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Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës së Kosovës është institucioni më i lartë i kontrollit 
ekonomik e financiar dhe për punën e vet i jep llogari Kuvendit të Republikës së Kosovës.

Misioni ynë është që përmes auditimeve cilësore të fuqizojmë llogaridhënien në administratën 
publike për përdorimin efektiv, efikas dhe ekonomik të burimeve kombëtare. Raportet e Zyrës 
Kombëtare të Auditimit promovojnë drejtpërsëdrejti llogaridhënien e institucioneve publike 
duke ofruar bazë të qëndrueshme për të kërkuar llogari nga menaxherët e çdo organizate të 
audituar. Në këtë mënyrë, ne rrisim besimin në shpenzimin e fondeve publike dhe luajmë një 
rol aktiv në sigurimin e interesit të taksapaguesve dhe të palëve tjera të interesit në rritjen e 
përgjegjësisë publike. 

Ky auditim është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme 
të Auditimit (SNISA 300011) si dhe me praktikat e mira evropiane. 

Auditimet e performancës të ndërmarra nga Zyra Kombëtare e Auditimit janë shqyrtime 
objektive dhe të besueshme që vlerësojnë nëse veprimet qeveritare, sistemet, operacionet, 
programet, aktivitetet ose organizatat veprojnë në përputhje me parimet e ekonomisë2, 
efikasitetit3 dhe efektivitetit4 dhe nëse ka vend për përmirësim. 

Auditorja e Përgjithshme ka vendosur në lidhje me përmbajtjen e raportit të auditimit të 
performancës “Menaxhimi i projektit Bashkimi i qytetit të Ferizajt”, në konsultim me ud. 
Ndihmës Auditoren e Përgjithshme, Myrvete Gashi, e cila e ka mbikëqyrur auditimin.

Ekipi që realizoi këtë raport:

Arben Selimi, ud. Drejtor i Departamentit të Auditimit të Prokurimit 

Donjetë Dreshaj, Udhëheqës i Ekipit 

Vjosë Bojku, Anëtar i Ekipit

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT – Adresa:Rr. Ahmet Krasniqi nr. 210, Lagjja Arbëria, Prishtinë 10000, Kosovë

Tel: +383(0) 38 60 60 04/1011

        http://zka-rks.org 

1.  Standardet dhe udhëzimet për auditimin e performancës bazuar në Standardet e Auditimit të ONISA-s dhe përvoja 
praktike

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

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

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

http://zka-rks.org
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Lista e shkurtesave

AK   Autoriteti Kontraktues 

AMBIENTI  Ndërmarrja Publike Lokale 

BIFURKACIONI Kompania Regjionale e Ujit dhe Kanalizimit 

INFRAKOS  Ndërmarrja Publike Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës

KF    Komuna e Ferizajt

KONTRATA I  Bashkimi i Qytetit-projekt dy vjeçar

KONTRATA II Vazhdimi i nënkalimit për këmbësorë-dalja në rrugën Emin Duraku 

MMPHI  Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinorë dhe Infrastrukturës

MK   Menaxher i kontratës

OE   Operator Ekonomik 

PMK   Plani i Menaxhimit të kontratës 

PZhK   Plani Zhvillimor Komunal 

ZKA   Zyra Kombëtare e Auditimit 
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Përmbledhje e përgjithshme

Duke u bazuar në zhvillimin e hovshëm të qytetit, Komuna e Ferizajt ka vlerësuar se ka nevojë 
të ndërtohet një projekt/nënkalim në qytet. Ky projekt njihet si “Bashkimi i Qytetit të Ferizajt” 
i cili në vete ngërthen nënkalimin për vetura dhe nënkalimin për këmbësorë. Ky është projekti 
më i madh i realizuar në 20 vitet e fundit në Ferizaj dhe lidhë dy anët e qytetit të ndara nga 
hekurudha. Projekti ka vlerën mbi 5.5 milion euro. 

Zyra Kombëtare e Auditimit ka audituar projektin që nga zanafilla e tij në dhjetor të vitit 2017 
e deri në prill të vitit 2022, përfshirë planifikimin, procedurat e prokurimit, menaxhimin dhe 
arritjen e objektivave të projekti. 

Projekti “Bashkimi i qytetit të Ferizajt” është në përdorim nga qytetarët që nga korriku i vitit 
2021. Është projekti i parë i këtij lloji në Komunën e Ferizajt i cili ka bërë zgjidhje alternative 
rreth hekurudhës sa i përket qarkullimit automobilistik dhe të këmbësorëve.  

Konkluzioni i përgjithshëm i auditimit është se Komuna e Ferizajt nuk ishte efikase në 
planifikimin dhe menaxhimin e projektit "Bashkimi i qytetit" sepse kishte marrë më shumë 
kohë dhe kishte kushtuar më shumë se që ishte paraparë. Po ashtu Komuna nuk ka bërë 
matjen/dokumentimin e arritjes së objektivave të ndërtimit të projektit dhe nuk ka informacion 
si ka ndikuar investimi në përmirësimin e jetës së qytetarëve. 

Komuna nuk kishte arritur të bëjë planifikimi si duhet sepse nuk e kishte përfshirë projektin 
në dokumentet strategjike duke e zbehur kështu transparencën ndaj qytetarëve. Projekti 
është përfshirë në vija të trasha në Planin Zhvillimor Komunal, ndërsa Plan Zhvillimor Urban 
nuk e kishte hartuar ende. Në Planin e Prokurimit Publik, projekti nuk ishte përfshirë fare 
për shkak të pakujdesisë së zyrtarëve. Kjo ndikon që Komuna të mos jetë transparente ndaj 
qytetarëve të saj për projektet në të cilat investon.

Komuna dhe Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinorë dhe Infrastrukturës nuk kishin 
buxhetuar mjete të mjaftueshëm për realizimin e projektit dhe si pasojë projekti nuk ka 
arritur të realizohet me kohë.  Kjo për shkak se Komuna nuk kishte bërë asnjë analizë të 
detajuar rreth kostos së mundshme të projektit, ndërsa Ministria e Mjedisit, Planifikimit 
Hapësinorë dhe Infrastrukturës nuk e kishte kërkuar një analizë të tillë.  Si rezultat ekzekutimi 
i projektit në vend të dy viteve po vazhdon ende në vitin e katërt të tij. Për të kryer obligimet 
kontraktuese Komuna e Ferizajt dhe Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinorë dhe 
Infrastrukturës kishin marrë fondet nga projekte tjera kapitale. Përveç kësaj, Komuna e kishte 
zgjatuar projektin 260m për të akomoduar kërkesat e pronarëve të bizneseve përreth duke 
rezultuar me kosto shtesë, të cilat janë mbuluar më një aneks kontratë për punës shtesë.  
Shkaktar për këtë gjendje ishte mos konsultimi i mjaftueshëm i Komunës me bizneset para 
hartimit të projektit kryesor.
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Komuna nuk kishte marrë të gjitha masat për të siguruar parakushte për ndërtim 
të papenguar të projektit. Komuna e kishte ndërtuar projektin në parcela mbi të cilat 
INFRAKOS-i, ka pretendime pronësore. Kjo ka ndikuar në zgjatjen e kryerjes së punëve dhe 
ndërprerje të shumta të punimeve gjatë ekzekutimit. Kjo për shkak se ka munguar koordinimi 
në mes Komunës dhe INFRAKOS-it. Komuna kishte aplikuar për pëlqim për ndërtim nga 
Kompania Regjionale e Ujit dhe Kanalizimit Bifurkacioni në Ferizaj përderisa kjo e fundit ka 
lëshuar dy pëlqime për të njëjtën kërkesë. 

Komuna ka kontraktuar shërbime/punë me çmim shumë më të lartë se vlera e parashikuar 
e kontratave duke e kufizuar konkurrencën mes operatorëve ekonomik. Vlera e kontraktuar 
për konkurs të projektimit ishte katërfish më e lartë apo për 61,500 euro më shumë se vlera e 
parashikuar. Për kontratën Ndërtimi i nënkalimit për vetura vlera e parashikuar e kontratës 
ishte tejkaluar për 1.9 milion euro apo për 47% më shumë se vlera e kontraktuar. Për kontratën 
Ndërtimi i nënkalimit shkak ishte mos analizimi i duhur i vlerës së parashikuar të kontratës.

Komuna nuk  e kishte menaxhuar ndërtimin e projektit si duhet sepse i kishte paguar operatorit 
ekonomik punë të cilat ende nuk janë përfunduar dhe në anën tjetër operatori ekonomik ka 
përfunduar punë për të cilat ende nuk është paguar. Kjo për shkak se menaxherët e kontratave nuk 
kishin menaxhuar në mënyrë aktive kontratat e ndërtimit, nuk kishin raportuar në mënyrë sistematike 
dhe të detajuar dhe nuk kishin plotësuar librin ndërtimor siç duhet, andaj ne nuk kemi marrë siguri 
që shumat e paguara përputhen me punët që janë kryer. Komuna nuk ka bërë ende pranim teknik të 
projektit, për shkak se nuk janë përfunduar të gjitha punët në projekt, mirëpo i njëjti është inauguruar 
dhe është lëshuar në përdorim. Përdorimi i nënkalimeve pa pranim teknik, rrezikon sigurinë e 
përdoruesve dhe në rast dëmtimi, është e vështirë të identifikohet kush e ka shkaktuar dëmin. 

Komuna nuk ka njohuri se a i ka arritur objektivat e projektit sepse nuk ka hartuar një metodë për të 
matur ndikimin që do të ketë projekti. Komuna nuk ka të dhëna paraprake për numrin e aksidenteve në 
zonën e hekurudhës dhe në mungesë të tyre s’ka mundësi të masë efektin e projektit. Komuna  as nuk 
kishte hartuar projeksione paraprake lidhur me të hyrat nga qiratë e lokaleve ndërsa ka pasiguri lidhur 
me mbledhjen e tyre për shkak të kontestit pronësor me INFRAKOS-in. Komuna ka lëshuar parkingjet 
nën tokësore në përdorim me anë të Kompanisë Publike Komunale “Ambienti”, mirëpo tarifat ende 
nuk janë aprovuar në Kuvendin Komunal prandaj aktualisht Kompania operon me tarifa që i cakton 
vet. 

Bazuar në çështjet e identifikuara gjatë auditimit rezulton se ka nevojë për përmirësime në procesin e 
zhvillimit të projekteve të tilla në secilën fazë të tyre. Për të eliminuar mangësitë e identifikuara ne kemi 
dhënë 13 rekomandime, dy për Ministrinë e Mjedisit Planifikimit Hapësinorë dhe Infrastrukturës dhe 
11 për Komunën e Ferizajt, të cilat gjenden në kapitullin e pestë të këtij raporti.

Përgjigja e palëve të përfshira në auditim

Ministria e Mjedisit Planifikimit dhe Infrastrukturës dhe Komuna e Ferizajt janë pajtuar me gjetjet e 
auditimit si dhe janë zotuar se do t’i adresojnë të gjitha rekomandimet e dhëna.  
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1 Hyrje

Qyteti i Ferizajt shtrihet në pjesën juglindore të Kosovës dhe është qendër rajonale për komunat 
përreth. Një ndër faktorët më të rëndësishëm të zhvillimit të qytetit të Ferizajt ishte ndërtimi 
i vijës hekurudhore dhe stacionit hekurudhorë në vitin 1873 e cila kalon përmes qytetit, duke 
e shndërruar atë nga një vendbanim të vogël në qytet. 

Sipas regjistrimit të popullsisë të vitit 2011, Komuna e Ferizajt ka 108,610 banorë, 51 për qind 
prej të cilëve jetojnë në 45 fshatra, ndërsa 49 për qind jetojnë në qytet gjë që krijon dyndjen më 
të madhe të popullsisë në qytet.

Komuna e Ferizajt e ka vlerësuar të nevojshëm ndërtimin e një nënkalim5 në qytet për të 
evituar dendësinë e komunikacionit në pjesën e hekurudhës. Ky projekt njihet si “Bashkimi i 
Qytetit”. Me ndërtimin e këtij nënkalimi me gjatësi mbi 700m, Komuna e Ferizajt ka paraparë 
të rritë sigurinë publike në komunikacion dhe të lehtësojë qarkullimin e automjeteve. Ky është 
projekti më i madh i realizuar në 20 vitet e fundit në Ferizaj. Ai i lidh dy pjesët e qytetit të 
ndara nga hekurudha. Vlera e projektit është mbi 5.5 milion euro.

Komuna ka filluar zbatimin e projektit në vitin 2018, ku një pjesë e tij është inauguruar në vitin 
2021 ndërsa është duke u punuar edhe në pjesët e fundit që projekti të përfundohet në tërësi.

Sipas Komunës së Ferizajt, ndërtimi i nënkalimit “Bashkimi i qytetit” ka për qëllim uljen e 
aksidenteve në trafik, rritjen ekonomike/të hyrave të Komunës përmes qirave dhe parkingjeve 
nëntokësore, uljen e fluksit të automjeteve dhe lehtësimin e qarkullimit për automjetet që 
janë në transit. Ky projekt është rezultat i bashkëpunimit në mes Komunës së Ferizajt dhe 
Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinorë dhe Infrastrukturës. Sipas Memorandumit të 
Mirëkuptimit kjo e fundit është përgjegjëse për aspektin financiar të projektit ndërsa Komuna 
e Ferizajt për procedurat e prokurimit, përfshirë edhe menaxhimin e kontratës.

Aktivitetet e prokurimit në Komunën e Ferizajt, sikurse në çdo autoritet tjetër kontraktues, 
duhet të zhvillohen në pajtim me parimet e ekonomisë, efikasitetit dhe trajtimit të barabartë, 
parime të sanksionuara me ligjin e prokurimit publik që kanë për qëllim të sigurojnë se 
prokurimi për mallra/shërbime/punë e arrin qëllimin e përcaktuar të Autoritetit Kontraktues.

Duke pasur parasysh vlerën e lartë të projektit, rëndësinë që e ka për qytetarët e Ferizajt si dhe 
duke qenë se është prej projekteve të rralla të kësaj natyre dhe të përmasave të tilla, është me 
interes për publikun që projektit t'i bëhet një vlerësim i përgjithshëm nga aspekti i efikasitetit 
dhe objektivave të synuara të projektit.

5.  Nënkalimi është një rrugë ose tunel që shkon nën një rrugë tjetër ose hekurudhë, duke lejuar automjetet ose njerëzit të 
kalojnë nga njëra anë në tjetrën. Ndërtimi i nënkalimeve në zona urbane është tejet i rëndësishëm pasi që ndikon dukshëm në 
funksionimin e qarkullimit të automjeteve, redukton numrin e pikave konfliktuoze si dhe pasojat e mundshme që shkaktohen 
nga to.
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2 Objektiva e auditimit dhe pyetjet e auditimit

Objektivi i këtij auditimi është të vlerësojë nëse Komuna e Ferizajt ishte efikase në planifikimin 
dhe menaxhimin e projektit "Bashkimi i qytetit". Ky auditim synon të vlerësojë edhe nëse janë 
arritur objektivat e këtij projekti. Përmes këtij auditimi, ne synojmë të japim rekomandime 
relevante për përmirësimin e dobësive të mundshme në ndërtimin e projekteve të ngjashme 
në të ardhmen.

Pyetjet e auditimit

Për të i’u përgjigjur objektivit të auditimit ne kemi parashtruar pyetjet dhe nën pyetjet e 
auditimit si në vijim:

    1. Sa ishte efikase Komuna në planifikimin dhe menaxhimin e projektit? 
    2. A ka arritur Komuna të përmbushë objektivat e projektit si duhet? 
Ky auditim përfshinë të gjitha fazat e projektit, prej fillimit deri në mbarim të tij (dhjetor 
2017-prill 2022). Subjekt i këtij auditimi janë Komuna e Ferizajt me njësitë vartëse siç janë: 
Departamenti i Prokurimit, Drejtoria e Urbanizmit dhe Mjedisit dhe Drejtoria e Infrastrukturës. 
Departamenti i Financave në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës 
është përfshirë në fushëveprim sa i përket çështjes së pagesave të kryera në emër të projektit. 

Metodologjia e detajuar e auditimit e aplikuar gjatë këtij auditimi, kriteret e auditimit dhe 
fushëveprimi i auditimit janë paraqitur në Shtojcën 1, ndërsa përshkrimi detaj i sistemit dhe 

përgjegjësitë e palëve relevante janë të paraqitura në shtojcën 2 të këtij raporti.
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3  Gjetjet e auditimit

Kjo pjesë mbulon gjetjet e auditimit për mënyrën e menaxhimit të projektit “Bashkimi i qytetit 
të Ferizajt”, duke filluar nga zanafilla e projektit, planifikimi, realizmi dhe arritja e qëllimit 
për të cilin është ndërtuar. Gjetjet e identifikuara bazohen në analizimin e dokumenteve 
relevante të pranuara nga Komuna e Ferizajt, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor 
dhe Infrastrukturës dhe akterët tjerë relevant të përfshirë në këtë projekt, po ashtu edhe nga 
analiza e rregulloreve në fuqi.

Ky projekt përfshinë një kontratë projektimi, dy kontrata për punë dhe dy aneks kontrata. 
Shuma e përgjithshme e këtyre kontratave është 5,7 milion euro.  Ekzekutimi i këtij projekti ka 
filluar në tetor të vitit 2018 dhe një pjesë e vogël e punëve ende janë të papërfunduara edhe në 
maj të vitit 2022. Në ekzekutimin e këtij projekti janë përfshirë dy konzorciume me nga tre OE. 

Projekti nuk ishte i përfshirë në planet strategjike komunale dhe projekti nuk ka kaluar për 
shqyrtim dhe miratim në kuvend komunal. 

Projekti është në përdorim për qytetarët që nga korriku i vitit 2021 ku edhe është bërë 
inaugurimi i tij, mirëpo ende nuk është bërë pranimi teknik i punëve.

3.1 Jo efikasitet në planifikimin dhe menaxhimin e projektit  

Gjetjet e auditimit janë prezantuar duke filluar nga efikasiteti i Komunës në planifikimin dhe 
menaxhimin e projektit dhe aktivitetet e ndërmarra nga Komuna për t’u siguruar që janë 
arritur objektivat e projektit ashtu siç janë ideuar. 

3.1.1 Planifikim jo i duhur i projektit  

Komuna duhet të ketë plane strategjike për investime kapitale, në veçanti për projekte ndërtimore. 
Komuna e Ferizajt duhet të bëjë matjet gjeodezike të parcelës, të marrë lejet e nevojshme, të ketë projekt 
ideor dhe të bëjë hulumtimin e çmimeve të tregut para se të filloj inicimin e procedurave të tenderimit. 
Përderisa projektet janë të kufizuara në kohë dhe kanë një synim të caktuar, ato duhet të buxhetohen 
bazuar në vlerën  e parashikuar të kontratës dhe të planifikohen edhe në ligj të buxhetit proporcionalisht 
nëpër vite.

Mos përfshirja e projektit në planet strategjike komunale 

Plani Zhvillimor Komunal (PZhK) është një dokument strategjik multi-sektorial që e harton 
Komuna me të cilin i përcakton caqet afatgjata të zhvillimit ekonomik, social dhe hapësinor 
në komunë. PZhK-ja pastaj zbërthehet në planin zhvillimor urban (PZhU) dhe rural (PZhR) 
për një periudhë së paku tetë (8) vjeçare. Para se të përfshihen në Ligjin e Buxhetit, projektet 
duhet të përfshihen në PZhK, përkatësisht PZhU dhe PZhR. 

Projekti “Bashkimi i qytetit të Ferizajt” ngërthen tre projekte të cilat janë përfshirë në Ligjin 
e Buxhetit të vitit 2018, e pastaj janë definuar me një Memorandum Mirëkuptimi në mes të 
Komunës së Ferizajt (tutje Komuna) dhe Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinorë dhe 
Infrastrukturës (tutje Ministria). Ministria e ka përfshirë projektin në tabela të buxhetit të vitit 
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2018 pa kërkuar detaje nga Komuna. Në PZhK-në 2017-2025 është e vështirë të identifikohet 
ky projekt, sepse nuk ka përshkrim që përputhet me projektin. Ekziston vetëm përshkrimi 
“ndërtimi i parkingjeve nëntokësore” që përbën vetëm një pjesë të projektit.

Foto 1: Ekstrakt nga PZhK-ja/Hartografia e parkingjeve nëntokësore

Në foto është identifikuar parcela ku do të ndërtohej parkingu nëntokësorë (pjesa e hijezuar 
me ngjyrë vjollcë). Sipas zyrtarëve të komunës, kjo pjesë paraqet edhe projektin “Bashkimi i 
qytetit të Ferizajt”. 

Komuna nuk ka PZhU, ku për “Bashkimin e qytetit të Ferizajt” do të mund të gjendeshin 
më shumë detaje. Me PZhU-në komunat dokumentojnë të ardhmen e planifikuar të qytetit, 
orientimet e saj zhvillimore të zbërthyera në objektiva të matshme dhe specifike. Po ashtu, 
PZhU-ja duhet të përmbajë edhe vlerësimin Strategjik Mjedisor dhe Vlerësimin e Ndikimit në 
Mjedis. Përveç që Komuna nuk e ka PZhU-në, nuk i ka as këto dy vlerësime. Sipas zyrtarëve, 
Komuna është në proces të hartimit të PZhU-së, prandaj Komuna nuk e ka përfshirë projektin 
në këto plane. 

Në mungesë të PZhU-së, “Bashkimit të qytetit të Ferizajt” i mungojnë vlerësimet, shumë të 
nevojshme para fillimit të punimeve/investimeve në komunë. Për më tepër, projekti nuk ka 
kaluar për shqyrtim dhe miratim në kuvend komunal.

Meqë projektet nuk kanë derivuar nga një analizë e mirëfilltë e rrethanave dhe nuk ishin 
përfshirë në dokumentet strategjike komunale, vendimi i Komunës për investim ishte vendim 
arbitrar. Komuna ka përgatitur vetëm  një dokument ekspertize, i cili përmban rekomandime 
por pa detaje specifike dhe kritere të matshme. Për më tepër, dokumenti është hartuar6 pasi 
që Ligji i Buxhetit për vitin 2018 ishte miratuar7 në Kuvendin e Kosovës. Dokumenti nuk 
është as i protokolluar. Kjo mënyrë e marrjes së vendimeve për investime e bën Komunën jo 
transparente dhe të hapur ndaj qytetarëve të saj për projektet në të cilat investon.

6.  29/12/2017
7.  22/12/2017
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Problemet në buxhetimin e projektit

Projekti është buxhetuar për herë të parë në vitin 2018. Në Ligjin e Buxhetit paraqiten tre projekte 
të veçanta si investime kapitale të Ministrisë por në realitet përgjegjësinë për ekzekutimin e 
tyre e kishte marrë Komuna. Këto tri projekte, në mes tjerash e përbëjnë projektin “Bashkimi 
i qytetit të Ferizajt”.

Më shumë se një muaj pas hyrjes në fuqi8 të Ligjit të Buxhetit, Ministria dhe Komuna 
nënshkruajnë9 memorandum mirëkuptimi për financimin e projekteve që e përbëjnë 
“Bashkimin e qytetit të Ferizajt”: 

Tabela 1: Buxhetimi për tri projektet sipas memorandumit të mirëkuptimit 

Nga kjo rezulton se shuma totale që Ministria është zotuar se do të financojë për të tre projektet 
është 2.25 milion euro.

Komuna kishte filluar zhvillimin e procedurave të prokurimit plotësisht e vetëdijshme se 
ndarjet buxhetore nuk janë të mjaftueshme për të mbuluar koston e plotë të projektit. Vlera 
e parashikuar e kontratës për projektin “Ndërtimi i nënkalimit për vetura” ishte afër katër fish 
më e lartë (5.9 milion euro) se ndarjet buxhetore (1.5 milion euro). Po ashtu të gjitha ofertat që 
kishte pranuar ishin prej 4 deri 5.7 milion euro. 

Prandaj Komuna dhe Ministria e bëjnë ndryshimin e memorandumit të mirëkuptimit një javë para 
nënshkrimit të kontratës për projektin “Ndërtimi i nënkalimit për vetura në Ferizaj” që parashihte 
mjete buxhetore shtesë prej 4 milion euro.

Ndërsa për projektin “Vazhdimi i nënkalimit për këmbësor dalja në rrugën Emin Duraku” Komuna  
nuk  e kishte filluar fare aktivitetin e prokurimit deri në vitin 2020 ose dy vite pas nënshkrimit të 
memorandumit. Arsyeja pse Komuna, nuk kishte filluar me procedurat e prokurimit lidhej me 
kushtëzimin e përfundimit të njërës pjesë të projektit “Ndërtimi i nënkalimit për vetura”. Si pasojë, 
memorandumi për këtë projekt ishte plotësuar dhe ndryshuar në dhjetor 2019 për të bartur shumat 
e zotuara që i kishin mbetur të pa shpenzuara. 

Për projektin “Ndërtimi i mbikalimit në Ferizaj” Komuna nuk ka filluar procedurat e prokurimit, 
duke përfshirë edhe atë për konkursin e projektimit as pas afër katër viteve nga nënshkrimi i 

8.  9  janar 2018
9.  16 shkurt 2018

KODI I
PROJEKTIT 

15769

15770

15771

250,000

200,000

500,000 1,000,000

200,000

100,000Ndër�mi i mbikalimit në Ferizaj

Vazhdimi i nënkalimit për këmbësor 

Ndër�mi i nënkalimit për vetura në Ferizaj 

Totali 

EMËRTIMI 2018 (€) 2019 (€) GJITHSEJ (€)

350,000

400,000

1,500,000

2,250,000
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memorandumit. Sipas Komunës, kjo ka ndodhur për shkak se me fillimin e implementimit të 
projektit të BERZH-it 10  është konstatuar se implementimi i një mbikalimi është i pamundur për 
tu realizuar në mungesë të hapësirës. Megjithatë i njëjti projekt është buxhetuar deri në vitin 2020.

Komuna dhe Ministria kishin plotësuar dhe ndryshuar memorandumin e mirëkuptimit, 
përkitazi me shumën e financimit të projekteve. Kjo për shkak se as Komuna nuk e kishte 
parashikuar si duhet koston dhe kohën e zhvillimit të projekteve e as Ministria nuk e kishte 
kërkuar detaje rreth projekteve, si parakusht për nënshkrimin e memorandumit, duke hyrë në 
obligime pa qenë në gjendje t’i përmbushin ato. 

Grafiku 1: Krahasimet buxhetim-shpenzim për projektin “Ndërtimi i nënkalimit për vetura”(majtas) 
dhe “Vazhdimi i nënkalimit për këmbësor dalja në rrugën Emin Duraku”(djathtas)

Në grafikët më lartë shohim që shumat e buxhetuara janë shumë më të ulëta se shpenzimet që janë 
bërë për zhvillimin e këtyre projekteve. Për shembull në vitin 2019, për projektin 15771, Ministria 
i kishte buxhetuar 1,8 milion euro, ndërsa shpenzimi ishte mbi 2 milion euro. Diferencën prej 205 
mijë euro, Ministria e kishte mbuluar në fund të vitit duke rialokuar mjetet nga projektet tjera. 

Projekti i tretë “Ndërtimi i mbikalimit në Ferizaj” nuk është prezantuar në grafik, sepse 
projekti nuk është kontraktuar fare. 

Për shkak të buxhetimit të pamjaftueshëm, Ministria ka ri destinuar mjetet nga projekte tjera, 
bazuar në nenin 9 të Ligjit të Buxhetit, në mënyrë që Komunës t’ia mundësojë vazhdimin e 
punimeve në projektin e vetëm që është zhvilluar sipas planifikimit fillestar. 

Mungesa e buxhetit ka rrjedhë si rezultat që Ministria ka lidhë shumë marrëveshje të 
mirëkuptimit për të cilat nuk kishte mjete të mjaftueshme. 

10.  Rehabilitimi i rrjetit hekurudhor, Fushë Kosovë - Hani i Elezit
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Parregullsi në  pajisje me pëlqime mjedisore 

Komuna duhet të aplikoj për leje ndërtimore në Drejtorinë e Urbanizmit. Para se të aplikojë 
duhet të ketë: projektin kryesorë dhe pëlqimet nga kompanitë publike/private të cilat kanë 
rrjetin e tyre të shtrirë në parcelat ku do të shtrihet projekti. Përveç këtyre, aplikimit duhet 
t’i bashkëngjitet edhe: kopja e planit, certifikata e pronësisë, incizimin gjeodezik të parcelave, 
dokumentacioni ndërtimor, vlerësimi i ndikimit në mjedis etj.

Para nënshkrimit të kontratës “Ndërtimi i nënkalimit për vetura”, Komuna ka aplikuar për 
pëlqime në kompanitë publike/private: INFRAKOS, Bifurkacioni, Vala dhe KEDS. 

Departamenti i Infrastrukturës kishte bërë një sërë kërkesash të një pas njëshme për pëlqime 
në INFRAKOS për pjesë specifike të projektit. Megjithëse INFRAKOS-i vazhdimisht iu 
kishte përgjigjur kërkesave të Komunës për kushte teknike, këto dy institucione janë në 
kontest gjyqësorë rreth parcelave ku janë ndërtuar projektet, i cili daton që nga viti 2010. 
INFRAKOS-i pretendon se Komuna e ka ndërtuar projektin Bashkimi i qytetit në një pjesë të 
pronës së INFRAKOS-it. Prona e pretenduar ka sipërfaqe prej rrreth 70 ari, ndërsa Komuna 
dhe INFRAKOS-i janë në kontest për gjithsejtë dy hektarë. 

Foto 1 Parcela për të cilën Komuna është në kontest gjyqësor me INFRAKOS-in

Sipërfaqja e shënjuar me ngjyrë të verdhë në foto paraqet parcelën mbi të cilën INFRAKOS-i ka 
pretendime pronësore. Komuna ka filluar ndërtimin e këtyre projekteve duke qenë në dijeni 
të problemeve pronësore me INFRAKOS-in për të cilat ende nuk kanë arritur marrëveshje. 

Në kompaninë rajonale të ujësjellësit Bifurkacioni, Drejtoria e Infrastrukturës ka aplikuar për 
pëlqim i cili ishte lëshuar nga Bifurkacioni dhe ishte protokolluar, vulosur dhe nënshkruar. 
Në klauzolën e fundit të këtij dokumenti, Komunës i kërkohet që para fillimit të punimeve të 
bëhen vizita në terren së bashku me një ekip profesional nga ujësjellësi. 
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Rreth dy javë më vonë, është lëshuar pëlqimi i dytë i nënshkruar dhe vulosur nga Bifurkacioni, 
por nuk është protokolluar. Ky pëlqim na është ofruar nga zyrtarët komunal, pëlqim në 
bazë të së cilit kanë punuar dhe kërkuar leje ndërtimore për ndërtimin e projekteve. Pra 
janë dy pëlqime nga ujësjellësi për kërkesën e njëjtë me përmbajtje të ndryshme, e dyta më e 
favorshme për Komunën për shkak se me të dytin, Komuna nuk obligohet të bashkëpunojë 
fare me ujësjellësin. Pëlqimit të dytë i mungon paragrafi “Para fillimit të punimeve jeni të 
obliguar që bashkërisht me një ekip profesional nga ujësjellësi të bëni vizitën në terren”, me 
anë të cilit Bifurkacioni është përjashtuar nga procesi. Si rrjedhojë kishte pasur probleme në 
furnizimin e pandërprerë të qytetarëve me ujë. Kjo për shkak se Komuna nuk ishte koordinuar 
me Bifurkacionin gjatë ekzekutimit të projektit. 

Komuna ka marr pëlqime edhe nga kompania KEDS dhe Vala, ku të dyja kanë kushtëzuar 
dhënien e pëlqimit me  përfshirjen e tyre gjatë në ekzekutimit të punimeve. 

Pasaktësi në vlerën e parashikuar të kontratës 

Saktësia në vlerën e parashikuar të kontratës nënkupton që të merren parasysh faktorë të ndryshëm 
gjatë vlerësimit të saj. Kjo nënkupton që AK-ja duhet të bazohet në: çmimet e publikuara nga ASK 
dhe/ose çmimet tjera indikative zyrtare (të tilla si zyra tatimore, zyra doganave, oda ekonomike, etj); 
çmimet e tregut lokal; çmimet e kontratave paraprake të nënshkruara nga i njëjti autoritet apo tjetër 
kontraktues; çmime ndërkombëtare të publikuara me rastin e parashikimit të vlerës së kontratës.

Komuna nuk ka aplikuar metodë efektive për llogaritjen e vlerës së parashikuar të kontratave 
në rastin e tri kontratave të audituara (konkursit të projektimit, nënkalimit për vetura dhe 
nënkalimit për këmbësorë). Komuna nuk kishte aplikuar asnjërin nga kriteret e parapara në 
rregulloren e prokurimit publik për llogaritjen e vlerës së parashikuar të kontratës. Vlerën e 
parashikuar të dy kontratave për punë e ka bazuar në konkursin e projektimit, ku OE-ja që ka 
hartuar projektin kryesorë, ka llogaritur edhe vlerën e parashikuar të kontratës. 

Vlera e parashikuar e kufizon konkurrencën në konkursin e projektimit 

Komuna kishte bërë kërkesë për inicimin e procedurës së prokurimit për konkurs të projektimit, 
gjegjësisht për të angazhuar një operator ekonomik që do të hartojë dokumentacionin 
ndërtimor (projektin kryesor), përfshirë edhe paramasën dhe parallogarinë përkatëse, meqë 
Komuna nuk ka staf të specializuar për hartim të projekteve. Komuna kishte hapur konkurs 
projektimi për secilin nga tre projektet që e përbëjnë projektin “Bashkimi i Qytetit”. 
Pa bërë asnjë analizë, Komuna e kishte ndarë vetëm 30,000 euro (vlera e parashikuar), për këtë 
konkurs të ndarë në tre llote, përkatësisht:

 • 15,000 euro për llot I -“Nënkalimi për vetura nga rruga Vëllezërit Gërvalla deri te 
rruga Madeline Albright”; 

 • 5,000 euro për llot II - “Vazhdimi i nënkalimit ekzistues për këmbësor nën rrugën 
Ahmet Kaçiku”; dhe 

 • 10,000 euro për llot III - “Mbi kalimi për këmbësor nga rruga Mustafë Goga deri në 
rrugën. Ahmet Kaçiku”.
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Gjithsej 41 Operatorë Ekonomik e kishin shkarkuar dosjen e tenderit ndërsa, vetëm një kishte 
dorëzuar ofertë. Vlera e ofertës për Llot I ishte 85,000€, për Llot II 6,500€, ndërsa për Llot III 
nuk kishte fare ofertë. Pra, çmimi i ofertës vetëm për dy llote ishte 91,500€ apo më shumë 
se katërfishi i vlerës së parashikuar për to. Për këtë arsye, Zyra e prokurimit kishte kërkuar 
anulimin e procedurës se prokurimit. Megjithatë Zyra e Kryetarit se bashku me Drejtorinë 
e Infrastrukturës kishin vendosur që të mos anulohet aktiviteti duke ia dhënë kontratën 
ofertuesit të vetëm në këtë tender. Komuna kishte paraparë që ta siguronte shumën që 
mungonte me rishikimin e buxhetit të vitit 2018. 

Për pasojë, duke mos e anuluar konkursin e projektimit, Komuna e kishte kufizuar 
konkurrencën në këtë aktivitetet të prokurimit. Gjithashtu, në vitin 2018 nuk kishte rishikim 
të buxhetit dhe për të mbuluar koston e hartimit të dy projekteve, i kishte shfrytëzuar 22,000€ 
të ndara për dy11 projekte tjera kapitale, Rrjedhimisht Komuna ka privuar qytetarët e këtyre 
anëve të përfitojnë me kohë nga këto projekte. Pasaktësia e vlerës së parashikuar të kontratës ka 
kufizuar konkurrencën dhe ofertuesit potencial nuk janë trajtuar në mënyrë të barabartë, siç e 
parasheh një nga parimet bazë të LPP-së. Lidhja e kontratës për katër fish më shumë se vlera e 
parashikuar, përkatësisht mbi 60 mijë euro më shumë ka ndikuar gjithashtu që të shpenzohen 
mjetet nga projektet tjera për mbulimin e pjesës së paplanifikuar për këtë prokurim. 

Aktiviteti i prokurimit për kontratën “Ndërtimi i nënkalimit për vetura” ishte iniciuar në 
prill 2018. Njësia Kërkuese (Drejtoria e Infrastrukturës) kishte vlerësuar se çmimi i kontratës 
do ishte afër 6.52 milion euro bazuar në paramasën dhe parallogarinë që i kishte hartuar 
kompania që e kishte fituar konkursin e projektimit. Kjo e fundit e kishte bërë para-llogarinë 
e projektit kryesor, bazuar në këta faktorë:

 •  Natyrën e punës dhe vështirësitë e realizimit të këtij projekti specifik; 
 •  Kualitetin e materialeve;
 •  Çmimet e tregut të kohës dhe 
 •  Amortizimin e mjeteve dhe pajisjeve që përdoren gjatë ndërtimit të objektit

Në këtë para llogaritje kompania e kishte përfshirë pozicionin e punëve të paparashikuara 
që përbënte 10% të vlerës së përgjithshme të kontratës. Zyra e Prokurimit kishte larguar nga 
paramasa dhe parallogaria këtë pozicion pasi që Ligji i Prokurimit Publik (LPP) nuk lejon që 
pozicione të pa saktësuara të jenë pjesë e paramasës. Me këtë modifikim  vlera e parashikuar 
e kontratës u reduktua për 600 mijë euro në 5,92 milion euro.

Edhe për kontratën “Vazhdimi i nënkalimit për këmbësor dalja në rrugën Emin Duraku” 
njësia kërkuese bashkë me kërkesën kishte bashkangjitur edhe paramasën dhe parallogarinë 
e projektit të cilën e kishte hartuar e njëjta kompani projektuese, vlera e parashikuar e së cilës 
ishte 1.2 milion euro.

Pra çmimi për të dy kontratat ishte parallogaritur nga kompania projektuese, ndërsa Komuna 
nuk kishe bërë asnjë ndërhyrje në parallogari. Komuna nuk i kishte marrë parasysh të gjitha 
elementet e parapara me rregullore të prokurimit publik, në mënyrë që të sigurohet që vlera 
e parashikuar e kontratës nga projektuesit është e saktë. Komuna nuk iu kishte referuar 
çmimeve të kontratave të veta e as të Autoriteteve Kontraktuese tjera, për ti krahasuar punët 
dhe pozicionet e njëjta të përfshira në para-llogaritë e këtyre dy projekteve. 

11.  Asfaltimi i rrugës në fshatin Doganaj – 9,996 euro dhe Asfaltimi i rrugës në fshatin Mirash – 12,032 euro
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P.sh te kontrata “Ndërtimi i nënkalimit për vetura”, vlera e parashikuar e kontratës ishte 
mbi 5.9 milion euro, ndërsa tenderi rezultoi me kontratë prej 4 milion euro, që do të thotë se 
kostoja e përllogaritur nga Komuna për këtë kontratë dallonte me 1.9 milion euro me koston 
faktike të kontratës. 

Tabela 2: Dallimi në mes të vlerës së parashikuar dhe të kontraktuar 

Vetëm dy pozicione të saj (punët armuese dhe punët betonike) që përbëjnë mbi 60% të vlerës 
së kontratës, vlera e parashikuar e kontratës sipas kompanisë projektuese për secilin nga këto 
dy pozicione ishte 1,8 milion euro ndërsa çmimi faktik i kontraktuar për pozicionet në fjalë 
ishte 1.2 përkatësisht 1.3 milion euro. Kjo do të thotë që vetëm për këto dy pozicione diferenca 
është mbi një milion euro ose afër 30% më pak se vlera e parashikuar për këto dy pozicione.

Duke u bazuar në vlerën e parashikuar të kontratës, Komuna kishte kërkuar në këtë tender që 
ofertuesit të kenë jo më pak se 9 milion euro për kapacitetin teknik dhe profesional për punë 
të ngjashme në tri vitet e fundit: 

 • Jo më pak se 4 milion euro për objekte ndërtimore-struktura betoni, mure mbrojtëse, 
parkingje nëntokësore, objekte të ndërtimit të lartë dhe punë të ngjashme;

 • Jo më pak se 4 milion euro në rrugë, ura, nënkalime, tunele;
 • Jo më pak se 500 mijë euro në kanalizim dhe ujësjellës; dhe 
 • Jo më pak se 500 mijë në instalime nëntokësore (elektrike, PTK etj). 

Për ti arritur këto kërkesa, të gjithë OE-të pjesëmarrës në këtë tender është dashur të formojnë 
konzorcium sepse individualisht asnjëri nuk do t’i plotësonte kërkesat.

Komuna nuk kishte bërë asnjë analizë të parallogarisë që e kishte hartuar kompania projektuese 
sepse nuk e shihte të nevojshme një gjë të tillë. 
Në mungesë të analizës së mirëfilltë dhe hulumtimit të çmimeve të tregut, vlera e parashikuar 
e kontratës së parë ishte për 30% më lartë se vlera faktike e kontratës12, ndërsa vlera e 
parashikuar e kontratës së dytë ishte për 16% më e lartë së çmimi faktik i kontratës. Vendosja 
e vlerës së parashikuar në këtë mënyrë rrezikon që të kufizojë konkurrencën në ofertim dhe 
për pasojë të mos arrij vlerën për para në projektet kapitale. Kjo për faktin se, ofertuesit që 
nuk i arrijnë kriteret e larta nuk dorëzojnë fare oferta edhe pse oferta e tyre mund të jetë më e 
favorshme.

Se vlera e parashikuar nuk ishte e analizuar siç duhet, tregon edhe fakti që të gjitha ofertat 
ishin nën vlerën e parashikuar të kontratës. 

12.  4,030,290.7€ vlera e kontratës së I-rë dhe 1,087,038.6€ vlera e kontratës së II-të

POZICIONET

Punët armuese

Punët betonike

Gjithsej

  1,856,500 

3,638,500

      1,344,900 

  2,559,900

     511,600 

  1,078,600 

27.56%

29.64%

  1,782,000       1,215,000      567,000 31.82%

VLERA E 
PARASHIKUAR

VLERA E 
KONTRAKTUAR DIFERENCA %
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Mos plotësim i dokumenteve për vlerësimin e ofertave të prokurimit  

Komisioni i vlerësimit, në fund të detyrës së tij, do të dërgoj te Zyrtari përgjegjës i Prokurimit një 
rekomandim së bashku me një raport mbi punën e komisionit dhe një deklaratë të arsyeve mbështetëse 
për këtë rekomandim, duke përfshirë një deklaratë në lidhje me përparësitë dhe dobësitë e secilit propozim 
të tenderuesve.

Dy nga tre tenderët që kemi audituar kemi gjetur se ka mangësi në procesin e vlerësimit të 
ofertave, njëri është konkursi i projektimit “Hartimi i projektit Bashkimi i Qytetit" dhe tjetri 
është “Bashkimi i qytetit –projekti dy vjeçar”.

Te vlerësimi i ofertës për konkursin e projektimit, Komuna nuk e kishte përdorur formën 
standarde të vlerësimit të ofertave. Në vend të saj kishte hartuar një raport me shkrim lidhur 
me kriteret e dhënies së kontratës  vetëm në një fletë të bardhë të formatit A4 ku aty kishte 
shënuar informata lidhur me kushtet e plotësuara nga ana e ofertuesit. Kjo fletë nuk ishte 
nënshkruar nga asnjëri anëtarë i komisionit vlerësues. Raporti nuk përmban vlerësim lidhur 
me kriteret e përzgjedhjes së OE-ve, që është parakusht për dhënie të kontratës.

Zyrtari Kryesor i Prokurimit, pavarësisht se mungon një raport i plotë i vlerësimit të ofertave, 
ka vendosur ta shpërblejë me kontratë ofertuesin e vetëm në këtë tender. 

Sipas zyrtarit aktual përgjegjës të prokurimit, vlerësimi është bërë  në vitin 2018 dhe në atë 
kohë përdorimi i e-prokurimit ishte pilot projekt dhe vlerësimi nuk është bërë përmes sistemit. 

Vlerësimi i tillë i ofertave nuk ofron siguri për kohën kur është plotësuar dhe nga kush është 
plotësuar. Si rezultat i një plotësimi të tillë, komisioni i emëruar nga Kryetari i Komunës 
nuk kishte kryer detyrën siç duhet, pavarësisht që kishte mundësi sepse format standarde të 
vlerësimit të ofertave janë në dispozicion dhe përdoren edhe para aplikimit të e-prokurimit. 

Numri i anëtarëve të komisionit vlerësues varet nga vlera dhe kompleksiteti i aktivitetit të 
prokurimit, por në të gjitha rastet do të përbëhet nga jo më pak se (3) tre dhe numri gjithnjë do 
të jetë tek. Në Memorandumin e Mirëkuptimit në mes të Ministrisë dhe Komunës kërkohet që 
një nga anëtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave të jetë nga Ministria.

Në tenderin “Bashkimi i qytetit-projekt dy vjeçar” ishte vendosur që komisioni për vlerësimin 
e ofertave të përbëhej nga pesë anëtarë, njëri nga të cilët nga Ministria. Komuna e ka kërkuar 
nga Ministria të caktojë përfaqësuesin e tyre, gjë që Ministria e kishte bërë. Kemi gjetur se nuk 
kishte deklaratë nën betim të nënshkruar nga përfaqësuesi i Ministrisë, po ashtu nënshkrimi i 
tij mungonte edhe në raportin e vlerësimit të ofertave. 
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Komuna kishte kontaktuar zyrtarin nga Ministria, i cili ishte në pushim vjetor dhe nuk mund 
të ishte prezent. Megjithëse nuk kishte marrë konfirmim për pjesëmarrje nga përfaqësuesi i 
Ministrisë, Komuna kishte vazhduar vlerësimin e ofertave në mungesë të tij me vetëm katër 
anëtarë.

Mungesa e zyrtarit në procesin e vlerësimit ndikon që ministria të mos jetë e informuar rreth 
procesit të vlerësimit të tenderëve për një projekt të cilin ajo e financon, për me tepër një 
procedurë e madhe dhe komplekse ishte vlerësuar vetëm nga katër anëtarë. 

Mos përfshirja e kontratave në planin e  prokurimit 

Komuna e Ferizajt për projektin “Bashkimi i Qytetit” ka nënshkruar një konkurs projektimi, 
dy kontrata për punë dhe dy anekse përkatëse. Pikënisja e projekteve kapitale është me  
planin vjetor të prokurimit. LPP13 parasheh që në planin vjetor të prokurimit të përfshihen të 
gjitha procedurat që autoriteti kontraktues planifikon të tenderoj përgjatë një viti fiskal. Dy 
kontratat për punë nuk ishin të përfshira në planin e prokurimit.

Kontrata “Ndërtimi i nënkalimit për vetura në Ferizaj”, nuk ishte përfshirë në planin e 
prokurimit sepse sipas zyrtarëve të Komunës memorandumi i mirëkuptimit ishte nënshkruar 
në pranverë të vitit 2018, një muaj pas hartimit dhe dorëzimit të planit të prokurimit në 
Agjencinë Qendrore të Prokurimit. 

Në rastin e kontratës “Vazhdimi i nënkalimit për këmbësor” që ishte tenderuar në vitin 2020, 
arsyeja e mos përfshirjes së projektit në planin e prokurimit është neglizhenca e zyrtarëve të 
prokurimit publik, sepse projekti veçse është paraparë me konkursin e projektimit dhe për 
më tepër kishte mjete të ndara për të në Ligjin e Buxhetit edhe në vitin 2018 edhe 2019 (shih 
grafikun 1). 

Projektimi pa analiza paraprake të mjaftueshme dhe pa konsultim me qytetarët

Projekti ideor është dokumentacion teknik i cili përmban të dhëna bazë dhe të tjera, të nevojshme 
për përpilimin e projektit kryesor, lidhur me lokacionin e ngushtë dhe mënyrën e vendosjes së 
objektit, vlerësimin mbi ndikimet në mjedis, zgjidhjen themelore të formës dhe të funksionit, 
si dhe zgjidhjen teknike të objektit, zgjidhjen ideore të infrastrukturës teknike, të dhënat për 
objektet ose zonat historike-kulturore, koston e përafërt të ndërtimit etj.

Komuna e ka pranuar projektin ideor nga kompania projektuese, megjithatë nuk e ka 
diskutuar me qytetarët, posaçërisht ata të cilët i kanë bizneset/pronat në afërsi të projektit. 
Projekti ideor i shndërruar në projekt kryesor është prezantuar para biznesmenëve ferizajas, 
arkitektëve, por edhe inxhinierëve të cilët ishin prezent në këtë takim, mirëpo nuk është 
dokumentuar pjesëmarrja e pronarëve të bizneseve që preken direkt nga ky projekt. Mirëpo, 
ky takim ishte mbajtur 20 ditë pasi që ishte shpallur tenderi dhe takimi nuk kishte rezultuar me 
ndonjë propozim për ndryshim/plotësim të projektit. Procedura e prokurimit për projektin 
“Ndërtimi i nënkalimit për vetura në Ferizaj” është finalizuar me kontratë në shtator të vitit 
2018, vlera e së cilës është 4,030,298€ dhe e ka fituar konzerciumi prej tre OE-ve. 

13.  Neni 8.2 i ligjit të Prokurimit Publik
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Me fillimin e punimeve, OE-ja has në rezistencë nga përfaqësuesit e bizneseve të cilëve fillimi 
i realizimit të projektit ju shkaktonte probleme në zhvillimin e aktivitetit të tyre ekonomik dhe 
për ketë arsye ata bllokuan punimet duke protestuar në vend punishte. Të ndodhur në këtë 
situatë, Komuna vendosi që projektin ta zgjasë  për 200m në rrugën “Vëllezërit Gërvalla” dhe 
60m në rrugën “Ahmet Kaçiku” dhe po ashtu të zgjasë afatin e kryerjes së punimeve deri në 
dhjetor të vitit 2021.

Si rezultat i kësaj situate projekti kryesor ri projektohet për t’iu përshtatur rrethanave të reja të 
shtrirjes gjeografike në terren, që nënkupton punë, kosto dhe kohë shtesë. Kostoja shtesë ishte 
mbi 399 mijë euro ose 9.91% e vlerës së kontratës bazë.

Foto 2: Ri projektimi sipas arkitekturës 

Foto 2: Ri projektimi sipas arkitekturës
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Nga krahasimi i dy fotografive shohim që në foton e dytë janë të shënjuara me të kuqe pjesët 
ku ka ndryshuar projekti.

Komuna kishte iniciuar procedurën e prokurimit në maj të vitit 2020 për kontratën “Vazhdimi 
i nën kalimit për këmbësorë dalja në rrugën Emin Duraku” vlera e së cilës është 1,087,039 euro 
dhe është nënshkruar në korrik të vitit 2020. 

Për shkak të punëve të paparashikuar shtesë të kontratës “Ndërtimi i nënkalimit për vetura 
në Ferizaj”, i’u shtua edhe  aneks kontrata që është nënshkruar 31 muaj pas nënshkrimit  të 
kontratës bazë. Edhe për kontratën  “Vazhdimi i nën kalimit për këmbësorë dalja në rrugën 
Emin Duraku”, Komuna  nuk kishte planifikuar sasitë e duhura, andaj është nënshkruar aneks 
kontratë për punë shtesë.

Për shkak të projektimit jo të mirë, Komuna ka lidhur këto dy aneks kontrata për punë shtesë 
që do të mund të evitoheshin nëse para hartimit të projektit kryesor do të realizoheshin vizita 
në terren dhe konsultimet me qytetarët dhe pronarët e bizneseve të asaj rrethine. 

Gjithashtu, meqenëse projektet ndërlidhen njëra me tjetrën do të mund të fuzionoheshin në 
një projekt të vetëm me një kod buxhetor dhe të zhvillohet një procedurë e prokurimit publik. 
Projektet që janë kontraktuar për t’u përfunduar me kosto totale 5.1 milion euro, Ministrisë  
i ka kushtuar 5.6 milion euro mund të ketë edhe kosto tjera. Ky është një ndër shkaqet që 
projekti është ende i papërfunduar edhe në vitin e katërt të tij në vend se të përfundohet për 
dy vite ashtu siç ishte paraparë.

3.1.2 Menaxhim jo efektiv i kontratave

Kjo pjesë e raportit shpalos dobësi thelbësore në procesin e menaxhimit të kontratave 
“Ndërtimi i nënkalimit për këmbësor” dhe “Vazhdimi i nënkalimit për këmbësorë-dalja në 
rrugën Emin Duraku”. Përgatitja e dosjes së menaxhimit të kontratës nuk ishte bërë si duhet, 
raportimet nuk ishin të plota, nuk ishte bërë vlerësimi i performancës së kontratave, kishte 
vonesë në ekzekutimin e kontratave dhe nuk ishte bërë pranimi teknik i punëve.  Këto dobësi 
janë si rezultat i mbikëqyrjes së dobët të MK-ve. 

Për t’u kryer një menaxhim efektiv i kontratës, Komuna duhet të emëroj menaxher të kontratës për 
projektet e saj. Menaxheri i kontratës duhet të: (a) Menaxhoj obligimet dhe detyrat e Komunës të specifi-
kuara në kontratë; (b) sigurojë se Operatori ekonomik kryen kontratën në përputhje me termat dhe 
kushtet e specifikuara në kontratë dhe (c) bëj vlerësimin e performancës së kontraktuesve për kontratat 
nën menaxhimin e tij. Përveç kësaj duhet siguruar se operatori ekonomik i përmbush të gjitha obligimet 
e performancës, përfshirë edhe mbikëqyrjen adekuate të kostove, cilësisë dhe kohës.

Pasi të nënshkruhet kontrata nga të dy palët, Zyrtari përgjegjës i Prokurimit informon Zyrtarin 
Kryesor Administrativ dhe ky i fundit me shkrim emëron një Menaxher të Projektit përgjegjës 
për menaxhimin (mbikëqyrjen) e kontratës dhe për ta informuar Zyrtarin përgjegjës te 
Prokurimit. Pas këtij hapi menaxhimi i kontratës, përveç kompetencës për të ndryshuar apo 
ndërprerë, kalon nga Departamenti i Prokurimit te Menaxheri i Projektit. Komuna e Ferizajt 
kishte emëruar tre menaxherë të kontratës (MK) për menaxhimin e dy kontratave të audituara 
nga ne. 
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Pas pranimit të kontratës MK-të duhet të përgatitin Planin e Menaxhimit të Kontratës (PMK-
në). PMK-ja përgatitet para fillimit të zbatimit të kontratës dhe me pajtimin e palëve të 
kontratës, proces ky që dokumentohet me nënshkrimin e të dy palëve. MK-të kanë përgatitur 
PMK-të për dy kontratat të cilat përmbajnë informata bazike siç janë: fillimi i punëve, vlera e 
kontratës, afati i përmbushjes dhe në pjesën e progresit të kontratës vetëm informatat se cili 
situacion ka shkuar për pagesë. Të njëjtat informata janë azhurnuar në PMK-të sa herë që ka 
shkuar një situacion për pagesë. Informatat rreth zgjatjeve të afateve kohore dhe zgjatjes së 
projektit pas ndryshimeve nuk janë evidentuar në asnjë pjesë të PMK-së. Për më tepër nuk 
janë raportuar as problemet që janë hasur gjatë implementimit të projektit si për shembull: 
problemet me INFRAKOS-in, Bifurkacionin e të ngjashme dhe mënyrës si janë trajtuar dhe 
zgjidhur këto probleme. Mos zbatimi i duhur i PMK-së ka ndikuar që Komuna të mos ketë 
informata të sakta rreth performancës së kontratës. Sipas MK-ve, ata nuk ishin në dijeni që 
këto informata duhet të dokumentohen përmes raportimeve të tyre. 

Punët do të duhej të fillonin dy ditë pas nënshkrimit të kontratës, mirëpo kishin filluar dy 
javë më pas apo saktësisht me datë 01/10/2018, që sipas Komunës ka ndodhur për këto 
arsye: koordinimi me zyrtarët e komunikacionit dhe Policinë e Kosovës për riorganizimin e 
komunikacionit, vendosja e rrethojës në vend punishte për shkaqe të sigurisë së qytetarëve, 
koordinimi me Bifurkacionin, KEDS, PTK dhe operatoret të tjerë kabllorë për instalime 
nëntokësore. Tetë ditë pas fillimit të punimeve, Komuna ishte detyruar të ndërpresë punimet 
si pasojë që qytetarët kanë kërkuar ndryshimin në pjesën e kyçjes në tunel për të zhvendosur 
hyrjen e tunelit në mënyrë që mos të u a vështirësoj qarkullimin problemeve të hasura gjatë 
ekzekutimit me ç ‘rast u bë kërkesa për ri projektim. Pas ri projektimit, ndryshimet e bëra nuk 
janë përcjellë me një paramasë shtesë ku do të reflektoheshin sasitë e nevojshme shtesë për 
mbulimin e pjesës së shtuar si rrjedhojë e ri projektimit. Vetëm pas dy vite e gjysmë, Komuna 
e kishte përcaktuar sasitë dhe vlerën e punëve shtesë në vend se ta bëjë menjëherë me ri 
projektim. Kostoja e këtyre punëve shtesë e tejkalon çmimin e kontratës për mbi 399 mijë euro 
apo 9.91%. Sasitë e shtuara kryesisht janë në pjesët e punëve tokësore-punët e dheut, punët e 
zhavorrit, armuese, betonike dhe latuese, punët izoluese dhe punët e asfaltit.

Tabela 3: Diferenca në mes punëve të kontraktuara dhe ekzekutuara 

LLOJI I PUNËS
TË 

KONTRAKTUARA 
(€)

TË 
EKZEKUTUARA 

(€)
DIFERENCA %

Punët tokësore 203,000 241,974 38,304 18.9%
Punët e zhavorit 131,000 183,861 52,861 40.4%

Punët armuese 1,215,000 1,319,251 104,251 9%

Punët betonike 
dhe latuse

897,000 995,430 98,430 11%

Punët izoluese 51,000 70,866 19,866 39%

Punët e asfal�t 221,800 312,786 90,986 41%

Totali 2,718,800 3,117,550 398,750 14.7%
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Për pozicionet e paraqitura në tabelë, diferenca në mes të atyre të kontraktuara dhe të 
ekzekutuara është 14.7% (398,750€/2,718,800€), ndërsa në raport me çmimin e kontratës është 
9,91% (398,750€/4,030,291€).

Mirëpo, librat ndërtimorë tregojnë që ka më shumë punë të kryera sesa të paguara për tri 
kategori të pozicioneve: punët tokësore-punët e dheut, punët e zhavorrit dhe betonike e 
latuese. Sipas zyrtarëve të Komunës, këto diferenca janë paraqitur për shkak të gabimeve 
teknike gjatë plotësimit të librave ndërtimorë.  

Ditari dhe Libri ndërtimor nuk janë plotësuar si duhet  

Gjatë ndërtimit të objekteve të ndryshme, ndërtuesi dhe kontraktori (menaxheri i kontratës) duhet të 
mbajë ditarin ndërtimorë dhe librin ndërtimorë të punëve. Ditari ndërtimorë shërben për evidentimin 
e punëve dhe vërejtjeve ditore, ndërsa libri ndërtimorë shërben për përmbledhjen e këtyre punëve në 
baza mujore, duke u bazuar në pozicionet e kryera me sasi dhe çmim sipas paramasës. Të njëjtat pastaj 
përmblidhen në situacione për pagesë. 

Në të gjithë ditarët ndërtimorë dhe librat ndërtimorë për dy projektet e audituara, nuk 
identifikohen qartë kur janë kryer punët të cilat kanë shkuar për pagesë në situacionet 
përkatëse. Ditari ndërtimorë nuk ofron informata të mjaftueshme se çfarë punë janë kryer në 
ditët dhe vendin e caktuar. 

Librat ndërtimorë nuk përmbajnë datë që identifikon kur janë kryer punët përkatëse të 
regjistruara në libër. Është problem të bëhet ndërlidhja në mes të dhënave (kohës dhe sasive) 
të regjistruara në librat ndërtimorë dhe të dhënave në situacione që janë dërguar për pagesë. 
Andaj është e pamundur të identifikohet në situacionet për pagesë saktësisht se cila pjesë e 
punëve apo nga cili libër ndërtimorë ka shkuar për pagesë. 

Mënyra se si plotësohen këto dokumente nga MK-të në dy projektet e audituara, nuk jep 
siguri që punët e përfunduara janë ato që saktësisht kanë shkuar për pagesë. Kjo metodë 
e pamundëson matjen e performancës së kontratës si dhe pamundëson nxitjen e dorëzimit 
më të mirë dhe të një cilësie më të lartë të kërkesave të kontratës. Sipas MK-ve këtë metodë 
e përdorin për ta harmonizuar me mundësitë buxhetore gjegjësisht me mjetet e alokuara që i 
kanë në dispozicion. 

Ne kemi kërkuar të gjithë librat dhe ditarët ndërtimor për dy projektet. Fillimisht na janë 
ofruar disa libra dhe ditarë ndërtimor, të cilët pas analizimit dhe përllogaritjeve kanë rezultuar 
me një diferencë prej 300 mijë euro në mes të librave ndërtimorë dhe situacioneve për pagesë 
(më pakë sasi të evidentuara në libra ndërtimor se në situacione për pagesë). 

Pas konsultimit me MK-të dhe shpalosjes së analizave tona, MK-të na kanë ofruar edhe librat 
ndërtimorë shtesë, me anë të cilëve mosbarazimi libër ndërtimor-situacione për pagesë është 
reduktuar në mbi 2 mijë euro. 

Sipas zyrtarëve, ata nuk kanë sjellë të gjithë librat ndërtimorë në kohën e njëjtë sepse hapësira 
në zyre është e kufizuar prandaj dosjet i kanë të shpërndara në lokacione të ndryshme. Kjo 
nënkupton që Komuna nuk i sistemon dhe nuk i arkivon si duhet dosjet dhe si rezultat e ka 
problem t’i gjejë dosjet kur ka kërkesa për qasje në to. 
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Për më tepër ka edhe libra ndërtimorë të cilëve faqet e para nuk i ’u kanë plotësuar fare, 
mirëpo është vazhduar plotësimi i informatave pas këtyre faqeve. Po ashtu, ka libër faqet e 
të cilit nuk ishin numërtuar fare. Sipas MK-ve, kjo i atribuohet pakujdesisë gjatë plotësimit të 
këtyre librave.

MK-të nuk e kishin bërë matjen e performancës së kontratës në mënyrë që kontrata e cila është 
lidhë për dy vite të vlerësohet në mënyrë periodike duke krahasuar punët e ekzekutuara me 
ato të paguara. 

Raportimi i MK-ve i mangët 

Në dy projektet e audituara raportin rreth ecurive në vend punishte MK-të e kanë përpiluar me 
informata bazike rreth punëve që janë zhvilluar brenda periudhës kohore kur janë raportuar. 
Këto raporte ishin përpiluar vetëm nga MK-ja i OE-së dhe jo edhe nga MK-të e Komunës dhe 
Ministrisë. Si MK-të e Komunës, po ashtu edhe MK-ja i Ministrisë janë bazuar në këto raporte 
dhe nuk kishin raporte të tyre.

Ekzamini fizik i punimeve në terren- Gjatë ekzaminimit fizik të punëve në vend punishte janë 
evidentuar pozicione të cilat janë përfunduar mirëpo nuk kishin kontratë të nënshkruar 
për këto pozicione. Pozicionet kanë të bëjnë me rrënimin e objektit të Handikos-it, rrënimi 
i objektit të penzionerëve etj. Këto punë nuk janë nënshkruar nga MK-të si të pranuara, po 
realisht këto punë janë kryer në terren.  Total janë 11 pozicione shuma e përllogaritur të cilave 
është 104,650€. Këto pozicione i kemi verifikuar gjatë inspektimit fizik të objektit. Mungesa 
e rolit aktiv të MK-ve, ka ndikuar qe OE-të të kryejnë këto pozicione të cilat nuk janë pjesë e 
kontratës e për rrjedhojë ti faturojë me çmime arbitrare, të pa baza, të cilat nuk dihet se si do 
të paguhen. 

Nga ana tjetër, kemi evidentuar pozicione të cilat janë paguar por nuk janë në vend punishte, 
siç janë disa elemente të thjeshta për lokalet, por edhe pozicione që janë përfunduar por që nuk 
kanë shkuar fare për pagesë siç janë p.sh sprinklerat (afërsisht 39 mijë euro). Po ashtu, është 
evidentuar edhe punimi në pjesën mbi nënkalim si rrjedhë e ujit që cilësohet si dekor (llogo e 
Bifurkacionit), mirëpo nuk figuron në asnjërën nga paramasat. Këto ndryshime në projekt dhe 
pozicione nuk janë evidentuar në asnjërin nga dokumentet raportuese të MK-ve. Mungesa e 
angazhimit aktiv dhe të vazhdueshëm të MK-ve është bërë shkak që të paguhen pozicione 
të cilat nuk janë përfunduar ende ose nuk gjenden në vend punishte dhe njëkohësisht të 
punohen pozicione të ndryshme dhe të mos procedohen për pagesë. 

Pranimi teknik i punëve-  në mënyrë që projekti të jetë i gatshëm për t’u përdorur, duhet të 
lëshohet certifikata e përdorimit, klauzolë kjo e paraparë në ligjin e ndërtimit (neni 27). 

Komuna e Ferizajt ka bërë inaugurimin e projektit “Ndërtimi i nënkalimit për vetura” në 
korrik të vitit 2021 dhe ka lëshuar në përdorim për qarkullim të automjeteve, për parking dhe 
për këmbësorë, ani pse nuk ka bërë pranim teknik të punëve. Për më tepër, Komuna nuk ka 
projekt zbatues në bazë të cilit bëhet pranimi teknik i objektit dhe lëshohet leja e përdorimit. 
Sipas zyrtarëve të Komunës ky projekt ka filluar të punohet, por është i pamundur të punohet 
pa u përfunduar të gjitha punët në teren, në mënyrë që të paraqiten të gjitha punët e kryera në 
projekt. Fillimi i përdorimit të nënkalimeve pa pranim teknik rrezikon sigurinë e përdoruesve 
të objektit dhe në rast të ndonjë dëmtimi, Komuna nuk mund të kërkojë llogari nga OE-të 
sepse është vështirë të identifikohet dhe verifikohet kush e ka shkaktuar dëmin.
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3.2 Mos përmbushja e plotë e objektivave të projektit 

Në mënyrë që të matet arritja e objektivave të ndërtimit të nënkalimeve, Komuna e Ferizajt duhet të 
ketë parametra për matjen e arritjes së këtyre objektivave. Nënkalimet për automjete dhe këmbësorë, 
janë ndërtuar për të zvogëluar numrin e aksidenteve në zonën rreth hekurudhës, rritjen e të hy-
rave nga lokalet/bizneset përreth dhe parkingjeve nëntokësore dhe e fundit, por jo për nga rëndësia, 
përmirësimin e qarkullimit rrugorë, me theks të veçantë uljen e fluksit të qarkullimit të automjeteve.

Komuna ka formuar një grup punues i cili ka përpiluar analizën me rekomandime për zgjidhjen 
e qarkullimit të automjeteve, biçiklistëve dhe këmbësorëve në vendkalimet me hekurudhën. 
Kjo analizë përmban detaje narrative rreth rëndësisë së hekurudhës dhe qarkullimit të 
automjeteve, mirëpo nuk ka analiza statistikore rreth fluksit të qarkullimit të automjeteve apo 
aksidenteve në trafik, qoftë për vitet e kaluara apo projeksionet për vitet e ardhshme.

Komuna nuk ka projeksione se si do të ndikojë ndërtimi i nënkalimeve në reduktimin e 
dendësisë së komunikacionit. 

Komuna nuk ka bërë analizë kosto-përfitim të projektit “Bashkimi i qytetit te Ferizajt” me anë 
të së cilës do të parashikonte ndikimin në jetën e qytetarëve me ndërtimin të një projekti të 
tillë dhe përfitimet e mundshme të Komunës. Mungesa e informacioneve të tilla statistikore 
pamundëson matjen e ndikimit të investimit në një projekt të përmasave të tilla. 

Projekti ngërthen 184 parkingje dhe 11 lokale. Pjesa e parkingjeve veçse është përfunduar 
dhe ka filluar të përdoret nga Ndërmarrja Publike Komunale “Ambienti”, aksionare e së cilës 
është komuna me 100% të aksioneve. Komuna nuk i ka definuar ende tarifat dhe mënyrën 
se si do të përdoren këto parkingje, për shkak se  rregullorja komunale për menaxhimin e 
parkingjeve publike dhe private nuk është aprovuar ende nga Kuvendi Komunal. Si rrjedhojë 
kompania “Ambienti” shfrytëzon parkingjet pa tarifa të aprovuara/miratuara dhe  Komuna 
nuk është dijeni rreth përfitimit financiar dhe kthimit në investim sa i përket shfrytëzimit të 
këtyre parkingjeve. 
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Foto 3: Pamje nga parkingu i funksionalizuar 

Ndërsa sa i përket lokaleve të cilat janë ndërtuar, Komuna ende është në proces gjyqësor me 
INFRAKOS-in, prandaj lokalet ende nuk janë lëshuar për shfrytëzim. Rrjedhimisht këto lokale 
mbesin të pashfrytëzuara për një kohë të pacaktuar deri në një vendim nga gjykata. Ekziston 
rreziku që gjykata të vendos në favor të INFRAKOS-it dhe Komunës t’i shkojë huq investimi.   

Foto 4: Lokalet e pashfrytëzuara

Komuna po ashtu nuk ka ndonjë analizë të matshme të dokumentuar, për të vlerësuar se 
sa pritet të ulen aksidentet rreth hekurudhës, kriter kyç ky për ndërtimin e nënkalimeve. Si 
pasojë që Komuna nuk ka dokumentuar analizat statistikore të arritjes së objektivave tëpjektit, 
ajo nuk do të mund të masë ndikimin e ndërtimit të këtyre nënkalimeve.  
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4 Konkluzionet

Projekti “Bashkimi i qytetit të Ferizajt” është në përdorim nga qytetarët që nga korriku i vitit 
2021. Është projekti i parë i këtij lloji në Komunën e Ferizajt i cili ka bërë zgjidhje alternative 
rreth hekurudhës sa i përket qarkullimit automobilistik dhe të këmbësorëve.  

Bazuar në gjetjet e auditimit konkludojmë se Komuna e Ferizajt nuk ishte efikase në 
planifikimin dhe menaxhimin e projektit "Bashkimi i qytetit" sepse ndërtimi i tij kishte marrë 
kohë më shumë se që ishte paraparë si dhe kishte kushtuar më shumë se që ishte paraparë. 
Përveç kësaj Komuna e Ferizajt nuk e ka bërë matjen/dokumentimin e arritjes së objektivave 
të ndërtimit të projektit sepse nuk ka informacion si ka ndikuar investimi në përmirësimin e 
jetës së qytetarëve. Kjo për shkak se para Komuna nuk i kishte siguruar të dhënat lidhur me 
qarkullimin, aksidentet etj. para se të fillojë implementimin e projektit. 

Planifikimi jo i duhur i projektit i ka sjellë Komunës probleme të shumta gjatë zbatimit, andaj 
ka lindur nevoja për punë shtesë dhe ishin nënshkruar aneks kontrata vlera e të cilave arrin 
10% të kontratave bazë. Mirëpo as me aneks kontrata Komuna nuk kishte arritur të realizojë të 
gjitha punët e nevojshme për përfundimin e projektit. Janë kryer punë/pozicione të cilat nuk 
janë të parapara në asnjë prej kontratave dhe si të tilla mbetën ende të pa paguara. 

Projekti nuk ishte përfshirë në asnjë dokument tjetër strategjik, përveç në vija të trasha në 
Planin Zhvillimor Komunal. Duke mos qenë i përfshirë në këto dokumente projekti nuk ka 
pasur mundësi të jetë pjesë e diskutimeve dhe debateve publike mes Komunës dhe qytetarëve/
pronarëve të bizneseve. Kjo rezulton me mos transparencë ndaj qytetarëve dhe investime 
kapitale pa objektiva strategjike komunale.

As buxhetimi si pjesë e planifikimit të përgjithshëm, nuk ishte bërë si duhet. Nuk ishin 
buxhetuar mjete të mjaftueshme as me Ligjin e Buxhetit as me Memorandum të Mirëkuptimit 
mes Komunës dhe Ministrisë. Si rrjedhojë e mos planifikimit të buxhetit në mënyrë të duhur, 
Ministria është detyruar që të marrë mjetet nga projektet tjera, në mënyrë që t’i mbulojë 
shpenzimet për projektet e nënkalimit. Gjithashtu, në mungesë të buxhetimit të mjaftueshëm, 
Komuna ka hy në obligime të cilat nuk është në dijeni se si do t’i mbulojë.

Procesi i pajisjeve me pëlqime mjedisore dhe leje ndërtimore nuk ishte korrekt dhe efektiv. 
Komuna  ka filluar punimet në projektet e nënkalimeve pa i përfunduar proceset gjyqësore me 
INFRAKOS-in gjë që ka sjellë probleme të vazhdueshme gjatë implementimit të projekteve. 
Për më tepër, nga Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Bifurkacioni Sh.a” janë lëshuar dy pëlqime 
me përmbajtje të ndryshme por për të njëjtën projekt/kërkesë. Nuk dihet cila është e vlefshme 
dhe në bazë së cilës është dashur të punojë Komuna. 

Komuna nuk i ka aplikuar kriteret e Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ të Prokurimit Publik 
lidhur me vlerën e parashikuar të kontratës as për konkurse të projektimit as për kontratat për 
punë. Kjo për shkak se Komuna është mbështetur vetëm në vlerën e parashikuar që ka hartuar 
kompania projektuese. Si rrjedhojë, ka rezultuar diferenca prej më shumë se katër fish mes 
çmimit të kontratës dhe vlerës së parashikuar e kontratës në rastin e konkursit të projektimit. 
Ndërsa, për dy kontratat e nënkalimeve, vetëm për dy pozicione ka projektuar kontratën mbi 
një milion euro më shumë se kontraktimi. Kjo ka ndikuar në zvogëlimin e konkurrencës dhe 
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Komuna mund të përfundoj duke paguar më shumë se sa vlera reale e llojit të punëve në treg.

Kontrolle të pamjaftueshme në procedurat e prokurimit, kanë rezultuar me shmangie nga 
kërkesat e LPP-së dhe RrUOPP-së, siç janë mos plotësimin e raportit të vlerësimit në rastin e 
konkursit të projektimit dhe mos nënshkrimin nga të gjithë anëtarët e komisionit të vlerësimit 
të ofertave. 

Komuna ka bërë zgjatjen e projektit edhe për 260m shtesë, gjë që është reflektuar te nënshkrimi 
i aneks kontratës në vlerë prej 399,419 euro për të mbuluar koston për punët shtesë. Kjo për 
shkak të planifikimit jo të duhur të projektit që është reflektuar me rritje të kostos dhe zgjatjes 
së afatit të ekzekutimit të projektit, ku as pas katër viteve të fillimit të punëve, projekti nuk 
është përfunduar ende.  

Përfshirja jo aktive e MK-ve në menaxhimin e kontratave, ka rezultuar me mos plotësim e 
saktë të dokumenteve përkatëse për raportim. Kjo shkakton pasiguri rreth punëve të kryera 
dhe atyre të raportuara për pagesë. Ndryshimet e bëra në projekt gjatë implementimit nuk 
janë evidentuar në planin e menaxhimit të kontratës. Nuk është bërë regjistrimi i të gjitha  
punëve të kryera me ato të paguara.

Ndryshimet në pozicione, të evidentuara gjatë ekzaminimit fizik në terren, nuk janë raportuar 
nga MK-të në asnjërin nga dokumentet e dosjes së menaxhimit të kontratave. Ka ndryshime të 
cilat nuk janë paraparë në asnjërën nga kontratat bazë ndërkohë që janë përfunduar në terren. 
Kjo pasqyron mos përfshirjen aktive të MK-ve në menaxhimin e kontratave.

Edhe pse Komuna ka inauguruar projektin dhe ka filluar përdorimin e tij, nuk ka bërë pranim 
teknik të punëve në mënyrë që të sigurohet që objekti nuk paraqet asnjë problem teknik për t’u 
përdorur. Kjo nënkupton rrezikimin e sigurisë së përdoruesve të objektit dhe në rast të ndonjë 
dëmtimi, Komuna nuk mund të kërkojë llogari nga OE-të sepse është vështirë të identifikohet 
dhe verifikohet kush e ka shkaktuar dëmin. 

Mungesa e të dhënave statistikore rreth aksidenteve në zonën rreth hekurudhës, të hyrave 
nga lokalet/bizneset dhe nga parkingjet nëntokësore dhe përmirësimit të qarkullimit rrugorë, 
pamundëson Komunën të matë ndikimin e ndërtimit të këtyre projekteve për qytetarët. Si 
pasojë, Komuna nuk mund të argumentoj faktin që projektet kanë arritur objektivat e tyre. 
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5 Rekomandimet

Me qëllim të përmirësimit të procesit të menaxhimit të projekteve infrastrukturore kemi dhënë 
rekomandime për Komunën e Ferizajt dhe Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinorë dhe 
Infrastrukturës.

Rekomandojmë Ministrin e Mjedisit, Planifikimit Hapësinorë dhe Infrastrukturës që:

 • Lidhjen e Memorandumeve të Mirëkuptimit me Komuna ta bëjë duke u bazuar në analiza 
paraprake dhe të detajuara të projekteve sidomos në aspektin financiar.

 • Planifikimin buxhetor ta bëjë në përputhje me koston e parashikuar të projekteve që 
i financon, në mënyrë që mos të ketë nevojë të përdorë mjete nga projekte tjera për të 
mbuluar obligimet e këtyre projekteve;

Rekomandojmë Kryetarin e Komunës së Ferizajt që:

 • Të hartojë Planin Zhvillimor Urban, në mënyrë që të identifikojë projektet që kanë prioritet 
dhe për këto projekte të kryej vlerësimin Strategjik Mjedisor dhe Vlerësimin e Ndikimit 
në Mjedis; 

 • Të bëjë studim fizibiliteti dhe analizën e kosto-përfitimit, të përcaktohen synimet e projektit 
të planifikuar në mënyrë që rezultatet e synuara të jenë të matshme. E para nënkupton 
arsyeshmërinë sociale dhe ekonomike të një projekti (vlerësimi i investimit), ndërsa e dyta 
kërkon balancën në mes të kostos dhe përfitimit për një investim të propozuar;

 • Para inicimit të procedurave të prokurimit të jetë më pro aktive në identifikimin e të gjithë 
hisedarëve nga të cilët kërkohet pajisja me pëlqimet përkatëse. Po ashtu, të përmirësojë 
komunikimet zyrtare me institucionet/akterët e përfshirë në ndërtimin e projekteve të 
tilla;

 • Të bëhet vlera e parashikuar e kontratës bazuar në kalkulime të arsyeshme dhe reale 
që burojnë nga një hulumtim paraprak i tregut në mënyrë që të respektohen parimet e 
efikasitetit, efektivitetit të kostos, dhe përdorimit transparent dhe të drejtë të fondeve 
dhe resurseve publike, që të sigurohet se është arritur vlera për para në kontraktimin e 
projekteve të tilla;

 • Të sigurohet që kontrollet në Zyrën e Prokurimit janë adekuate  në vlerësimin e aktiviteteve 
komplekse te prokurimit, në mënyrë që të dokumentohet çdo proces në aktivitetet e 
prokurimit;

 • Planifikimi i kontratave të bëhet me kohë dhe të përfshihen qytetarët/pronarët e 
bizneseve që nga fillimi i idesë për ndërtim, në mënyrë që të parandalohen ndryshimet 
gjatë ekzekutimit të projekteve; 
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 • Ndryshimet eventuale në projekt të jenë vetëm për punë shtesë të cilat nuk ishin 
përfshirë në kontratën origjinale, por të cilat për arsye të paparashikueshme, janë bërë të 
domosdoshme për ekzekutimin e kontratës; 

 • Përfshirja e MK-ve në menaxhimin e projekteve të jetë aktive dhe raportimi i tyre të jetë i 
saktë dhe koherent me punët e përfunduara në terren, duke përfshirë plotësimin e saktë 
dhe të detajuar të librave ndërtimorë, planit të menaxhimit të kontratës dhe raporteve të 
punës së MK-ve. Dosjet e menaxhimit të kontratës të mbahen në vende të sigurta dhe të 
jenë të qasshme në çdo kohë për palët që kanë të drejtë të kenë qasje në to;

 • Çdo devijim prej kontratës (ndryshim/plotësim) në paramasë dhe parallogari të 
evidentohet në Planin e Menaxhimit të Kontratës nga MK-të;

 • Para inaugurimit të punëve dhe lëshimit për shfrytëzim të bëhet pranimi teknik i punëve 
në mënyrë që të sigurohet që objekti është i sigurtë  për shfrytëzim; dhe

 • Të sigurohet që bëhen analiza statistikore të qëndrueshme para çdo investimi në projekte 
të përmasave të tilla dhe të bëhen projeksione se si do të ndikojë projekti në përmbushjen 
e kërkesave të qytetarëve dhe arritjen e objektivave të projektit. 
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Shtojca I Kriteret, fushëveprimi dhe metodologjia e 
auditimit
Motivi i auditimit 

Projekti “Bashkimi i Qyteti” është një nga projektet më të mëdha të realizuara në Komunën 
e Ferizajt në 20 vitet e fundit. Ky projekt është paraparë t’u shërbejë një numri të madh të 
qytetarëve të Ferizajt për shkak se gjendet në qendër të qytetit. Ai shërben si udhëkryq për 
rrugët më të rëndësishme të qytetit. Në hartimin dhe zbatimin e tij janë përfshirë zyrtarë nga 
Ministria dhe nga Komuna. Procesi i hartimit e po ashtu edhe i zbatimit të projektit është 
shumë kompleks sepse në të duhet të përfshihen numër i madh i palëve të interesit. Secili nga 
ta duhet të jap kontributin në mënyrë që projekti të jetë sa më i dobishëm për qytetarët dhe 
për Komunën.

Kostoja e projektit është rreth 5.5 milion euro, që është vlerë relativisht e madhe e investimit 
në një projekt të vetëm. Prandaj auditimi i këtij projekti për nga aspekti financiar është i 
rëndësishëm. Zbatimi i projektit ka marrë më shumë se tri vite, gjatë të cilave është vështirësuar 
qarkullimi i këmbësorëve dhe i automjeteve. Prandaj auditimi në aspektin e efikasitetit të 
zbatimit të projektit është i rëndësishëm.

Përfundimisht, janë investuar shuma të mëdha të mjeteve dhe kohë e madhe është harxhuar 
në këtë projekt, prandaj ne kemi vlerësuar se auditimi i tij është i nevojshëm, në mënyrë që të 
japim një vlerësim rreth përmbushjes së objektivave të projektit. Rekomandimet e mundshme 
mund të jenë të dobishme si për Komunën e Ferizajt po ashtu edhe për akterët e tjerë që 
planifikojnë të bëjnë ndërtime të projekteve të ngjashme. Zyra Kombëtare e Auditimit me këtë 
auditim synon të ofrojë një pasqyrë të përgjithshme se si është planifikuar dhe menaxhuar 
zbatimi i projektit si dhe a i ka arritur rezultatet e synuara.

Kriteret e auditimit14

Kriteret e auditimit që do të shërbejnë për vlerësimin e objektives së paraparë për këtë 
auditim janë bazuar në Ligjin nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik në Kosovë, Rregullat dhe 
Udhëzuesin Operativ për Prokurimin Publik si dhe literaturën e përgatitur nga KRPP-IKAP 
në lidhje me menaxhimin e kontratave sa i përket matjes së efikasitetit. Kriteret sa i përket 
arritjes së qëllimit të projektit janë bazuar në planin zhvillimor të Komunës dhe konceptin 
ideor të projektit.

 • Për t'u realizuar një qëllim i definuar në planet zhvillimore të një ndërtimi, duhet së pari 
të ketë një projekt. Komuna e Ferizajt duhet të bëjë matjet gjeodezike të parcelës, të marrë 
lejet e nevojshme, të ketë projekt ideor dhe të bëjë hulumtimin e çmimeve të tregut para se 
të filloj inicimin e procedurave të tenderimit. Përderisa projektet janë të kufizuara në kohë 
dhe kanë një synim të caktuar, ato duhet te buxhetohen bazuar në vlerën e parashikuar të 
kontratës dhe të planifikohen edhe në ligj të buxhetit proporcionalisht nëpër vite;

 • Komuna duhet të emëroj menaxher të kontratës për projektet e saj. Menaxheri i kontratës 
duhet të: (a) Menaxhoj obligimet dhe detyrat e Komunës të specifikuara në kontratë; (b) 
sigurojë se Operatori ekonomik kryen kontratën në përputhje me termat dhe kushtet 

14.  Për më shumë informata konsultoni ISSAI 300, Criteria, p.7
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e specifikuara në kontratë dhe (c) bëj vlerësimin e performancës së kontraktuesve për 
kontratat nën menaxhimin e tij. Përveç kësaj duhet siguruar se operatori ekonomik i 
përmbush të gjitha obligimet e performancës, përfshirë edhe mbikëqyrjen adekuate të 
kostove, cilësisë dhe kohës;

 • Numri i aksidenteve në zonën e projektit duhet të jetë më i ulët se para ndërtimit të 
nënkalimit. Komuna duhet të ketë statistika lidhur me numrin e aksidenteve në ketë zonë 
të cilat mund ti sigurojë duke bashkëpunuar me Policinë e Kosovës. Komuna po ashtu, 
duhet të ketë raporte me të dhëna rreth trafikut dhe aksidenteve para dhe pas ndërtimit 
te nënkalimit;

 • Të hyrat nga numri i bizneseve, qirave dhe parkingjeve nëntokësore duhet të kenë ndikim 
në rritjen ekonomike të hyrave të komunës. Komuna duhet të ketë një analizë kosto-
përfitim rreth ndërtimit te lokaleve/parkingjeve dhe duhet t’i regjistrojë të hyrat dhe të 
bëjë krahasime me kosto të ndërtimit të tyre;

 • Ndërtimi i nënkalimit duhet të shërbejë për përmirësimin e qarkullimit rrugor, më saktë 
duhet të ndikojë në uljen e fluksit të automjeteve në zonën ku është ndërtuar projekti. 
Komuna duhet të ketë mekanizma për matjen e qarkullimit rrugor para dhe pas ndërtimit 
të nënkalimit në mënyrë që të bëjë matjen e efekteve të synuara.

Fushëveprimi i auditimit

Ky auditim përfshinë të gjitha fazat e projektit, prej fillimit deri në mbarim të tij. Subjekt i këtij 
auditimi do të jetë Komuna e Ferizajt me njësitë vartëse siç janë: Departamenti i Prokurimit, 
Drejtoria e Urbanizmit dhe Mjedisit dhe Drejtoria e Infrastrukturës. Departamenti i Financave 
në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës përfshihet në fushëveprim 
sa i përket çështjes së pagesave të kryera në emër të projektit. Lidhur me realizimin e projektit 
janë dy kontrata bazë dhe një aneks kontratë, të tria do të auditohen. Vlera e përgjithshme e 
kontratave të projektit është 5,516,749 euro. Ndërsa sa i përket matjes së fluksit të dendësisë së 
komunikacionit dhe numrit të aksidenteve në trafik, për krahasim do të marrim të dhënat mbi 
dendësinë dhe numrit të aksidenteve në trafik të viteve 2017 dhe 2021 e tutje.
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Metodologjia e auditimit

Metodologjia e auditimit përfshin ekzaminimin e të gjithë dokumentacionit duke filluar 
nga planifikimi i projektit (pajisja me leje ndërtimore dhe pëlqime mjedisore), procedurat e 
prokurimit menaxhimi i kontratës dhe shfrytëzimi i projektit:

 • Analizimi i kornizës ligjore rregulluese;
 • Analizimi i procedurës së planifikimit dhe procedurën e prokurimit të projektit ideor;
 • Analizimi i dosjes së prokurimit dhe krahasimi i saj me procedurat e parapara me Ligjin 

Prokurimit Publik në fuqi;

 • Krahasimi i ditarit ndërtimor të punëve me situacionet e përfunduara sipas afateve kohore 
të planit dinamik;

 • Krahasimi i pagesave me paramasën dhe parallogarinë e kontratës dhe librin ndërtimor;

 • Krahasimi i raporteve për punët e pranuara;

 • Intervistimi i menaxherëve të kontratës të emëruar nga Komuna dhe zyrtarit mbikëqyrës 
të projektit të emëruar nga Ministria;

 • Analizimi i raporteve nga Agjencia e Statistikave të Kosovës lidhur me numrin e popullsisë 
dhe dendësinë e popullsisë në Komunën e Ferizajt;

 • Analizimi i raporteve të policisë lidhur me numrin e aksidenteve;

 • Analizimi i lejeve përkatëse ndërtimore lëshuar nga Komuna respektivisht Ministria;

 • Analizimi i lejes nga INFRAKOS;

 • Analizimi i pëlqimeve mjedisore te lëshuara nga kompanitë publike.
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Shtojca II Letër konfirmimet  
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