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Përmbledhje e përgjithshme
Raporti i auditimit “Projektet e financuara nga Granti i Performancës Komunale
SDC/DEMOS” për vitin 2020, është realizuar në bazë të marrëveshjes në mes Zyrës
Kombëtare të Auditimit dhe Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (përmes
Projektit për Decentralizim dhe Përkrahje Komunale). Qëllimi i këtij auditimi është që të
vlerësojë nëse shpenzimet dhe menaxhimi i projekteve kapitale të Grantit të Performancës
Komunale të bashkëfinancuar nga Fondacioni Zviceran në Kosovë/Projekti për Decentralizim
dhe Përkrahje Komunave, është në harmoni me kërkesat e marrëveshjes dhe nëse këto
projekte kanë arritur rezultatet e synuara.
Qëllimi i përgjithshëm i Grantit të Performancës Komunale është nxitja e komunave për të
përmirësuar proceset e qeverisjes, të cilat së bashku me kornizën e politikave të përmirësuara
çojnë në ofrimin e shërbimeve më të mira për qytetarët. Granti i ndarë u transferohet
komunave në kodin e organizatës së tyre dhe mjetet menaxhohen tërësisht nga komunat. Për
vitin 2020 nga ky Grant kanë përfituar 23 komuna në vlerë 2,4 milion €. Ne kemi audituar
projektet në katër komuna: Pejë, Mitrovicë e Jugut, Kllokot dhe Gjakovë, në vlerë 996,272€ apo
42% të shumës së Grantit. Përzgjedhja e komunave dhe projekteve për auditim është bërë
duke marrë parasysh elemente të ndryshme dhe specifike të ndërlidhura me Grantin.
Auditimi ka konkluduar se Granti i Performancës Komunale në përgjithësi i ka ndihmuar
komunat në arritjen e objektivave strategjike dhe është arritur qëllimi për të ofruar shërbime
më të mira të infrastrukturës komunale për qytetarët. Komunat e audituara në përgjithësi kanë
aplikuar rregullat dhe kanë ndjekur procedurat e prokurimit në fuqi ashtu siç parashihet edhe
me kërkesat e Grantit.
Megjithatë menaxhimi i projekteve dhe fondeve nga Granti ka nevojë për vëmendje më të
madhe duke filluar nga vendosja e prioriteteve, realizimi i projekteve dhe rezultatet e arritura.
Kemi vërejtur që procesi i prokurimit ende ka hapësirë për përmirësim në disa aspekte siç
janë: përfshirja e projektit në planin e prokurimit publik, përllogaritja e përafërt e vlerës së
parashikuar të kontratës, evidentimi i pozicioneve të ndryshuara dhe trajtim i drejtë i
Operatoreve Ekonomik në proceset tenderuese.
Gjysma e projekteve të audituara nuk ishin realizuar me kohë dhe nuk janë në shfrytëzim të
plotë nga qytetarët. Vonesat në realizimin e projekteve ndërlidhen me mos shpronësimet me
kohë të pronave private dhe pengesat për shkak të zhvillimit të dy projekteve në kohë dhe
zonë të njëjtë.
Pavarësisht këtyre mangësive projektet kishin lokacione të favorshme dhe ishin lehtë të
qasshme nga qytetarët dhe këta të fundit në përgjithësi ishin të kënaqur me investimet në
zonat ku ata banojnë si dhe i kanë mirëpritur projektet të cilat kanë sjellë të mira publike.
Me qëllim të përmirësimit të menaxhimit të Grantit të Performancës Komunale, ne kemi
dhënë pesë rekomandime individuale në kapitullin 5.
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Përgjigjja e palëve të përfshira në auditim
Komunat e përfshira në auditim janë pajtuar me gjetjet dhe rekomandimet e auditimit.
Inkurajojmë komunat e përfshira në këtë auditim që ti bëjnë të gjitha përpjekjet për t’i adresuar
rekomandimet e dhëna.
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1

Hyrje

Në tetor të vitit 2010 u nënshkrua Marrëveshja bazë (Kornizë) ndërmjet Këshillit Federal të
Zvicrës dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës (QRK) për bashkëpunim financiar, teknik dhe
ndihmë humanitare. Sipas Marrëveshjes Kornizë, autoritetet kompetente të Zvicrës për
ekzekutimin e bashkëpunimit teknik dhe financiar janë: Agjencia Zvicerane për Bashkëpunim
dhe Zhvillim (SDC) dhe Sekretariati i Shtetit për Çështje Ekonomike (SECO) të Departamentit
Federal të Punëve të Jashtme të Zvicrës. Të dy këto Autoritete përfaqësohen në Kosovë nga
Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Prishtinë.
Ndërsa, autoritetet kompetente të Kosovës për ekzekutimin e bashkëpunimit teknik dhe
financiar janë: Ministria e Financave dhe Departamenti për Çështje Ekonomike dhe
Bashkëpunim Ekonomik Ndërkombëtar në kuadër të Ministrisë së Punëve të Jashtme.
Koordinimi i përgjithshëm për zbatimin e kësaj Marrëveshjeje do të sigurohet nga Ministria
për Integrime Evropiane1. Kjo marrëveshje është pikënisja e të gjitha marrëveshjeve për
bashkëpunim ndërmjet qeverisë zvicerane dhe asaj kosovare.
Në nëntor të vitit 2014 u nënshkrua edhe një marrëveshje mes të Qeverisë së Republikës së
Kosovës të përfaqësuar nga Ministria e Administrimit dhe Pushtetit Lokal (tutje MAPL) dhe
Qeverisë së Zvicrës, e përfaqësuar nga Departamenti Federal i Punëve të Jashtme përmes SDC.
Qëllimi i përgjithshëm i Marrëveshjes është që Qeveria e Zvicrës përmes
marrëveshjes/programit DEMOS të mbështetë Kosovën në procesin e saj të tranzicionit drejt
një shteti demokratik, të decentralizuar ku komunat ushtrojnë qeverisje gjithëpërfshirëse
shoqërore dhe ofrojnë shërbime efektive duke iu përgjigjur prioriteteve dhe nevojave të
qytetarëve. SDC-ja ka kontraktuar Fondacionin Zviceran “HELVETAS Swiss
Intercooperation” (HSIK) për zbatimin e këtij programi.
Shuma dhe destinimi i fondeve është definuar në Memorandumin e Mirëkuptimit të
nënshkruar në mes të MAPL-së dhe HSIK-së dhe pasohen pastaj me marrëveshjet tri palëshe.
DEMOS përkrah komunat në përmirësimin e dukshëm dhe të prekshëm në ofrimin e
shërbimeve të tyre për qytetarët nëpërmjet:


Përmirësimit të ofrimit të shërbimeve në fushën e hapësirave publike, trafikut
komunal dhe menaxhimit të mbeturinave;



Përmirësimit të menaxhimit financiar dhe transparencës;



Përmirësimit të demokratizimit të pushtetit lokal dhe pjesëmarrjes së qytetarëve në
vendimmarrje; dhe



Kontributit drejt një kornize të përmirësuar dhe më të harmonizuar të politikave për
qeverisjen lokale.

Qëllimi i përgjithshëm i GPK-së është nxitja e komunave për të përmirësuar proceset e
qeverisjes, të cilat së bashku me kornizën e politikave të përmirësuara do të çojnë në ofrimin
e shërbimeve më të mira për qytetarët. Duke zhvilluar konkurrencën në mes të komunave,

1

Që nga marsi i vitit 2021, Ministria për Integrime Evropiane është departament në kuadër të Zyrës së Kryeministrit.
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GPK-ja ka për qëllim të nxis ndryshime pozitive në sjelljen e komunave për përmirësimin e
qeverisjes demokratike, menaxhimit financiar dhe të burimeve njerëzore si dhe transparencën
dhe integritetin.

Motivi i auditimit
Rregullat e GPK-së të cilat përcaktojnë mënyrën e shpërndarjes së Grantit përcaktojnë se
mund të kërkohet një auditim vjetor i posaçëm për një grup komunash të përzgjedhura
rastësisht për të shqyrtuar një ose më shumë aspekte të menaxhimit financiar publik në lidhje
me projektet e investimeve kapitale, për shembull: proceset e prokurimit, procedurat për
pranimin teknik të shërbimeve, pagesat, etj.
Prandaj, Qeveria Zvicerane përmes HSIK/DEMOS ka lidhur kontratë me Zyrën Kombëtare
të Auditimit që të kryhet ky auditim, në mënyrë që të marrin siguri se GPK-ja është duke i
shërbyer qëllimit për të cilin ndahet.
GPK-ja është e rëndësishme për nga vlera dhe qëllimi. Vlera e ndarë për projektet që do të
financohen nga GPK-ja për katër (4) vite është nëntë (9) milion €, mesatarisht 2,5 milion € në
vit. Në vitin 2019 me hyrjen në bashkëfinancim të SIDA-së, vlera e GPK-së u rrit për 2,75
milion €. Qëllimi i GPK-së është të kontribuojë në ngritjen e performancës së komunave, andaj
auditimi i projekteve të financuara nga GPK-ja ofron mundësi të vlerësojë këtë performancë.
Përfituese e GPK-së për vitin 2020 ishin 23 komuna. Përderisa GPK-ja është e destinuar për të
gjithë qytetarët e komunës përkatëse, ata gëzojnë të drejtën të dinë se ku dhe si janë shpenzuar
mjetet e GPK-së. Andaj, përmes auditimit të këtyre projekteve synojmë të ofrojmë një pasqyrë
të përgjithshme se si po menaxhohen/shpenzohen këto mjete për donatorin dhe qytetarët.
Për më tepër, auditimi për GPK-në e vitit 2018 dhe 2019 nxori në pah disa dobësi në procesin
e prokurimit duke filluar nga planifikimi, zhvillimi i procedurave dhe menaxhimi i kontratës.
Po ashtu, dobësi u identifikuan edhe në vendosjen e prioriteteve për projekte në të cilat u
investua. Këto elemente forcuan motivin tonë për të vazhduar edhe këtë vit me auditimin e
GPK-së.

Objektiva e auditimit dhe pyetjet e auditimit
Objektivë e këtij auditimi është që të vlerësohet nëse shpenzimi dhe menaxhimi i projekteve
kapitale të financuara nga Granti i Performancës Komunale është në pajtueshmëri me
rregullat e prokurimit publik dhe nëse këto projekte kanë arritur rezultatet e synuara.
Me këtë auditim synojmë që të ofrojmë rekomandime relevante për nivelin komunal dhe palët
tjera të interesit me qëllim të menaxhimit më të mirë të projekteve kapitale të Grantit të
Performancës Komunale të financuar nga HSIK/DEMOS-i, për të përmirësuar qasjen e tyre
në raport me donacionet dhe mënyrën e investimeve të tyre.
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Pyetjet e auditimit
I. A janë realizuar projektet e financuara nga GPK-ja në përputhje me kornizën ligjore të
prokurimit publik?
 Deri në çfarë mase janë respektuar procedurat e prokurimit publik nga komunat?
 A është realizuar procesi i menaxhimit të kontratës sipas kërkesave/kritereve ligjore?
II. A i kanë arritur rezultatet e synuara projektet e financuara nga GPK-ja?
 Projektet e realizuara a janë përfunduar me kohë dhe a janë të shfrytëzueshme?
 Sa kanë përfituar qytetarët nga projektet e realizuara?
Fushëveprimi i auditimit
Ne kemi audituar katër komuna: Pejën, Gjakovën, Mitrovicën e Jugut dhe Kllokotin dhe
gjashtë projekte të cilat në total shumën e shpenzuar për projekte e kanë 996,272€. Në secilën
komunë kemi përzgjedhur nga një projekt, përveç në komunës së Pejës ku kemi përfshirë në
auditim tri projekte, pasi në total ka 12 projekte. Përzgjedhja e komunave dhe projekteve për
auditim është bazuar në disa kritere dhe sipas gjykimit profesional. Jemi bazuar në madhësinë
e komunës (nga aspekti territorial dhe numri i banorëve), shumën e GPK-së të dhënë
komunës, shpenzimeve, numrin dhe llojin projekteve, shtrirjen gjeografike, etj. Periudha
kohore ka përfshirë Grantin e dhënë për vitin 2020. Është audituar procesi që nga kërkesat,
përfshirja e projektit në planin e prokurimit, procedurat e tenderimit, dhënia e kontratës dhe
deri te pranimi i projektit, me qëllimin e adresimit të objektivës dhe pyetjeve audituese.
Për më tepër referohuni Shtojcës I.
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2

Përshkrimi i fushës së auditimit

Granti i Performancës Komunale nënkupton procesin ku komunat përfitojnë mjete financiare
në bazë të performancës së tyre, në fushat e përzgjedhura. Kushtet minimale që komunat
duhet të plotësojnë për t’u kualifikuar që të përfitojnë nga GPK-ja janë: administrimi i
shëndoshë financiar dhe shpenzimet të jenë 75% ose më tepër të buxhetit për investime
kapitale. GPK-ja do të bashkë-financohet nga Qeveria e Republikës së Kosovës (jashtë alokimit
buxhetor të MAPL-së) dhe SDC-së.
GPK-ja i ndahet komunave në pajtim me pikët e arritura në performancën komunale në bazë
të një numri treguesish të fokusuar në tri fusha kryesore: qeverisje demokratike, menaxhim
komunal dhe integritet dhe transparencë.
Për shpenzimin e GPK-së, zbatohen rregullat ekzistuese të qeverisë (të cilat zbatohen për
investimet kapitale në kuadër të Grantit të përgjithshëm) në aspektin e përdorimit të Grantit,
planifikimit të Grantit, si dhe të raportimit dhe llogaridhënies. Komunat përdorin procedurat
vendore të tenderimit, kontraktimit, menaxhimit të kontratës dhe pranimit teknik. Komunat
mund të përdorin Grantin për investime kapitale sipas prioriteteve dhe nevojave të tyre, në
përputhje me legjislacionin e Kosovës.
Akterët e përfshirë në procesin e dhënies dhe menaxhimit të GPK-së të cilët nënshkruan
marrëveshjet që nga fillimi i bashkëpunimit ndërmjet Qeverisë së Zvicrës dhe Qeverisë së
Republikës së Kosovës janë të prezantuar në diagramin e mëposhtëm:
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Diagrami 1: Akterët dhe marrëveshjet e bashkëpunimit ndërmjet Zvicrës dhe Kosovës:
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3

Gjetjet e auditimit

Në këtë kapitull janë paraqitur gjetjet e auditimit të cilat paraqesin aktivitetet e palëve
përgjegjëse për t’u siguruar se shpenzimi dhe menaxhimi i projekteve kapitale të financuara
nga Granti i Performancës Komunale është në harmoni me kërkesat e marrëveshjes dhe se
këto projekte kanë arritur rezultatet e synuara.
Rezultatet audituese janë strukturuar në dy pjesë të ndërlidhura me pyetjet e auditimit:
Pjesa e parë mbulon:
o

Menaxhimin e projekteve sipas kërkesave të marrëveshjes,

o

Aspektet e zhvillimit të procedurave të prokurimit; dhe

o

Menaxhimit të kontratës dhe pranimit të punëve/mallit.

Kjo pjesë është paraqitur në kapitullin 3.1, e cila ka rezultuar me dy gjetje të auditimit.
Pjesa e dytë mbulon:
o

Rezultatet e arritura me anë të këtyre investimeve; dhe

o

Sa janë të shfrytëzueshme këto projekte nga qytetarët.

Kjo pjesë është paraqitur në kapitullin 3.2, e cila po ashtu ka rezultuar me dy gjetje të auditimit.
Gjetjet janë paraqitur me numër rendor dhe korrespondojnë me numër të njëjtë të
rekomandimeve në kapitullin 5.
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3.1

Aplikimi i kornizës ligjore gjatë realizimit të projekteve

Të gjitha komunat përfituese të grantit të performancës janë të obliguara që për projektet të cilat
financohen nga ky grant, të aplikojnë ligjet dhe rregulloret e Republikës së Kosovës dhe rregullat e GPK.
Në përgjithësi komunat e audituara kanë përdorur ligjet dhe rregulloret në fuqi që rregullojnë
procedurat e prokurimit publik dhe ishin në përputhje ne marrëveshjen e Grantit, mirëpo në
disa raste kemi vërejtur që procesi i prokurimit ende ka hapësirë për përmirësim.
Në katër komunat e audituara kemi vërejtur se janë ndjekur procedurat e hapura të
prokurimit publik, mirëpo komunat kanë hasur disa probleme kryesisht në planifikimin e
prokurimit dhe në menaxhimin e kontratës. Një pasqyrim i gjendjes është paraqitur në tabelën
e më poshtme.
Tabela 1: Gjendja e aplikimit të procedurave të prokurimit për secilën komunë të audituar:
Komuna

Emri i Projektit

Planifikimi
prokurimit

“Ndriçimi publik në Qendër, Dardani, Kapeshnicë
dhe Lagjen Mahmutaj” LOT 4

Po

Po

Po

“Rregullimi i Hapësirës Publike nga Ura e Gurit
deri te Enti për Urbanizëm pjesa e dytë” LOT 6

Po

Po

Jo

“Rregullimi i Hapësirave Publike dhe Ambulantes
në fshatin Kryshec” LOT 7

Po

Po

Jo

Mitrovicë
e Jugut

Rregullimi i Infrastrukturës në lagjen e re, Fshati
Frashër

Jo

Po

Po

Kllokot

Asfaltimi i Rrugës “Jeta më e mirë” në fshatin
Gërnçar

Jo

Po

Po

Gjakovë

“Sanimi dhe ndërtimi i rrugëve dhe infrastrukturës
nëntokësore në Qytetin e Vjetër’’

Jo

Jo

Jo

Pejë

i

Procedurat
prokurimit

e

Menaxhimi i
kontratës

Për projektet e audituara pagesat e kryera brenda vitit 2020 janë bërë nga mjetet e financuara
nga DEMOS. Për pjesën e projekteve/punëve të pa përfunduara pagesat do të ekzekutohen
nga buxheti i komunës.
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1. Zbatimi i procedurave të prokurimit publik ka nevojë të përmirësohet
Për të ofruar një pasqyrë transparente se në çka pritet të investohet nga komuna, projektet që
planifikohen të investohen gjatë vitit duhet të jenë të përfshira në planin vjetor të prokurimit publik. Në
mënyrë që të sigurohen parakushtet për përfundimin e plotë të projektit, Autoritetet Kontraktuese (AK)
duhet para inicimit të çdo aktiviteti të prokurimit të bëjnë një vlerësim të mirë të nevojave duke e
parashikuar vlerën e përafërt të kontratës dhe alokimin e mjeteve. Për më tepër, komunat dhe DEMOSi duhet të nënshkruajnë Memorandum Mirëkuptimi (MM) ku specifikohet emri, vlera e projektit dhe
mënyra e bashkëfinancimit.
Në përgjithësi komunat kanë nevojë ende të përmirësojnë disa hapa në fushën e prokurimit,
si: planifikimin e prokurimit, vlerën e parashikuar të kontratës, konsistencën në emërtime të
projekteve të realizuara krahasuar me planifikimin e projektit (sipas marrëveshjes së Grantit)
dhe vlerësimin të drejtë të ofertave gjatë procesit të prokurimit.
Nga katër komunat e audituara, tri prej tyre nuk e kishin projektin në planin e prokurimit
publik, njëra prej tyre kishte tejkaluar vlerën e parashikuar të kontratës, në një rast emri i
projektit nuk përkon me Memorandumin e mirëkuptimit dhe realizimin e projektit, kurse
njëra Komunë kishte shpërblyer me kontratë OE-në më të shtrenjtë.
Komuna e Mitrovicës së Jugut projektin “Ndërtimi i infrastrukturës në fshatin Frashër – Lagjja e re”
nuk e kishte përfshirë në planin e prokurimit dhe kishte tejkaluar vlerën e parashikuar të
kontratës. Mospërfshirja e projektit në planin e prokurimit kishte ndodhur për shkak që pas
dërgimit të planit përfundimtar të prokurimit në Agjencinë Qendrore të Prokurimit (AQP),
Komuna e ka kuptuar që ishte përfituese e Grantit. Pavarësisht kësaj, ajo kishte njoftuar me
kohë AQP-në për zhvillimin e procedurës së prokurimit duke e siguruar edhe
disponueshmërinë e mjeteve (në shumën e vlerës së parashikuar të kontratës).
Ndërsa tejkalimi i vlerës së parashikuar të kontratës ishte për 31,196€2. Kjo për arsye se
ofertuesi më i lirë ishte me çmimin më të lartë se vlera e parashikuar e kontratës.
Komuna e Kllokotit projektin “Asfaltimi i rrugës Jeta më e mirë" në fshatin Gërnçar nuk e kishte
përfshirë në planin e prokurimit si projekt specifik por vetëm si “Asfaltim të rrugëve”.
Mungesa e projektit specifik në planin e prokurimit kishte ndodhur pasi plani i prokurimit
hartohet në shtylla të përgjithshme dhe në mungesë të resurseve njerëzore Kllokoti asistohet
nga Komuna e Graçanicës lidhur me planifikimin dhe zhvillimin e proceduarve të prokurimit.
Në Komunën e Pejës, nga tre projektet e audituara, në dy raste kemi evidentuar që emri i
projektit nuk përkon me MM dhe realizimin e projektit. Komuna e Pejës ka njoftuar DEMOSin se projekti “Ndriçimi publik në Qendër, Dardani, Kapeshnicë dhe Lagjen Mahmutaj” LOT 4 do të
bëhet në katër lagje, mirëpo projekti ishte realizuar në gjashtë3 lagje. Ndërsa në projektin
“Rregullimi i Hapësirave Publike dhe Ambulantes në fshatin Kryshec” LOT 7 është
kontraktuar/realizuar vetëm ambulanta e jo edhe hapësirat publike. Kjo ka ndodhur për

2
3

Vlera e parashikuar e kontratës: 450,000€, ndërsa vlera e kontratës: 481,196€.
“Ndërtimi i ndriçimit publik në fshatin Lybeniq" dhe "Ndërtimi i fushës sportive në lagjen Gjylfatyn”.
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arsye se projekti për të cilin është njoftuar DEMOS-i, ka pësuar ndryshime gjatë vendosjes së
specifikave nga Njësia Kërkuese. Kjo gjendje reflekton komunikimin jo të plotë dhe të duhur
të komunës ndaj donatorit dhe qytetarëve lidhur me realizimin e projekteve.
Komuna e Gjakovës nuk e kishte planifikuar projektin në planin përfundimtar të prokurimit
publik dhe për më tepër kishte shpërblyer me kontratë OE më të shtrenjtë. Arsyet e mos
përfshirjes së projektit në planin e prokurimit publik janë vonesa në informimin për përfitim
të Grantit (të njëjta me ato të Komunës së Mitrovicës së Jugut). Ndërsa, shpërblimi me kontratë
i OE-së më të shtrenjtë ka ndodhur për shkak të mos qartësimit të saktë të kërkesave në dosjen
e tenderit.
Kontrata “Sanimi dhe ndërtimi i rrugëve dhe infrastrukturës nëntokësore në qytetin e vjetër” ishte
nënshkruar me Operatorin Ekonomik (OE) i cili gjatë vlerësimit ishte renditur i dyti për nga
çmimi i ofertuar. Komuna e Gjakovës gjatë vlerësimit të tenderit e kishte eliminuar OE-në më
të lirë me pretendimet se ky i fundit nuk iu kishte përgjigjur kërkesave të AK-së për sqarime
shtesë (mos sjellje të dëshmive) lidhur me mundësitë teknike dhe profesionale4.
Informatat/sqarimet shtesë5 të kërkuara ishin se “çfarë lloj sanime, ndërtime, asfaltime apo
kubëzime të rrugëve kishin bërë më herët” të cilat nuk ishin kërkesë e Dosjes së Tenderit (DT).
Përveç kësaj, AK-ja kishte kërkuar edhe dëshmi për pajisje (të paktën dy mini eskavatorë), por
në ofertën e dorëzuar, është konstatuar se këto informata të kërkuara nga AK-ja, veçse
ekzistonin në ofertën e dorëzuar.
Andaj Komuna kishte nënshkruar kontratën me ofertuesin e dytë në renditje në vlerë prej
428,077€. Çmimi i këtij të fundit ishte për 49,824€ apo 12% më i lartë se ai i ofertuesit të
eliminuar.
Si rrjedhojë efektet e mundshme në aspektin ekonomik janë: meqë çmimi mesatar për shtrimin
e një rruge me kubëza ishte 42,000€ me gjatësi mesatarisht 200m, Komuna e Gjakovës kishte
humbur rastin ti kursejë 49,824€ të cilat do t’i kishte në dispozicion të shtrojë rrugë tjetër në
rastet tjera. Po ashtu Komuna nuk do të shpenzonte të gjitha mjetet nga granti (DEMOS)6
madje do ta kursente edhe participimin nga mjetet komunale.
2. Mangësi në procesin e realizimit të projekteve dhe menaxhimit të kontratës
Sipas rregullave të GPK-së, komunat obligohen që të aplikojnë të gjitha ligjet e Republikës së Kosovës
në menaxhimin e fondeve të përfituara nga ky Grant. Sipas Udhëzuesit të prokurimit publik në Kosovë,
AK-të duhet të emërojnë Menaxherin e Kontratës (MK) për secilin projekt. MK-ja duhet të menaxhoj
obligimet dhe detyrat e AK-së të specifikuara në kontratë dhe të sigurojë se OE-ja kryen projektin në
përputhje me termat dhe kushtet e specifikuara në kontratë. Pranimi i punëve/mallit duhet bërë në
përputhje me bazën kontraktuale të projektit.

“Lista e kontratave në 3 vitet e fundit duke saktësuar titullin e kontratës, shumën, datën dhe përfituesin, duke bashkangjitur
certifikatat dhe kryerjen e punimeve. Në kuadër të pajisjeve janë kërkuar në mes tjerash edhe dy mini eskavatorë”.
5 Sipas nenit 72 të LPP – për referencat/kontratat e prezantuar nga OE (dt.11.06.2020).
6 Vlera e donacionit të DEMOS-it 389,732€, ndërsa vlera e ofertuesit më të lirë ishte 378,253€.
4
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Në katër komunat e audituara menaxhimi i kontratës ishte shoqëruar me disa mangësi, si:
vonesa në realizimin e kontratave, pagesa të kryera për punë të papërfunduara plotësisht,
ndryshim i pozicioneve pa aprovimin e MK-së dhe ZKA-së, shtyrje të afatit të kontratës dhe
mungesa e pranimi teknik të punëve të përfunduara.
Komuna e Pejës kishte bërë ndryshime në projekte dhe realizimi i tyre është përcjellë me dobësi
në menaxhimin e kontratave. Në projektin “Rregullimi i Hapësirës Publike nga Ura e Gurit deri
te Enti për Urbanizëm, pjesa e dytë” LOT 6 kemi evidentuar pozicione të cilat nuk janë
përfunduar plotësisht si rasti i rrënimit të shtëpive që në kontratë janë 12, ndërsa janë kryer
117 dhe vendosja e llampave ndriquese LED janë kontraktuar 38, ndërsa ishin vendosur 10
(deri në kohen sa ishim në terren). Këto pozicione janë aprovuar nga MK-ja dhe ishin paguar.
Ndërsa, gjatë ekzaminimit fizik të projektit “Rregullimi i Hapësirave Publike dhe Ambulantës në
fshatin Kryshec” LOT 7 kemi evidentuar që fillimisht kishte ndryshime në projekt të cilat ishin
aprovuar nga MK-ja dhe ZKA-ja8. Ndërsa ishin edhe disa ndryshime në pozicione9 të cilat nuk
ishin raportuar, si në pozicionin 11 që duhej të vendosen 20 trupa ndriques (llamba), por janë
vendosur 16, ndërsa në pozicionin 10.9 duhej të vendosen 8 trupa ndriques, por janë vendosur
11. Në anën tjetër janë kryer tri pozicione shtesë të cilat nuk ishin pjesë e paramasës dhe
parallogarisë së projektit si: dritarja e madhe për pritjen e pacientëve (recepcioni), ulësja për
pritje në radhë në korridor dhe pllakat e mermerit të vendosura tek dritaret. Këto pozicione
shtesë kishin rezultuar nga komunikimi/kërkesat e stafit, por pa miratimin e MK-së dhe nuk
figurojnë të paguara. Ndryshimet e tilla të pa evidentuara dhe miratuara rrezikojnë që punët
të mos kryhen sipas kërkesave të kontratës.
Komuna e Mitrovicës së Jugut kishte praktikë të ndryshme të menaxhimit të kontratës krahasuar
me komunat tjera të audituara. Përveç MK-së Komuna kishte emëruar edhe Organin
Mbikëqyrës (OM) i cili përbëhej nga tre anëtarë. Organi Mbikëqyrës kryente vizita në
vendpunishte pastaj i raportonte të MK-ja. Pastaj MK-ja verifikonte pozicionet dhe punët e
kryera në terren dhe e dërgonte raportin e punëve për ekzekutimin e pagesës.
Komuna e Gjakovës përdorë praktikën e kontraktimit të një kompanie për mbikëqyrjen e
projekteve. Kryetari i komunës me vendim cakton edhe menaxherin e kontratës. Për projektin
“Sanimi dhe ndërtimi i rrugëve dhe infrastrukturës nëntokësore në qytetin e vjetër”, plani i
menaxhimit të kontratës përmbante pikat standarde me informata të përgjithshme të
kontratës përkatëse dhe nuk azhurnohej sipas nevojës/progresit.
Përveç kësaj, OM-ja kishte ndryshuar disa pozicione nga ato të cilat ishin kontraktuar.
Ndryshimet lidheshin me pozicionin e kanalizimit fekal dhe atmosferik (i pari nuk është
realizuar fare, ndërsa i dyti më pak se 10%), me arsyetimin se në këto rrugë nuk kishte nevojë
të realizohen këto pozicione. Mjetet e parashikuara për këto pozicione janë përdorur për

7

Një shtëpi nuk është rrënuar për shkak të shpronësimit.

8

Pozicioni 11.1, 11.2 dhe 11.6.
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shtimin e pozicionit të rrugëve10. Sipas OM-së vlera e kontraktuar e projektit nuk është
tejkaluar dhe janë kryer më shumë punë se sa janë parashikuar. Ndërsa MK-ja nuk kishte
analizuar këto ndryshime dhe nuk ka hartuar ndonjë raport për këtë situatë. Kjo tregon për
mungesën e analizave në fazën e hartimit të projekteve dhe ndryshimet nuk i nënshtrohen
analizimeve dhe miratimeve të nevojshme nga AK-ja. Po ashtu nuk ka njohuri të plotë rreth
ndryshimeve të pozicioneve dhe realizimit të punimeve të kontraktuara.
Për më tepër, Komuna e Gjakovës nuk kishte bërë pranim teknik të projektit, meqë praktikë e
komunës ishte që për projektet e natyrës së sanimit të mos formojë Komision për pranimin
teknik të punëve, por në momentin që situacioni i fundit të përfundojë, llogaritet që edhe
projekti është përfunduar. Në mungesë të pranimit teknik, nuk sigurohet se punët janë kryer
siç janë kontraktuar.

Pozicioni kanalizimi fekal ishte kontraktuar në shumë 20,853.99€ dhe nuk ishte realizuar fare; pozicioni kanalizimi atmosferik
ishte kontraktuar në vlerë 35,330.7€ dhe ishte realizuar vetëm 2,853.47€. Diferenca e buxhetit të këtyre dy pozicioneve ishte
përdorur për shtimin e pozicionit të rrugëve.
10
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3.2 Granti i Performancës Komunale dhe rezultatet e synuara
Objektiva kryesore e GPK-së është përmirësimi i ofrimit të shërbimeve për qytetarët, prandaj edhe
projektet duhet të kryhen me kohë dhe të jenë të qasshme dhe të gatshme për shfrytëzim nga ana e
qytetarëve. Në mënyrë që komuna të ofrojë shërbime të duhura për qytetarët, duhet të sigurohet që
objektivat për investime kapitale të jenë të vendosura në planet strategjike dhe vjetore, si dhe të jenë të
dokumentuara sipas kritereve dhe kategorive: strategjike, operative, financiare dhe të pajtueshmërisë.
Projektet e audituara janë përballur me probleme të ndryshme gjatë realizimit. Si rrjedhojë
janë shfaqur vonesa e disa nuk janë kryer ende. Po ashtu komunat e audituara nuk kanë
kritere të shkruara të mënyrës së vendosjes së prioriteteve për projekte për investime kapitale
dhe nuk kanë politika apo praktika për të rritur përfshirjen edhe më të madhe të kërkesave të
qytetarëve në planin e investimeve.
Përkundër këtyre mangësive, projektet të cilat janë realizuar dhe janë në shërbim të qytetarëve
kanë ndikuar në përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe lehtësimin e qarkullimit rrugor.
3. Vonesa në realizimin e projekteve të kontraktuara
Dy nga gjashtë projektet e audituara janë përfunduar dhe janë në shfrytëzim nga qytetarët, tri
nuk janë përfunduar ende dhe nuk janë në shfrytëzim, ndërsa një projekt është përfunduar
pjesërisht pasi vetëm një pjesë e projektit është në shfrytëzim nga qytetarët. Vonesat në
realizimin e projekteve ishin nga 3 deri në 11 muaj (deri në kohën e ekzaminimit fizik11).
Tabela 2: Pasqyrë e përfundimit të projekteve
Projektet

11

Vonesat

Përfundimi

“Ndriçimi publik në Qendër, Dardani, Kapeshnicë dhe Lagjen
Mahmutaj” LOT 4

Po

Pjesërisht

“Rregullimi i Hapësirës Publike nga Ura e Gurit deri te Enti për
Urbanizëm pjesa e dytë” LOT 6

Po

Jo

“Rregullimi i Hapësirave Publike dhe Ambulantes në fshatin Kryshec”
LOT 7

Po

Po

Rregullimi i Infrastrukturës në lagjen e re, Fshati Frashër

Po

Po

Asfaltimi i Rrugës “Jeta më e mirë” në fshatin Gërnçar

Jo

Po

“Sanimi dhe ndërtimi i rrugëve dhe infrastrukturës nëntokësore në
Qytetin e Vjetër’’

Jo

Po

15.07.2021
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Në Pejë, punët në projektin “Ndriçimi publik në Qendër, Dardani, Kapeshnicë dhe Lagjen
Mahmutaj” LOT 4 nuk janë përfunduar ende pasi ishin ndërprerë si pasojë e interferimit të
ndërtimit të një projekti tjetër dhe lëvizshmëria e makinerisë së rëndë rrezikonte që të
dëmtonte projektin në fjalë. Me aprovim të MK-së dhe Kryetarit të Komunës punët ishin
ndalur deri në përfundimin e projektit tjetër. Pjesa e ndriçimit publik ishte rregulluar, ndërsa
pjesa e rregullimit të parkingjeve nuk kishte përfunduar ende.
Projekti, “Rregullimi i Hapësirës Publike nga Ura e Gurit deri te Enti për Urbanizëm pjesa e dytë”
LOT 6 - ishte ende i papërfunduar me arsyetimin e mos kryerjes së procedurave të
shpronësimit të pronave private me kohë, ku edhe gjatë kohës së ekzaminimit fizik komuna
ende nuk kishte arritur të përfundonte procesin e shpronësimit të njërës prej shtëpive private.
Projekti, “Rregullimi i Hapësirave Publike dhe Ambulantes në fshatin Kryshec” LOT 7 kishte tre (3)
muaj vonesës në realizimin e punëve. Fillimisht punët kanë filluar një muaj me vonesë pastaj
ishin pezulluar si pasojë e pandemisë Covid 19. Punët do të duhej të përfundonin në shtator
të vitit 2020, por sipas raportit të pranimit teknik të punëve, projekti ka përfunduar në dhjetor
të vitit 2020.
Në Mitrovicën e Jugut, kontrata për projektin "Ndërtimi i infrastrukturës në Lagjen e Re në Fshatin
Frashër" ishte planifikuar të përfundonte në fund të vitit 2020, mirëpo për shkak të vonesave
në ndërtimin e shtëpive nga kontraktues tjerë e që ndërlidhet me projektin në fjalë dhe situatës
së krijuar nga pandemia Covid 19, afati i kontratës është shtyrë deri në fundin e vitit 2021.
4. Përfitimi i pamjaftueshëm nga projektet në të cilat është investuar
Në mënyrë që qytetarët të përfitojnë sa më shumë nga projektet në të cilat investohet, ato duhet të jenë
të planifikuara nga komuna ose të jenë në strategjitë/objektivat e komunës. Për më tepër, projektet duhet
të jenë me interes për qytetarët dhe në përfitim të tyre.
Komunat e audituara nuk aplikojnë kritere të shkruara për vendosjen e prioriteteve në
investimet kapitale. Përveç planit të punës dhe planeve zhvillimore në të cilat projektet janë
përfshirë si objektiva të komunës për të ardhmen, komunat e audituara nuk mund të
arsyetojnë se si kanë ardhur deri tek vendimi për të investuar në projektet në fjalë.
Mënyra më e shpeshtë të cilën e përdorin komunat është në bazë të dëgjimeve publike, ku
shumica e kërkesave janë në formë të përgjithësuar dhe nuk i nënshtrohen procesit të
vendosjes së prioriteteve për investime. Mungesa e dokumentimit dhe e vendosjes së
prioriteteve për projekte rrjedhë si pasojë e mos aplikimit të një procedure standarde12 për
përcaktimin/poentimin e peshës së kritereve për investime.
Kjo praktikë nuk siguron që projektet të jenë gjithëpërfshirëse dhe të ofrojnë mundësi
përfitimi optimal për qytetarët.

12

Programi për Investime Publike dhe UA MF- NR. 06/2019 Për Kriteret Përzgjedhëse dhe Prioritetizimin e Projekteve Kapitale
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Tabela 2. Përfitimi i qytetarëve nga projektet
Projektet/Shfrytëzimi
Rregullimi i Hapësirës Publike dhe Ambulancës në Kryshec,Pejë

Jo
√

Rregullimi i Hapësirës Publike prej Urës së Gurit deri te Enti për
Urbanizëm, Pejë
Ndriçimi në Qendër- Dardani, Kapeshnicë dhe Lagjen Mahmutaj, Pejë
Rregullimi i Infrastrukturës në lagjen e re,Mitrovicë e Jugut
Asfaltimi i rrugës “Jetë më e mirë”, Kllokot
Sanimi dhe ndërtimi i rrugëve dhe infrastrukturës nën-tokësore në
Qytetin e Vjetër, Gjakovë

√

Pjesërisht

Po

√
√
√
√

Ne kemi analizuar disa elemente për të vlerësuar përfitimin e qytetarëve nga projektet e
audituara.
Komuna e Pejës ka Planin Zhvillimor komunal 2020-2028, ku është përfshirë shtimi dhe
rregullimi i hapësirave publike në zonën urbane dhe nënqendrat e komunës së Pejës. Po ashtu,
shpërndarja dhe mirëmbajtja e gjelbërimit, kubëzimit dhe ndriçimit në hapësirat publike në
të gjitha vendbanimet deri në vitin 2027 është objektivë e komunës së Pejës sipas këtij plani.
Mirëpo, tri projektet e audituara nuk i ka përfshirë në planin e punës së komunës e as në
raportin e punës së Kryetarit për vitin 2020.
Për shkak të mangësive të ndryshme, dy prej këtyre projekteve nuk ishin në shfrytëzim nga
qytetarët, ndërsa njëri ishte pjesërisht apo vetëm njëra pjesë e projektit. Projekti Rregullimi i
Hapësirës Publike dhe Ambulancës në Kryshec nuk është në shfrytëzim për qytetarët pasi nuk
është filluar puna në ambulantë, në mungesë të pajisjeve tjera shëndetësore. Ndërsa projekti
Ndriçimi në Qendër- Dardani, Kapeshnicë dhe Lagjen Mahmutaj është pjesërisht në shfrytëzim të
qytetarëve pasi nuk është përfunduar plotësisht. Po ashtu, projekti “Rregullimi i Hapësirës
Publike nga Ura e Gurit deri te Enti për Urbanizëm” nuk është përfunduar ende. Megjithëse ky
projekt shtrihet në pjesën kryesore të qytetit dhe mundëson lidhjen e lagjeve të rëndësishme
të qytetit, siç është paraqitur në foton vijuese:
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Foto 1: Projekti në komunën e Pejës nga këndvështrimi i gjeoportalit13

Pavarësisht që projektet ende nuk ishin në shfrytëzim të plotë nga qytetarët, ato ishin në
lokacione të favorshme dhe lehtë të qasshme për ta që ndikojnë në përmirësimin e jetës së
qytetarëve.
Komuna e Mitrovicës së Jugut nuk ka ndonjë formë të shkruar sesi i jepet prioritet projekteve
kapitale. Arsyeja pse komuna ka vendosur që të investojë në këtë projekt është marrëveshja e
mirëkuptimit me OJQ “Qatar Charity”. Kjo marrëveshje u lidh në mes të komunës dhe OJQsë për ndërtimin e 40 shtëpive për përfituesit me kushte të dobëta të banimit dhe pa
vendbanim dhe për të mundësuar përdorimin e këtyre shtëpive, komuna vendosi të investojë
në infrastrukturën rrugore të këtij projekti.
Foto 2 Projekti në komunën e Mitrovicës së Jugut nga këndvështrimi i gjeoportalit

Siç shihet nga foto 2, projekti gjendet në Lagjen e Re, në periferi të Mitrovicës. Si projekt është
i nevojshëm dhe lehtë i qasshëm për përdoruesit e shtëpive, por ende nuk është
funskionalizuar.

13

Agjencia Kadastrale e Kosovës në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit ka zhvilluar Gjeoportalin i cili ka për
qëllim të ofrojë informacione të tërësishme gjeografike, duke u ofruar shfrytëzuesve edhe një varg të gjerë veglash gjeografike
dhe tekstuale. Gjeoportali është një ueb portal që prezanton informacione gjeografike nga burime të ndryshme në një formë të
unifikuar.
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Komuna e Kllokotit nuk ka ndonjë formë të shkruar të mënyrës se si investohet në projekte
kapitale. Megjithatë projekti, në fshatin Gërnçar shtrihet në diametër të populluar nga banorë
të nacionaliteteve të ndryshme dhe është në shfrytëzim nga të gjithë qytetarët. Projekti lidhë
fshatin Letnicë, qytetin e Vitisë dhe magjistralen e Ferizajt, siç shihet në foton vijuese:
Foto 3 Projekti në komunën e Kllokotit nga këndvështrimi i gjeoportalit

Komuna e Gjakovës ka plan të punës dhe raport ekonomik financiar. Projekti “Sanimi dhe
ndërtimi i rrugëve dhe infrastrukturës nëntokësore në qytetin e vjetër” ishte në planin financiar të
komunës, mirëpo jo në planin e punës. Megjithatë projekti ishte i favorshëm pasi pozicioni i
këtyre rrugëve shtrihet në lagjet kryesore të qytetit të Gjakovës dhe bënë lidhshmërinë e
qytetit të vjetër me pjesën tjetër të qytetit. Rrugët janë lehtë të qasshme dhe të përdorshme nga
qytetarët.
Foto 4: Projekti në komunën e Gjakovës nga këndvështrimi i gjeoportalit
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Foto 5: Projektet e audituara në katër komunat

Rregullimi i Hapësirës Publike dhe Ambulancës në KryshecPejë

Ndriçimi në Qendër- Dardani, Kapeshnicë dhe Lagjen
Mahmutaj –Pejë

Rregullimi i Hapësirës Publike prej Urës së Gurit deri te
Enti për Urbanizëm- Pejë

Rregullimi i Infrastrukturës në lagjen e re –Mitrovicë e Jugut

Sanimi dhe ndërtimi i rrugëve dhe infrastrukturës nëntokësore në Qytetin e Vjetër-Gjakovë

Asfaltimi i rrugës “Jetë më e mirë”- Kllokot
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4

Konkluzionet

Granti i Performancës Komunale në përgjithësi i ka ndihmuar komunat në arritjen e
objektivave strategjike duke ju ofruar qytetarëve projekte në lokacione të favorshme dhe qasje
të lehtë në shfrytëzimin e tyre. Megjithatë mungesa e efikasitetit në realizimin e kontratave
dhe mangësitë tjera të identifikuara zbehin rëndësinë e projekteve dhe pengojnë
maksimizimin e përfitimit nga Granti i përcaktuar.
Përkundër se projektet janë zhvilluar sipas rregullave të përcaktuara, dobësitë e identifikuara
në faza të ndryshme të zhvillimit të procedurave të prokurimit, tregojnë që komunat e
audituara kanë nevojë t’i kushtojnë vëmendje më të madhe disa proceseve, duke filluar nga
vendosja e projekteve në planin e prokurimit, zhvillimin e drejtë të procedurave të prokurimit
duke vlerësuar drejtë ofertat e OE-ve e deri tek menaxhimi i duhur i kontratës.
Procesi i realizimit të projekteve ka stagnuar dhe kontrollet në menaxhimin e projekteve ishin
të mangëta. Nga gjashtë projektet e audituara pothuaj gjysma prej tyre nuk ishin përfunduar
me kohë dhe si duhet me qëllim të shfrytëzimit të plotë nga qytetarët. Arsyet e mos
përfundimit të projekteve ndërlidhen me mos krijimin e kushteve të përshtatshme të punës,
mungesa e shpronësimeve me kohë dhe pandeminë Covid 19. Përveç vonesave nga
pandemia, çështjet tjera do të mund të evitoheshin nga komunat para fillimit të procedurave.
Mungesa e definimit të qartë të projekteve në objektivat strategjike, ka ndikuar që komunat të
investojnë pa pasur kritere të shkruara dhe vlerësim real të nevojave të komunës se cilat fusha
janë me prioritet dhe më me rëndësi për qytetarët dhe pa studim të kosto përfitimeve të
projekteve. Gjithashtu qytetarët e komunës janë të pa informuar se në cilat lagje/fshatra do të
realizohet projekti.
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5

Rekomandimet

Në mënyrë që komunat dhe akterët tjerë relevantë të sigurohen që GPK-ja ka maksimizuar
rezultatet e synuara, rekomandojmë:
1. Komunat të bëjnë planifikimin e duhur dhe me kohë të prokurimit duke bërë
vlerësimet e duhura të projekteve dhe parapërgatitjet e nevojshme rreth çështjeve
pronësore për të siguruar menaxhimin më të mirë të procesit;
1.1 Komunat të sigurojnë kontrolle funksionale në menaxhimin e duhur të procesit të
vlerësimit të tenderëve, në mënyrë që të arrihet vlera për para nga këto procese;
2. Të forcohen tutje kontrollet e brendshme për menaxhimin e kontratave duke siguruar
realizimin e tyre sipas kushteve dhe specifikave përkatëse dhe në komunat ku janë
identifikuar dobësitë të merren veprimet e nevojshme për përmirësimin e fazave të
këtij procesi;
3. Komunat të planifikojnë mirë realizimin e projekteve duke shmangur pengesat nga
zhvillimi i dy projekteve në kohën dhe zonën e njëjtë që të sigurojnë përfundimin e
punëve dhe kontratave me kohë në mënyrë që projektet të jenë të shfrytëzueshme nga
qytetarët;
4. Të krijohet proces i dokumentuar i vendosjes së prioriteteve në fushat që do të
investohet. Komunat duhet të sigurojnë projekte cilësore sipas kritereve për vendosjen
e prioriteteve për projekte duke u bazuar në rëndësinë strategjike, vlerësimin
ekonomik dhe financiar dhe të bëhet vlerësimi i gatishmërisë së zbatimit të projektit.
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Shtojca 1: Kriteret e auditimit, metodologjia dhe fushëveprimi
Kriteret e auditimit14
Shpenzimi i fondeve të financuara nga GPK-ja duhet të jetë vetëm për investime kapitale. Këto
investime duhet të arrijnë rezultatet e pritura, do të thotë të jenë lehtë të qasshme dhe në kohë për
qytetarët.
Konkretisht ne do të vlerësojmë nëse:
o
o
o

Të dhënat, sistemi dhe transaksionet financiare janë në pajtueshmëri me ligjet dhe
rregullat në fuqi;
Projektet e financuara janë në përdorim për qytetarët;
Çështje tjera që dalin ose lidhen me auditimin.

Bazuar në këtë kemi vendosur kriteret vijuese:
Kriteret për pyetjen e parë15:







Projekti duhet të jetë në përputhje me marrëveshjen e grantit;
Procedurat e prokurimit duhet të jenë në përputhje me ligjin dhe rregullat e prokurimit
publik në Kosovë;
Projekti duhet të realizohet dhe menaxhohet nga komuna, bazuar në paramasën dhe
parallogarinë e kontraktuar;
Menaxhimi i kontratës duhet të bëhet nga menaxheri i kontratës duke u bazuar në
planin e menaxhimit të kontratë dhe kontratën e nënshkruar;
Shpenzimet duhet të jenë të mbështetura në mënyrë të duhur me dokumente
origjinale; dhe
Pranimi i punëve/mallit është bërë dhe përdoret në përputhje me kontratën e
nënshkruar.

Kriteret për pyetjen e dytë16:




Komunat duhet të përfundojnë këto projekte brenda vitit fiskal 2020 dhe të jenë lehtë
të qasshme dhe të shfrytëzueshme në mënyrë që qytetarët të përfitojnë nga këto
projekte; dhe
Projektet duhet të jenë të shfrytëzueshme dhe për të gjithë qytetarët.

Për më shumë informata konsultoni ISSAI 300, Criteria, p.7
Rregullat e GPK-së për vitin fiskal 2020; Ligji nr. 04/l-042 për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës
16 Rregullat e GPK-së për vitin fiskal 2020; Plani i punës i komunave për vitin 2020; Strategjia për Vetëqeverisje Lokale 20162026.
14
15
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Pyetjet e auditimit
I. A janë realizuar projektet e financuara nga GPK-ja në përputhje me kornizën ligjore të
prokurimit publik?
 Deri në çfarë mase janë respektuar procedurat e prokurimit publik nga komunat?
 A është realizuar procesi i menaxhimit të kontratës sipas kërkesave/kritereve ligjore?
II. A i kanë arritur rezultatet e synuara projektet e financuara nga GPK-ja?
 Projektet e realizuara a janë përfunduar me kohë dhe a janë të shfrytëzueshme?
 Sa kanë përfituar qytetarët nga projektet e realizuara?

Fushëveprimi i auditimit
Me këtë auditim synojmë që të ofrojmë rekomandime relevante për nivelin komunal dhe palët
tjera te interesit në mënyrë që të përmirësojnë qasjen e tyre në raport me donacionet dhe
mënyrën e investimeve të tyre.
Ne kemi audituar katër komuna (Peja, Gjakova, Mitrovica dhe Kllokoti) dhe gjashtë projekte
të cilat në total shumën e shpenzuar për projekte e kanë 996,272€17 dhe në secilën komunë nga
një, përveç komunës së Pejës e cila në total ka 12 projekte dhe ne kemi audituar tri që përfshijnë
informatat e dy pyetjeve të auditimit. Përzgjedhja e komunave dhe projekteve për auditim
është bazuar në analizat paraprake dhe sipas gjykimit profesional. Jemi bazuar në madhësinë
e komunës (nga aspekti territorial dhe numri i banorëve), shumën e GPK-së të dhënë
komunës, shpenzimeve, numrin dhe llojin projekteve, shtrirjen gjeografike, etj. Periudha
kohore do të përfshijë Grantin e dhënë për vitin 2020. Do të auditohet procesi që nga kërkesat,
përfshirja e projektit në planin e prokurimit, procedurat e tenderimit, dhënia e kontratës dhe
deri te pranimi i projektit.
Nr.

Komuna

Kontrata

1

Pejë

2

Gjakovë

“Rregullimi i Hapesirës Publike dhe Ambulancës
në Kryshec”; “Rregullimi i Hapesirës Publike prej
Urës Gurit deri te Enti për Urbanizëm” dhe
“Ndricimi ne Qender, Dardani, Kapeshnice edhe
Lagjen Mahmutaj –Pejë”
“Sanimi dhe ndërtimi i rrugëve dhe
infrastrukturës nën-tokësore në Qytetin e Vjetër”

3

Mitrovicë
e Jugut
Kllokot

4

“Rregullimi i Infrastrukturës në lagjen e re”,
Fshati Frashër
Asfaltimi i rruges "Jete me e mire”, fshati Grnqar

Totali

17

Vlera e grantit të ndarë
(€)
248,218
(66,600; 104,410; 77,208)

Të financuara
nga
SDC/DEMOS

389,732

SDC/DEMOS

346,427

SDC/DEMOS

11,895

SDC/DEMOS

996,272

Shuma e shpenzuar është në total për katër komunat dhe të gjitha projektet e tyre.
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Metodologjia e auditimit
Për t’iu përgjigjur pyetjeve audituese dhe me qëllim të mbështetjes së konkluzioneve të
auditimit do të zbatojmë metodologjinë në vijim:






Analizimi i kornizës ligjore rregulluese, marrëveshjes përkatëse në mes QRK-së, MAPLsë dhe SDC-së;
Analizimi i dosjeve të prokurimit dhe krahasimi i tyre me procedurat e Prokurimit
Publik në fuqi;
Krahasimi i pagesave me realizueshmërinë e punëve.
Analizimi i kërkesave dhe planifikimit të komunës për investime kapitale dhe krahasimi
i tyre me projektet e realizuara;
Intervistimi i zyrtarëve përgjegjës rreth procesit të vendosjes së prioriteteve për
investimet në projektet konkrete;
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Shtojca 2: Informatat rreth komunave përfituese

Grant allocation DEMOS/Sida/Norad/MAPL - 2020
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Municipality

Gjakovë/Dakovica
Gllogovc/Gllogovac
Gracanica/Graqanicë
Klokot Vrbovac/Kllokot Verbovc
Leposavic/Leposaviq
Lipjan/Lipjan
Mitrovica e Jugut/Juzna Mitrovica
Pejë/Pec
Mamushë/Mamusa
Strpce/Shtërpcë
Hani i Elezit/Elez Han

TOTAL

MAPL

SDC/Sida/Norad
389,732
287,151
53,998
11,895
7,685
400,068
346,427
811,558
11,261
31,142
49,315

2,400,230 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0€

MUNICIPALITY

TOTAL

SPENT

NOT SPENT

PROJECTS

38,345 €
48,237 €
73,894 €
24,252 €
187,311 €
110,000 €
139,659 €
274,303 €
4,039 €
0€
100,000 €

428,077 €
335,388 €
127,892 €
36,147 €
194,996 €
510,068 €
486,186 €
1,085,861 €
15,300 €
26,841 €
149,315 €

389,732.00 €
287,151.00 €
53,998.00 €
11,895.00 €
7,685.00 €
251,359.70 €
346,427.00 €
792,808.00 €
11,261.00 €
19,322.50 €
49,315.00 €

0€
0€
0€
0€
0€
148,708 €
0€
18,750 €
0€
7,518.50 €
0€

1
1
1
1
1
3
1
12
1
2
1

1,000,040 €

3,400.27 €

2,220,954.20 €

174,976 €
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Shtojca 3: Letërkonfirmimet
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