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1 SNISA 3000 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 resurseve. Resurset e përdorura duhet të jenë në dispozicion me

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

resurseve të angazhuara dhe rezultateve të dhëna në kuptim të sasisë, cilësisë dhe kohës
4 Efektiviteti – Parimi i efektivitetit nënkupton arritjen e objektivave të paracaktuara dhe arritjen e rezultateve të pritura.
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Ministria e Punëve të Jashtme
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Organizatë Buxhetore
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Operator Ekonomik
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ZKA

Zyra Kombëtare e Auditimit

ZKM
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Përmbledhje e përgjithshme
Shërbimet e transportit ajror për herë të parë janë kontraktuar në mënyrë të centralizuar në vitin
2016. Deri në nëntor 2020, për këtë lloj shërbimi janë lidhur dy kontrata kornizë, njëra5 tanimë e
zbatuar ndërsa e dyta6 ka afat deri në dhjetor të vitit 2021. Vlera e realizuar e kontratës së parë ishte
afër 5,7 milion euro ndërsa, me kontratën e dytë deri në janar 2020 ishin shpenzuar afër 3,7 nga
afërsisht 4,7 milion euro të parapara të shpenzohen.
Përgjegjëse për zhvillimin e aktiviteteve të prokurimit (që kanë rezultuar me lidhjen e këtyre dy
kontratave) është Agjencia Qendrore e Prokurimit. Në këto dy kontrata, janë përfshirë organizatat
buxhetore të nivelit qendror dhe të nivelit lokal. Fillimisht, në kontratën e parë ishin përfshirë
kryesisht organizatat buxhetore të nivelit qendror pastaj në kontratën e dytë ishin përfshirë edhe
ato të nivelit lokal.
Për të vlerësuar nëse furnizimi me bileta për shërbimet e transportit ajror është kryer në përputhje
me kontratat, kemi audituar një numër të konsiderueshëm të këtyre furnizimeve në organizatat
buxhetore në vijim: Zyrën e Kryeministrit, Ministrinë e Punëve të Jashtme, Ministrinë e Punëve të
Brendshme – përfshirë Policinë e Kosovës si agjenci e saj, Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e
Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, komunën e Gjilanit, Gjakovës, Vushtrrisë
dhe Suharekës.
Auditimi ka identifikuar se disa nga këto organizata buxhetore kishin bërë shpenzime më shumë se
që kishin paraparë fillimisht, kryesisht për shkak se çmimi mesatar i biletave të blera kishte
rezultuar më i lartë se sa çmimi mesatar i biletës, i parashikuar me rastin e tenderimit nga ana e
Agjencisë Qendrore të Prokurimit. Kjo për shkak të numrit të madh të biletave të klasave më të larta
se klasa ekonomike e udhëtimit. Gjashtë nga nëntë organizatat buxhetore të audituara kishin blerë
bileta të klasave më të larta se klasa ekonomike. Mesatarisht 31% e vlerës së përgjithshme të biletave
të audituara të kontratës së parë i takonin biletave që janë më të larta se klasa ekonomike e
udhëtimit. Si pasojë, kontrata e parë ishte ndërprerë nëntë muaj para datës së caktuar të skadimit,
duke imponuar nisjen e aktivitetit të ri të prokurimit njëmbëdhjetë muaj më herët.
Qasja e Agjencisë Qendrore të Prokurimit gjatë zhvillimit të aktivitetit të prokurimit për kontratën
e dytë nuk ishte më ndryshe sa i përket parashikimit të çmimit mesatar. Kontrata e dytë ishte duke
u zbatuar me ritëm të ngjashëm me të parën – ku 23% të shpenzimeve totale të audituara ishin për
bileta të klasave më të larta se ekonomike - duke rrezikuar që të skadojë shumë më herët se afati i
kontraktuar. Mirëpo, situata pandemike me virusin Covid-19 ndryshoi rrjedhën normale të
aktiviteteve qeveritare (u mbyllën kufijtë dhe u reduktua qarkullimi ajror) që e uli trendin e
shpenzimeve të organizatave buxhetore në transportin ajror. Kështu, kontrata e dytë vazhdon të jetë
në fuqi (potencialisht) deri kur të arrihet tavani prej 130% e vlerës së kontratës kornizë të
centralizuar.

5

AQP 15-003-211

6

AQP 18-008-211

4

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

Gjatë krahasimit të biletave të klasës ekonomike me klasat tjera kemi gjetur se këto të fundit ishin
prej dy deri në gjashtë herë më të shtrenjta se biletat e klasës ekonomike.
Për më shumë, organizatat buxhetore që kishin anuluar bileta, kishin arritur të rimbursojnë prej 5%
deri në 97% të çmimit blerës të biletës. Gjithsej vlera që nuk kishin mundur ta rimbursojnë ishte
rreth 16,000 euro, ndërsa mbi 2,700 euro ishin paguar për shtyrje të datës së udhëtimit.
Bazuar në çështjet e identifikuara gjatë auditimit rezulton se ka nevojë për përmirësime në procesin
e furnizimit me shërbime të transportit ajror. Për të eliminuar mangësitë e identifikuara, kërkohet
veprim në nivel qeveritar prandaj ne kemi dhënë një rekomandim me prioritet për Qeverinë e
Kosovës. Ndërsa për përmirësimin e çështjeve në nivel të organizatave buxhetore, kemi dhënë tri
rekomandime për Agjencinë Qendrore të Prokurimit si përgjegjëse për zhvillimin e prokurimeve të
centralizuara dhe dy rekomandime për organizatat buxhetore që janë shfrytëzuese të kontratave të
centralizuara.
Lista e rekomandimeve është paraqitur në Kapitullin 5 të këtij raporti.

Përgjigjja e palëve të përfshira në auditim
Agjencia Qendrore e Prokurimit, Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Punëve të Brendshme
përfshirë Policinë e Kosovës si agjenci të saj, Ministria e Drejtësisë, Zyra e Kryeministrit, komuna e
Vushtrrisë, Gjakovës, Suharekës dhe Gjilanit janë pajtuar me gjetjet dhe konkluzionet e auditimit si
dhe janë zotuar se do t’i adresojnë rekomandimet e dhëna. Ndërsa, nuk kemi pranuar përgjigje nga
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve si dhe nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit
Hapësinor dhe Infrastrukturës. Inkurajojmë subjektet e përfshira në këtë auditim që ti bëjnë të gjitha
përpjekjet për t’i adresuar rekomandimet e dhëna.

5

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

1

Hyrje

Në mesin e shpenzimeve që bëjnë Organizatat Buxhetore (OB-të) gjatë zbatimit të misioneve të tyre
përkatëse janë edhe shpenzimet për udhëtime jashtë shtetit përmes transportit ajror. Deri në vitin
2016, OB-të që kanë pasur nevojë për transport ajror e kanë aranzhuar këtë me kontratë individuale.
Prej vitit 2016, OB-të e nivelit qendror fillimisht, e më vonë edhe ato të nivelit lokal, u përfshinë në
kontratën e centralizuar për shërbimet të transportit ajror. Përgjegjëse për zhvillimin e aktiviteteve
të centralizuara të prokurimit dhe lidhjen e kontratave të centralizuara është Agjencia Qendrore e
Prokurimit (AQP).
Deri në nëntor 2020, për shërbime të transportit ajror, AQP-ja ka lidhur dy kontrata kornizë të
centralizuara ndërsa, aktiviteti i prokurimit për kontratën e tretë është në proces. Kontrata e parë
është zbatuar 100% ende pa skaduar afati i kontratës, ndërsa e dyta kishte arritur që brenda 12
muajve të realizohet në nivelin 74%. Nga kjo, lind pyetja se cilat mund të jenë shkaqet që kanë
ndikuar në realizim të hershëm të kontratës që ka imponuar nisjen e aktivitetit të ri të prokurimit.
Edhe pse AQP është përgjegjëse për të monitoruar zbatimin e kësaj kontrate, dhe kontratave tjera të
centralizuara, nuk kishte bërë një analizë për të identifikuar faktorët që e kanë shkaktuar këtë
gjendje (pra realizimin e hershëm të kontratës).
Monitorimi, përveç tjerash, është i nevojshëm për t’u siguruar se buxheti i shtetit shpenzohet duke
respektuar parimet e ekonomisë, efikasitetit dhe trajtimit të barabartë/jo-diskriminimit.
Prokurimi i centralizuar, do të duhej të rezultonte me kursim për shkak se pritet që Operatorët
Ekonomik (OE) të ofrojnë mallrat/shërbimet e tyre me çmime më të ulëta, gjë që ua mundëson
ekonomia e shkallës (OE-së i ulet kosto për njësi të produktit kur i rritet vëllimi i shitjes, rrjedhimisht
ka hapësirë për ulje të çmimit).
Me rastin e zhvillimit të prokurimit të centralizuar, nga palët e përfshira kërkohet që t’i identifikojnë
me kujdes dhe sa më saktë nevojat e tyre, t’i komunikojnë ato me kohë tek AQP-ja dhe ta
menaxhojnë pjesën e tyre të kontratës sipas planit të miratuar në mënyrë që të arrihet synimi kryesor
i çdo prokurimi (vlera për para). Ndërsa, nga AQP-ja kërkohet që të vendos komunikim efektiv me
njësitë kërkuese, të monitorojë në vazhdimësi se a po zbatohen kontratat sipas planit dhe të marrë
veprime korrigjuese sa herë që identifikon devijim nga ai plan.
Njësitë kërkuese në bashkëpunim me AQP-në janë përgjegjëse që të ndërmarrin të gjitha veprimet
për të arritur vlerën më të mirë për para.
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Objektiva dhe pyetjet e auditimit
Objektivë e këtij auditimi është që të vlerësojmë se si AQP në koordinim me OB-të kishte vlerësuar
nevojat për furnizim me bileta dhe se si OB-të i kanë menaxhuar kontratat për shërbime të
transportit ajror dhe nëse janë furnizuar në përputhje me kontratat.
Pyetja kryesore e auditimit është: A është menaxhuar si duhet procesi i furnizimit me shërbime të
transportit ajror?
Ky auditim ka mbuluar vitet 2016-2019, gjatë të cilës kohë OB-të e përfshira në dy kontratat e
centralizuara kanë pranuar rreth 8,500 fatura (5,286 + 3,246) vlera e përbashkët e të cilave është afër
9.6 milion euro (5,867,705 euro + 3,729,359 euro). Subjekt i këtij auditimi ishte AQP, përgjegjëse për
zhvillim të aktivitetit të prokurimit dhe monitorim të zbatimit të kontratave, ndërsa janë audituar
pagesa në nëntë nga rreth 90 OB shfrytëzuese të kontratave, ato janë: Zyra e Kryeministrit (ZKM),
Ministria e Punëve të Jashtme (MPJ), Ministria e Punëve të Brendshme (MPB), Ministria e Drejtësisë
(MD), Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI), Komuna e
Gjilanit, Gjakovës, Vushtrrisë dhe e Suharekës.
Metodologjia e detajuar e auditimit, kriteret e auditimit dhe fushëveprimi janë paraqitur në shtojcën
1 të këtij raporti.
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2

Përshkrimi i procesit

Kur AQP-ja merr vendim për zhvillimin e aktiviteteve të centralizuara të prokurimit, bazuar në
Udhëzimin Administrativ për prokurimet e centralizuara të lëshuar nga Ministria e Financave,
vendos komunikim formal me të gjitha OB-të që do të përfshihen në kontratë për të marrë informatë
lidhur me nevojat e secilës prej tyre.
Informatat që AQP-ja i kërkon nga OB-të është lloji i biletave për të cilat kanë nevojë, gjegjësisht
destinacionet në të cilat parashohin se do të udhëtojnë, dhe sasia përkatëse për kohëzgjatjen e
kontratës (zakonisht tri vite). Për prokurimet që bëhen për herë të parë, AQP-ja kërkon edhe çmimin
përkatës të artikujve bazuar në kontratat paraprake të OB-ve. Për t’u siguruar se OB-të kanë
dorëzuar informata të sakta, AQP-ja duhet të kërkojë nga to edhe Deklaratën e Nevojave dhe
Disponueshmërisë së Mjeteve.
AQP-ja i konsolidon nevojat e të gjitha OB-ve në një dokument të vetëm në të cilin paraqiten të gjitha
nevojat, lloji dhe sasia, e të gjitha OB-ve që do të përfshihen në kontratë. Kësaj sasie, AQP-ja ia
aplikon çmimet që kanë rezultuar nga hulumtimi i tregut/analiza e kontratave paraprake të OB-ve.
Kështu, AQP-ja e llogaritë vlerën e parashikuar të kontratës së centralizuar e cila paraqitet në njoftim
për kontratë ndërsa nevojat e OB-ve në detaje bëhen pjesë e Dosjes së Tenderit (DT).
AQP-ja e publikon njoftimin për kontratë me të cilin njoftohen OE-të e interesuar për të ofertuar.
OE-të dorëzojnë ofertat e tyre brenda afatit të specifikuar në DT. Ofertat vlerësohen dhe shpallet
oferta fituese.
Çmimi i ofertës fituese duhet të jetë më i ulët ose së paku i njëjtë me vlerën e parashikuar të
kontratës, përndryshe tenderi do duhej refuzuar pasi që mund të mos e arrijë vlerën për para.
Kur lidhet kontrata, AQP-ja njofton të gjitha OB-të që janë pjesë e kontratës së centralizuar dhe
kërkon që secila të caktojë nga një menaxher të kontratës. Menaxhimi i kontratës përfshinë veprimet
që merren për t’i mundësuar OB-së dhe OE-së të përmbushin detyrimet e veta brenda kontratës, në
mënyrë që të arrihen objektivat e përcaktuara me kontratë. Me fjalë tjera, duke menaxhuar kontratën
sigurohen se të dyja palët e kontratës marrin atë që e kanë pritur, me çmimin dhe të gjitha të drejtat
dhe detyrimet që e kanë pritur (kontraktuar).
AQP-ja monitoron zbatimin e kontratës, duke pranuar rregullisht raporte nga OE, për t’u siguruar
se ajo zbatohet ashtu siç është parashikuar. AQP-ja komunikon me menaxherin e kontratës në rast
se realizimi i kontratës nuk shkon sipas parashikimit, gjegjësisht sipas nevojave të deklaruara të OBve.
AQP-ja merr veprime korrigjuese në rast se OB-të nuk e shfrytëzojnë sa duhet kontratën, ose në rast
se shfrytëzojnë më shumë se që duhet. Kjo në mënyrë që të arrihet pragu prej 70% ose të mos
tejkalohet sasia e kontraktuar (tavani prej 130% i vlerës/sasisë së kontraktuar).
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3

Gjetjet e auditimit

Në këtë kapitull kemi paraqitur gjetjet lidhur me mostrat e audituara për t’i dhënë përgjigje pyetjes
kryesore të auditimit: a është menaxhuar si duhet procesi i furnizimit me shërbime të transportit
ajror?
Gjetjet i kemi prezantuar sipas nën-pyetjeve të kësaj pyetjeje dhe sipas kontratave. Së pari
prezantohen gjetjet për kontratën e parë që ishte në fuqi prej 2016 deri 2018 pastaj për kontratën
tjetër që kishte ndërprerë të parën për të hyrë në fuqi në vitin 2018 dhe që është paraparë të skadojë
në fund të vitit 2021.
Më tutje, gjetjet i kemi prezantuar sipas OB-ve, nisur nga OB-të që kishin shpenzime më të larta për
këtë lloj shërbimi, pastaj tjerat me radhë. Tek komunat e audituara (Gjilan, Gjakovë, Vushtrri dhe
Suharekë) nuk kemi gjetur ndonjë çështje për të raportuar.

3.1

A janë furnizuar shfrytëzuesit e kontratës në përputhje me
nevojat e deklaruara paraprakisht?

Në kontratën e parë publike kornizë, Shërbimet e transportit ajror - AQP 15-003-211, ishin përfshirë
gjithsej 84 OB, Ministritë me agjencitë e tyre, Agjencitë e pavarura dhe katër komuna, të cilat kishin
të drejtë të shfrytëzonin kontratën e centralizuar për shërbime të transportit ajror. Sipas kërkesave
që kishin dorëzuar OB-të e përfshira në kontratë kishte rezultuar se për 36 muajt e parashikuar të
zbatimit të kësaj kontrate OB-të do të blinin rreth 11,933 bileta me çmim mesatar prej 400 euro për
biletë që nënkupton se vlera e kontraktuar ishte 4,773,200 euro.
Kontrata që kishte hyrë në fuqi në fillim të gushtit 2016, pritej të zbatohej përgjatë 36 muajve vijues,
pra deri në gusht të vitit 2019. Ky parashikim rezultoi jo i saktë sepse shfrytëzuesit e kontratës ishin
furnizuar me 11,654 bileta ose 279 bileta më pak por që vlera e realizuar e kishte kaluar atë të
kontraktuar për afër 1,1 milion euro, pra ishte për 23% më e lartë. Kjo nënkupton që mesatarja e
çmimit për biletë nuk ishte 400 euro siç e kishte parashikuar AQP, por në fakt ishte 503 euro për
biletë, pra OB-të mesatarisht kanë paguar 103 euro më shumë për çdo biletë të blerë, ose 26% më
shtrenjtë se që kanë parashikuar të paguajnë.
Tabela 1 Parashikimi kundrejt realizimit të kontratës, sipas sasisë dhe vlerës
Numri i biletave
Vlera e biletave

Parashikimi
Realizimi
Ndryshimi
Ndryshimi %
11,933
11,654
-279
-2%
4,773,200
5,867,704
1,094,504
23%

Ndryshimi mes parashikimit dhe realizimit sipas numrit të biletave është relativisht i vogël, vetëm
minus dy për qind (-2%), ndërsa për nga vlera ndryshimi është 23% gjë që nënkupton se çmimi i
biletës është më i lartë se ai i parashikuar.
Nga kjo kontratë, e kemi analizuar shpenzimet për bileta të gjashtë OB-ve. Numri total i biletave të
planifikuara për këto gjashtë entitete ishte 4,740 copë ndërsa gjatë 22 muajve të zbatimit të kësaj
kontrate ato ishin furnizuar me 4,500 bileta ose rreth 5% më pak se që ishte planifikuar. Kostoja e
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përgjithshme e këtyre biletave ishte 2,536,477 euro e cila kundrejt vlerës së parashikuar për atë
numër të biletave (1,896,000 euro =4,500 bileta x 400 euro) ishte për 640,477 euro ose afër 34% më e
lartë. Kjo nënkupton se faktor kryesor për realizimin e parakohshëm të kontratës ishte çmimi i lartë
i biletave. Çmimi faktik mesatar për biletë nuk përputhej me çmimin mesatar të parashikuar për
biletë.
Për kontratën e parë, kemi audituar 1,523 bileta me vlerë të përgjithshme 1,150,570 euro, ndërsa për
kontratën e dytë kemi audituar 1,050 bileta me vlerë 694,721 euro.
Faktor kontribuues për çmimin e lartë mestar të biletave ishte blerja e një numri të konsiderueshëm
të biletave që ishin mbi klasën ekonomike.
Ekzistojnë disa klasa të fluturimeve të cilat dallojnë nga njëra tjetra për nga cilësia e shërbimit dhe
komoditeti gjatë fluturimit. Klasat janë si më poshtë:
• Klasa e parë;
• Klasa e parë me zbritje/biznes;
• Klasa premium ekonomike; dhe
• Klasa ekonomike.
Dallimi në çmim mes klasës ekonomike dhe klasave tjera sillet nga 20% deri në 300%.
Nga mostra që kemi audituar, kemi gjetur se 212 bileta me vlerë 353,695 euro ishin të klasës më të
lartë se klasa ekonomike. Kjo përbën 33% të shpenzimeve totale të mostrës së audituar. Tabela më
poshtë paraqet numrin e biletave (që nuk i takojnë klasës ekonomike) sipas institucioneve.
Tabela 2. Numri i biletave i klasave më të larta se klasa ekonomike, sipas institucioneve – kontrata AQP 15003-211
Institucioni
MPJ
PK
MMPHI
ZKM
MPB
MD
Totali

Numri i biletave

Kosto e biletave
147
51
6
3
3
2
212

273,408
59,147
3,116
12,670
4,864
490
353,695

Nga analiza që i kemi bërë gjithsej 928 biletave të blera nga MPJ-ja, 147 prej tyre janë të klasave më
të larta se klasa ekonomike. Në tabelën 3 më poshtë janë paraqitur klasat tjera përfshirë numrin e
biletave për secilën klasë, vlerën e tyre si dhe mesataren për biletë për secilën klasë.
Tabela 3 Klasat më të shtrenjta në krahasim me klasën ekonomike në MPJ
Klasa
Premium Ekonomike
Biznes
Klasa e parë
Totali

Nr. i biletave
40
84
23
147

Vlera
31,673
177,335
64,400
273,408
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MPJ-ja kishte shpenzuar në total 273,408 euro (apo 36% të vlerës totale të shpenzuara për bileta) për
147 bileta të cilat sipas klasës nuk i takojnë asaj ekonomike.
Klasës premium ekonomike, e cila klasë është minimumi 20% më e shtrenjtë se klasa ekonomike, i
takojnë 40 bileta në vlerë rreth 31,673 euro. Pjesa e mbetur e biletave i takon klasës biznes, 84 bileta
në vlerë prej 177,335 euro si dhe 23 bileta të klasës së parë (dukshëm më të shtrenjtë) në vlerë prej
64,400 euro.
Për disa nga biletat e lartë-cekura, kemi identifikuar bileta të datës dhe relacionit të njëjtë të
udhëtimit, por të klasës ekonomike dhe kemi krahasuar çmimet e tyre. Nga krahasimi kemi gjetur
se ndryshimi në çmim sillet prej afër 2,200 euro deri në 4,800 euro për një biletë (shifrat e shënjuara
me të kuqe janë të klasës premium ekonomike).
Tabela 4 Krahasimi i klasave të biletave (biznes – ekonomike) në MPJ – kontrata AQP 15-003-211
Destinacioni

Biznes

Ekonomike

Ndryshimi

Proporcioni
7

Uashington - Frankfurt
Frankfurt - Uashington
Lusaka - Dubai - Shkup
Bankok- Seul – Otavë
Prishtinë Frankfurt-Uashington
Prishtinë - Frankfurt - Nju Jork
(kthyese)
Xhedah-Frankfurt-Prishtinë
Nju Jork-Vjenë - Prishtinë
Amsterdam- Kasablanka - Monrovia
Abu Dabi – Kajro
Hong Kong – Daka
Totali

7,447
5,993
4,974
4,296
3,758
3,461

2,725
1,6688
859
1,757
1,174
1,746

4,721
4,325
4,114
2,539
2,584
1,715

3
4
6
2
3
2

3,164
2,913
2,150
1,917
1,813
41,886

983
605
1,620
843
609
14,590

2,181
2,309
530
1,074
1,204
27,296

3
5
1
2
3
2.9

Për 11 udhëtimet e cekura në tabelën 4, MPJ-ja kishte paguar 41,886 euro për bileta të klasës më të
lartë se ekonomike, ndërsa për udhëtimet e njëjta, por të klasës ekonomike MPJ-ja kishte paguar
14,590 euro. Kjo do të thotë se, MPJ-ja do të kishte kursyer 27,296 euro sikur udhëtimin ta bënte në
klasën ekonomike, që përbën 65% të shpenzimit për këto bileta.
Nga 501 bileta me vlerë 297,705 euro që kemi audituar në Policinë e Kosovës, kemi gjetur se 51 bileta,
ose 10% e totalit të mostrës, ishin të klasës më të lartë se klasa ekonomike. Kostoja e përgjithshme e
tyre ishte mbi 59,000 euro ndërsa çmimi mestar për këto bileta ishte mbi 1,160 euro.

7

Çmimi i biletës së klasës biznes/Çmimi i biletës së klasës ekonomi

8

Shifrat me të kuqe i takojnë klasës Premium ekonomike që janë pak më të shtrenjta se biletat e klasës ekonomike.
Krahasimi i klasës biznes me klasën premium ekonomike është bërë në mungesë të biletës së klasës ekonomike.
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Tabela 5 Klasat më të shtrenjta në krahasim me klasën ekonomike në Policinë e Kosovës
Klasa
Premium Ekonomike
Biznes
Klasa e parë
Totali

Nr. i biletave
22
19
10
51

Vlera
12,203
36,788
10,156
59,147

Mesatarja për Biletë
555
1,936
1,016
1,160

Mirëpo, për këto 51 bileta kemi gjetur vetëm një biletë të klasës ekonomike të datës dhe destinacionit
të njëjtë për ta krahasuar ndryshimin në çmim mes klasave.
Tabela 6 Krahasimi i klasave të biletave (biznes – ekonomike) në PK
Destinacioni

Biznes

Ekonomike

Ndryshimi

Proporcioni

Prishtinë-Vjenë-Pekin

3,623

1,523

2,100

2.38

PK-ja për udhëtimin Prishtinë - Pekin (Kinë) për klasë ekonomike kishte paguar 1,523 euro derisa
për udhëtimin në klasën biznes, në të njëjtën datë dhe destinacion, kishte paguar 3,623 euro apo
2,100 euro (238%) më shumë.
Rezultatet e analizës krahasuese të biletave tregojnë se ndryshimi në çmim për bileta të klasave më
të larta ishte prej 2.8 deri në 5.7 herë më i lartë se çmimi i biletave standarde të klasës ekonomike.
Me fjalë tjera për çdo biletë të klasave më të larta se ekonomike, OB-të kanë pasur mundësi të blejnë
afër 3 bileta të klasës ekonomike.
Totali i shpenzimeve për bileta të klasave më të larta se klasa ekonomike për kontratën e dytë arrinte
353,695 euro që krahasuar me totalin e shpenzimeve të biletave të audituara në OB-të e mësipërme
paraqet 31% të këtyre shpenzimeve. Kontrata pasuese e shërbimeve të transportit ajror AQP 18-008211 kishte hyrë në fuqi në dhjetor 2018, njëkohësisht AQP-ja kishte dërguar njoftim për përfundim
të kontratës së parë tek të gjithë shfrytëzuesit e kontratës duke i udhëzuar që të shfrytëzojnë
kontratën e re.
AQP-ja gjatë zhvillimit të aktivitetit të prokurimit për kontratën e dytë për shërbime të transportit
ajror nuk kishte ndryshuar çmimin mesatar të parashikuar për biletë. Kontrata e dytë ishte zbatuar
me ritëm të ngjashëm me të parën – brenda 14 muajve shfrytëzuesit e kontratës kishin shpenzuar
mbi 3.7 nga gjithsej 5 milion euro të kontraktuara për bileta (74%), duke rrezikuar që kontrata të
përmbyllet shumë më herët se afati i kontraktuar. Megjithatë pandemia Covid-19 u bë shkak për të
ndryshuar rrjedhën normale të aktiviteteve qeveritare (u mbyllën kufijtë, u reduktua qarkullimi
ajror) që e uli trendin e shpenzimeve të OB-ve në transportin ajror. Kështu, kontrata e dytë vazhdon
të jetë në fuqi deri në skadim të afatit të paraparë ose deri kur potencialisht të arrihet tavani prej
130% e vlerës së kontraktuar.
Në krye të listës së përdoruesve të kontratës së dytë për shërbime të transportit ajror, ishte MPJ-ja e
cila kishte shpenzuar gjithsej 726,267 euro që përbën 19.5% të shpenzimit total. Në MPJ kemi
analizuar 501 bileta me vlerë 430,299 euro. Mesatarisht çmimi për një biletë ishte 859 euro.
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Gjithsej 44 bileta (8% e numrit të përgjithshëm të biletave të audituara) kanë rezultuar t’i takojnë
klasave më të larta se klasa ekonomike. Kostoja e përgjithshme e tyre ishte 102,260 euro që paraqet
afër 24% të shpenzimeve totale të audituara në MPJ në bileta për 14 muajt e parë të kontratës në fjalë
(dhjetor 2018-janar 2020).
Për 9 nga këto 44 bileta kemi identifikuar bileta të klasës ekonomike të datës dhe relacionit të njëjtë
të udhëtimit dhe kemi krahasuar çmimet e tyre.
Tabela 7 Krahasimi i klasave të biletave (biznes – ekonomike) në MPJ kontrata AQP 18-008-211
Destinacioni
Biznes
Ekonomike Ndryshimi Proporcioni
Frankfurt – Uashington
6,205
3,166
3,039
2.0
Uashington – Frankfurt
7,879
3,611
4,268
2.2
Najrobi – Prishtinë
1,986
933
1,053
2.1
Stamboll – Prishtinë
1,679
402
1,277
4.2
Najrobi - Frankfurt - Najrobi
5,767
2,430
3,337
2.4
Lusaka – Stamboll
4,430
2,057
2,373
2.2
9
Dakar – Prishtinë
3,519
3,112
406
1.1
Seul – Prishtinë
1,525
1,091
434
1.4
Xhida - Prishtinë
4,584
2,958
1,625
1.5
Totali
37,574
19,761
17,813
1.9
Nga krahasimi kemi gjetur se çmimi i këtyre biletave është mesatarisht 1.9 herë më i lartë se çmimi
i biletës së klasës ekonomike, dhe sillet prej afër 10% deri në 420% më shtrenjtë për një biletë.
Shpenzimi për këto nëntë bileta ishte 37,574 euro ndërsa do të mund të bliheshin për 19,761 euro
me çka MPJ vetëm për këto 9 bileta do të mund të kursente 17,813 euro që paraqet 47% e shpenzimit.
Në ZKM kemi gjetur një biletë të klasës biznes e cila kishte kushtuar 5,964 euro. Por për këtë nuk
kemi gjetur biletë të klasës ekonomike për ta krahasuar.
Njëjtë edhe në MMPHI kemi gjetur tri bileta në vlerë prej 4,054 euro për të cilat nuk kemi gjetur
bileta të klasës ekonomike për t’i krahasuar.
Totali i shpenzimeve për bileta të klasave më të larta se klasa ekonomike për kontratën e dytë arrinte
112,278 euro që krahasuar me totalin e shpenzimeve të biletave të audituara në OB-të e mësipërme
paraqet 23% të këtyre shpenzimeve.

3.2

A janë biletat e blera në pajtim me klasën e lejuar të udhëtimit?

Sipas Udhëzimit Administrativ Nr. 2004/07 për udhëtime jashtë vendit, klasa e lejuar për udhëtimet
zyrtare me aeroplan është klasa ekonomike 10 . Mirëpo kemi gjetur se gjashtë nga nëntë OB-të e
audituara kishin blerë bileta të klasave më të larta se klasa ekonomike.

9

Krahasimi i klasës biznes me klasën premium ekonomike në mungesë të biletës së klasës ekonomi.

10

Neni 16 i UA 2004/07
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Gjatë shfrytëzimit të kontratës së parë për shërbime të transportit ajror, MPJ-ja kishte blerë 147 bileta
të klasave më të larta se klasa ekonomike, vlera e tyre ishte 273,408 ose 32% e vlerës së mostrës së
audituar në MPJ. Kryesisht këto bileta ishin blerë për Ministrin e Punëve të Jashtme, njëkohësisht
edhe zëvendës kryeministër, si dhe për zyrtarë të huaj që ishin ftuar për të marrë pjesë në
organizime të ndryshme shtetërore.
Shumicën e udhëtimeve të cilat i kishte ndërmarrë Ministri i Punëve të Jashtme ishin me biznes
klasë, i cili për 33 bileta nga mostra e auditimit kishte shpenzuar 102,848 euro për udhëtimet e tij
gjatë viteve 2017-2018 që përbën afër 11.5% të vlerës së mostrës. Çmimi mesatar për biletë për
udhëtimet e ministrit është 2,707 euro. Bileta më e shtrenjtë e cila është paguar për të, kishte
kushtuar 8,222 euro për udhëtimin në relacionin Frankfurt - Hong Kong.
Në Ministrinë e Punëve të Brendshme nga gjithsej 3 bileta të klasave më të larta se klasa ekonomike
kemi gjetur se dy prej tyre ishin blerë për ministrin dhe një për sekretarin e përgjithshëm të MPBsë.
Policia e Kosovës (PK) kishte blerë 51 bileta të klasave më të larta se klasa ekonomike, vlera e tyre e
përgjithshme ishte 68,947 euro. Kryesisht biletat e tilla ishin blerë për zyrtarin policor që ishte në
mbrojtje të afërt të ish-presidenten e Kosovës. PK-ja për zyrtaren në fjalë kishte shpenzuar rreth
34,425 euro për 16 bileta, e që i takojnë klasës biznes. Mesatarisht bileta për të, ka kushtuar rreth
1,401 euro. Bileta më e shtrenjtë e paguar për këtë zyrtare ishte 5,483 euro dhe atë nga Vjena për
Boston (ShBA) dhe kthim për në Prishtinë. Edhe pse Zyra e Presidentit të Kosovës e kishte nxjerrë
udhëzimin administrativ nr. 02/2019 për udhëtimet zyrtare të presidentit me të cilin parashihet që
për çështje sigurie stafi i Presidentit mund ta shoqërojë atë dhe shfrytëzojë klasën biznes. Mirëpo të
gjitha biletat që i kemi audituar datojnë para hyrjes së këtij UA në fuqi.
Në ZKM, nga mostra që kemi marrë, kemi gjetur gjithsej tri bileta të klasës më të lartë se klasa
ekonomike në vlerë të përgjithshme 12,669 euro. Kryeministri i kishte shfrytëzuar dy prej tyre
ndërsa, njëra ishte për zëvendëskryeministrin. Vetëm njërën nga këto kemi mundur ta krahasojmë
me biletë të klasës ekonomike. Bileta me çmim 2,828 euro kundrejt biletës së klasës ekonomike ishte
810 euro ose 40% më e shtrenjtë.
MMPHI-ja kishte kërkuar tri bileta për Abu Dabi ndërsa OE-ja nuk ishte në gjendje t’i sigurojë të
tillat në klasën ekonomike. Prandaj, MMPHI-ja ishte detyruar të pranojë dhe paguajë udhëtimin në
klasën biznes.
Sipas MPJ-së, blerjet e biletave të klasave më të larta se klasa ekonomike mund të arsyetohen me
vendimin e Qeverisë11, bazuar në të cilin ministrit të punëve të jashtme dhe delegacionit të tij i
lejohet tejkalimi i shpenzimeve të reprezentacionit dhe udhëtimeve jashtë vendit gjatë lobimit për
njohjen e pavarësisë së Kosovës.

11

Vendimi Nr. 16/24 i datës 12.06.2008
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3.3

A ka faktorë tjerë që kanë ndikuar në mospërputhje mes planit
dhe realizimit të kontratave?

Ka edhe faktorë tjerë që kanë ndikuar që çmimi mesatar për biletë të jetë më i lartë se çmimi i
parashikuar, e disa nga shkaqet janë shtyrja/ndërrimi i datës së udhëtimit si dhe anulimi i
udhëtimeve. Më poshtë paraqesim rastet të cilat i kemi gjetur në biletat që i kemi audituar.
MPJ-ja kishte blerë një biletë në relacion Nairobi (Kenija) – transit përmes Amsterdamit - në Nju
Jork (ShBA) dhe anasjelltas, e cila fillimisht ishte paguar me çmim 1,499 euro dhe ishte anuluar për
t’u blerë menjëherë biletë tjetër për datën e njëjtë të udhëtimit por tashmë përmes transitit tjetër
(Stambollit), dhe atë biznes klasë. Bileta e re e paguar kishte çmimin prej 4,440 euro. Arsyetim për
këtë ndërrim ishin shkaqet shëndetësore të shfrytëzuesit të biletës. Rimbursimi i biletës ishte në
vlerë prej 532 euro. Përfundimisht, udhëtimi i këtij zyrtari i kishte kushtuar MPJ-së gjithsej 5,407
euro. Raste tjera si ky, që kemi identifikuar brenda mostrës tonë të kontratës së parë, janë paraqitur
në tabelën 8.
Tabela 8 Krahasimi i çmimit të biletës me vlerën e rimbursuar për kontratën AQP 15-003-211
Destinacioni
Najrobi – Nju Jork
Prishtinë - Talin
Nju Jork - Prishtinë
Prishtinë – Singapor
Prishtinë – Pragë
Gjithsej

Çmimi i biletës

Rimbursimi

5,939
4,868
2,913
2,751
670
17,141

Ndryshimi/humbja

532
2,760
1,415
1,603
263
6,573

5,407
2,018
1,498
968
407
10,568

% e vlerës
së
rimbursuar
9%
57%
49%
58%
39%
38%

Nga tabela shihet se vlera e rimbursuar për biletat e kontratës së parë sillet prej 9% deri në 58% të
çmimit blerës të biletës, ndërsa në total MPJ-ja ka arritur të rimbursoj vetëm 38% të vlerës blerëse
të biletave. Me fjalë tjera 10,568 euro ose 62% e vlerës së shpenzuar kanë shkuar për udhëtime që
nuk janë realizuar.
Me kontratën pasuese janë bërë anulimet dhe rimbursimet në vijim:
Për një mysafir nga Afrika, MPJ-ja kishte rezervuar dy bileta në vlerë 3,321 euro të cilat pastaj i kishte
anuluar për shkak se udhëtimi nuk kishte mundur të realizohet. MPJ-ja kishte kërkuar rimbursim,
por kishte arritur të rimbursoj vetëm 152 euro që nuk përbën as 5% të vlerës blerëse të biletave.
Bileta për udhëtimin Poznan (Poloni) - Prishtinë në vlerë 32612 euro ishte anuluar duke rimbursuar
30 euro, ose më pak se 10% e çmimit blerës të biletës.
Biletat për udhëtimin Lusaka – Stamboll në vlerë 7,70713 euro ishin anuluar për t’u rimbursuar 6,413
euro ose 83% e vlerës blerëse. Mirëpo, 1,294 euro ishin harxhuar pa ndonjë përfitim në këtë rast.
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Kishte edhe bileta që ishin rimbursuar me 88% p.sh. udhëtimi Uashington-Stamboll që kishte
kushtuar 2,22514 euro ishte anuluar për t’u rimbursuar 1,969 euro, në këtë rast ishin harxhuar 256
euro pa u realizuar udhëtimi, dhe udhëtimi Nju Jork-Cyrih në vlerë 13,702 euro ishte anuluar për
t’u rimbursuar 13,252 euro ose 450 euro më pak se çmimi blerës i biletave.
Tabela 9 Krahasimi i çmimit të biletës me vlerën e rimbursuar për kontratën AQP 18-008-211
Destinacioni
Çmimi i biletës
Rimbursimi
Ndryshimi
% e vlerës së
rimbursuar
Stamboll – Prishtinë
3,321
152
3,169
5%
Zagreb - Sarajevë
326
30
296
9%
Lusaka - Stamboll
7,707
6,413
1,294
83%
Uashington – Stamboll
2,225
1,969
256
88%
Cyrih – Nju Jork – Cyrih
13,702
13,252
450
97%
27,281
21,816
5,465
80%
Nga tabela shihet se vlera e rimbursuar për biletat e kontratës së dytë sillet prej 5% deri në 97% të
çmimit blerës të biletës, ndërsa në total MPJ-ja ka arritur të rimbursoj 80% të vlerës blerëse të
biletave. Me fjalë tjera 5,465 euro ose 20% e vlerës së shpenzimit kanë shkuar për bileta që nuk janë
shfrytëzuar.
Çdo avio-kompani, me të cilën OE-ja operon, ka politikën e vet të anulimit të udhëtimeve ku
përcaktohen kushtet për anulimin e udhëtimit nga ana e pasagjerit. Kjo politikë e përcakton si duhet
kalkuluar shuma për kthim (rimbursim) që ndryshon varësisht prej klasës së biletës dhe kohës kur
është bërë anulimi. Bazuar në rastet e paraqitura në tabelën më lartë, biletat e klasave më të larta
rimbursohen në përqindje më të lartë dhe, anasjelltas, biletat e klasave më të ulëta mund të
rimbursohen deri 5% çmimit të biletës.
MPJ u kishte rezervuar dy zyrtarëve të saj bileta në relacionin Shkup – Cyrih për datën 6 shtator
2019 me vlerë 976 euro të cilat nuk i kishte shfrytëzuar. Një ditë më pas, për të njëjtit zyrtarë, MPJja kishte blerë edhe dy bileta në të njëjtin relacion, në vlerë prej 880 euro. Pra, për udhëtimin Shkup
– Cyrih këta dy udhëtarë kishin shpenzuar 1,856 euro në vend të 880 euro, për shkak se nuk e kishin
planifikuar si duhet udhëtimin.
Udhëtimi Stamboll - Prishtinë dhe kthim për dy zyrtarë që ishin në vizitë në Kosovë, ishte shtyrë
dy herë. Shtyrja herën e parë i kishte kushtuar 122 euro dhe herën e dytë 200 euro gjithsej 322 euro.
Ky udhëtim do t’i kushtonte MPJ-së, 1,680 euro por për shkak të shtyrjes i ka kushtuar 2,000 euro
ose 19% më shtrenjtë.
Nga 90 biletat e kontratës së dytë që kemi audituar në ZKM kemi gjetur se për 10 sosh ishte bërë
ndryshim i datës së udhëtimit. Ky ndryshim i kishte kushtuar Zyrës së Kryeministrit 1,228 euro ose
128 euro për biletë, që e kishte rritur çmimin e biletave për 17%, pra totali ishte rritur nga 7,338 euro
në 8,567 euro.
Pastaj, të gjitha këto bileta ishin anuluar dhe ZKM-ja kishte arritur të rimbursoj vetëm 377 euro ose
më pak se 5% nga 8,567 euro që i kishte paguar për këtë udhëtim, edhe pse njoftimi për anulim të
14
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udhëtimit ishte dërguar 3 ditë para fluturimit, pra 8,190 euro ishin paguar për bileta që nuk ishin
shfrytëzuar.
MD-ja pasi kishte rezervuar katër bileta për relacionin Tiranë – Firence kishte kërkuar shtyrje të
datës së fluturimit. Kjo shtyrje i kishte kushtuar 320 euro dhe e kishte rritur çmimin e biletave nga
1,454 euro në 1,774 euro ose për 22%.
Ne nuk ishim në gjendje të gjejmë shkaqet e ndryshimit të datave të udhëtimit që kishin rezultuar
me këto shpenzime shtesë.

3.4

Çështje tjera

Kontrata publike kornizë Shërbimet e transportit ajror - AQP 15-003-211 që kishte hyrë në fuqi në
fund të qershorit 2016 pritej të zbatohej përgjatë 36 muajve vijues, pra deri në qershor të vitit 2019.

3.4.1

Çmimi i tarifës së shërbimit

Çmimi i tarifës së shërbimit për kontratën e parë ishte 1.27 euro që ishte më e lirë se çmimi i kontratës
individuale të MPJ-së për afër 1 euro ose 44% më e lirë. Ndërsa, çmimi i tarifës së shërbimit për
kontratën pasuese ishte 3 euro që do të thotë 0.75 euro apo 33% më e lartë se çmimi i kontratës
individuale të MPJ-së. Në krahasim me çmimin e kontratës paraprake ishte 1.63 euro ose 136% më
i shtrenjtë.
Tabela 10 Ndryshimi në çmim mes kontratave individuale dhe kontratave të AQP-së

OB
MPJ
PK
MMPHI
ZKM
MPB
MD
Gjilani

Çmimi i kontratës
individuale
2.52
N/A
N/A
-6% e çmimit të biletës
N/A
2.85
20.00

Ndryshimi me
kontratën 15-003
1.25
N/A
N/A

Ndryshimi me
kontratën 18-005
-0.48
N/A
N/A

N/A
1.58
18.73

N/A
-0.15
17.00

Nga tabela e mësipërme shohim se para se të fillojë të shfrytëzojë kontratën e centralizuar MPJ kishte
kontratë individuale sipas të cilës tarifa për shërbim për biletë ishte 2.52 euro që do të thotë se ishte
për 1.25 euro më e shtrenjtë krahasuar me tarifën e kontratës së parë të centralizuar, ndërsa për 0.48
euro më e lirë se tarifa e kontratës së dytë të centralizuar.
Para se të fillonte me shfrytëzim të kontratës së centralizuar për shërbime ajrore, ZKM-ja e kishte
dizajnuar tenderin e vet në atë mënyrë dhe kishte lidhur kontratë që jo vetëm që nuk e detyronte të
paguaj tarifë për shërbim por që ia mundësonte të blejë bileta me zbritje prej 6% të çmimit të biletës.
Nga këto shtatë OB, Gjilani e kishte paguar tarifën më të lartë shërbimit për biletë prej 20 eurosh që
ishte së paku 17 euro më e shtrenjtë se tarifa e kontraktuar nga AQP-ja, mirëpo shpenzimi i komunës
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së Gjilanit krahasuar me totalin e shpenzimeve të realizuara me kontratë të centralizuar është shumë
i vogël.
MMPHI-ja para kontratës së centralizuar nuk kishte kontratë individuale për shërbime të transportit
ajror. Biletat i blinte direkt nga OE-ja.
Nga analiza jonë e harmonizimit të biletave të blera, nga MPJ-ja sipas kontratës 18-008-211, me
“Faturimin dhe Planin e Shlyerjes” (Billing & Settlement Plan (BSP)) kemi konstatuar se nga gjithsej
45815 bileta të mostrës, 363 harmonizoheshin me sistemin Amadeus, gjegjësisht me BSP, ndërsa 95
bileta ishin blerë nga kompani (low cost carriers) biletat e të cilave kanë çmime të ulëta, prandaj nuk
ishin të përfshira në BSP.

3.4.2

Kërkesa të paarsyeshme në kontratë

Në dosje të tenderit për kontratën e dytë, AQP 18-008-211, AQP-ja kishte kërkuar punësim të dy
punëtorëve për periudhën e kontratës, një punëtor/e primar me pagë 600 euro neto në muaj dhe një
sekondar, me pagë 250 euro neto, për zëvendësim të punëtorit primar në rast të pushimeve vjetore,
mjekësore dhe punëve jashtë orarit, shpenzim të cilën OE-ja fitues duhej ta vendoste te tarifa e
shërbimit. Arsyeja për këtë kërkesë, sipas AQP-së, ishte sepse MPJ-ja kishte kërkuar që të vendoset
një staf i tillë në zyrat e MPJ-së për shkak të numrit të madh të porosive që ajo bën për shërbimet të
transportit ajror. AQP-ja duke e marrë këtë në konsideratë, e kishte miratuar kërkesën e MPJ-së
mirëpo kishte vendosur se më e përshtatshme do të ishte që stafi të vendoset në zyrat e AQP-së prej
ku do të ofrohen shërbime jo vetëm për MPJ por edhe për shfrytëzuesit e tjerë të kontratës. Kërkesa
për punëtor, sipas AQP-së, ka rrjedhë nga nevoja për vendosjen e një masë parandaluese ndaj
mashtrimit të mundshëm.
Kjo kërkesë e AQP-së mund të ketë ndikuar që çmimi për tarifën e shërbimit të rritet nga 1.27 euro
në 3 euro pra çmimi për tarifën e shërbimit në kontratën e re të shërbimeve të transportit ajror ishte
më shumë se dyfish më i lartë, 1,73 euro ose 136% më i lartë krahasuar me çmimin e kontratës
paraprake (15-003-211).
Marrë parasysh se sasia e planifikuar e biletave me këtë kontratë ishte 12,500 copë, dallimi në tarifë
do të reflektohet me shpenzim shtesë prej 21,625 euro krahasuar me kontratën paraprake.
Përveç kësaj në korrespondencën e mostrave të audituara, mes OB-ve dhe OE-së, emri i punëtorit
primar të cilin AQP-ja e ka angazhuar për të qenë në dispozicion të OB-ve, nuk e kemi identifikuar
të figuroj në asnjë rast.
Gjithashtu, AQP-ja kishte parashtruar në dosje të tenderit një kriter (diskriminues) që në rast se
pranohen dy oferta me çmim të njëjtë, qarkullimi bankar do të përcaktojë fituesin e kontratës,
gjegjësisht kontrata do t’i jepet ofertuesit që ka qarkullim më të madh bankar. Mirëpo, në tenderin
në fjalë nuk kishte ndodhur një gjë e tillë, prandaj aplikimi i këtij kriteri nuk kishte ardhur në
15
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shprehje. Sipas AQP-së, vendosja e një kriteri të tillë kishte pasuar nga këshillimi me këshilltarët e
projektit PLANET që ishin angazhuar enkas për të ndihmuar AQP-në gjatë zhvillimit të aktiviteteve
të centralizuara të prokurimit.
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4

Konkluzionet

Bazuar në gjetjet e auditimit rezulton se tre faktorët kryesor që kanë ndikuar në rritjen e vlerës së
shpenzimeve për shërbimet të transportit ajror janë udhëtimet në biznes klasë, shtyrjet e udhëtimeve
dhe anulimet e udhëtimeve. Mesatarja e çmimit për biletë bazuar në shpenzimet që ishin realizuar
deri në janar 2020 me kontratën AQP 18-008 (kur ishin shpenzuar afër 3.7 milion euro) ishte 456
euro ose 14% më e lartë se çmimi i parashikuar, ndërsa për kontratën paraprake çmimi mesatar për
biletë ishte 503 euro, pra OB-të mesatarisht kanë paguar 103 euro më shumë për çdo biletë të blerë,
ose 26% më shtrenjtë se që kanë parashikuar të paguajnë. Çmimi mesatar i parashikuar i biletës për
të dy kontratat e centralizuara për shërbime të transportit ajror ishte 400 euro për biletë. Prandaj
kontrata e parë kishte arritur tavanin prej 130% nëntë muaj para datës së paraparë të skadimit të
kontratës, ndërsa e kontrata e dytë brenda vetëm 12 muajve kishte tejkaluar pragun prej 70% duke
arritur në 73%. Kjo nënkupton se nuk kishte planifikim të duhur sa i përket çmimit mesatar për
biletë.
Shpenzimet për udhëtime në klasat më të larta se klasa ekonomike përbëjnë një pjesë të
konsiderueshme të shpenzimeve për shërbime të transportit ajror nga OB-të. Shpenzimet mesatare
për udhëtime në klasa më të larta se klasa ekonomike për të dyja kontratat ishin afër 29% të
shpenzimeve të audituara. Kjo do thotë se afër 1/3 e mjeteve janë shpenzuar në bileta të klasave më
të larta se klasa e lejuar me udhëzim administrativ.
Sipas analizës sonë të biletave të MPJ-së ka rezultuar se 36% e shpenzimeve të përgjithshme janë
bërë për bileta të klasave më të larta se klasa ekonomike ndërsa kanë pasur mundësi të kursejnë prej
47%-65%-të tyre nëse do të kishin udhëtuar në klasën ekonomike. Pjesëmarrja e MPJ-së në këto
shpenzime shkon afër 85% të totalit. Nëse 212 biletat e klasave më të larta se klasa ekonomike, me
vlerë 353,695 euro, që i kemi identifikuar nga mostra e audituar e kontratës AQP 15-003, do të
bliheshin në klasën ekonomike, rezulton se të njëjtat bileta OB-të kanë pasur mundësi t’i blejnë për
123,793 euro dhe se kursimi total do të mund të arrinte së paku në 229,900 euro që i bie se do të
mund të kurseheshin 65%, ose dy të tretat e mjeteve të shpenzuara.
Nëse 48 biletat e klasave më të larta se ekonomike, me shumë të përgjithshme prej 112,277 eurove,
që janë blerë me kontratën AQP 18-008, për 12 muajt e parë të zbatimit të kontratës, do të bliheshin
në klasën ekonomike, rezulton se kursimi i mundshëm i tyre do të mund të arrinte mbi 52,770 euro
ose 47% e mjeteve të shpenzuara.
Shkaqet që kanë ndikuar në paraqitjen e faktorëve të lartë-përmendur janë pjesërisht në kontrollin
e OB-ve, p.sh. vendimi për të udhëtuar ose jo në biznes klasë është marrë nga vet OB shfrytëzuese.
Sa i përket shtyrjeve të udhëtimeve, OB-të me një planifikim më të mirë do të mund të arrinin t’i
eliminonin tërësisht shpenzimet që kanë rezultuar nga shtyrjet dhe anulimet përveç kur angazhimi
për të cilin udhëtojnë jashtë shtetit anulohet ose shtyhet nga faktorë të jashtëm (në rastin tonë nuk
kishim të tillë).
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Kërkesa e panevojshme nga ana e AQP-së, mund të ketë qenë shkak që çmimi i tarifës në kontratën
e dytë krahasuar me të parën, dhe me tarifat e disa kontratave individuale, të jetë më i lartë. Kjo ka
të bëjë me kërkesën që OE-ja fitues të punësojë dy punëtorë gjatë kohëzgjatjes së kësaj kontrate (një
punëtor primar me pagë 600 euro dhe tjetrin sekondar-zëvendësim me pagë 250 euro) pagat e të
cilëve janë paguar nga OE-ja përmes tarifës së shërbimit. Pasojë e kësaj kërkesë është rritja e çmimit
të tarifës së shërbimit për më shumë se dyfish ndërsa që prej kohës kur kontrata ka hyrë në fuqi e
deri në kohën kur është realizuar ky auditim, shpenzimi total vetëm për tarifë të shërbimit ka arritur
vlerën prej së paku 20,000 euro.
Shuma e rimbursimit për biletat e anuluara ishte mesatarisht 38% e çmimit blerës, për kontratën e
parë dhe 80% për të dytën. Kjo do të thotë se 62%, përkatësisht 20% e vlerës së biletave të anuluara
janë shpenzime për bileta që nuk janë shfrytëzuar gjë që ka kontribuar në rritjen e shpenzimeve të
përgjithshme të kontratave për shërbime të transportit ajror duke i quar në skadim të parakohshëm.
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5

Rekomandimet

Me qëllim të përmirësimit të procesit të blerjes së shërbimeve të transportit ajror dhe shfrytëzimit
më racional të buxhetit, kemi dhënë rekomandime për Qeverinë e Republikës së Kosovës, Agjencinë
Qendrore të Prokurimit si përgjegjëse për zhvillimin e procedurave të prokurimit dhe monitorim të
kontratave, si dhe kemi dhënë rekomandime edhe për organizatat buxhetore si shfrytëzuese të
këtyre shërbimeve.
Rekomandojmë Qeverinë e Republikës së Kosovës
•

Të rishikojë Udhëzimin Administrativ Nr. 2004/07 për të adresuar çështjen e klasave të
lejuara të udhëtimit në transport ajror, duke specifikuar qartë rastet dhe funksionet që bëjnë
përjashtim nga rregulli i përgjithshëm.

Rekomandojmë Agjencinë Qendrore të Prokurimit
•

Të bëjnë një planifikim më të mirë të aktivitetit të prokurimit (bazuar në analizë e kontratave
aktuale dhe paraprake) në mënyrë që të parashikojë më saktë çmimin e tarifës së shërbimit
për biletë;

•

Nëse është e nevojshme të kërkojë nga OB-të të kategorizojnë nevojat për bileta sipas klasës
së udhëtimit (për OB-të që janë të lejuara të shfrytëzojnë klasat më të larta se ekonomike);

•

Në dosje të tenderit të përfshijë vetëm kërkesa të nevojshme dhe të arsyeshme për të
shmangur ngritjen e çmimit për tarifën e shërbimit; dhe

•

Të konsiderojë shfrytëzimin e procedurës për kontratë kornizë me mini-tender në mënyrë
që të mundësojë më shumë konkurrencë dhe çmime më ekonomike si shpenzime më të ulëta
administrative (pa kërkuar staf shtesë nga OE për dhënien e shërbimeve).

Rekomandojmë shfrytëzuesit e kontratës
•

Të përdorin klasën ekonomike për t’i shmangur shpenzimet e larta të transportit ajror, me
përjashtim të rasteve kur UA i rishikuar do të lejonte shfrytëzimin e klasave tjera; dhe

•

Të planifikojnë udhëtimet më mirë në mënyrë që të shmangin nevojën për anulime dhe
shtyrje të udhëtimeve.
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Shtojca 1 – Motivi i auditimit, kriteret e auditimit, metodologjia dhe
fushëveprimi
Fakti që dy kontrata të centralizuara për shërbime të transportit ajror ishin realizuar para se të
skadonte afati i paraparë prej 3 vitesh, paraqet indikator se mund të ketë probleme në planifikim
ose mund të ketë probleme në menaxhimin e kontratës.

Fushëveprimi i auditimit
Ky auditim ka mbuluar periudhën 2016-2019 dhe do të përfshijë:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zyrën e Kryeministrit;
Ministrinë e Punëve të Jashtme;
Ministrinë e Punëve të Brendshme – përfshirë Policinë e Kosovës si agjenci të saj;
Ministrinë e Drejtësisë;
Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës;
Komunën e Gjilanit;
Komunën e Gjakovës;
Komunën e Vushtrrisë; dhe
Komunën e Suharekës.

Mostra përfshin 171 nga 3,143 transaksione, që përbën rreth 5.5% të numrit të transaksioneve. Vlera
e mostrës arrin 2,485,111 euro ose rreth 31% e vlerës totale të transaksioneve.

Qasja e auditimit/Kriteret e Auditimit
Për të arritur objektivin e auditimit, kemi formuluar pyetjet:
A është menaxhuar si duhet procesi i furnizimit me shërbime të transportit ajror?
1.1. A janë furnizuar shfrytëzuesit e kontratës në përputhje me nevojat e deklaruara
paraprakisht?
1.1.1. A është plani në përputhje me realizimin në aspektin sasior?
1.1.2. A ka siguruar kontrata e centralizuar çmime më ekonomike krahasuar me kontratat
individuale?
1.2. A janë biletat e blera në pajtim me klasën e lejuar të udhëtimit?
1.3. A ka faktorë tjerë që kanë ndikuar në mospërputhje mes planit dhe realizimit të
kontratave?
Kriteret e auditimit:
OB-të bëjnë porosi në përputhje me nevojat e deklaruara paraprakisht, si në aspektin sasior ashtu
edhe atë të vlerës.
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•

Për një planifikim efektiv nevojitet që AQP-ja të përftoj informata nga OB-të lidhur me
sasinë e përafërt të biletave të nevojshme për të konstatuar totalin e sasisë së kërkuar;

•

Gjithashtu është e nevojshme që AQP-ja të përftojë informata nga OB-të lidhur me
kontratat e tyre të fundit për të konstatuar se me çfarë çmimesh janë duke u furnizuar
aktualisht;

•

Për të qenë në gjendje të llogarisë vlerën e parashikuar të kontratës së centralizuar
është e nevojshme që AQP-ja të konstatojë çmimin më të ulët të kontratave aktuale;

•

Për të siguruar vlerën për paranë e shpenzuar, çmimi i kontraktuar duhet të jetë më i
ulët ose së paku i njëjtë me çmimin me të cilin OB-të furnizohen aktualisht.

OB-të bëjnë porosi për bileta në përputhje me UA 2004/07, me përjashtim kur në raste të veçanta
është e lejuar me ndonjë akt tjetër ligjor.
OB-të përpiqen maksimalisht të shmangin ndikimin e faktorëve që rrisin shpenzimet si p.sh. janë
kërkuar variante për të marrë çmimin më të lirë dhe është ofruar çmimi menjëherë pas dërgimit
të kërkesës nga ana e OB-së (jo më vonë se 6 orë)?

Metodologjia e auditimit
Pyetjeve të auditimit do t’i përgjigjemi duke:
•

Krahasuar numrin e biletave të blera me ato të planifikuara për të konstatuar nëse ka
diferenca substanciale;

•

Krahasuar çmimet e një numri të caktuar të biletave të klasës biznes kundrejt atyre të klasës
ekonomike për të vlerësuar arsyeshmërinë e porosisë.

•

Krahasuar çmimet e tarifës së shërbimit të kontratave individuale të OB-ve me tarifën e
arritur me kontratë të centralizuar.

•

Vlerësuar veprimet e OB-ve për të shmangur efektet e panevojshme të ngritjes së çmimeve
nga planifikimi i dobët.
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Shtojca 2 Mostra e kontratave dhe transaksioneve për shërbime të transportit
ajror
Për të përzgjedhur OB-të, subjekte të këtij auditimi, nga tabelat e furnitorëve për vitet 2016 (gusht)
deri në vitin 2019 (dhjetor) kemi nxjerrë shumat e paguara për dy OE-të e kontraktuar.
Kemi ndarë populacionin në 3 shtresa, bazuar në kriterin e shpenzimit:
Kriteri
Mbi 100 mijë euro
prej 10 mijë deri 100 mijë euro
deri në 9,999 euro
Gjithsej

Kontrata 1
4,414,065
321,392
28,733
4,764,190

Gjithsej për
kategori
7,038,466
796,297
99,484
7,934,247

Kontrata 2
2,624,401
474,905
70,751
3,170,057

Gjithsej
transaksione
2,378
641
124
3,143

Ne kemi audituar për kontratën e parë 1,523 bileta me vlerë të përgjithshme 1,150,570 euro, ndërsa
për kontratën e dytë kemi audituar 1,050 bileta me vlerë 694,721 euro, në OB-të si në vijim:
Në shtresën e parë (mbi 100 mijë euro shpenzim) kemi përfshirë dy organizata dhe kemi audituar
2,331 bileta me vlerë të përgjithshme afër 1,686 mijë euro.
Mbi 100 mijë euro:
Kodi
216
214

Emri i organizatës
Ministria e Punëve të Jashtme
Ministria e Punëve të Brendshme
Gjithsej

Kontrata 1

769,390
306,282
1,075,672

Kontrata 2

Gjithsej

430,299 1,199,689
179,826
486,108
610,125

1,685,797

Gjithsej
transaksione

1,429
902
2,331

Në shtresën e dytë (prej 10 mijë euro deri 100 mijë euro) kemi përfshirë katër organizata dhe vlera
e mostrës e përzgjedhur është mbi 147 mijë euro, me gjithsej 212 bileta.
Prej 10 mijë euro deri 100 mijë euro
104

Zyra e Kryeministrit

38,583

51,654

90,237

Gjithsej
transaksione
127

210

MMPHI

20,663

11,713

32,375

53

644

Komuna e Vushtrrisë

7,403

6,353

13,756

11

215

Ministria e Drejtësisë

8,250

2,655

10,905

21

74,899

72,375

147,273

212

Kodi

Emri i organizatës

Gjithsej

Kontrata 1

Kontrata 2

Gjithsej

Në shtresën e shfrytëzuesve të vegjël (nën 10 mijë euro) kemi përfshirë në mostër tri organizata me
vlerë prej mbi 12 mijë euro me gjithsej 30 bileta.
deri në 9,999 euro
Kodi

Gjithsej

Emri i organizatës

Kontrata 1

Kontrata 2

Gjithsej

Gjithsej bileta

632

Komuna e Gjakovës

0

4,436

4,436

5

651

Komuna e Gjilanit

0

5,270

5,270

18

624

Komuna e Suharekës

0

2,676

2,676

7

0

12,382

12,382

30
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Në mostër janë përfshirë organizata të nivelit qendror dhe lokal. Të gjitha këto janë furnizuar nga
të dy OE-të përveç organizatat që janë kategorizuar në shtresën e fundit (nën 10 mijë euro). Këto të
fundit kanë shfrytëzuar vetëm kontratën aktuale.
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Shtojca 3. Letër Konfirmimet
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