ndërtuari
tërësisht. Edhe MI-ja e ka praktikë që testet e cilësisë t’i kërkojë nga OE-ja që e ndërton rrugën.
Testet e kryera për rrugën Rahovec-Suharekë kishin rezultuar me cilësi të rrugës që ishin
brenda parametrave të pranueshëm.

3.5. Çështje tjera të pajtueshmërisë
Gjatë auditimit të projekteve për ndërtimin e rrugëve kemi gjetur edhe çështje të tjera të cilat
kemi vlerësuar se janë të rëndësishme për shkak se janë të ndërlidhura, direkt ose indirekt,
me projektet në fjalë.
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Të dhëna të mangëta në sistemin informativ-Programi për Investime Publike (PIP). Doracaku
i PIP-it ndihmon OB-të në arsyetimin dhe vlerësimin e projekteve investive, programimin
dhe planifikimin e tyre në të ardhmen, buxhetimin dhe monitorimin e implementimit të
projekteve dhe ekzekutimit të buxhetit kapital18.
Ky sistem nuk ishte përdorur në mënyrë efektive për t’i vlerësuar dhe renditur projektet sipas
rëndësisë që e kanë në mënyrë që vendimi për investim të ofrojë vlerë për para.
Gjatë rishikimit të projekteve të audituara në sistemin PIP, kemi gjetur se në shumë raste
mungonin të dhënat për projektet, ndërsa aty ku ishin plotësuar nuk kishin ndërlidhje
relevante me projektet. Të dhënat ishin plotësuar vetëm sa për ta përmbushur një kërkesë
procedurale e jo për të dhënë informacion për projektet përkatëse.
Ekstrakt 1 : PIP i Ministrisë së Infrastrukturës, projekti Asfaltimi i rrugës
Rahovicë-Kishnapolë të Ferizajt:

Ekstrakt 2: PIP i Ministrisë së Infrastrukturës, projekti Asfaltimi i rrugës
Sazli - Prelez i Muhaxherëve të Ferizajt

Siç shihet përshkrimi i situatës aktuale dhe i objektivave në ekstraktin 1 është kopje e
përshkrimit të projektit në ekstraktin 2, ndërsa situata në njërin dhe tjetrin projekt nuk është
aspak e ngjashme me përshkrimin. Ndërsa në ekstraktin 3 për projektin në Komunën e
Malishevës, MI-ja i kishte lënë pa plotësuar fushat ku kërkohen të dhëna lidhur me projektin.

18 Programi për Investime Publike - Procedurat për përdoruesit e OB-ve, www.pip-ks.org
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Ekstrakt 3: PIP i Ministrisë së Infrastrukturës, projekti Asfaltimi i rrugës
ne fshatin Llapqevë - Ujëvarat e Mirushës.

Ekstrakt 4: PIP i Komunës së Prishtinës, projektet Ndërtimi i rrugëve
në pjesët urbane me infrastrukturë përcjellëse

KP-ja ishte mjaftuar me vetëm këtë përshkrim të situatës aktuale që i mbulonte të gjitha
projektet e ndërtimit të rrugëve në KP.
Fillimi i projekteve pa mbulesë të mjaftueshme buxhetore. Pas miratimit nga Kuvendi të një
projekti kapital, Ministria dhe Kuvendi duhet të t’ia kushtojnë prioritetin më të lartë sigurimit
të fondeve si dhe ndarjes buxhetore të nevojshme për financimin e rregullt dhe me kohë të atij
projekti për vitin aktual dhe vitet e ardhshme19. Po ashtu, AK-të duhet të sigurojë që ndarjet
buxhetore përveç vitit fiskal aktual ofrojnë bazë të arsyeshme se në vitet a ardhshme do t’i
ofrohen fonde të mjaftueshme për përmbushjen e obligimeve kontraktuale20.
Nga 11 projekte të audituara, tetë (8) projekte nuk kishin mbulesë të mjaftueshme financiare
për vitin fiskal apo vitet vijuese për realizimin e tyre brenda kohës optimale.

19 Ligji për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë, neni 23
20 Ligji për prokurimin publik, neni 9.3
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Ndryshime në projekte kryesore pa miratimin e projektuesit. Për çdo ndryshim në projektet
kryesore të hartuara nga profesionistët e fushës së projektimit duhet të merret miratimit nga
hartuesi i projektit. Pothuajse secili projekt kryesor kishte pësuar ndryshime gjatë zbatimit të
kontratave për ndërtimin e rrugëve. Këto ndryshime ishin bërë pa lejen paraprake të autorit
të projektit.
Rasti i tillë ishte në projektin, Rimanishtë-Sharban dhe Richard Holbrooke në KP, në projektin
Vojnik-Osojan në MI.
Mungesa e lejeve të ndërtimit të rrugëve dhe mungesa e vlerësimit të ndikimit në mjedis.
Sipas ligjit për rrugët lejen për ndërtim, rikonstruktim të autoudhës, rrugës nacionale, rajonale
dhe për objektet tjera përcjellëse të rrugës dhe për shfrytëzimin e tyre, e jep Ministria21, ndërsa
lejen për ndërtimin apo rikonstruktimin e rrugëve lokale dhe objekteve tjera përcjellëse si dhe
për shfrytëzimin e tyre e jep Komuna.
Përveç KP-së, asnjë nga entitetet e audituara nuk kishin siguruar lejet ndërtimore për rrugët
të cilat i kishin ndërtuar. Përveç kësaj nuk e kishin bërë as vlerësimin e ndikimit në mjedis
siç kërkohet me ligj gjatë projektimit, ndërtimit, rikonstruktimit të rrugëve publike. Ndërsa
kjo kërkesë nuk aplikohet për rehabilitimin e rrugëve siç është rasti në KPz-së, ose projekti i
rehabilitimit të rrugës Rahovec–Suharekë nga MI-ja.
Inspektimi i rrugëve për sigurimin e aplikimit të rregullave dhe ndërtimeve cilësore.
Ligji për ndërtimin e rrugëve parasheh një varg autorizimesh për inspektorë të rrugëve, mes
tjerash të a) kontrollojë dokumentacionin teknik lidhur me ndërtimin e rrugëve publike, dhe
b) të kontrollojë zhvillimin e punimeve në ndërtimin e rrugëve publike.
Rrugëve që janë përfshirë në mostrën tonë të auditimit nuk iu ishte bërë ndonjë inspektim
nga ana e inspektorëve. Inspektimi nuk i është bërë dokumentacionit as punimeve të kryera.

21 Lejen për ndërtimin e rrugëve publike, në kompetencë të Ministrisë, sipas Ligjit, e lëshon Ministria për Mjedis dhe
Planifikim Hapësinor në bashkëpunim me Ministrinë.
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4. Konkluzionet
Bazuar në gjetjet e këtij auditimi arrijmë në përfundimin se ndërtimi rrugëve lokale dhe
rajonale përcillet me vështirësi të shumta duke filluar nga mungesa e analizës kosto-përfitime,
planifikimi jo adekuat i aktiviteteve, buxhetimi i pamjaftueshëm, problemet me shpronësime
si dhe problemet me hartimin e projekteve kryesore si dhe paqartësi sa i përket referimit në
standarde të ndërtimit të rrugëve. Për pasojë, ndërtimi i rrugëve ishte përcjell me vonesa deri
në tri vite e disa kishin mbetur pa përfunduar edhe pesë vite pas fillimit të tyre. Prandaj në
shumicën e projekteve të audituara nuk është siguruar vlera më e mirë për para.
Asnjë projekt i ndërtimit të rrugëve nuk ishte përfunduar brenda një kohe optimale. Afati
kohor brenda të cilit këto projekte ishin përfunduar sillej prej 85 ditë për rehabilitimin e rrugës
në komunën e Prizrenit deri 873 ditë për ndërtimin e rrugës në fshatrat e komunës së Ferizajt.
Shkaqet për këtë kohë të gjatë për përfundimin e projekteve renditen që nga planifikimi i
dobët, mënyra e buxhetimit jo adekuat, dobësitë në projektet kryesore të hartuara dhe vonesat
e shkaktuara nga mbyllja gjatë pandemisë.
Planifikimi i dobët kishte të bënte me anashkalimin e një sërë punëve paraprake që duhej kryer
para dhënies së kontratës për ndërtimin e rrugëve. Komunat dhe Ministria e Infrastrukturës
kishin nisur punimet në projekte, gjegjësisht kishin dhënë kontrata për ndërtimin e rrugëve,
pa i zgjidhur paraprakisht problemet pronësore dhe problemet me ndërtimet pa leje.
Buxhetimi jo adekuat kishte të bënte me paaftësinë e komunave dhe Ministrisë për të
siguruar fonde të mjaftueshme për të nisur dhe përfunduar projektet e ndërtimit brenda një
kohe optimale. Buxhetimi ishte i tillë që shkonte deri në tri vite për një projekt ndërsa sikur
të buxhetoheshin mjete të mjaftueshme, kishte mundësi që projekti të përfundohej brenda
vetëm një viti.
Rrugët që ne kemi audituar kemi gjetur se ishin të dizajnëve të ndryshme, nga pesë deri në
shtatë metra gjerësi, disa kishin trotuare e tjerat nuk kishin edhe pse ishin të nevojshme. Kjo
do të thotë se nuk kishte një standard unik në bazë të të cilit projektohen rrugët dhe se nevojat
e qytetarëve për qarkullim plotësohen vetëm pjesërisht. Gjithashtu disa rrugë kishin shenjim
vertikal dhe horizontal e disa nuk kishin fare që i bën rrugët jo të sigurta për qarkullim si për
automjete ashtu edhe për këmbësorë, sidomos afër shkollave dhe vendbanimeve.
Shumicës së kontratave për ndërtimin e rrugëve iu mungonte projekti kryesor, ndërsa aty ky
kishte projekte kryesore nuk ishin hartuar në mënyrë adekuate për faktin se nuk kishin marrë
parasysh elemente të shumta që duheshin përfshirë në projekt e që kishte rezultuar me aneks
kontratë. Në disa raste, as kjo e fundit nuk i kishte plotësuar nevojat për punë shtesë.
Asnjëri projekt i audituar nuk e kishte analizë kosto-përfitime që është i domosdoshëm kur
është fjala për vendimmarrje lidhur me prioritetet, gjegjësisht se cilat projekte kanë përparësi
për t’u kontraktuar dhe zbatuar më parë. Në mungesë të studimit, vendimmarrja ishte bërë pa
një proces të mirëfilltë të renditjes së projekteve sipas rëndësisë dhe për pasojë ishin ndërtuar
rrugë që sigurojnë pak vlerë për para. Me fjalë të tjera, më pak qytetarë kishin përfituar nga
ndërtimi i disa rrugëve (p.sh rrugët: Rahovicë-Kishnapolë, Vojnik-Osojan, Rudë-Sfërkë) në
të cilat ishin shpenzuar më shumë se 3.5 milion euro, ndërkohë që kishte projekte që ishte
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më e nevojshme të realizoheshin që do të plotësonin nevojat e më shumë qytetarëve (p.sh
rehabilitimi i rrugës Rahovec-Suharekë) gjegjësisht do të siguronin më shumë vlerë për para,
por që nuk ishin ndarë fonde të mjaftueshme për realizim.
Edhe komuna e Prishtinës e cila kishte shpenzuar mbi gjysmë milioni euro në rrugën në të
cilën gjatë ditës kalonin fare pak automjete e në anën tjetër kishte shpenzuar më pak se gjysmë
milioni në ndërtimin e rrugës tjetër ku qarkullimi gjatë ditës është pothuaj i pandërprerë, më
shumë qytetarë përfitojnë nga ndërtimi i kësaj rruge, rrjedhimisht më shumë vlerë për para.
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5. Rekomandimet
Bazuar në gjetjet e këtij auditimi kemi ardhur në përfundim se është shumë e rëndësishme
që zbatimi i projekteve për ndërtimin e rrugëve të kryhet në mënyrë efektive, efikase dhe të
sigurojë vlerë për para.
Prandaj rekomandojmë Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
dhe komunat e audituara që para dhënies së kontratës për ndërtim-rehabilitim të rrugëve,
që:
1. Të bëjnë planifikimin e duhur për ndërtimin e rrugëve duke bërë vlerësimet dhe
parapërgatitjet e nevojshme rreth çështjeve pronësore për të siguruar menaxhimin më
të mirë të procesit
1.1. Aktivitetet e prokurimit të fillojnë në kohën më të mirë të mundshme në mënyrë
që kontratat e ndërtimit të rrugëve të zbatohen pa ndërprerje të panevojshme;
2. Të sigurojnë buxhetim të mjaftueshëm të fondeve në mënyrë që projektet të realizohen
brenda afateve kohore optimale.
3. Të sigurojnë rregulla për kriteret teknike për projektim, ndërtim dhe rekonstruktimin
për secilën kategori të rrugëve;
3.1. Ministria e infrastrukturës në bashkëpunim me palët relevante të iniciojë procesin
rreth unifikimit dhe vendosjes në funksion të standardeve të aplikueshme për
ndërtimin e rrugëve në Kosovë;
3.2. Të planifikohet dhe të kryhet analizë e kosto-përfitimit përfshirë studimin e
fizibilitetit për çdo projekt të ndërtimit të rrugëve, në bazë të së cilit përcaktohet se
në cilat projekte duhet investuar dhe cilat janë me prioritet;
3.3. Projektet kryesore të hartohen për secilin projekt bazuar në standarde unike të
ndërtimit në mënyrë që rrugët e tipit/modelit të njëjtë të mos kenë dallime në
dizajn dhe strukturë;
4. Të sigurojnë organizim dhe menaxhim adekuat të kontrollit të cilësisë gjatë ndërtimit
të rrugëve, për ketë të analizohen/përdoren praktikat më të mira, ku autoritetet
kontraktuese marrin përgjegjësinë rreth organizimit dhe sigurimit të cilësisë;
5. Të sigurohen që gjatë ndërtimit të rrugëve zbatohen kërkesat ligjore rreth vlerësimit të
ndikimit në mjedis, lejes ndërtimore të rrugëve, aspektin buxhetor si dhe plotësimin
e kërkesave që dalin nga Programi për Investime Publike. Po ashtu, të ndërmarrën
inspektime të rregullta gjatë procesit të ndërtimit të rrugëve dhe ne rast të ndryshimeve
në projekt të merren pëlqimet paraprake të nevojshme.
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Shtojca 1: Kriteret e auditimit, metodologjia dhe
fushëveprimi
Kriteret e auditimit
Kriteret e auditimit rrjedhin nga legjislacioni në fuqi, praktikat e mira dhe standardet vendore
dhe ndërkombëtare për ndërtimin e rrugëve rajonale dhe lokale.
Për të verifikuar këtë, kemi vënë kriteret e përmbledhura:
• Për t’u arritur vlera për para në një projekt duhet që projekti të përfundohet brenda
afatit kohor të përcaktuar. Procesi i implementimit të projektit duhet të ndjekë hapat
e kontraktuar. Kur ndryshimet në kontratën origjinale janë të pashmangshme, duhet
të merren masa për të parandaluar vonesat e panevojshme;22
• Në mënyrë që projektet të realizohen në tërësi, ato duhet që të planifikohen saktë ato
projekte nga aspekti buxhetor. Një qëllim i tillë është i përcaktuar edhe me Kornizën
Afatmesme të Shpenzimeve, ku projektet e ndërtimit të rrugëve duhet të përfundohen
me kosto të favorshme, për t’iu mundësuar qarkullimin më të shpejtë dhe më të lirë
qytetarëve dhe mallrave dhe me një cilësi të duhur;23
• Projektet duhet të dizajnohen/realizohen në bazë të standardeve dhe kërkesave të
specifikacioneve teknike të parapara në detyrën projektuese dhe projektin kryesor24.
Në mënyrë që projekti të jetë cilësor duhet që projekti të arrijë rezultatet e synuara, të
ketë studim të fizibilitetit, si dhe në projektin kryesor, në paramasë të përfshihen të
gjitha kërkesat e standardeve të aplikueshme;25 dhe
• Që një rrugë të jetë cilësore duhet që në paramasë të përfshihen të gjitha kërkesat e
standardeve të aplikueshme. Për të mundësuar kontrollin e mirëfilltë të punëve dhe
materialeve, duhet që projektet kryesore teknike të ndërtimit, të kenë edhe kapitullin
e “Specifikacioneve”, në të cilin, për secilën pikë të paramasës, qartësohet standardi
që kërkohet për punë dhe material. AK-të duhet të ndërmarrin hapa për të siguruar
kontrollin e cilësisë të realizimit të punëve ndërtimore.26

22 https://www.nao.org.uk/successful-commissioning/general-principles/value-for-money/assessing-value-formoney/
23 https://mapl.rks-gov.net/wp-content/uploads/2018/03/Doracaku-1.pdf
24 Ministria nxjerr rregulla për kriteret teknike për projektim, ndërtim dhe rekonstruktimin e autoudhes, rrugës
nacionale dhe rrugës regjionale ndërsa Komuna nxjerr rregulla për kriteret teknike për projektimin ndërtim dhe
rekonstruktimin e rrugëve në autoritetin e vet.
25 http://www.mit-ks.net/repository/docs/Studimi_1.pdf
26 Menaxhimi i ndërtimit (Liber-Prishtinë,2004)
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Pyetjet e auditimit
Për t’iu përgjigjur objektives së auditimit, kemi formuluar pyetjen kryesore dhe nën-pyetjet
në vijim:
A është arritur vlera për para në ndërtimin e rrugëve rajonale dhe lokale?
1.1. A janë realizuar projektet në kohë të arsyeshme?
1.2. A janë realizuar projektet me buxhet/kosto të arsyeshme?
1.3. A janë dizajnuar/realizuar projektet sipas standardeve të aplikueshme?
1.4. A kanë marrë autoritetet kontraktuese veprimet e duhura për të siguruar që rrugët e
ndërtuara janë me cilësinë e kontraktuar?

Fushëveprimi i auditimit
Ky auditim kishte mbuluar njëmbëdhjetë projekte (dy projekte të iniciuara nga Ministria
e Infrastrukturës, një rrugë rajonale dhe tetë projekte nga rrugët lokale) duke përfshirë
planifikimin, procedurat e prokurimit, menaxhimin e kontratës dhe masat që janë ndërmarrë
nga AK për t’u siguruar që është arritur vlera për para në ndërtimin e rrugëve rajonale dhe
lokale. Kontratat për këto projekte ishin lidhur gjatë viteve 2016-2018, dhe kjo përzgjedhje
ishte bërë me qëllim që projektet e përzgjedhura të kenë pasur kohë të përmbyllen deri në
vitin 2021 kur ky auditim të realizohet.
Subjekt i këtij auditimi nga niveli qendror ishte Ministria e Infrastrukturës ( ish Ministria e
Infrastrukturës dhe Transportit –tutje MI) si një nga sponsorët dhe prokuruesit kryesor të
projekteve rrugore ndërsa nga niveli lokal ishin katër komuna: Prishtina, Prizreni, Ferizaj dhe
Malisheva.
Në MI, kemi marrë dy projekte të ndërtimit rrugëve Ndërtimi i rrugës Vojnik Osojan lloti 1
dhe lloti 2 si dhe rehabilitimin e rrugës Rahovec-Suharekë.
Përzgjedhja e komunave ishte bërë bazuar në numrin e madh të projekteve, numrin më të
madh të banorëve, shpenzimet më të larta dhe numrin e bizneseve. Nga të gjitha 38 komunat
këto katër komuna kishin këto elemente më të theksuara se të tjerat.27282930
Tabela 7. Informatat për përzgjedhjen e komunave për auditim
Komunat

Numri i projekteve
2018-201926

Numri i
banorëve27

Shpenzimet për 2018-2019
për rrugë (€)28

Numri i
bizneseve29

Prishtina
Prizreni
Ferizaj
Malishevë

49
19
7
10

207,313
189,120
102,517
58,282

14,929,789
7,866,664
6,884,685
1,967,408

30,399
16,825
14,484
984

27
28
29
30

Raporti i kontratave të nënshkruara nga KRPP (2018) dhe ueb faqet e komunave (2019)
ASK-vleresimi-i-popullsise-se-kosoves-2016
SIMFK
https://opendata.prishtinaonline.com/dataset/bizneseteregjistruara
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Këto katër komuna janë përzgjedhur për të ilustruar se si menaxhohen projektet e rrugëve në
nivel lokal krahasuar me nivelin qendror. Po ashtu, projektet e përzgjedhura ishin të vlerës
më të madhe mirëpo janë marrë parasysh ato projekte të cilat janë përfunduar ose pritet të
përfundohen gjatë auditimit:
Tabela 8. Mostra e projekteve të përzgjedhura në komunën e Prishtinës
Nr. Numri i
identifikues
1
616-18-92-521
2

616-17-47-511

Data e
Kohëzgjatja Përshkrimi
nënshkrimit e kontratës
31.10.2018
120 ditë pune Ndërtimi i Rrugës
“Rimanisht – Sharban”
08.09.2017
240 ditë pune Ndërtimi i rrugës Richard
Holbrooke krahu 1 dhe 2

Vlera e
kontratës (€)
564,649
470,047

Kontrata e vitit 2017 është përzgjedhur për shkak të numrit të gjatë të ditëve për tu përfunduar.
Tabela 9. Mostra e projekteve të përzgjedhura në komunën e Prizrenit
Nr. Numri i
identifikues
1
622-19-090-521
2

622-19-031-521

Data e
Kohëzgjatja Përshkrimi
nënshkrimit e kontratës
10.07.2019
250 ditë pune Zgjerimi dhe
rekonstruktimi i rrugës
Dedaj-Lubizhdë e Hasit
24.05.2019
90 ditë pune Rehabilitimi dhe asfaltimi i
rrugëve në Petrovë

Vlera e
kontratës (€)
251,591
96,928

Kontratat e vitit 2016 dhe 2017 janë përzgjedhur sepse kanë pasur afat të mjaftueshëm për tu
zbatuar/përfunduar në kohën e fillimit të auditimit.
Tabela 10. Mostra e projekteve të përzgjedhura në komunën e Ferizajt
Nr.

Numri i
kontratës

Data e
Kohëzgjatja
nënshkrimit e kontratës

1

656-17-111-511

11.12.2017

250 ditë – 3
vjet

2

656-17-89-511

22.11.2017

120 ditë – 3
vjet

Përshkrimi
Asfaltimi Rahovicë Kishnapole , Komuna
Ferizaj - projekt tre vjeqarë
Asfaltimi i rrugës Prelez
i Muhaxherëve- Papaz
- Sazli- Prelez i Jerlive projekt tre vjeçar

Vlera e
kontratës (€)
2,648,707

1,045,410

Në Ferizaj kemi përzgjedhur për auditim kontratat e vitit 2017 pasi afati i përfundimit të
punimeve ishte 36 muaj, nëse do t’i merrnim kontratat e vitit 2018 dhe 2019 punët ende do të
ishin të papërfunduara.
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Tabela 11. Mostra e projekteve të përzgjedhura në komunën e Malishevës
Nr. Numri i
Data e
Kohëzgjatja Përshkrimi
kontratës
nënshkrimit e kontratës
1
625-17-106-521 18.10.2017
120 ditë
Asfaltimi i rrugës në fshatin
Llapqevë ujëvarat e Mirushës
2
625-19-111-521 18.09.2019
45 ditë
Asfaltimi i rrugëve RudëSferkë

Vlera e
kontratës (€)
185,713
267,270

Metodologjia e auditimit
Metodologjia e auditimit kishte përfshirë metoda të kryerjes së auditimit të cilat janë elaboruar
më poshtë në detaje, për të konkluduar nëse është arritur vlera për para në ndërtimin e rrugëve
rajonale dhe lokale. Për të siguruar që informatat dhe analizat që kanë dalë nga ky auditim
janë të sakta dhe të dobishme, kemi konsideruar si të nevojshme që të fokusohemi në krijimin
e një dizajni të mirë të auditimit i cili kishte rezultuar në adresimin e mangësive të mundshme.
Qasja jonë për auditimin e ndërtimit të rrugëve rajonale dhe lokale përdor një varg teknikash
për të marrë dëshmi dhe siguri të auditimit, ndër to janë: intervistimi i zyrtarëve përkatës,
analizimi i dokumenteve relevante dhe ekzaminimet fizike të projekteve.
Më konkretisht, jemi fokusuar në:
• Planin fillestar të investimeve dhe krahasimit e tij me atë final;
• Kërkesat e qytetarëve për ndërtim aty ku janë të aplikueshme (në rastet e komunave
dëgjimet publike të qytetarëve në rast se pikënisja e ndërtimit të rrugëve të reja është
nga aty);
• Prioritizimin e investimit në rrugët përkatëse;
• Dosjet e tenderit që nga inicimi i procedurave deri tek nënshkrimi i kontratës;
• Krahasimin në mes të specifikacioneve teknike (në paramasë dhe parallogari) të
projekteve të audituara për të krahasuar çmimet e kontraktuara për zërat e njëjtë (për
disa zëra/artikuj) karshi çmimeve të tregut31 dhe çmimet konkurruese32;
• Analizimin e standardeve të aplikueshme për ndërtimin e rrugëve rajonale dhe lokale
dhe vlerësimin se sa këto standarde janë marrë parasysh gjatë caktimit të paramasës
dhe parallogarisë (specifikacionet teknike);
• Testimi i pagesave për punët e bëra dhe krahasimi i tyre me kontratën, me fokus të
veçantë në kohëzgjatje dhe shumën e kontraktuar;
• Studime të raporteve të pranimit të punëve për të krahasuar me gjendjen reale në
terren. Qëllimi i këtyre vizitave është që të vlerësohen kushtet e punëve në rrugë, për
të mbledhur prova dhe opinione për çështje të cilësisë; dhe
• Intervistimin e zyrtarëve përgjegjës në Ministrinë e Infrastrukturës dhe komunat e
përzgjedhura për procesin e ndërtimit të rrugëve lokale dhe rajonale.

31 Lista e çmimeve referente të lëshuara nga KRPP apo ASK;
32 Oferta tjera të përgjegjshme
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Shtojca 2: Pozicionet e caktuara për ndërtim të rrugëve
Tabela me pozicionet e krahasuara për shtatë kontrata të ndërtimit të rrugëve të karakterit të njëjtë.
KONSTRUKSIONI I TRASËS SË
RRUGËS

Vojnik

Vojnik
2

2.30

2.00

1.30

Rahovicë Sazli Rudë Llapqevë Rimanishtë

Furnizimi dhe punimi i mbushjes
dhe stabilizimi me material guror
jokoherent të sjellur nga huaza në
m3
largësi 10km me bartje, shtrirje në
shtresa dhe ngjeshje me CBR>15%,me
trashësi t=40cm,Msh=50 MN/m2

3.50

9.00

2.50

Furnizimi dhe punimi i tamponit
(80MN/m²) prej gurit të thyer
m3
gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm

5.00

11.00

5.00

5.00

6.00

7.00

6.00

Furnizimi dhe punimi i tamponit
(100MN/m²) prej gurit të thyer
gëlqeror 0-31.5mm me trashësi
m3
t=10cm, ne kete shtrese eshte
llogaritur edhe sasia per rregullimin e
gjeometrise ne kthesa dhe ne drejtim.

5.50

11.00

5.50

5.00

6.50

8.00

7.00

Furnizimi dhe punimi i shtresës së
bitoagregatit BA22mm me trashësi
t=8 cm, perfshihen edhe kyqjet.
Ne kete shtrese te asfaltit duhet
te parashihet perzierje e aditivit
për përforcim të asfaltit BA 22 me
m2
përbërje të fibrave të Aramidit dhe
Polyolefineve, njejtë sikurse “FORTA
FI” (0.5 kg/1ton) ose materiale tjera
me përbërje dhe karakteristika të
njejta.

6.80

9.50

N/A

1.00

6.60

7.35

5.50

Furnizimi dhe spërkatja me emulsion
0.3-0.5kg/m2, në mes të dy shtresave
m2
(Asfalt Betonit dhe Bitu agregatit)
perfshihen edhe kyqjet

0.30

N/A N/A

Furnizimi, bartja, shtrirja dhe
ngjeshja e asfaltbetonit AB16,
t=8.0cm, në çmim të përfshihet edhe
testi marshall.
Furnizimi dhe punimi i shtreses se
asfaltbetonit AB 0-11, t=4cm. Ne kete
shtrese te asfaltit duhet te parashihet
perzierje e aditivit për përforcim të
asfaltit AB 0-11 me përbërje të fibrave
të Aramidit dhe Polyolefineve, njejtë m2
sikurse “FORTA FI” (0.5 kg/1ton)
ose materiale tjera me përbërje dhe
karakteristika të njejta.

7.60

4.40

6.70

Në kete siperfaqe perfshihen edhe
kyqjet
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Shtojca 3: Letër Konfirmimet
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