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ABSTRAKT
Ky studim paraqet gjetjet e x-indeksit – njësisë 
matëse të prokurimit publik - e cila mat dhe vlerëson 
performancën e komunave në prokurimin publik, dhe 
e krahason atë me praktikat më të mira. Gjetjet janë 
grupuar në tri kategori, duke u bazuar në madhësinë 
e komunave, për mundësuar një paraqitje sa më 
objektive. x-ndeksi është i bazuar në një model 
statistikor që përmban 11 nën-indekse, të cilat 
vlerësojnë disa dimensione të prokurimit publik, duke u 
fokusuar në fushën e transparencës, konkurrencës dhe 
mbikëqyrjes. Në mënyrë indirekte, matë efikasitetin e 
komunave dhe dobësinë potenciale ndaj korrupsionit 
në prokurimin publik. x-indeksi përfshin të gjitha 38 
komunat e Kosovës dhe mbulon aktivitetet e tyre të 
prokurimit në periudhën janar-qershor 2018, duke 
përfshirë 785 kontrata, që tejkalojnë vlerën 50 milionë 
euro. Indeksi është ndërtuar në bazë të kritereve 
objektive. Të dhënat për ndërtimin e indeksit janë 
marrë nga platforma zyrtare e prokurimit elektronik 
‘e-prokurimi’ dhe statistika të tjera zyrtare.   

Fjalët kyçe: prokurimi publik, transparenca, korrupsioni, 
efikasiteti, llogaridhënia, komunat, x-indeksi. 

Riinvest mbetet i përkushtuar në mënyrë aktive në 
përpjekjet avokuese për një sistem të shëndoshë 
të prokurimit publik, i cili promovon paanësinë, 
efikasitetin, dhe minimizon korrupsionin dhe 
keqpërdorimin e parasë së taksapaguesve, dhe 
maksimizon përfitimet ekonomike dhe sociale të 
prokurimit publik. Riinvest falënderon projektin 
‘Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse 
(TEAM)’ të USAID, për mbështetjen e këti j 
hulumtimi dhe aktiviteteve të ndërlidhura, dhe për 
bashkëpunimin e tyre të vazhdueshëm gjatë realizimit 
të këtij projekti. Po ashtu, Riinvest falënderon zyrtarët 
e nivelit qendror dhe lokal për bashkëpunimin e tyre 
gjatë implementimit të hulumtimit tonë. Riinvest 
falënderon të gjitha palët e përfshira në përgatitjen 
e këtij raporti për kontributin e tyre, ndërsa merr 
përgjegjësinë e vetme për gjetjet dhe përfundimet e 
raportit.
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HYRJE
Qëllimi i x-indeksit është të monitorojë dhe të vlerësojë perfor-
mancën e 38 komunave të Kosovës në prokurim publik, përmes 
një indeksi të ndërtuar statistikisht. Vlerësimi fokusohet në tri 
fusha kryesore: transparenca, konkurrenca dhe efikasiteti. Pa-
varësisht se është një tregues relativisht i fuqishëm statistikor, 
x-indeksi nuk mund të pasqyrojë të gjitha aspektet e procesit të 
prokurimit, sidomos kur është fjala për aspektet cilësore. Rezu-
ltati i x-indeksit  i referohet autoriteteve kontraktuese vetëm si-
pas kritereve objektive dhe të matshme. Duke qenë se ato për-
bëjnë shumicën e aspekteve të procesit të prokurimit, kjo është 
një mënyrë e paanshme për vlerësimin e prokurimit publik.

Prokurimi publik përbën afërsisht një të shtatën e PBB-së së 
Kosovës, dhe është një nxitës i rëndësishëm i ekonomisë së saj. 
Mesatarisht, qeveria e Kosovës shpenzon rreth një të tretën e 
buxhetit të saj përmes prokurimit publik për blerjen e produk-
teve dhe shërbimeve nga operatorët ekonomik, duke e bërë atë 
një nga caqet më të ndjeshme për praktikat korruptive, (KRPP, 
2017) 1. Është e ditur se një sistem transparent i prokurimit pub-
lik është jetik për arritjen e shpërndarjes së resurseve në mënyrë 
sa më efikase, përmes rritjes së konkurrencës. Prandaj, për të 
arritur këtë reformat sistematike dhe të vazhdueshme janë të 
domosdoshme. Për më tepër, prokurimi publik duhet të bëhet 
në mënyrë efikase dhe transparente, në mënyrë që të ofrojë 
një hapësirë të barabartë për të gjithë akterët e përfshirë, dhe 
ti ndihmojë qeveritë që të marrin vlerën më të mirë për paratë 
e taksapaguesve. Në nivel global, prokurimi publik është një nga 
ato aktivitete që ndërmerr qeveria, dhe që janë më të ndjeshmet 
ndaj korrupsionit (OECD, 2007). 2  Në mënyrë të ngjashme, edhe 
në Kosovë procesi i prokurimit publik shumë shpesh perceptohet 
të jetë i prekshëm ndaj korrupsionit, dhe integriteti i tij shpesh 
vihet në pikëpyetje (Knopic, 2004; Riinvest, 2011).3   

Në të njëjtën kohë, sfidat në krijimin e një sistemi të shëndoshë të 
prokurimit publik janë gjithandej, dhe Kosova nuk është përjash-
tim. Ky proces u tregua veçanërisht sfidues për vendet që kanë 
kaluar nga ekonomitë me planifikim qendror, në ato me treg të 
lirë, ku prokurimi publik është një risi. Prokurimi publik në Kosovë 
është krijuar pas luftës së vitit 1999 me mbështetjen e bashkësisë 

1 KRPP, 2017. Raporti mbi Aktivitetet e Prokurimit Publik në Kosovë për vitin 2016

2 OECD, 2007. Integrity in Public Procurement; good practice from a to z. 
Organization for Economic Co-Operation and Development. Paris

3 Knopic, J., 2004. Corruption in Kosovo: Perceptions versus Experiences; 
Potential Investigative Techniques. Seminar on the Law of Nationbuilding. 
Chicago-Kent College of Law

ndërkombëtare, edhe pse aktualisht ajo ka një pronësi të fortë lo-
kale. Kuadri ligjor është përmirësuar në vazhdimësi dhe tani kon-
siderohet se është kryesisht në përputhje me direktivat e BE-së, 
megjithëse nevojiten përmirësime të mëtejshme. Studimet e 
mëparshme të Riinvest-it tregojnë se dobësia e përgjithshme e 
sistemit të prokurimit derivon nga zbatimi i ligjit (Riinvest, 2012).4  
Ky segment kërkon përmirësime të konsiderueshme në mënyrë 
që të minimizohet keqpërdorimi i parasë së taksapaguesve, si dhe 
për të rivendosur shtrembërimet në treg. Për këtë qëllim, ky stu-
dim synon të hap një diskutim më të informuar mbi prokurimin 
publik bazuar në informacione objektive. Vlerësimi i rezultatit të 
x-indeksit varion nga 0 në 1, ku 1 nënkupton se autoriteti kon-
traktues po kryen aktivitete të prokurimit publik kryesisht në 
përputhje me praktikat më të mira (d.m.th. një sjellje të mirë, siç 
përcaktohet nga institucionet ndërkombëtare). Një vlerësim i ulët 
i x-indeksit prej 0, nënkupton devijim nga praktikat më të mira. Au-
toritetet kontraktuese me vlera të ulëta të x-indeksit (në krahasim 
me institucionet e ngjashme) nuk janë domosdoshmërisht më të 
korruptuara ose më pak efikase; rezultati i ulët tregon thjesht se 
ka më shumë hapësirë për praktika korruptive ose joefikase në 
procedurat e tyre - por nëse kjo mundësi është shfrytëzuar apo 
jo nuk mund të dëshmohet nga këto statistika. Në mënyrë që të 
ketë një paraqitje sa më objektive të rezultateve, komunat janë 
klasifikuar në tre grupe: të mëdha, të mesme, dhe komunat e vog-
la. Klasifikimi i komunave është bazuar në buxhetin dhe numrin e 
punëtorëve të komunave. 

Qëllimi afatgjatë i x-indeksit është që të shërbejë si një mjet 
edukativ, duke përdorur krahasime ilustruese për të identifikuar 
dobësitë e autoriteteve kontraktuese, si dhe për të përdorur re-
zultatet për të edukuar më mirë autoritetet kontraktuese në 
praktikat më të mira, dhe për ti motivuar ata të menaxhojnë 
më mirë fondet publike. Projekti është krijuar për të ngritur 
debat mbi praktikat e përshtatshme të prokurimit publik, për 
autoritetet kontraktuese, publikun dhe mediet.

Ky raport është i organizuar në 5 seksione: seksioni i parë, ofron 
një përmbledhje ekzekutive të raportit. Seksioni i dytë shpjegon 
shkurtimisht njësinë krahasuesese për prokurim publik (x-in-
deks). Seksioni 3 paraqet rezultatet e indeksit të përgjithshëm 
për të gjitha komunat, ndërsa Seksioni 4 paraqet rezultatet nga 
secili nën-indeks individualisht. Seksioni 5 paraqet një përsh-
krim të hollësishëm të metodologjisë.

4 Riinvest, 2012. Improving Transparency and Governance of public funds 
in Kosovo. Riinvest Institute for Development Research, Prishtina
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PËRMBLEDHJE 

x-indeksi ka filluar si domosdoshmëri për të identifikuar pi-
kat e forta dhe të dobëta në procesin e prokurimit publik në 
nivel komunal. Si i tillë, kontributi më i rëndësishëm i këtij 
indeksi është fakti se është i bazuar në kritere objektive 
dhe lehtë mund të përsëritet për të ndjekur zhvillimet në 
prokurimin publik në Kosovë. Siç tregohet, indeksi është i 
bazuar në një model relativisht të fuqishëm statistikor dhe 
ofron një mënyrë të drejtë të vlerësimit të prokurimit publik.

Nga njëmbëdhjetë nën-indekset, gjetjet tregojnë se komu-
nat kanë performuar më së miri në nën-indeksin “Profili i 
Furnizuesit (x10)”, me një rezultat mesatar prej 0.98. “Pro-
fili i Furnizuesit” vlerëson profilet e operatorëve ekonomikë. 
Ndërkohë, nën-indeksi ku komunat kanë performuar më së 
dobëti është “Ofrimi dhe Kualiteti i Informacionit (x11)”, me 
një rezultat mesatar të nën-indeksit prej 0.44. “Ofrimi dhe 
Kualiteti i Informacionit (x11)” vlerëson cilësinë dhe afatin 
kohor të përgjigjeve të zyrave të prokurimit të komunave, 
kur bëhen kërkesa për qasje në dokumente ose informa-
cione.

Performanca e dobët e komunave në nën-indeksin “Of-
rimi dhe Kualiteti i Informacionit (x11)”, si dhe të dhëna të 
tjera relevante të mbledhura gjatë studimit, tregojnë se 
Llogaridhënia dhe Transparenca janë pikat më të dobëta 

të komunave. Gati gjysma e komunave (45%) të kontak-
tuara nga ekipi, nuk iu përgjigjën fare kërkesave për qasje 
në dokumente zyrtare. Gjithashtu, një tjetër gjetje shqetë-
suese është fakti se 14 komuna, ose 37%, nuk kanë një 
e-mail adresë kontaktuese të publikuar në ueb-faqen e tyre 
zyrtare. Ndërkohë, një gjetje pozitive është fakti se 29% e 
komunave kanë shprehur gatishmëri të plotë për të bash-
këpunuar në kërkesat e bëra për të ofruar informacionin e 
kërkuar.

Krijimi i një mjedisi konkurrues në prokurim publik është një 
element kyç drejt një përmirësimi të procesit të prokurimit 
publik, si dhe për të nxjerrë vlerën më të mirë të parasë së 
shpenzuar. Të dhënat e mbledhura nga studimi tregojnë se 
ka ende shumë punë për tu bërë nga komunat për të nxitur 
Konkurrencën. Në 4 nga 11 nën-indekset që ndërlidhen në 
mënyrë direkte ose indirekte me konkurrencën, komunat 
kanë performancë nën rezultatin mesatar të ‘x-index-it’ 
(0.74). “Mjetet Pro-konkurrencës (x6)” është një nën-in-
deks që vlerëson se në çfarë mase komunat përdorin 
mjetet konkurruese. Rezultati mesatar i komunave në këtë 
nën-indeks është 0.58, duke e vendosur atë si nën-indeksin 
e dytë me performancën më të dobët. Komunat, vetëm në 
6% të rasteve kanë ndarë kontratat në pjesë (me ç ‘rast 
do ti lejonin kompanitë më të vogla të ofertonin), ndërsa 

1
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çmimi më i ulët ishte zgjedhur si kriter për dhënien e kon-
tratës, në 99% të rasteve. Një tjetër çështje shqetësuese 
sa i përket konkurrencës, është fakti që nga 24% të njofti-
meve për kontratë, ka aplikuar vetëm një ofertues. Nga ana 
tjetër, kur flitet për një sistem prokurimi konkurrues dhe 
të përgjegjshëm, një element pozitiv është fakti se vetëm 
në 7% të rasteve është përdorur Procedura e Negociuar 
pa Publikim (PNpP), ndërsa 60% e kontratave janë dhënë 
përmes Procedurës së Hapur, dhe 33% e mbetur përmes 
Procedurës së Kuotimit të Çmimeve. Një tjetër gjetje inte-
resante është fakti se në 40% të rasteve, afati i fundit për 
aplikim për operatorët ekonomik është vazhduar. Kjo mund 
të shihet nga dy kënde, (i) si një mënyrë për të promovuar 
një mjedis më konkurrues të prokurimit, por gjithashtu (ii) 
si një problem në planifikimin e duhur të aktiviteteve të 
prokurimit. Ndërkohë, sa i përket efikasitetit, më shumë se 
13% e njoftimeve të kontratës anulohen dhe mesatarisht 1 
në 7 kontrata përmirësohen.

Institucionet të cilat në mënyrë të drejtpërdrejtë rregullo-
jnë sistemin e prokurimit publik, si KRPP-ja, si dhe ato që 
ndikojnë në mënyra të tjera, lënë hapësirë për përmirësim. 
Njoftimet për Dhënien e Kontratës, të publikuara nga plat-
forma elektronike e Komisionit Rregullativ të Prokurimit 
Publik (KRPP), “e-prokurimi”, japin informacion të kufizuar 
në lidhje me kompanitë fituese, duke e bërë të vështirë 
identifikimin e kompanisë dhe pronarit. Kjo çështje, është 
e ndërlidhur me Agjencinë Kosovare të Regjistrimit të Biz-
nesit (ARBK), pasi që është e vështirë të gjurmohen këta 
operator ekonomik të regjistruar në ARBK, për shkak të 
ngjashmërisë së emrave të kompanisë që ata posedojnë. 
Ueb-faqja e internetit e “Organit Shqyrtues të Prokurimit 
(OSHP)” gjithashtu nuk përditësohet rregullisht. Disa nga 
rekomandimet kryesore të hulumtimit tonë janë:

   Duhet të bëhet një përpjekje e shtuar nga komu-
nat për të përmirësuar transparencën dhe lloga-
ridhënien e procesit të prokurimit. Për këtë qël-
lim, duhet të rritet kapaciteti i monitorimit dhe 
mbikëqyrjes së KRPP-së dhe Zyrës Kombëtare të 
Auditimit në lidhje me menaxhimin dhe ekzekutimin 
e kontratave. 

   Përkrahje më e madhe nga organizatat ndërkom-
bëtare duhet t’i ofrohet institucionit qendror të 
prokurimit (KRPP-së), në mënyrë që të ju mundëso-
het atyre të ju ofrojnë përkrahje autoriteteve kon-
traktuese në nivel lokal. 

   Duhet të ketë një mbështetje të vazhdueshme 
për ngritjen e kapaciteteve dhe zhvillim, me qël-
lim të krijimit të një sistemi të trajnimit profesion-
al në prokurimin publik, veçanërisht në zbatimin e 
prokurimit elektronik. Në këtë drejtim, përpjekjet 
e vazhdueshme për të përmirësuar kapacitetet 
njerëzore të autoriteteve kontraktuese janë të 
nevojshme për të siguruar trajtim profesional të 
tenderëve. Kjo mund të përfshijë një manual që do 
të jetë një udhëzues hap pas hapi për përgatitjen 
e ofertave për kontratat qeveritare. Nga kjo do të 
përfitonin zyrtarët e prokurimit publik dhe bizneset 
që aplikojnë për kontrata.

   Të vazhdohet mbështetja për ngritjen e kapaciteteve 
dhe zhvillimin e OSHP-së, veçanërisht në lidhje 
me vendimet mbi masat e përkohshme. Po ashtu, 
KRPP-së duhet ti ofrohet mbështetje shtesë, në 
mënyrë që infrastruktura e prokurimit elektronik të 
jetë më efikase dhe më miqësore.

   Duhet të ketë një shkallë më të lartë të integrimit të 
procesit të prokurimit, në procesin e përgjithshëm të 
menaxhimit të shpenzimeve publike.

   Organizatat e shoqërisë civile dhe mediet duhet të 
jenë më aktive në monitorimin dhe sinjalizimin e 
keqpërdorimeve në procesin e prokurimit publik, si 
dhe të dalin me rekomandime për përmirësimin e 
sistemit

   Kuvendi duhet të jetë më aktiv në mbajtjen e organe-
ve qendrore të prokurimit si dhe të qeverisë përgjeg-
jëse për zbatimin e ligjit. Po ashtu, kuvendi duhet të 
angazhojë palë të tjera të interesit në seancat par-
lamentare në ndryshimet e ardhshme legjislative.
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ÇKA ËSHTË NJËSIA 
MATËSE E PROKURIMIT  
PUBLIK – X-INDEKS?

‘x-indeksi’ - është njësi matëse e prokurimit publik, e cila është 
e ndërtuar mbi një model statistikor, bazuar në të dhëna sasiore 
të mbledhura nga platformat kryesore e prokurimit të Kosovës 
‘e-prokurimi’. ‘x-indeksi’ përdor të dhëna reale të qasshme për të 
matur shkallën e transparencës, efikasitetit dhe konkurrencës 
të çdo autoriteti kontraktues (në këtë rast çdo komunë) në 
prokurim publik, brenda një periudhe gjashtë mujore (janar-qer-
shor 2018). Bazuar në një metodologji sasiore kërkimore, gjet-
jet lënë pak ose aspak hapësirë për interpretime subjektive. 
Pjesa më e madhe e të dhënave (90%), janë të qasshme dhe 
të grumbulluara në internet, përmes platformës së Komisionit 
Rregullativ të Prokurimit Publik të Kosovës (KRPP), të quajtur 
‘e-prokurimi’. Projekti mbështetet kryesisht në metodologjinë e 
ngjashme, të zhvilluar në nivel ndërkombëtar dhe të përshtatur 
për kontekstin e Kosovës.

Qëllimi i përgjithshëm i “Njësisë matëse për prokurim publik – 
x-indeks”, është përmirësimi i transparencës dhe promovimi 
i qeverisjes së mirë dhe llogaridhënies sa i përket procesit të 
prokurimit në nivel komunal, me qëllim të luftimit të korrupsion-
it, duke nxjerr në pah autoritetet kontraktuese shembullore dhe 

ato kontraverze, përmes një metodologjie kërkimore të bazuar 
në të dhëna faktike të prokurimit. Një rezultat i ulët në nën-indek-
set e ‘x-index-it’, nënkupton një devijim nga praktikat më të mira 
të prokurimit. Komunat me rezultate më të ulëta vlerësimi nuk 
janë domosdoshmërish të korruptuara, më pak efikase ose më 
pak të përgjegjshme. Megjithatë, një rezultat i ulët i ‘x-index-it’ 
ngre flamuj të kuq dhe lë më shumë hapësirë për shqetësim në 
lidhje me aktivitetin e prokurimit të komunave dhe procedurat e 
kryera, si në afera të mundshme korruptive, ose ato të jo-efik-
asitetit. Po ashtu, rezultatet e ‘x-indeksit’, nuk synojnë dhe nuk 
mund të dëshmojnë aferat korruptive. Për shembull, një “Proce-
durë e Negociuar pa Publikim (PNpN)”, përdorimi i “Afatit kohor 
të përshpejtuar” ose “Anulimi i Procedurës”, janë procedura të 
cilat janë pjesë e legjislacionit të Sistemit Kosovar të Prokurimit, 
dhe rekomandohet të përdoren në raste të caktuara. Megjithatë, 
një përdorim i shpeshtë i tyre, rezulton në një qeverisje më pak 
transparente, efikase dhe llogaridhënëse.

2



NJËSIA MATËSE E PROKURIMIT PUBLIK NË KOSOVË X-INDEX  |  11

REZULTATET E X-INDEKSIT

3

SI KALKULOHET X-INDEXI? NJËMBËDHJETË INDIKATORËT TË SHPJEGUAR MË POSHTË, KOMBINOHEN 
PËR TË PRODHUAR NJË VLERË TË VETME TË X-INDEXIT, DUKE PËRDORUR 
NJË MESATARE TË PONDERUAR:

Ku X është vlera finale e x-indeksit, dhe x1 deri x11 janë vlerat e indikatorëve individual të numëruar sipas listës së mëposhtme 
(pason llogaritja e detajuar e indikatorëve). Secili prej indikatorëve është i shkallëzuar në mes 0 dhe 100 dhe kështu ata kanë peshë 
të barabartë, me përjashtim të x11, të cilit i është caktuar një peshë më e vogël (0.5) për shkak të rëndësisë.

Nga komunat e mëdha, rezultatet tregojnë se Peja është e ren-
ditur si komuna me performancën më të mirë, me një x-index 
rezultat prej 0.80, e ndjekur nga Gjakova (0.79), Prishtina dhe 
Mitrovica, të dyja me rezultat 0.73. Komuna me rezultatin më 
të ulët në këtë kategori komunash është Gjilani (0.57). Ndër-
kohë, komuna e Dragashit prin listën në kategorinë e komu-
nave të mesme, me një x-index rezultat prej 0.88, e ndjekur 
nga Vushtrria (0.85), Shtërpca dhe Graçanica, të dyja me 
x-index rezultat prej 0.84. Komunat në fund të kësaj kategorie 
janë Mitrovica e Veriut (0.64), Rahoveci (0.66), dhe Skenderaji 
(0.69). Në kategorinë e tretë e komunave, apo komunat e vog-
la, prin Hani i Elezit (0.79), i ndjekur nga Novobërda (0.78), Obi-
liqi (0.77) dhe Ranillugu (0.71). Në anën tjetër, në këtë kategori 
komuna e Parteshit ka rezultatin më të ulët (0.59).   

Rezultati mesatar i indeksit të përbërë për të gjitha komunat 
është 0.74. Pjesa më e madhe e komunave (21 komuna, ose 
55%) kanë rezultat më të lartë se mesatarja. Sidoqoftë, një 
numër mjaft i madh i pjesës së mbetur të komunave (17 ko-
muna, ose 45%) kanë treguar rezultat më të ulët se mesatarja. 
Rezultatet e indeksit shtrihen nga 0.57 deri në 0.88. 

Në ndërkohë, nëse shikojmë rezultatin mesatar për të tri kat-
egoritë e komunave, vërejmë se komunat e mesme kanë per-

formuar më së miri me një mesatare të rezultatit të x-indexit 
prej 0.77; të ndjekura nga komunat e mëdha me një mesatare 
të x-indexit prej 0.72. Edhe pse pritej që komunat e vogla të 
performojnë më mirë për shkak të numrit më të vogël të ak-
tiviteteve të prokurimit, rezultati mesatar i x-indexit për këtë 
kategori komunash del të jetë më i ulëti, 0.70. 

Nga 11 nën-indekse, në 6 prej tyre komunat bashkërisht kanë 
performancë më të ulët sesa mesatarja e indeksit të përg-
jithshëm. Kjo përfshin nën-indekset vijuese: Koncentrimi i 
Fituesit, Pjesëmarrja e Ofertuesit, Mjetet pro-konkurrencës, 
Shkeljet Ligjore, Procesi i Planifikimit të Prokurimit, dhe Ofrimi 
dhe Kualiteti i Informacionit. Rezultatet nga këto nën-indekse 
shtrihen prej 0.44 (Sigurimi i Informacionit) deri në 0.7 (Pro-
cesi i Planifikimit të Prokurimit). Komunat shfaqën rezultat 
më të lartë se mesatarja në nën-indekset: Prokurimi Publik 
si Pjesëmarrës në Totalin e Blerjeve të Komunës, Kontraktimi 
Konkurrues, Sjellja e Qëndrueshme, Afati Kohor, Vlerësimi i 
Ofertuesëve. Rezultatet prej këtyre nën-indekseve shtrihen 
nga 0.76 (Afati Kohor) deri në 0.98 (Profili i Furnizuesit).

Rezultatet për të tri kategoritë e komunave janë paraqitur në 
figurat në vazhdim.
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FIGURA 1. REZULTATET E PËRGJITHSHME TË X-INDEKSIT PËR KOMUNAT E MËDHA

BURIMI: VLERËSIMI ORIGJINAL I AUTORIT
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FIGURA 2. REZULTATET E PËRGJITHSHME TË X-INDEKSIT PËR KOMUNAT E MESME

BURIMI: VLERËSIMI ORIGJINAL I AUTORIT
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FIGURA 3. REZULTATET E PËRGJITHSHME TË X-INDEKSIT PËR KOMUNAT E VOGLA 
 BURIMI: VLERËSIMI ORIGJINAL I AUTORIT
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REZULTATET NGA 
NËN-INDEKSET

4
KOMUNAT E VOGLA
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X 1

NËN-INDEKSI 1:   
X1 - PROKURIMI PUBLIK SI 
PJESËMARRËS NË TOTALIN 
E BLERJEVE TË KOMUNËS

Kostot operacionale të kontrollueshme, janë të përku-
fizuara si shuma e kostove të caktuara të cilat varen nga 
menaxhmenti i autoritetit kontraktues, në këtë rast nga 
menaxhmenti i komunave. Në rastet kur një pjesë e madhe 
e shpenzimeve del përtej sistemit informativ të prokurimit 
publik, nënkupton një ambient më pak transparencë për au-
toritetin kontraktues, dhe me më shumë hapësirë për ven-
dime arbitrare. Prandaj, qëllimi i këtij treguesi është që të 
inkurajojë komunat të përdorin procedura më transparente 
të prokurimit publik si platformën “e-prokurimi”, dhe si rr-
jedhojë të krijojnë një proces më transparent.

Figura 4, paraqet performancën e komunave të mëdha në 
këtë nën-indikator. Komuna e Gjakovës udhëheq në këtë 
kategori me rezultat maksimal 1; e ndjekur nga Peja (0.73) 
dhe Prishtina (0.72). Ndërkohë, Prizreni radhitet si komuna 
me rezultatin më të ulët (0.44) në këtë kategori.

  

Prokurimi publik si pjesëmarrës në totalin e blerjeve të komunës (x1), krahason vlerën e kontratave të 
publikuara në platformën “e-prokurimi”, në raport me vëllimin total të kostove operative të kontrollueshme 
të komunës. Në këtë model, kostot operative të kontrollueshme të cilat janë përfshirë janë: mallrat dhe 
shërbimet, subvencionet dhe transferet si dhe shpenzimet kapitale. Pagat dhe mëditjet dhe shërbimet janë 
përjashtuar, pasi ato janë shpenzime që nuk menaxhohen nga komunat. Formula për llogaritjen e “prokurim-
it publik si pjesë e blerjeve totale “ është si më poshtë:

vlera e kontratave të prokurimit publik

vlera e kostove operative të kontrollueshme
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Rezultatet e x-indexit, nuk nënkuptojnë që procedurat e prokurimit të përdorura nga 
komunat janë ilegale. Është legjitime që kostot operative të kontrollueshme të tejkalojnë 
vlerën totale të kostove të publikuara në platformën ‘e-prokurimi’. Megjithatë, sa më e 
lartë shuma e kostove operative të kontrollueshme, dhe sa më e ulët ajo e shpenzimeve të 
publikuara në platformën ‘e-prokurimi’, aq më e ulët transparenca. 

FIGURA 4. PROKURIMI PUBLIK SI PJESËMARRËS NË TOTALIN E BLERJEVE TË KOMUNËS 
(X1) PËR KOMUNAT E MËDHA 

BURIMI: VLERËSIMI ORIGJINAL I AUTORIT
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FIGURA 5. PROKURIMI PUBLIK SI PJESËMARRËS NË TOTALIN E BLERJEVE TË KOMUNËS 
(X1) PËR KOMUNAT E MESME

BURIMI: VLERËSIMI ORIGJINAL I AUTORIT
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Sa i përket rezultateve të komunave të mesme të cilat janë prezantuar në Figurën 5, komunat nga Deçani deri tek Kaçaniku 
(të renditura sipas alfabetit), janë performuesit më të mirë në këtë nën-indikator, me rezultat maksimal 1. Ndërkohë, ko-
muna e Rahovecit ka shënuar rezultatin më të ulët (0.51) në këtë kategori.
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FIGURA 6. PROKURIMI PUBLIK SI PJESËMARRËS NË TOTALIN E BLERJEVE TË KOMUNËS 
(X1) PËR KOMUNAT E VOGLA 

BURIMI: VLERËSIMI ORIGJINAL I AUTORIT
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Siç mund të shihet në Figurën 6, 75% e komunave të vogla kanë performuar mbi rezultatin 0.90 në këtë nën-indikator. Meg-
jithatë, rezultat shqetësues në këtë kategori komunash mbetet ai i Komunës së Leposaviqit (0.16), ku më shumë se 98% e 
shpenzimeve të komunës nuk kanë shkuar përmes procedurave më transparente të prokurimit publik. 
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Kontraktimi konkurrues (x2)  mat vlerën e kontratave me procedurë të negociuar pa publikim (PNpN), në 
raport me vlerën totale të kontratave të komunës. Vlera e ulët e këtij indikatori tregon se komuna gjatë bler-
jeve përmes prokurimit publik e shfrytëzon në masë të konsiderueshme procedurën e negociuar pa publikim 
të njoftimit për kontratë dhe anasjelltas. Formula për llogaritjen e indikatorit të “Kontraktimit Konkurrues”, 
është si më poshtë:

X 2

NËN-INDEKSI 2:   
X2 – KONTRAKTIMI 

KONKURRUES

Kur flasim për konkurrencën dhe transparencën në prokurim 
publik, kontraktimi konkurrues është njëri ndër treguesit më 
të rëndësishëm. Kontraktimi konkurrues mat vlerën e kon-
tratave të tenderuara përmes Procedurave të Negociuara pa 
Publikim (PNpP), në raport me vlerën totale të kontratave 
të dhëna. Procedura e Negociuar pa Publikim shpeshherë 
konsiderohet si procedura më jo transparente, dhe më e ku-
fizuar sa i përket konkurrencës. Ligji i Kosovës për Prokurim-
in Publik rekomandon përdorimin e kësaj procedure vetëm 
në raste të veçanta. Me fjalë të tjera, në rastet kur komunat 
e përdorin këtë procedurë, konkurrenca anashkalohet, pasi 
që vetëm një ose një numër i limituar i operatorëve ekono-
mikë ftohen nga komuna për të ofertuar për një thirrje apo 
tender të caktuar, dhe si pasojë kualiteti dhe çmimi i një të 
mire apo shërbimi publik mund të komprometohet. Pran-
daj, qëllimi i këtij nën-indeksi është të parandalojë komunat 
nga negocimi i drejtpërdrejtë me një apo me disa operatorë 
ekonomikë pa shpallje publike për tenderë, në mënyrë që t’i 
mbrojë ata që të jenë pre e korrupsionit, dhe potencialisht 

nga mos marrja e vlerës për paratë si pasojë e konkurrencës 
së kufizuar.

Figurat në vazhdim tregojnë rezultatet për Kontraktimin 
Konkurrues (x2) për të gjitha komunat në Kosovë. Në përg-
jithësi, rezultatet tregojnë se 22 komuna apo më shumë se 
50%, nuk e kanë përdorur procedurën e negociuar pa pub-
likim. 

Figura 7, paraqet rezultatet për komunat e mëdha. Komuna 
e Ferizajt është renditur e para në këtë kategori, me rezultat 
maksimal 1. Kjo nënkupton që komuna e Ferizajt nuk e ka 
përdorur procedurën e negociuar pa publikim në asnjë rast 
përgjatë periudhës raportuese. Në anën tjetër, komuna e 
cila më së shumti e ka përdorur këtë procedurë në këtë kat-
egori komunash, dhe e cila renditet si komuna më jo-trans-
parente në këtë nën-indikator, është ajo e Podujevës (0.58).

vlera e kontratave me procedurë të negociuar pa publikim (PNpP)
vlera totale e kontratave të komunës
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Rezultatet e x-indexit nuk nënkuptojnë që procedurat e prokurimit të përdorura nga komunat 
janë ilegale. Sipas Ligjit të Prokurimit Publik, Procedura e Negociuar pa Publikim është njëra 
ndër gjashtë procedurat që duhet të përdoren gjatë aktiviteteve të prokurimit publik. Neni 35 
i këtij Ligji, thotë se kjo procedurë rekomandohet të përdoret nga autoritetet kontraktuese në 
rastet kur për arsye specifike një kontratë duhet ti jepet një operatori ekonomik. Megjithatë, 
përdorimi i shpeshtë i kësaj procedure, zvogëlon transparencën, dobëson konkurrencën, dhe 
ngrit flamujt e kuq për afera të mundshme korruptive. 

FIGURA 7. KONTRAKTIMI KONKURRUES (X2) PËR KOMUNAT E MËDHA  

BURIMI: VLERËSIMI ORIGJINAL I AUTORIT
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FIGURA 8. KONTRAKTIMI KONKURRUES (X2) PËR KOMUNAT E MESME
BURIMI: VLERËSIMI ORIGJINAL I AUTORIT
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KOMUNAT E MESME

Ndërkohë, në kategorinë e komunave të mesme në këtë nën-indikator, dy të tretat e komunave nuk e kanë përdorur pro-
cedurën e negociuar pa publikim në asnjë rast. Për këtë arsye, komunat nga Dragashi deri tek Kaçaniku në Figurën 8, janë 
vlerësuar me notën maksimale 1. Përkundër faktit që Komuna e Deçanit ka përdorur procedurën e negociuar pa publikim 
në dy raste, ka marrë notën maksimale 1, për shkak të vlerës shumë të vogël të kontratave PNpP, kur janë krahasuar me 
vlerën totale të kontratave të komunës. 
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FIGURA 9. KONTRAKTIMI KONKURRUES (X2) PËR KOMUNAT E VOGLA 
BURIMI: VLERËSIMI ORIGJINAL I AUTORIT
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KOMUNAT E VOGLA

Në kategorinë e komunave të vogla, rreth 85% të komunave nuk e kanë përdorur procedurën e negociuar pa publikim.      
Komunat nga Hani i Elezit deri tek Zubin Potoku, të prezantuara në Figurën 9, kanë shënuar rezultatin maksimal 1. 



NJËSIA MATËSE E PROKURIMIT PUBLIK NË KOSOVË24  |  X-INDEX

X 3

NËN-INDEKSI 3:   
X3 – SJELLJE E 
QËNDRUESHME

Procesi i përgatitjes së thirrjes publike për tender, kërkon 
resurse të ndryshme. Ky proces merr kohën e zyrtarëve të 
prokurimit në përgatitjen e thirrjes për tender, dhe të op-
eratorëve ekonomikë që aplikojnë. Ndryshimet apo anuli-
met e thirrjeve u shkaktojnë humbje të kohës komunës, si 
dhe operatorëve ekonomikë. Kështu, sa më e lartë të jetë 
shkalla e jo-efikasitetit, gjegjësisht numri i ndryshimeve 
dhe anulimeve nga zyrat e prokurimit, aq më të larta janë 
kostot e operatorëve ekonomikë në përgatitjen e ofertave 
për tender të caktuar. Po ashtu, ndryshimet apo anulimet e 
shpeshta të tenderëve publikë zvogëlojnë autoritetin e ko-
munës, dhe demotivojnë ofertuesit ekonomikë për aplikim 
në thirrje e ardhshme.  Pasi që vazhdimi i afatit të aplikimit 
kërkon korrigjimin e kontratës, ato raste janë përjashtuar 
nga vlerësimi në këtë nën-indikator. Qëllimi kryesor i këtij 
nën-indeksi është të përmirësojë efikasitetin e zyrave ko-

munale të prokurimit gjatë përgatitjes së tenderëve, duke 
i ndëshkuar ata për humbje të kohës dhe parave në për-
gatitjen e tenderëve, gjë që ndodh zakonisht kur autoriteti i 
prokurimit përgatit thirrje me lëshime ose është jo-konsis-
tent në vendim-marrje. 

Gjetjet e prezantuara në Figurën 10 rendisin komunat e 
mëdha sa i përket efikasiteti në përgatitjen e thirrjeve apo 
tenderëve publik. Në këtë kategori, Komuna e Pejës është 
komuna më efikase më një rezultat 0.90. Në anën tjetër, 
komuna më jo-efikase në këtë nën-indikator dhe kategori, 
është Komuna e Gjilanit me një rezultat 0.67. 

Sjellje e Qëndrueshme (x3)  ky indikator llogaritet në bazë të të gjitha njoftimeve të kontratave të lëshuara 
nga autoriteti përkatës kontraktues të marra nga “e-prokurimi”, ku një rezultat i jepet secilës kontratë. Për 
shembull, një rezultat prej 1 i jepet një kontrate pa asnjë korrigjim, përderisa një rezultat minimal 0, i jepet 
kontratave të anuluara ose atyre me katër përmirësime ose më shumë.  

Vlera e indikatorit llogaritet si rezultat mesatar i autoritetit kontraktues për të gjitha kontratat e tij të publi-
kuara, siç përshkruhet me formulën e mëposhtme:
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FIGURA 10. SJELLJE E QËNDRUESHME (X3) PËR KOMUNAT E MËDHA   
BURIMI: VLERËSIMI ORIGJINAL I AUTORIT
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Rezultatet e x-indexit nuk nënkuptojnë që procedurat e prokurimit të përdorura nga komunat 
janë ilegale. Anulimet dhe korrigjimet janë procedura të domosdoshme në shumë raste. 
Megjithatë, një përdorim i shpeshtë i tyre mund të rezultojë në ulje të efikasitetit. 

!
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FIGURA 11. SJELLJE E QËNDRUESHME (X3) PËR KOMUNAT E MESME
BURIMI: VLERËSIMI ORIGJINAL I AUTORIT
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KOMUNAT E MESME

Siç paraqitet në Figurën 11, nga komunat e mesme, Shtërpca, Kamenica dhe Dragashi kanë rezultatin më të lartë (0.95), 
dhe janë komunat më efikase në këtë nën-indikator. Ndërkohë, Komuna e Kaçanikut (0.75) dhe e Suharekës (0.76), renditen 
si më jo-efikaset. 
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FIGURA 12. SJELLJE E QËNDRUESHME (X3) PËR KOMUNAT E VOGLA   
BURIMI: VLERËSIMI ORIGJINAL I AUTORIT
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KOMUNAT E VOGLA

Nga komunat e vogla, komuna me performancën më të mirë është Leposaviqi, me një rezultat maksimal 1, dhe pa asnjë 
korrigjim apo thirrje për tender të anuluar. Në ndërkohë, komunat më jo-efikase në këtë kategori janë Juniku (0.67), Parteshi 
(0.71), dhe Hani i Elezit (0.72). 
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X 4

NËN-INDEKSI 4:   
X4 – KONCENTRIMI I 

FITUESIT 

Praktikat më të mira tregojnë se një ndër mjetet themelore 
për të parandaluar korrupsionin, është shmangia e dhënies 
së një pjese të madhe të kontratave në duart e një operatori 
ekonomik të vetëm, ose në duart e një grupi të vogël oper-
atorësh ekonomikë. Për këtë qëllim, koncentrimi i fituesit 
(x4) mat nëse një ofertues i vetëm apo një grup i limituar 
ofertuesish, marrin një pjesë të madhe të kontratave të një 
komune. Qëllimi kryesor i këtij treguesi është të shmangë 
koncentrimin e kontratave të mëdha sipas vlerës, në duart 
e një individi të vetëm me qëllim të parandalimit të korrup-
sionit. Një preferencë për kontrata me koncentrim të madh, 
tenton të shtrembërojë kushtet e tregut, dhe rrit gjasat për 
afera korruptive. Kodi i Praktikave më të Mira për Lehtë-
simin e Qasjes së NVM-ve në Kontratat e Prokurimit Pub-
lik të krijuar nga BE-ja, rekomandon se ndarja e kontratave 
të mëdha në kontrata më të vogla jo vetëm që mundëson 
pjesëmarrjen e ofertuesve të vegjël, por gjithashtu rrit sh-
kallën e konkurrencës në të mirë të autoritetit kontraktues.

Figura 13 paraqet rezultatet për komunat e mëdha në 
Kosovë, në këtë nën-indikator. Në këtë kategori, komuna e 
Prishtinës është komuna me rezultatin më të lartë (0.91), e 
ndjekur nga Peja (0.84) dhe Prizreni (0.82). Ndërkohë, ko-
muna e Ferizajt ka rezultatin më të ulët në këtë kategori, 
0.14. Ky rezultat i ulët, nënkupton që komuna e Ferizajt i ka 
ndarë 78% të kontratave të saj (në vlerë) vetëm një opera-
tori ekonomik.   

Koncentrimi i fituesit (x4)  matet si vlera e të gjitha kontratave të dhëna për çdo ofertues individual, pjesëtuar 
me vlerën totale të të gjitha kontratave të dhëna nga autoriteti përkatës kontraktues; kjo llogaritje është bërë 
për secilin ofertues të suksesshëm dhe rezultatet janë përmbledhur.
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Praktikat më të mira tregojnë se një ndër mjetet themelore për të parandaluar korrupsionin, 
është shmangia e dhënies së një pjese të madhe të kontratave në duart e një operatori 
ekonomik të vetëm, ose në duart e një grupi të vogël operatorësh ekonomikë. Për këtë 
qëllim, koncentrimi i fituesit (x4) mat nëse një ofertues i vetëm apo një grup i limituar 
ofertuesish, marrin një pjesë të madhe të kontratave të një komune. Qëllimi kryesor i këtij 
treguesi është të shmangë koncentrimin e kontratave të mëdha sipas vlerës, në duart e një 
individi të vetëm me qëllim të parandalimit të korrupsionit. Një preferencë për kontrata me 
koncentrim të madh, tenton të shtrembërojë kushtet e tregut, dhe rrit gjasat për afera 
korruptive. Kodi i Praktikave më të Mira për Lehtësimin e Qasjes së NVM-ve në Kontratat e 
Prokurimit Publik të krijuar nga BE-ja, rekomandon se ndarja e kontratave të mëdha në 
kontrata më të vogla jo vetëm që mundëson pjesëmarrjen e ofertuesve të vegjël, por 
gjithashtu rrit shkallën e konkurrencës në të mirë të autoritetit kontraktues. 

Figura 13 paraqet rezultatet për komunat e mëdha në Kosovë, në këtë nën-indikator. Në 
këtë kategori, komuna e Prishtinës është komuna me rezultatin më të lartë (0.91), e ndjekur 
nga Peja (0.84) dhe Prizreni (0.82). Ndërkohë, komuna e Ferizajt ka rezultatin më të ulët në 
këtë kategori, 0.14. Ky rezultat i ulët, nënkupton që komuna e Ferizajt i ka ndarë 78% të 
kontratave të saj (në vlerë) vetëm një operatori ekonomik.    

Figura 13. Koncentrimi i Fituesit (x4) për Komunat e Mëdha 
Burimi: Vlerësimi origjinal i autorit 
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FIGURA 13. KONCENTRIMI I FITUESIT (X4) PËR KOMUNAT E MËDHA   

BURIMI: VLERËSIMI ORIGJINAL I AUTORIT
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Rezultatet e x-indexit nuk nënkuptojnë që procedurat e prokurimit të përdorura nga komunat 
janë ilegale. Duke u bazuar në parimet e tregut të lirë, është vendim i autoritetit kontraktues 
që të ndaj të gjitha kontratat një grupi të vogël operatorësh ekonomikë, apo një grupi më 
të madh. Megjithatë, në rastet kur kontratat ndahen vetëm tek një apo një grup i vogël i 
operatorësh ekonomikë, konkurrenca dëmtohet dhe ngriten dyshime për korrupsion. 

!
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FIGURA 14. KONCENTRIMI I FITUESIT (X4) PËR KOMUNAT E MESME 
BURIMI: VLERËSIMI ORIGJINAL I AUTORIT
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KOMUNAT E MESME

Figura 14 paraqet performancën e komunave të mesme në këtë nën-indikator. Komuna e Vushtrrisë dhe Suharekës ud-
hëheqin në këtë kategori, më një rezultat 0.90; të ndjekura nga Lipjani (0.89), Malisheva (0.88), dhe Vushtrria (0.86). Në 
anën tjetër, në këtë kategori komuna me performancën më të dobët është ajo e Rahovecit, me rezultat 0.05. Komuna e 
Rahovecit, në vlerë ka ndarë 88% të kontratave të saj vetëm një operatori ekonomik.
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FIGURA 15. KONCENTRIMI I FITUESIT (X4) PËR KOMUNAT E VOGLA     
BURIMI: VLERËSIMI ORIGJINAL I AUTORIT
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KOMUNAT E VOGLA

Sa i përket komunave të vogla, siç paraqitet në Figurën 15, Komuna e Obiliqit ka rezultatin më të lartë, 0.82. Në anën tjetër, 
në këtë kategori Komuna e Junikut është komuna me rezultatin më të ulët në këtë nën-indeks (0.002). Kjo nënkupton që 
Komuna e Junikut ka ndarë më shumë se 98% e kontratave (në vlerë) vetëm një operatori ekonomik. Rezultate shqetësuese 
në këtë kategori janë edhe ato të komunave të Parteshit (0.12) dhe Zveçanit (0.15).  
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X 5

NËN-INDEKSI  5:   
X5 – PJESËMARRJA E 

OFERTUESIT 

Qëllimi kryesor i nën-indeksit “Pjesëmarrja e ofertuesit 
(x5)”, është që të vlerësojë nivelin e konkurrueshmërisë, të 
bazuar në numrin e tenderëve që dorëzohen për çdo thirrje 
për tender. Një numër më i lartë i ofertave apo tenderëve 
të pranuar për një thirrje të caktuar, nënkupton që ka më 
shumë konkurrencë, dhe si rezultat kualitet më të lartë për 
çmimin e ofruar. Ky nën-indeks, monitoron nivelin e konkur-
rencës për çdo kontratë, dhe ndëshkon thirrjet për tender 
të cilat pranojnë një numër jashtëzakonisht të ulët të ten-
derëve. Me fjalë tjera, qëllimi i këtij nën-indeksi është që të 
rrisë konkurrencën duke i inkurajuar zyrtarët e prokurimit të 
komunave që të shmangin gabimet si përgatitja e thirrjeve 
për tender me specifika dhe kritere që mund ti përmbushin 
vetëm një grup i caktuar i ofertuesve, duke përjashtuar të 

tjerët. Për këtë arsye, ky nën-indeks krahason numrin e ten-
derëve të pranuar për një thirrje të caktuar, me mesataren 
e numrit të tenderëve të pranuar për llojin e kontratës. Në 
këtë model, llojet e kontratës që janë përfshirë në moni-
torim dhe vlerësim janë: Kontratë e Furnizimit, Kontratë e 
Shërbimeve, dhe Kontratë e Punës.

Figura 16 paraqet performancën e komunave të mëdha në 
këtë nën-indikator. Komuna e Gjakovës prin në këtë kategori 
me një rezultat prej 0.92; e ndjekur nga komuna e Ferizajt 
(0.90) dhe Prishtinës (0.86). Në ndërkohë, komuna e Poduje-
vës ka rezultatin më të ulët në këtë kategori, 0.34. 

Pjesëmarrja e ofertuesit (x5)  ky indikator llogaritet përmes një procesi dy hapësh.  
Në hapin e parë, niveli i konkurrencës vlerësohet për secilën kontratë, ku nën-indikatori “k” krahason numrin 
e tenderëve të dorëzuar për një thirrje të caktuar për tender, me mesataren e numrit të tenderëve për llojin e 
kontratës. Formula për llogaritjen e indikatorit të pjesshëm “k” është siç paraqitet më poshtë: 

Hapi i dytë në llogaritjen tonë është llogaritja e indikatorit agregat si shumë e ponderuar e indikatorëve k në të 
gjitha kontratat e dhëna nga autoriteti përkatës kontraktues. Çmimi i dhënë i çdo kontrate përdoret si pesha e 
tij, me qëllim të theksimit të rezultateve të indikatorëve për kontratat më të mëdha. 
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FIGURA 16. PJESËMARRJA E OFERTUESIT (X5) PËR KOMUNAT E MËDHA     

BURIMI: VLERËSIMI ORIGJINAL I AUTORIT
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Rezultatet e x-indexit nuk nënkuptojnë që procedurat e prokurimit të përdorura nga komunat 
janë ilegale. Është legale dhe e pranueshme që autoritetet kontraktuese të pranojnë vetëm 
një ofertë për një tender. Megjithatë, sa më i ulët numri i ofertave, aq më e ulët konkurrenca 
dhe kualiteti i ofertave. 

!
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FIGURA 17. PJESËMARRJA E OFERTUESIT (X5) PËR KOMUNAT E MESME  
BURIMI: VLERËSIMI ORIGJINAL I AUTORIT
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KOMUNAT E MESME

Siç mund të shihet në Figurën 17, komunat e Rahovecit (0.97) dhe e Graçanicës (0.96) kanë performuar më së miri në këtë 
nën-indikator. Në anën tjetër, komuna e Mitrovicës e Veriut ka rezultatin më të ulët (0.10), në këtë kategori. 



NJËSIA MATËSE E PROKURIMIT PUBLIK NË KOSOVË X-INDEX  |  35

FIGURA 18. PJESËMARRJA E OFERTUESIT (X5) PËR KOMUNAT E VOGLA      
BURIMI: VLERËSIMI ORIGJINAL I AUTORIT
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KOMUNAT E VOGLA

Nga komunat e vogla, Obiliqi ka performuar më së miri me rezultat 0.82. Në anën tjetër, komunat me performancën më të 
dobët janë Leposaviqi dhe Zveçani, me rezultatin minimal 0. Në pesë njoftimet për kontratë që Komuna e Leposaviqit ka 
pasur gjatë periudhës raportuese, ka pranuar vetëm një ofertë për secilën prej tyre.
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X 6

NËN-INDEKSI 6:   
X6 – MJETET PRO 
-KONKURRENCËS

Konkurrenca luan faktor kyç në ngritjen e vlerës së parasë 
të taksapaguesve. Ky nën-indeks, vlerëson se deri në çfarë 
mase secila komunë përdor mjetet opcionale pro-konkur-
rencës, kryesisht përmes: ndarjes së kontratave në lote, 
vazhdimit të afatit për dorëzimin e tenderit (përmes pro-
cedurave të duhura të korrigjimit të cilat nuk ndikojnë neg-
ativisht në nën-indikatorin x3), dhe vlerësimin e kritereve të 
dhënies së kontratës për nga kualiteti (jo vetëm çmimi më 
i ulët). Ndarja e kontratës në lote, i mundëson autoriteteve 
kontraktuese që të sigurojnë konkurrencë të mjaftueshme 
për çdo element të prokurimit. Ky instrument, po ash-
tu lehtëson qasjen e NVM-ve në kontrata publike, pasi që 
zvogëlon kualifikimet e kërkuara, dhe ndan punët më të 
thjeshta nga ato më të ndërlikuara që mund të realizohen 
nga një grup më i gjerë i ofertuesve. Në ndërkohë, vazhdimi 
apo zgjatja e afatit për aplikim për kontratë, ju jep më shumë 
kohë operatorëve ekonomik për të përgatitur ofertën e tyre 
më në detaje, dhe po ashtu ngrit shanset që një numër më i 
madh i ofertuesve të aplikojnë dhe të hyjnë në konkurrencë 

për kontratë. Indikatori i fundit në këtë nën-indeks, vlerësi-
mi i tenderëve jo vetëm nga çmimi më i ulët por edhe për 
nga kualiteti, ka për qëllim që të ngris konkurrencën mbi 
një luftë të thjeshtë për kualitetin dhe çmimin më të ulët. 
Me fjalë tjera, nën-indeksi Mjetet pro-konkurrencës, shpër-
blen komunat të cilat implementojnë këto aktivitete shtesë 
të cilat tejkalojnë obligimet e tyre ligjore, dhe si rezultat 
mbështesin një ambient më konkurrues në prokurim publik.

Figura 19 paraqet rezultatet e komunave të mëdha për 
nën-indikatorin “Mjetet pro-konkurrencës (x6)”. Komuna 
me performancën më të mirë në këtë kategori, dhe që më 
së shumti nxit konkurrencën përmes mjeteve pro-konkur-
rencës, është Komuna e Gjakovës, më rezultat 0.79. Ndër-
kohë, Komuna e Mitrovicës ka rezultatin më të ulët në këtë 
nën indeks, 031. 

Mjetet pro-konkurrencës (x6)  tregon se deri në çfarë mase autoriteti kontraktues përdor mënyrat opcionale 
që ndikojnë në rritjen e konkurrencës në prokurim publik. 

Formula në vazhdim përdoret për kalkulimin e këtij nën-indikatori:

 

 

te raporti shqip 
faqe 36 edhe 64 te x6shi, formulen me ndrec, qata qe osht ne raport me zavendsu me qita ma poshte: 

 

 

𝑥𝑥6

= ( 𝑛𝑛𝑛𝑛.  i kontratave të ndara në pjesë +  𝑛𝑛𝑛𝑛.  𝑖𝑖 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑣𝑣ℎ𝑑𝑑𝑖𝑖𝑚𝑚 𝑘𝑘ë afatit për aplikim +  𝑛𝑛𝑛𝑛.  𝑖𝑖 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑘𝑘ë cilat për kriter të dhënies kanë kualitetin 
3 𝑥𝑥 𝑛𝑛𝑛𝑛. i kontratave  )

1/2
 

 

 

 

faqe 48 dhe 65, te x9shi formulen me zavendsu me qita ma poshte 

 

𝑁𝑁𝑁𝑁.𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑝𝑝ë𝑁𝑁 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑁𝑁𝑘𝑘𝑛𝑛ë 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛 𝑛𝑛ë përshpejtuar
𝑁𝑁𝑁𝑁.  𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 për kontratë  

 

 

 

 

te raporti anglisht 
qet formule e update vec ne faqe 64, te x6shi 

 

𝑥𝑥6

= ( 𝑛𝑛𝑛𝑛.  𝑘𝑘𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑘𝑘 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘𝑐𝑐 + 𝑛𝑛𝑛𝑛.  𝑐𝑐𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘𝑐𝑐 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑘𝑘ℎ 𝑘𝑘𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑑𝑑𝑘𝑘𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘𝑑𝑑𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛𝑘𝑘𝑐𝑐 + 𝑛𝑛𝑛𝑛. 𝑘𝑘𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘𝑐𝑐 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑒𝑒𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑐𝑐𝑖𝑖𝑛𝑛𝑢𝑢 𝑞𝑞𝑒𝑒𝑘𝑘𝑠𝑠𝑖𝑖𝑘𝑘𝑞𝑞 𝑏𝑏𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑖𝑖𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑖𝑖𝑘𝑘
3 𝑥𝑥 𝑛𝑛𝑛𝑛. 𝑘𝑘𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘𝑐𝑐   )

1/2
 

 

 

faqe 48 dhe faqe 64 e update formulen te x9shi 

 

𝑁𝑁𝑛𝑛.  𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑁𝑁𝑘𝑘𝑐𝑐𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛ℎ𝑘𝑘𝑛𝑛 ℎ𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑢𝑢𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛𝑁𝑁𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑛𝑛𝑐𝑐𝑛𝑛𝑢𝑢𝑢𝑢𝑁𝑁𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑁𝑁𝑛𝑛.𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑁𝑁𝑘𝑘𝑐𝑐𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛
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FIGURA 19. MJETET PRO-KONKURRENCËS (X6) PËR KOMUNAT E MËDHA     
BURIMI: VLERËSIMI ORIGJINAL I AUTORIT
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Rezultatet e x-indexit nuk nënkuptojnë që procedurat e prokurimit të përdorura nga 
komunat janë ilegale. Ndarja e kontratave në lote, vazhdimi i afatit për aplikim dhe vlerësimi 
i tenderëve nga kualiteti, janë të gjitha aktivitete që ngrisin konkurrencën ndërmjet 
operatorëve ekonomik. Edhe pse përdorimi i këtyre aktivitete nuk është i obligueshëm, 
megjithatë sa më i ulët rezultati në këtë nën-indikatorë, aq më të ulët përpjekjet e autoritetit 
kontraktues për të ngritur konkurrencën. 

!
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FIGURA 20. MJETET PRO-KONKURRENCËS (X6) PËR KOMUNAT E MESME   
BURIMI: VLERËSIMI ORIGJINAL I AUTORIT
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KOMUNAT E MESME

Ashtu siç është paraqitur në Figurën 20, nga komunat e mesme, Dragashi ka rezultatin më të lartë 0.82; ndjekur nga Istogu 
0.79. Në anën tjetër, Komuna e Mitrovicës së Veriut ka rezultatin më të dobët në këtë kategori, 0.30. 
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FIGURA 21. MJETET PRO-KONKURRENCËS (X6) PËR KOMUNAT E VOGLA
BURIMI: LLOGARITJET E AUTORËVE
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KOMUNAT E VOGLA

Figura 21 paraqet rezultatet për komunat e vogla, për këtë nën-indeks. Në këtë kategori, Novobërda është komuna që nxit 
më së shumti konkurrencën, me rezultat 0.75. Në anën tjetër, Komuna e Parteshit ka rezultatin më të ulët të mundshëm, 
0. Kjo nënkupton që Komuna e Parteshit nuk ka përdorur asnjë mjet pro-konkurrencës. Megjithatë, duhet përmendur se 
komunat e vogla kanë buxhet më të vogël dhe si rezultat një numër më i vogël i kontratave pritet të ndahen. Për shembull, 
Komuna e Parteshit ka ndarë vetëm tri kontrata, përgjatë periudhës raportuese gjashtë-mujore. 
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X 7

NËN INDEKSI 7:   
X7 – SHKELJET LIGJORE 

Ligjshmëria e vendimeve të prokurimit publik, është kusht 
paraprak dhe i domosdoshëm për praktikat më të mira. 
Shkeljet e shpeshta nga një komunë, mund të vejnë në pikë-
pyetje autoritetin e komunës dhe vendimet e saj në sy të 
operatorëve ekonomik. Po ashtu, shkeljet ligjore afektojnë 
efikasitetin, sepse sa më i lartë numri i shkeljeve, aq më 
i lartë jo-efikasiteti i komunave në dhënie apo nënshkrim 
të kontratës me operatorë ekonomik. Nën-indeksi Shkeljet 
ligjore (x7), pasqyron numrin e shkeljeve të komunave, të 
gjykuara nga Organi për Shqyrtim i Prokurimit (OSHP), organ 
ky i autorizuar për mbikëqyrjen e ligjshmërisë së praktikave 
të prokurimit publik, të autoriteteve kontraktuese.

Nga komunat e mëdha, ashtu siç është paraqitur në Fig-
urën 22, Mitrovica, Podujeva dhe Peja kanë arritur rezultatin 
maksimal 1, në këtë nën-indikator. Kjo nënkupton se këto 
komuna nuk kanë asnjë shkelje të gjykuar nga OSHP-ja. Në 
ndërkohë, Komuna e Gjilanit ka një rezultat të ulët, prej 0.18. 
Nga 13 njoftime për dhënie të kontratës që ka pasur komuna 
e Gjilanit, 6 prej tyre apo 45%, janë shpallur si të pa-ligjshme 
nga OSHP-ja. 

Shkeljet Ligjore (x7)  ky indikator matet përmes numrit të shkeljeve ligjore gjatë procedurave të prokurimit 
nga ana e autoritetit kontraktues (komunës), të ndarë me numrin e njoftimeve për dhënie të kontratave nga 
komuna. Për të vlerësuar këtë indikator, shfletohen të gjitha vendimet e OSHP-së, ku fokusi vihet tek shkeljet 
ligjore të gjykuara nga OSHP-ja. Formula e përdorur për të llogaritur këtë indikator është si më poshtë:  

34 

NËN INDEKSI 7: X7 – Shkeljet Ligjore 

𝑥𝑥𝑥𝑥7 = 1 −  �
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑘𝑘ë 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣𝑛𝑛𝑛𝑛𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘  𝑛𝑛𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘ë 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑘𝑘ë prokurimit publik

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
�
1/4

Ligjshmëria e vendimeve të prokurimit publik, është kusht paraprak dhe i domosdoshëm për 
praktikat më të mira. Shkeljet e shpeshta nga një komunë, mund të vejnë në pikëpyetje 
autoritetin e komunës dhe vendimet e saj në sy të operatorëve ekonomik. Po ashtu, shkeljet 
ligjore afektojnë efikasitetin, sepse sa më i lartë numri i shkeljeve, aq më i lartë jo-efikasiteti 
i komunave në dhënie apo nënshkrim të kontratës me operatorë ekonomik. Nën-indeksi 
Shkeljet ligjore (x7), pasqyron numrin e shkeljeve të komunave, të gjykuara nga Organi për 
Shqyrtim i Prokurimit (OSHP), organ ky i autorizuar për mbikëqyrjen e ligjshmërisë së 
praktikave të prokurimit publik, të autoriteteve kontraktuese. 

Nga komunat e mëdha, ashtu siç është paraqitur në Figurën 22, Mitrovica, Podujeva dhe Peja 
kanë arritur rezultatin maksimal 1, në këtë nën-indikator. Kjo nënkupton se këto komuna 
nuk kanë asnjë shkelje të gjykuar nga OSHP-ja. Në ndërkohë, Komuna e Gjilanit ka një 
rezultat të ulët, prej 0.18. Nga 13 njoftime për dhënie të kontratës që ka pasur komuna e 
Gjilanit, 6 prej tyre apo 45%, janë shpallur si të pa-ligjshme nga OSHP-ja.  

Figura 22 Shkeljet Ligjore (x7) për Komunat e Mëdha 
Burimi: Llogaritjet e autorëve 

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00

x7



NJËSIA MATËSE E PROKURIMIT PUBLIK NË KOSOVË X-INDEX  |  41

FIGURA 22. SHKELJET LIGJORE (X7) PËR KOMUNAT E MËDHA      
BURIMI: LLOGARITJET E AUTORËVE
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Rezultatet e x-indexit nuk nënkuptojnë që procedurat e prokurimit të përdorura nga komunat 
janë ilegale. Një numër i shpeshtë i vendimeve të OSHP-së kundër komunave, ka ndikim 
negativ në efikasitetin e komunave dhe mund të ngris pyetje rreth aftësisë së zyrtarëve të 
prokurimit kur marrin vendimeve, të cilat gjykohen si shkelje ligjore nga OSHP-ja. 

!
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FIGURA 23. SHKELJET LIGJORE (X7) PËR KOMUNAT E MESME    
BURIMI: LLOGARITJET E AUTORËVE
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KOMUNAT E MESME

Ndërsa, komunat e mesme të renditura nga Dragashi deri tek Shtërpca në Figurën 23, nuk kanë pasur asnjë shkelje të 
gjykuar nga OSHP-ja, dhe si rezultat kanë arritur rezultatin maksimal 1 në këtë nën-indikator. Në anën tjetër, Komuna e 
Vitisë ka rezultatin më të ulët në këtë kategori, 0.36. 
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FIGURA24. SHKELJET LIGJORE (X7) PËR KOMUNAT E VOGLA
BURIMI: LLOGARITJET E AUTORËVE
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KOMUNAT E VOGLA

Figura 24 paraqet gjetjet për komunat e vogla në këtë nën-indikator. Krahasuar me komunat e mëdha dhe të mesme, komu-
nat e vogla në këtë nën-indikator kanë performuar më mirë. Dy të tretat ose 66% e komunave të vogla nuk kanë pasur asnjë 
shkelje të gjykuar kundër tyre nga OSHP-ja. Kjo është e kuptueshme kur merret parasysh fakti se komunat e vogla kanë 
buxhet më të vogël, dhe rrjedhimisht aktiviteteve më të pakta të prokurimit. Komunat nga Hani i Elezit deri tek Zveçani në 
Figurën 24 kanë arritur rezultat maksimal 1 në këtë nën-indikator. Në ndërkohë, edhe pse Komuna e Junikut ka buxhet më 
të vogël dhe aktivitete më të pakta të prokurimit, tri nga pesë kontratat e dhëna i janë dërguar në OSHP, me ç ‘rast OSHP-ja 
ka gjetur shkelje dhe i ka gjykuar si të tilla. Për këtë arsye, Komuna e Junikut renditet në fund të kategorisë së komunave 
të vogla, me rezultatin më të ulët 0.12. 
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X 8

NËN-INDEKSI 8:   
X8 – PROCESI I PLANIFIKIMIT 

TË PROKURIMIT

Procesi i planifikimit të prokurimit (x8) vlerëson efikasitetin 
e komunave në procesin e planifikimit dhe realizimit, duke 
krahasuar vlerën fillestare të kontratës të vendosur nga ko-
muna në thirrje për tender (njoftim për kontratë), me vlerën 
finale të dhënies së kontratës. Qëllimi i këtij nën-indeksi 
është që të ngris efikasitetin e planifikimit të komunave kur 
vendosin vlerën e paraparë të kontratës, duke i nxitur ato 
të zvogëlojnë devijimin ndërmjet vlerës fillestare të vendo-
sur në njoftimin për kontratë, dhe asaj finale të dhënies së 
kontratës.   

Figura 25 paraqet gjetjet për komunat e mëdha për këtë 
nën-indikator. Komunat me diferencën më të vogël ndërm-
jet planifikimit dhe realizimit, dhe që si rrjedhojë renditen 
më së miri, janë Podujeva (0.80), e ndjekur nga Prizreni dhe 
Mitrovica, të dyja me rezultat 0.78. Ndërkohë, Komuna e 
Gjilanit ka rezultatin më të ulët (0.54) në këtë kategori.

Procesi i Planifikimit të Prokurimit (x8) kalkulohet përmes një procesi tre hapësh. 
Në hapin e parë matet devijimi në mes të vlerës së parashikuar të kontratës dhe vlerës së dhënies së kon-
tratës. Diferenca shprehet si përqindje duke e ndarë vlerën e devijimit me vlerën e parashikuar të kontratës 
ose me vlerën e dhënies së kontratës, varësisht se cila është më e vogël. 

Në hapin e dytë, planifikimi i vlerës së kontratës vlerësohet për çdo kontratë, me formulën e mëposhtme: 

Vlerësimi= 1-Devijimi (shprehur në përqindje)

Ndërsa, në hapin e tretë dhe të fundit, përdoret formula e mëposhtme:
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FIGURA 25. PROCESI I PLANIFIKIMIT TË PROKURIMIT (X8) PËR KOMUNAT E MËDHA       
BURIMI: LLOGARITJET E AUTORËVE
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Rezultatet e x-indexit nuk nënkuptojnë që procedurat e prokurimit të përdorura nga komunat 
janë ilegale. Nuk ka rregulla që përcaktojnë diferencën ndërmjet çmimit fillestar dhe atij 
të dhënies së kontratës. Megjithatë, sa më e vogël diferenca, aq më i lartë efikasiteti i 
autoriteve kontraktuese në procesin e planifikimit. 

!
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FIGURA 26. PROCESI I PLANIFIKIMIT TË PROKURIMIT (X8) PËR KOMUNAT E MESME      
BURIMI: LLOGARITJET E AUTORËVE
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KOMUNAT E MESME

Nga komunat e mesme, ashtu siç është paraqitur në Figurën 26, Komuna e Mitrovicës së Veriut ka performuar më së miri, 
me rezultatin më të lartë në këtë nën-indeks, 0,99. Ndërkohë, komuna më jo-efikase në këtë kategori sa i përket planifikimit 
dhe realizimit në aktivitete të prokurimit, del të jetë Skenderaji, me rezultat 0.14. 
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FIGURA 27. PROCESI I PLANIFIKIMIT TË PROKURIMIT (X8) PËR KOMUNAT E VOGLA
BURIMI: LLOGARITJET E AUTORËVE
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KOMUNAT E VOGLA

Figura 27, paraqet rezultatet për komunat e vogla. Komunat e Zveçanit dhe të Zubin Potokut kanë arritur rezultate të 
shkëlqyeshme në këtë nën-indikator, duke arritur rezultatin maksimal 1. Kjo nënkupton që këto dy komuna ishin tejet efi-
kase në planifikim, dhe thuajse nuk kishin aspak diferencë ndërmjet procesit të planifikimit dhe realizimit. Në anën tjetër, 
në këtë kategori Komuna e Parteshit ka rezultatin më të ulët 0.18. Duhet të theksohet se edhe pse Komuna e Parteshit ka 
dhënë vetëm një numër të vogël kontratash (tri), prapë udhëheq si njëra nga komunat më jo-efikase në planifikim, dhe si 
rezultat renditet si njëra ndër performuesit më të dobët. 
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X 9

NËN-INDEKSI 9:   
X9 – AFATI KOHOR

Përcaktimi i afatit të fundit për aplikim për një thirrje pub-
like, dhe i kohës në dispozicion të operatorëve ekonomik, 
është një proces që ndikon në kualitetin e ofertës së përgat-
itur nga operatorët ekonomik, si dhe konkurrencën ndërmjet 
tyre. Varësisht nga lloji, madhësia dhe procedura e Njoftimit 
për Kontratë, përdorimi i afatit kohor është i përcaktuar qa-
rtë në Ligjin për Prokurim Publik. Neni 44. i Ligjit të Kosovës 
për Prokurim Publik thotë: “Çfarëdo afati kohor i caktuar 
nga autoriteti kontraktues për pranimin e tenderëve, ose 
kërkesave për pjesëmarrje duhet të jetë i mjaftueshëm 
për t’iu dhënë operatorëve të interesuar ekonomik, kohë të 
mjaftueshme për të përgatitur dhe dorëzuar dokumentet në 
fjalë.” Megjithatë, Neni 46. po ashtu përcakton që autoritetet 
kontraktuese, në këtë rast komunat, janë të lejuara të për-
dorin rregulla dhe procedura të veçanta kohore, si Afate të 
Përshpejtuara Kohore, në rastet e urgjencave apo rretha-
nave tjera të ngjashme. 

Nën-indeksi “Afati kohor (x9)”, vlerëson se deri në çfarë 
mase komunat përdorin afatin e përshpejtuara kohore, kur 
bëjnë thirrje publike përmes Thirrjes për Kontratë. Komunat 

të cilat përdorin shpesh Procedurën e Përshpejtuar Kohore, 
mes tjerash, dëmtojnë konkurrencën, pasi që nuk lënë kohë 
të mjaftueshme në dispozicion të operatorëve ekonomik 
për të përgatitur ofertat e tyre në mënyrën më të mirë të 
mundshme. Po ashtu, përdorimi i shpeshtë i kësaj proce-
dure, mund të ngris dyshime për afera korruptive, pasi që 
informacioni lidhur me specifikat e një produkti apo shër-
bimi të caktuar që planifikohet të blihet, mund të plasohet 
paraprakisht nga zyrtarët e prokurimit tek një operatorë 
ekonomik i favorizuar.

Në përgjithësi nga 38 komunat, rezultatet tregojnë se 28 
komuna apo 71% e komunave, kanë përdorur të paktën 
një herë procedurën e përshpejtuar. Ndërkohë, Figura 26 
paraqet rezultatet e komunave të mëdha për këtë nën-in-
dikator. Komuna e Pejës ka rezultatin më të lartë, 0.87. Në 
anën tjetër, Komuna e Gjilanit është komuna e cila ka për-
dorur më së shpeshti këtë procedurë, dhe si rezultat ren-
ditet në fund të kësaj kategorie komunash, me rezultat 0.37. 

Afati Kohor (x9) kalkulohet si shuma e të gjitha njoftimeve për kontratë që kanë përdorur afatin e përshpe-
jtuar, pjesëtuar me numrin total të njoftimeve për kontratë. Formula për të llogaritur indikatorin  x9 është: 

 

 

te raporti shqip 
faqe 36 edhe 64 te x6shi, formulen me ndrec, qata qe osht ne raport me zavendsu me qita ma poshte: 

 

 

𝑥𝑥6

= ( 𝑛𝑛𝑛𝑛.  i kontratave të ndara në pjesë +  𝑛𝑛𝑛𝑛.  𝑖𝑖 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑣𝑣ℎ𝑑𝑑𝑖𝑖𝑚𝑚 𝑘𝑘ë afatit për aplikim +  𝑛𝑛𝑛𝑛.  𝑖𝑖 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑘𝑘ë cilat për kriter të dhënies kanë kualitetin 
3 𝑥𝑥 𝑛𝑛𝑛𝑛. i kontratave  )

1/2
 

 

 

 

faqe 48 dhe 65, te x9shi formulen me zavendsu me qita ma poshte 

 

𝑁𝑁𝑁𝑁.𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑝𝑝ë𝑁𝑁 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑁𝑁𝑘𝑘𝑛𝑛ë 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛 𝑛𝑛ë përshpejtuar
𝑁𝑁𝑁𝑁.  𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 për kontratë  

 

 

 

 

te raporti anglisht 
qet formule e update vec ne faqe 64, te x6shi 

 

𝑥𝑥6

= ( 𝑛𝑛𝑛𝑛.  𝑘𝑘𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑘𝑘 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘𝑐𝑐 + 𝑛𝑛𝑛𝑛.  𝑐𝑐𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘𝑐𝑐 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑘𝑘ℎ 𝑘𝑘𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑑𝑑𝑘𝑘𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘𝑑𝑑𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛𝑘𝑘𝑐𝑐 + 𝑛𝑛𝑛𝑛. 𝑘𝑘𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘𝑐𝑐 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑒𝑒𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑐𝑐𝑖𝑖𝑛𝑛𝑢𝑢 𝑞𝑞𝑒𝑒𝑘𝑘𝑠𝑠𝑖𝑖𝑘𝑘𝑞𝑞 𝑏𝑏𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑖𝑖𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑖𝑖𝑘𝑘
3 𝑥𝑥 𝑛𝑛𝑛𝑛. 𝑘𝑘𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘𝑐𝑐   )

1/2
 

 

 

faqe 48 dhe faqe 64 e update formulen te x9shi 

 

𝑁𝑁𝑛𝑛.  𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑁𝑁𝑘𝑘𝑐𝑐𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛ℎ𝑘𝑘𝑛𝑛 ℎ𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑢𝑢𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛𝑁𝑁𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑛𝑛𝑐𝑐𝑛𝑛𝑢𝑢𝑢𝑢𝑁𝑁𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑁𝑁𝑛𝑛.𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑁𝑁𝑘𝑘𝑐𝑐𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛
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FIGURA 28. AFATI KOHOR (X9) PËR KOMUNAT E MËDHA 
BURIMI: LLOGARITJET E AUTORËVE
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Rezultatet e x-indexit nuk nënkuptojnë që procedurat e prokurimit të përdorura nga komunat 
janë ilegale. Përdorimi i afatit të përshpejtuar kohor është i lejuar me Nenin 44. të Ligjit 
të Kosovës për Prokurim Publik, i cili rekomandon përdorin e këtij afati kohor në raste të 
veçanta siç janë emergjencat dhe raste tjera. Megjithatë, një përdorim i shpeshtë i këtij afati 
dëmton konkurrencën. 

!
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FIGURA 29. AFATI KOHOR (X9) PËR KOMUNAT E MESME  
BURIMI: LLOGARITJET E AUTORËVE
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KOMUNAT E MESME

Kur jemi tek komunat e mesme, ashtu siç është paraqitur në Figurën 29, komunat nga Dragashi deri tek Kaçaniku, nuk 
kanë përdorur afatin e përshpejtuar kohor në asnjë rast, dhe kanë arritur rezultatin maksimal 1. Në anën tjetër, në këtë 
kategori, Komuna e Mitrovicës së Veriut ka rezultatin më të ulët (0.52), në këtë nën-kategori.  
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FIGURA 30. AFATI KOHOR (X9) PËR KOMUNAT E VOGLA 
BURIMI: LLOGARITJET E AUTORËVE
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KOMUNAT E VOGLA

Figura 30 paraqet rezultatet për komunat e vogla. Komunat nga Hani i Elezit deri tek Ranillugu, kanë arritur rezultatin 
maksimal 1 duke mos përdorur asnjëherë këtë afat kohor, dhe si rrjedhojë renditen më së miri në këtë kategori. Ndërkohë, 
Komuna e Zubin Potokut është performuesi më i dobët, me një rezultat 0.08. Nga gjithsej 13 njoftime për kontratë sa ka 
pasur kjo komunë, në 11 prej tyre apo 85% të rasteve, e ka përdorur afatin e përshpejtuar kohor.  
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X 10

NËN-INDEKSI 10:   
X10 – PROFILI I FURNIZUESIT

Qasja në historinë dhe performancën e kaluar të operatorëve 
ekonomik të cilët fitojnë kontrata publike, është një mjet 
tejet i rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit. Nën-in-
deksi “Profili i furnizuesit (x10)”, synon të identifikojë profi-
let e operatorëve ekonomik. Sa i përket transparencës dhe 
llogaridhënies, ky është një indikator tejet i rëndësishëm. 
Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës (ARBK), 
është institucion përgjegjës për ofrimin e informatave të 
tilla, megjithatë kur është fjala për historinë financiare dhe 
menaxheriale të operatorëve ekonomik, jep informata të 
kufizuara. Rreziqet për korrupsion rriten në rastet kur op-
eratorët ekonomik fitojnë kontratë publike menjëherë, ose 
disa muaj pas regjistrimit të biznesit të tyre në ARBK. Për 
këtë arsye, operatorët ekonomik të cilët fitojnë kontratë nga 
komuna brenda periudhës 6 mujore pas regjistrimit të tyre 
në ARBK, ndëshkohen nga ky nën-indeks. 

Një element tjetër që ky nën-indeks synon ta trajtojë, është 
nën-kontraktimi nga operatorët ekonomik. Operatorët 
ekonomik, pasi që arrijnë ti përmbushin kriteret e vendo-
sura nga komuna për një thirrje specifike, dhe pasi fitojnë 
kontratën, mund të nënkontraktojnë operatorë më të vegjël 
të cilët mund të mos kenë aftësitë e duhura për të përm-
bushur kriteret e kërkuara nga autoriteti kontraktues, dhe 
për të kryer detyrat e caktuara. Prandaj, në raste të tilla 
kur operatorët ekonomik nën-kontraktojnë më shumë se 
gjysmën apo 50% të vlerës së kontratës, ndëshkohen nga 
ky nën-indeks.

Të gjeturat tregojnë se nga të 11 nën-indikatorët, të gjitha 
komunat kanë performuar më së miri në këtë nën-indika-
tor, me një rezultat mesatar 0.98. Figura 31 paraqet per-
formancën e komunave të mëdha në nën indikatorin “Profili 
i furnizuesit (x10)”, ku të gjitha komunat në këtë kategori 
kanë arritur rezultatin maksimal 1. 

Profili i Furnizuesit (x10) ky indikator synon të identifikojë profilet e operatorëve ekonomikë ose furnizu-
esve.  Indikatori vlerëson operatorët ekonomikë në bazë të një sistemi vlerësues. Për shembull, një vlerë 
maksimale 1 ju jepet operatorëve ekonomikë pa asnjë efekt negativ, përderisa një vlerë 0.5 ju jepet oper-
atorëve me dy efekte negative. Efekte negative ju jepen operatorëve të cilët janë kontraktuar nga komuna 
brenda një periudhe gjashtëmujore pasi janë themeluar në Agjencinë Kosovare të Regjistrimit të Biznesit 
(ARBK) ndëshkohen nga ky indikator. 

Mesatarja aritmetike e vlerësimit për secilin operator ekonomik llogaritet në hapin e parë dhe zbatohet 
formula e mëposhtme: 

43 

NËN-INDEKSI 10: X10 – Profili i furnizuesit 

        X10= ∑(𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑛𝑛𝑛𝑛ës 𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ësimi mesatar aritmetik i operatorit ekonomik)
∑𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑛𝑛𝑛𝑛ës

Qasja në historinë dhe performancën e kaluar të operatorëve ekonomik të cilët fitojnë 
kontrata publike, është një mjet tejet i rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit. Nën-
indeksi “Profili i furnizuesit (x10)”, synon të identifikojë profilet e operatorëve ekonomik. Sa 
i përket transparencës dhe llogaridhënies, ky është një indikator tejet i rëndësishëm. 
Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës (ARBK), është institucion përgjegjës për 
ofrimin e informatave të tilla, megjithatë kur është fjala për historinë financiare dhe 
menaxheriale të operatorëve ekonomik, jep informata të kufizuara. Rreziqet për korrupsion 
rriten në rastet kur operatorët ekonomik fitojnë kontratë publike menjëherë, ose disa muaj 
pas regjistrimit të biznesit të tyre në ARBK. Për këtë arsye, operatorët ekonomik të cilët 
fitojnë kontratë nga komuna brenda periudhës 6 mujore pas regjistrimit të tyre në ARBK, 
ndëshkohen nga ky nën-indeks.  

Një element tjetër që ky nën-indeks synon ta trajtojë, është nën-kontraktimi nga operatorët 
ekonomik. Operatorët ekonomik, pasi që arrijnë ti përmbushin kriteret e vendosura nga 
komuna për një thirrje specifike, dhe pasi fitojnë kontratën, mund të nënkontraktojnë 
operatorë më të vegjël të cilët mund të mos kenë aftësitë e duhura për të përmbushur 
kriteret e kërkuara nga autoriteti kontraktues, dhe për të kryer detyrat e caktuara. Prandaj, 
në raste të tilla kur operatorët ekonomik nën-kontraktojnë më shumë se gjysmën apo 50% 
të vlerës së kontratës, ndëshkohen nga ky nën-indeks. 

Të gjeturat tregojnë se nga të 11 nën-indikatorët, të gjitha komunat kanë performuar më së 
miri në këtë nën-indikator, me një rezultat mesatar 0.98. Figura 31 paraqet performancën e 
komunave të mëdha në nën indikatorin “Profili i furnizuesit (x10)”, ku të gjitha komunat në 
këtë kategori kanë arritur rezultatin maksimal 1.  
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FIGURA 31. PROFILI I BLERËSI (X10) PËR KOMUNAT E MËDHA  
BURIMI: LLOGARITJET E AUTORËVE
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Rezultatet e x-indexit nuk nënkuptojnë që procedurat e prokurimit të përdorura nga komunat 
janë ilegale. Procesi gjatë të cilit operatorët ekonomikë marrin kontratë brenda periudhës 
gjashtë mujore në të cilën regjistrohen në ARBK, është komplet legjitim. Në fakt, dokumenti 
i KRPP-së ‘Rregullat dhe Udhëzuesi Operativ për Prokurim Publik’, specifikisht Neni 26.4, 
i inkurajon autoritetet kontraktuese që të përkrahin operatorët e rinjë ekonomikë, duke 
rekomanduar që të formulojnë kërkesa minimale që nuk përjashtojnë operatorët e rinjë 
ekonomikë nga aplikimi. Megjithatë, ka raste kur operatorët e rinjë ekonomikë të sapo 
regjistruar, pa kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara marrin kontratë, gjë që mund të jetë 
tregues i një bashkëpunimi me autoritetin kontraktues, dhe këtë gjë synon ta luftoj ky nën-
indikator. 

!
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FIGURA 32. PROFILI I BLERËSI (X10) PËR KOMUNAT E MESME   
BURIMI: LLOGARITJET E AUTORËVE
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KOMUNAT E MESME

Ndërkohë siç paraqitet në Figurën 32, komunat e mesme po ashtu kanë performuar mirë në këtë nën-indikator. Me për-
jashtim të Malishevës që ka rezultat 0.85, të gjitha komunat e mbetura në këtë kategori kanë rezultat mbi 0.97. 
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FIGURA 33. PROFILI I BLERËSIT (X10) PËR KOMUNAT E VOGLA  
BURIMI: LLOGARITJET E AUTORËVE
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KOMUNAT E VOGLA

Komunat e vogla po ashtu kanë performuar mirë në këtë nën-indeks. Me përjashtim të Ranillugut që ka rezultat 0.86, të 
gjitha komunat e mbetura kanë arritur rezultat mbi 0.96, ashtu siç edhe paraqitet në Figurën 33. 
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X 11

NËN-INDEKSI 11:   
X11 – OFRIMI 

DHE KUALITETI I 
INFORMACIONIT

Gatishmëria për të ofruar informacion, është njëri prej 
treguesve kryesor për një qeverisje transparente dhe llog-
aridhënëse. Një përgjigje e menjëhershme dhe e komplet-
uar ndaj një kërkese për informatë publike, nënkupton që 
autoriteti kontraktues në këtë rast komuna, posedon infor-
matën e kërkuar, dhe është e gatshme ta ofrojë atë kur kër-
kohet. “Ofrimi dhe kualiteti i informacionit (x11)” vlerëson 
kualitetin dhe afatin kohor të ofrimit të informatës nga ko-
muna, në momentin kur bëhen kërkesat për qasje në doku-
mente ose informata. Në mënyrë që të vlerësohet kualiteti 
dhe koha e përgjigjes së ofruar nga komuna, 38 komunave u 
janë dërguar kërkesa elektronike përmes email-it, për qasje 
në dokumente publike. Përgjigjet e dhëna nga komunat janë 
vlerësuar në bazë të kohës kur është kthyer përgjigja, dhe 
kualitetit të saj. Një kërkesë për qasje fizike në kontrata të 
zgjedhura rastësisht, iu është dërguar 38 komunave.

Të gjeturat në këtë nën-indikatorë, tregojnë se komunat e 
mëdha dhe të mesme, janë shumë më transparente dhe 
llogaridhënëse ato të voglat. 75% e komunave të vogla nuk 
janë përgjigjur fare në kërkesa që u janë bërë për qasje në 
dokumente (kontrata).

Figura 34 paraqet rezultatet për komunat e mëdha në këtë 
nën-indikator. Komuna e Ferizajt, Gjakovës dhe Pejës, kanë 
bashkëpunuar plotësisht, duke dhënë informata të plota 
brenda afatit kohor 7 ditor, të përcaktuar në Nenin 7, të Ligjit 
për Qasje në Dokumente Publike.  Prandaj, këto tri komuna 
kanë arritur rezultatin maksimal 1. Në anën tjetër, komuna 
e Podujevës nuk është përgjigjur fare, dhe është vlerësuar 
me rezultatin minimal 0.  

Ofrimi dhe kualiteti i informacionit (x11) vlerëson cilësinë dhe afatin kohor të përgjigjes së zyrave të 
prokurimeve të komunave atëherë kur bëhen kërkesa për qasje në dokumente ose informacione. Për 
shembull, një rezultat maksimal prej 100 pikëve ju jepet komunave të cilat japin informacion të plotë brenda 
afatit 7 ditor të paraparë me ligj, përderisa një rezultat minimal 0, ju jepet komunave që përgjigjen fare. 
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FIGURA 34. OFRIMI DHE KUALITETI I INFORMACIONIT (X11) PËR KOMUNAT E MËDHA  
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FIGURA 35. OFRIMI DHE KUALITETI I INFORMACIONIT (X11) PËR KOMUNAT E MESME    
BURIMI: LLOGARITJET E AUTORËVE
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KOMUNAT E MESME

Siç është prezantuar në Figurën 35, komunat e mesme nga Gllogovci deri tek Shtërpca, kanë bashkëpunuar plotësisht, 
duke dhënë informata të plota brenda afatit kohor, dhe janë vlerësuar me rezultatin maksimal 1. Ndërsa, komunat e ren-
ditura nga Deçani deri tek Suhareka, nuk janë përgjigjur fare dhe kanë marrë rezultatin minimal 0. 
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FIGURA 36. OFRIMI DHE KUALITETI I INFORMACIONIT (X11) PËR KOMUNAT E VOGLA 
BURIMI: LLOGARITJET E AUTORËVE

Kllokot 1.00

Junik 0.75

Partesh 0.75

Hani i Elezit 0.00

Leposaviq 0.00

Mamushë 0.00

Novobërdë 0.00

Obiliq 0.00

Ranillug 0.00

Shtime 0.00

Zubin Potok 0.00

Zveçan 0.00
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KOMUNAT E VOGLA

Kllokoti është komuna e vetme në kategorinë e komunave të vogla që ka bashkëpunuar plotësisht ndaj kërkesave që i 
janë bërë, dhe që ka marrë rezultatin maksimal 1. Siç tregojnë rezultatet në Figurën 36, 75% e komunave të vogla në 
këtë kategori nuk u janë përgjigjur fare kërkesave që u janë dërguar, dhe kanë vlerësuar me rezultatin minimal 0, në këtë 
nën-indikator. 
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Organizatat e shoqërisë civile dhe mediet 
duhet të jenë më aktive në monitorimin  
dhe sinjalizimin e keqpërdorimeve në 

procesin e prokurimit publik,  
si dhe të dalin me rekomandime për 

përmirësimin e sistemit.
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5
METODOLOGJIA

Ndërtimi i indikatorëve
Metodologjia e ‘x-index’ mbështetet në një metodologji 
tashmë të krijuar dhe të kontekstualizuar që t’i përbrendëso-
jë specifikat e Kosovës. Kjo metodologji është zhvilluar në 
atë mënyrë që synon të përfshijë të gjitha çështjet krye-
sore që kanë të bëjnë me prokurimin publik në nivel lokal në 
Kosovë. Në mënyrë që ti klasifikojë dhe ti grupojë komunat 
në tri grupe (të mëdha, të mesme, dhe të vogla), buxheti dhe 
numri i stafit të komunave është marrë parasysh. Një peshë 
e barabartë i është dhënë buxhetit dhe numrit të stafit të 
komunave. Të dhënat rreth buxhetit dhe stafit të komunave, 
janë marrë nga Ligji për Buxhet i Republikës së Kosovës për 
vitin 2018 (Ligji Nr. 06/L-020).

Metodologjia vlerësuese bazohet në njëmbëdhjetë nën-in-
dekse të pjesshme të monitorimit, ku secili prej tyre për-
shkruan një çështje të veçantë të prokurimit publik. Duke u 
bazuar në nevojat e sistemit të prokurimit publik të Kosovës, 
dy nga njëmbëdhjetë indikatorët e metodologjisë janë zhvil-
luar nga hulumtuesit e Riinvest. Po ashtu një nën-indeks dhe 
disa indikatorë nuk ka qenë e mundur të aplikohen për shkak 
të barrierave legjislative dhe teknike në sistemin e prokurim-
it publik të Kosovës. Me qëllim të vlerësimit të të dhënave, 
hulumtuesit e Institutit Riinvest kanë zhvilluar një model 
statistikor. Në këtë model statistikor u futën të dhënat e 
mbledhura nga platformat elektronike të prokurimit për një 
periudhë gjashtë mujore (janar-qershor 2018). Meqenëse 
Ligji për Prokurimin Publik nuk detyron komunat të publiko-
jnë kontratat e tyre në internet, të dhënat u grumbulluan 
nga platforma ‘e-prokurimi’, veçanërisht nga Njoftimet për 
Kontratë dhe Njoftimet për Dhënie të Kontratave.
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X 1  Prokurimi publik si pjesëmarrës në totalin e blerjeve të komunës   
ky indikator mat raportin ndërmjet të gjitha blerjeve që kryen autoriteti kontraktues ose komuna dhe blerjeve që bën përmes 
prokurimit publik. Indikatori krahason vlerën e kontratave të komunave të publikuara në platformën “e-prokurimi”, me vël-
limin total të kostove operacionale të kontrollueshme, të komunave. Kostot operacionale të kontrollueshme përkufizohen 
si shuma e artikujve të zgjedhur të kostove që varen nga menaxhimi i autoritetit kontraktues, në këtë rast menaxhimi i 
komunave. Në modelin tonë, kostot operacionale të kontrollueshme përfshijnë: mallrat dhe shërbimet, subvencionet dhe 
transferet si dhe shpenzimet kapitale. Pagat dhe mëditjet dhe shërbimet janë përjashtuar, pasi ato janë shpenzime që nuk 
menaxhohen nga komunat. Të dhënat në lidhje me shpenzimet e lartpërmendura janë mbledhur nga “Raporti financiar 
gjysmëvjetor” i Kosovës i publikuar nga Ministria e Financave dhe mbulon periudhën prej 1 janar deri më 30 qershor 2018. 
Formula për llogaritjen e “prokurimit publik si pjesë e blerjeve totale “ është si më poshtë:

X 2  Kontraktimi konkurrues
mat vlerën e kontratave me procedurë të negociuar pa publikim (PNpN), në raport me vlerën totale të kontratave të ko-
munës. Vlera e ulët e këtij indikatori tregon se komuna gjatë blerjeve përmes prokurimit publik e shfrytëzon në masë të 
konsiderueshme procedurën e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë dhe anasjelltas. Formula për llogaritjen e 
indikatorit të “Kontraktimit Konkurrues”, është si më poshtë: 

X 3  Sjellje e qëndrueshme     
ky indikator llogaritet në bazë të të gjitha njoftimeve të kontratave të lëshuara nga autoriteti përkatës kontraktues të marra 
nga “e-prokurimi”. Rezultati për secilën kontratë të publikuar vlerësohet si më poshtë:

  Një rezultat prej 1 i jepet një kontrate të dhënë siç duhet pa ndonjë njoftim korrigjimi.
   Një rezultat prej 0.75 është dhënë për kontratat me një njoftim korrigjimi të bashkangjitur.
   0.5 pikë i jepet kontratave me dy njoftime korrigjimi të bashkangjitura.
  Një vlerësim prej 0.25 i jepet kontratave me tre njoftime korrigjimi të bashkangjitura.
   Vlerësimi me 0 u jepet kontratave me katër ose më shumë njoftime korrigjimi, për anulimin e procedurave të 
tenderit, ose nëse nuk në rastet kur nuk është dhënë asnjë kontratë (d.m.th. kur nuk ka njoftim për dhënie të 
kontratës dhe as njoftim për anulim në “e-prokurimi”). 

Vlera e indikatorit llogaritet si rezultat mesatar i autoritetit kontraktues për të gjitha kontratat e tij të publikuara, siç përsh-
kruhet me formulën e mëposhtme:

vlera e kontratave të prokurimit publik

vlera e kostove operacionale të kontrollueshme

vlera e kontratave me procedurë të negociuar pa publikim (PNpP)
vlera totale e kontratave të komunës
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X 4  Koncentrimi i fituesit 
matet si vlera e të gjitha kontratave të dhëna për çdo ofertues individual, pjesëtuar me vlerën totale të të gjitha kontratave 
të dhëna nga autoriteti përkatës kontraktues; kjo llogaritje është bërë për secilin ofertues të suksesshëm dhe rezultatet janë 
përmbledhur.

Kjo llogaritje bëhet duke përdorur indeksin standard ‘Herfindahl’ për matjen e përqendrimit të furnizuesit, përshtatur për 
qëllime të kontratave të prokurimit publik. Indeksi që rezulton ngrihet në  katror në mënyrë që të theksohet dallimi mes 
autoriteteve kontraktuese me vlerësim të lartë dhe të ulët.

   Nëse të gjitha kontratat e autoritetit kontraktues i janë dhënë një kontraktori të vetëm, pjesa e tij është e barabartë me 
1 dhe vlera e indikatorit është 0.

   Nëse dy kontraktues kanë furnizuar gjysmën e kontratave të autoritetit secila, atëherë vlera e indikatorit do të jetë 0.25.

   Në qoftë se tre kontraktuesve u janë dhënë 50%, 25% dhe 25% të të gjitha kontratave të autoritetit, vlera e indikatorit 
është e barabartë (1- (0.5² + 0.25² + 0,25²)) ² = 0.39.

   Nëse dhjetë kontraktues ishin po aq të suksesshëm në fitimin e procedurave të tenderit me autoritetin e dhënë, vlera e 
indikatorit është 0.81.

X 5  Pjesëmarrja e ofertuesit  
ky indikator llogaritet përmes një procesi dy hapësh. Në hapin e parë, niveli i konkurrencës vlerësohet për secilën kontratë 
dhe pastaj nxirret mesatarja për të gjitha kontratat për të dhënë një indikator të pjesshëm “k” tek autoriteti i caktuar kon-
traktues. Nën-indikatori “k” krahason numrin e tenderëve të dorëzuar për një thirrje të caktuar për tender, me mesataren 
e numrit të tenderëve për llojin e kontratës. Në këtë model, llojet e kontratave që janë llogaritur janë: kontratat e furnizimit 
publik, kontratat e shërbimeve publike dhe kontratat e punës. Formula për llogaritjen e indikatorit të pjesshëm “k” është 
siç paraqitet më poshtë: 

Hapi i dytë në llogaritjen tonë është llogaritja e indikatorit agregat si shumë e ponderuar e indikatorëve k në të gjitha kontra-
tat e dhëna nga autoriteti përkatës kontraktues. Çmimi i dhënë i çdo kontrate përdoret si pesha e tij, me qëllim të theksimit 
të rezultateve të indikatorëve për kontratat më të mëdha. 
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NËN-INDEKSI 4: X4 – Koncentrimi i fituesit 
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Praktikat më të mira tregojnë se një ndër mjetet themelore për të parandaluar korrupsionin, 
është shmangia e dhënies së një pjese të madhe të kontratave në duart e një operatori 
ekonomik të vetëm, ose në duart e një grupi të vogël operatorësh ekonomikë. Për këtë 
qëllim, koncentrimi i fituesit (x4) mat nëse një ofertues i vetëm apo një grup i limituar 
ofertuesish, marrin një pjesë të madhe të kontratave të një komune. Qëllimi kryesor i këtij 
treguesi është të shmangë koncentrimin e kontratave të mëdha sipas vlerës, në duart e një 
individi të vetëm me qëllim të parandalimit të korrupsionit. Një preferencë për kontrata me 
koncentrim të madh, tenton të shtrembërojë kushtet e tregut, dhe rrit gjasat për afera 
korruptive. Kodi i Praktikave më të Mira për Lehtësimin e Qasjes së NVM-ve në Kontratat e 
Prokurimit Publik të krijuar nga BE-ja, rekomandon se ndarja e kontratave të mëdha në 
kontrata më të vogla jo vetëm që mundëson pjesëmarrjen e ofertuesve të vegjël, por 
gjithashtu rrit shkallën e konkurrencës në të mirë të autoritetit kontraktues. 

Figura 13 paraqet rezultatet për komunat e mëdha në Kosovë, në këtë nën-indikator. Në 
këtë kategori, komuna e Prishtinës është komuna me rezultatin më të lartë (0.91), e ndjekur 
nga Peja (0.84) dhe Prizreni (0.82). Ndërkohë, komuna e Ferizajt ka rezultatin më të ulët në 
këtë kategori, 0.14. Ky rezultat i ulët, nënkupton që komuna e Ferizajt i ka ndarë 78% të 
kontratave të saj (në vlerë) vetëm një operatori ekonomik.    

Figura 13. Koncentrimi i Fituesit (x4) për Komunat e Mëdha 
Burimi: Vlerësimi origjinal i autorit 
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X 6  Mjetet pro-konkurrencës  
tregon se deri në çfarë mase autoriteti kontraktues (komuna) përdor mënyrat opcionale që ndikojnë në rritjen e konkur-
rencës si: 

   Kontratat e ndara në pjesë – u mundëson autoriteteve kontraktuese që të sigurojnë konkurrencë maksimale 
për çdo element të prokurimit. Ky instrument gjithashtu lehtëson qasjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të 
mesme në kontratat publike, pasi zvogëlon kërkesat e kualifikimit dhe ndan punën më të thjeshtë që mund të 
kryhet nga një gamë më e gjerë ofertuesish nga detyra më të specializuara.

   Vazhdimi i afatit të aplikimit – u mundëson ofertuesve të përgatisin tenderin e tyre më mirë dhe kështu rrisin 
shanset e më shumë ofertuesve për të fituar kontratën.

   Kontratat të cilat për kriter të dhënies kanë kualitetin - ky nën-indikator synon të përmirësojë konkurrencën 
mbi një konkurrencë çmimesh me të mirën më të lirë dhe me cilësi më të ulët.  

Në përpjekjet e vazhdueshme për të nxitur konkurrencën, indikatori “Mjetet pro-konkurrencës” i shpërblen komunat për 
zbatimin e këtyre aktiviteteve shtesë, të cilat shkojnë përtej detyrimeve ligjore dhe mbështesin një mjedis konkurrues në 
prokurimin publik. Nuk do tw kishte kuptim tw kwrkohej nga komunat qw kwto mjete tw pwrdoreshin nw çdo kontratw si 
dwshmi e praktikave mw tw mira, pasi qw kwto mjete nuk janw tw pwrshtatshme nw shumw raste. Prandaj, çdo komune 
qw pwrdor kwto mjete nw mw shumw se 25% tw rasteve, i wshtw dhwn vlerwsimi maksimal. Nw llogaritjen e vlerws sw 
indikatorit, çdo pjesw wshtw shumwzuar me katwr, por e kufizuar nw vlerwn maksimale 1. Kjo nwnkupton qw njw autoritet 
kontraktues qw i ndan tw gjitha kontratat nw lote, por vazhdon afatin e aplikimit, i jepet vlera e 1/3.  

Formula e mëposhtme përdoret për të llogaritur këtë indikator:

Qëllimi i rrënjës katrore në formulë është zvogëlimi i dallimeve në mes të rezultateve të autoriteteve dhe zvogëlimi i vari-
ancës, në mënyrë që të lehtësohet krahasueshmëria me indikatorët e tjerë të x-indeksit.

X 7  Shkeljet ligjore   
ky indikator matet përmes numrit të shkeljeve ligjore gjatë procedurave të prokurimit nga ana e autoritetit kontraktues (ko-
munës), të ndarë me numrin e njoftimeve për dhënie të kontratave nga komuna. Pra, ky indikator pasqyron numrin e rasteve 
me shkelje ligjore të gjykuara nga Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP), i cili është organi i autorizuar për të vlerësuar lig-
jshmërinë e praktikave të prokurimit publik të kontraktuesve. Për të vlerësuar këtë indikator, shfletohen të gjitha vendimet 
e OSHP-së në lidhje me kontratat e prokurimit të komunave. Pas kësaj, rishikohen të gjitha vendimet e OSHP-së gjatë gjithë 
periudhës janar-qershor 2018 në mënyrë që të kuptohet se a janë bërë shkeljet ligjore dhe a mund të konsiderohen serioze. 
Formula e përdorur për të llogaritur këtë indikator është si më poshtë:  
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NËN INDEKSI 7: X7 – Shkeljet Ligjore 
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Ligjshmëria e vendimeve të prokurimit publik, është kusht paraprak dhe i domosdoshëm për 
praktikat më të mira. Shkeljet e shpeshta nga një komunë, mund të vejnë në pikëpyetje 
autoritetin e komunës dhe vendimet e saj në sy të operatorëve ekonomik. Po ashtu, shkeljet 
ligjore afektojnë efikasitetin, sepse sa më i lartë numri i shkeljeve, aq më i lartë jo-efikasiteti 
i komunave në dhënie apo nënshkrim të kontratës me operatorë ekonomik. Nën-indeksi 
Shkeljet ligjore (x7), pasqyron numrin e shkeljeve të komunave, të gjykuara nga Organi për 
Shqyrtim i Prokurimit (OSHP), organ ky i autorizuar për mbikëqyrjen e ligjshmërisë së 
praktikave të prokurimit publik, të autoriteteve kontraktuese. 

Nga komunat e mëdha, ashtu siç është paraqitur në Figurën 22, Mitrovica, Podujeva dhe Peja 
kanë arritur rezultatin maksimal 1, në këtë nën-indikator. Kjo nënkupton se këto komuna 
nuk kanë asnjë shkelje të gjykuar nga OSHP-ja. Në ndërkohë, Komuna e Gjilanit ka një 
rezultat të ulët, prej 0.18. Nga 13 njoftime për dhënie të kontratës që ka pasur komuna e 
Gjilanit, 6 prej tyre apo 45%, janë shpallur si të pa-ligjshme nga OSHP-ja.  

Figura 22 Shkeljet Ligjore (x7) për Komunat e Mëdha 
Burimi: Llogaritjet e autorëve 
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te raporti shqip 
faqe 36 edhe 64 te x6shi, formulen me ndrec, qata qe osht ne raport me zavendsu me qita ma poshte: 

 

 

𝑥𝑥6

= ( 𝑛𝑛𝑛𝑛.  i kontratave të ndara në pjesë +  𝑛𝑛𝑛𝑛.  𝑖𝑖 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑣𝑣ℎ𝑑𝑑𝑖𝑖𝑚𝑚 𝑘𝑘ë afatit për aplikim +  𝑛𝑛𝑛𝑛.  𝑖𝑖 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑘𝑘ë cilat për kriter të dhënies kanë kualitetin 
3 𝑥𝑥 𝑛𝑛𝑛𝑛. i kontratave  )
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faqe 48 dhe 65, te x9shi formulen me zavendsu me qita ma poshte 

 

𝑁𝑁𝑁𝑁.𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑝𝑝ë𝑁𝑁 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑁𝑁𝑘𝑘𝑛𝑛ë 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛 𝑛𝑛ë përshpejtuar
𝑁𝑁𝑁𝑁.  𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 për kontratë  

 

 

 

 

te raporti anglisht 
qet formule e update vec ne faqe 64, te x6shi 

 

𝑥𝑥6

= ( 𝑛𝑛𝑛𝑛.  𝑘𝑘𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑘𝑘 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘𝑐𝑐 + 𝑛𝑛𝑛𝑛.  𝑐𝑐𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘𝑐𝑐 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑘𝑘ℎ 𝑘𝑘𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑑𝑑𝑘𝑘𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘𝑑𝑑𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛𝑘𝑘𝑐𝑐 + 𝑛𝑛𝑛𝑛. 𝑘𝑘𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘𝑐𝑐 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑒𝑒𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑐𝑐𝑖𝑖𝑛𝑛𝑢𝑢 𝑞𝑞𝑒𝑒𝑘𝑘𝑠𝑠𝑖𝑖𝑘𝑘𝑞𝑞 𝑏𝑏𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑖𝑖𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑖𝑖𝑘𝑘
3 𝑥𝑥 𝑛𝑛𝑛𝑛. 𝑘𝑘𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘𝑐𝑐   )
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faqe 48 dhe faqe 64 e update formulen te x9shi 

 

𝑁𝑁𝑛𝑛.  𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑁𝑁𝑘𝑘𝑐𝑐𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛ℎ𝑘𝑘𝑛𝑛 ℎ𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑢𝑢𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛𝑁𝑁𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑛𝑛𝑐𝑐𝑛𝑛𝑢𝑢𝑢𝑢𝑁𝑁𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑁𝑁𝑛𝑛.𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑁𝑁𝑘𝑘𝑐𝑐𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛
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X 8  Planifikimi i vlerës së kontratës    
vlerëson procesin e planifikimit të prokurimit të komunave, duke krahasuar vlerën fillestare të kontratës të caktuar nga 
komuna të publikuar në thirrjen për tender, me vlerën e dhënies së kontratës. Ky indikator matet përmes një procesi tre 
hapësh.  

Në hapin e parë matet devijimi në mes të vlerës së parashikuar të kontratës dhe vlerës së dhënies së kontratës. Ky devijim 
matet duke gjetur diferencën midis vlerës së parashikuar të kontratës dhe vlerës së dhënies të kontratës dhe shprehet 
si përqindje duke e ndarë vlerën e devijimit me vlerën e parashikuar të kontratës ose me vlerën e dhënies së kontratës, 
varësisht se cila është më e vogël. Kjo llogaritje kryhet me qëllim të vlerësimit të rasteve kur vlera e dhënies së kontratës, 
është më e lartë se vlera e parashikuar e kontratës, ose e kundërta. Në rastet kur vlera e dhënies së kontratës është dy 
herë më e vogël ose më e lartë se vlera e parashikuar e kontratës, devijimi i shprehur në përqindje merr një vlerë 100% në 
të dyja rastet.

Në hapin e dytë, planifikimi i vlerës së kontratës vlerësohet për çdo kontratë, me formulën e mëposhtme: 

Vlerësimi= 1-Devijimi (shprehur në përqindje)

Në hapin e tretë dhe të fundit, përdoret formula e mëposhtme:

X 9  Afati kohor     
mat se sa shpesh autoriteti kontraktues (komuna) e përdor afatin e përshpejtuar duke gjetur shumën e njoftimeve për 
kontratë me afat të përshpejtuar, dhe duke e pjesëtuar atë me numrin e përgjithshëm të njoftimeve për kontratës. For-

mula për të llogaritur indikatorin  x9 është:

 

 

te raporti shqip 
faqe 36 edhe 64 te x6shi, formulen me ndrec, qata qe osht ne raport me zavendsu me qita ma poshte: 

 

 

𝑥𝑥6

= ( 𝑛𝑛𝑛𝑛.  i kontratave të ndara në pjesë +  𝑛𝑛𝑛𝑛.  𝑖𝑖 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑣𝑣ℎ𝑑𝑑𝑖𝑖𝑚𝑚 𝑘𝑘ë afatit për aplikim +  𝑛𝑛𝑛𝑛.  𝑖𝑖 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑘𝑘ë cilat për kriter të dhënies kanë kualitetin 
3 𝑥𝑥 𝑛𝑛𝑛𝑛. i kontratave  )
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faqe 48 dhe 65, te x9shi formulen me zavendsu me qita ma poshte 

 

𝑁𝑁𝑁𝑁.𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑝𝑝ë𝑁𝑁 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑁𝑁𝑘𝑘𝑛𝑛ë 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛 𝑛𝑛ë përshpejtuar
𝑁𝑁𝑁𝑁.  𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 për kontratë  

 

 

 

 

te raporti anglisht 
qet formule e update vec ne faqe 64, te x6shi 

 

𝑥𝑥6

= ( 𝑛𝑛𝑛𝑛.  𝑘𝑘𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑘𝑘 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘𝑐𝑐 + 𝑛𝑛𝑛𝑛.  𝑐𝑐𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘𝑐𝑐 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑘𝑘ℎ 𝑘𝑘𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑑𝑑𝑘𝑘𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘𝑑𝑑𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛𝑘𝑘𝑐𝑐 + 𝑛𝑛𝑛𝑛. 𝑘𝑘𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘𝑐𝑐 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑒𝑒𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑐𝑐𝑖𝑖𝑛𝑛𝑢𝑢 𝑞𝑞𝑒𝑒𝑘𝑘𝑠𝑠𝑖𝑖𝑘𝑘𝑞𝑞 𝑏𝑏𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑖𝑖𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑖𝑖𝑘𝑘
3 𝑥𝑥 𝑛𝑛𝑛𝑛. 𝑘𝑘𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘𝑐𝑐   )
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faqe 48 dhe faqe 64 e update formulen te x9shi 

 

𝑁𝑁𝑛𝑛.  𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑁𝑁𝑘𝑘𝑐𝑐𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛ℎ𝑘𝑘𝑛𝑛 ℎ𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑢𝑢𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛𝑁𝑁𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑛𝑛𝑐𝑐𝑛𝑛𝑢𝑢𝑢𝑢𝑁𝑁𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑁𝑁𝑛𝑛.𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑁𝑁𝑘𝑘𝑐𝑐𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛
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X 10  Profili i furnizuesit  
ky indikator synon të identifikojë profilet e operatorëve ekonomikë ose furnizuesve.  Operatorët ekonomikë të cilët janë 
kontraktuar nga komuna brenda një periudhe gjashtëmujore pasi janë themeluar në Agjencinë Kosovare të Regjistrimit të 
Biznesit (ARBK) ndëshkohen nga ky indikator. Një element tjetër që ky indikator ka për qëllim të trajtojë është nën-kontrak-
timi i operatorëve ekonomikë duke i ndëshkuar ato.

Operatorët ekonomik ose furnizuesit vlerësohen sipas kësaj renditjeje:

   Vlera 1 në rast se nuk ka pasur efekt negativ.
   Vlera prej 0.75 në rast të një efekti negativ të vetëm. 
   Vlera prej 0.5 në rast të dy efekteve negative. 

Mesatarja aritmetike e vlerësimit për secilin operator ekonomik llogaritet në hapin e parë dhe zbatohet formula e 
mëposhtme:   

X 11  Ofrimi dhe kualiteti i informacionit   
vlerëson cilësinë dhe afatin kohor të përgjigjes së zyrave të prokurimeve të komunave atëherë kur bëhen kërkesa për qasje 
në dokumente ose informacione. Për të vlerësuar cilësinë dhe afatet kohore të përgjigjeve të komunave për kërkesat për 
informacion apo dokumentet zyrtare, informatat e ofruara nga komunat janë gjykuar në bazë të:

   Dërgimit të përgjigjeve brenda afatit ligjor prej 7 ditësh (siç përcaktohet në ligjin e Kosovës për qasje në doku-
mente publike, neni 7) 

   Dhënies së informacionit të plotë sipas kërkesës, ose në rastin tjetër të japë një deklaratë me shkrim përse 
refuzohet informacioni i kërkuar (gjithmonë siç ceket në ligj)

   Informacioni i kërkuar duhet të jetë pa pagesë

Prandaj, për të vlerësuar cilësinë dhe afatin kohor tek indikatori “Ofrimi dhe kualiteti i informacionit”, përdoret indeksi i 
mëposhtëm i rezultateve:

  Informacion i plotë - 100; informacion i plotë i ofruar duke mbuluar të gjitha pyetjet e ngritura.
  Informacion i pjesshëm - 75; informacioni është dhënë, por jo plotësisht.
  Informacion i kushtëzuar - 50; autoriteti kontraktues është i gatshëm të japë informacion, por nuk ka dërguar  

     asnjë.
  Mos-zbulim - 25; refuzimi për të dhënë informacionin.
  Nuk ka përgjigje - 0; asnjë informacion i dhënë ose përgjigje automatike përmes e-mailit.

43 

NËN-INDEKSI 10: X10 – Profili i furnizuesit 

        X10= ∑(𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑛𝑛𝑛𝑛ës 𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ësimi mesatar aritmetik i operatorit ekonomik)
∑𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑛𝑛𝑛𝑛ës

Qasja në historinë dhe performancën e kaluar të operatorëve ekonomik të cilët fitojnë 
kontrata publike, është një mjet tejet i rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit. Nën-
indeksi “Profili i furnizuesit (x10)”, synon të identifikojë profilet e operatorëve ekonomik. Sa 
i përket transparencës dhe llogaridhënies, ky është një indikator tejet i rëndësishëm. 
Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës (ARBK), është institucion përgjegjës për 
ofrimin e informatave të tilla, megjithatë kur është fjala për historinë financiare dhe 
menaxheriale të operatorëve ekonomik, jep informata të kufizuara. Rreziqet për korrupsion 
rriten në rastet kur operatorët ekonomik fitojnë kontratë publike menjëherë, ose disa muaj 
pas regjistrimit të biznesit të tyre në ARBK. Për këtë arsye, operatorët ekonomik të cilët 
fitojnë kontratë nga komuna brenda periudhës 6 mujore pas regjistrimit të tyre në ARBK, 
ndëshkohen nga ky nën-indeks.  

Një element tjetër që ky nën-indeks synon ta trajtojë, është nën-kontraktimi nga operatorët 
ekonomik. Operatorët ekonomik, pasi që arrijnë ti përmbushin kriteret e vendosura nga 
komuna për një thirrje specifike, dhe pasi fitojnë kontratën, mund të nënkontraktojnë 
operatorë më të vegjël të cilët mund të mos kenë aftësitë e duhura për të përmbushur 
kriteret e kërkuara nga autoriteti kontraktues, dhe për të kryer detyrat e caktuara. Prandaj, 
në raste të tilla kur operatorët ekonomik nën-kontraktojnë më shumë se gjysmën apo 50% 
të vlerës së kontratës, ndëshkohen nga ky nën-indeks. 

Të gjeturat tregojnë se nga të 11 nën-indikatorët, të gjitha komunat kanë performuar më së 
miri në këtë nën-indikator, me një rezultat mesatar 0.98. Figura 31 paraqet performancën e 
komunave të mëdha në nën indikatorin “Profili i furnizuesit (x10)”, ku të gjitha komunat në 
këtë kategori kanë arritur rezultatin maksimal 1.  
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X-INDEKS
Në fund, 11 indikatorët e shpjeguar më sipër, kombinohen për të prodhuar një vlerë të vetme të x-indeksit duke e përdorur 
një mesatare të ponderuar:

Ku X është vlera finale e x-indeksit, dhe x1 deri x11 janë vlerat e indikatorëve individual të numëruar sipas listës së më-
sipërme (pason llogaritja e detajuar e indikatorëve). Secili prej indikatorëve është i shkallëzuar në mes 0 dhe 100 dhe kështu 
ata kanë peshë të barabartë, me përjashtim të x11, të cilit i është caktuar një peshë më e vogël (0.5) për shkak të rëndësisë.
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