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Lista e akronimeve

MEF Ministria e Ekonomisë dhe Financave

MTPT Ministria e Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit

KASH Korniza Afatmesme e Shpenzimeve

FMN Fondi Monetar Ndërkombëtar

GIACC Global Infrastructure Anti Corruption Centre (Qendra Globale
AntiKorrupsion në Infrastrukturë)

PACS Project Anti-Corruption System (Sistemi i projekteve Anti-Korrupsion)

AKK Agjensioni Kundër Korrupsionit

ANP Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës

PTK Posta dhe Telekomi i Kosovës

USAID United States Agency for International Development (Agjencioni i Shteteve
të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar)

ISC Institute for Sustainable Communitties (Instituti për Komunitete të
Qëndrueshme)

GAP Instituti për studime të avancuara
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Përmbledhja Ekzekutive

Tranzicioni në një ekonomi tregu u lë qeverive fushëveprim sidomos sa i përket krijimit të

kushteve infrastrukturore të mjaftueshme për zhvillimin adekuat të tregut. Parimet

kryesore të sigurimit të transparencës sidomos në projekte të rëndësisë së veçantë

infrastrukturore kërkojnë që gjatë menaxhimit të tyre qeveritë të sigurojnë që publiku të

jetë i informuar në mënyrë të saktë dhe të kuptueshme, në mënyrë që ai të sigurohet që

projekti po zhvillohet në mënyrë të duhur dhe sidomos për t’i mundësuar publikut që

përmes informimit të gjerë dhe me kohë të parandalohen format e ndryshme të

korrupsionit që mund të paraqiten sidomos në projektet që kërkojnë kosto të lartë

financiare.

Pasi që, Kosova tashmë gjendet në një stad të rëndësishëm tranzicioni drejt një ekonomie

tregu, një pjesë të rëndësishme të buxhetit të saj (modest) e ka drejtuar drejt zhvillimit

të infrastrukturës rrugore, që konsiderohet shumë e rëndësishme përshpejtimin dhe

shtytjen e zhvillimit të saj ekonomik. Kështu, vetëm në tri vitet e fundit (2008-2010),

mesatarisht 30% deri në 50% i buxhetit të Republikës së Kosovës për investime kapitale

është ndarë për projekte rrugore, kurse në tri vitet e ardhshme (2011-2013) parashihet që

kjo përqindje do të shkojë deri në 60%.

Një ndër kërkesat kryesore në një rritje të investimeve në fushën e  infrastrukturës

rrugore (sidomos me një buxhet të kufizuar si ai i Kosovës) është sigurimi i transparencës

dhe llogaridhënies gjatë realizimit të projekteve me interes të veçantë publik. Mirëpo në

këtë kontekst, nëse merret si shembull projekti i Autostradës Morinë-Merdare, si një nga

projektet më të mëdha infrastrukturore të ndërmarrë nga institucionet kosovare pas

luftës, atëherë shihet se disa nga parimet bazë të transparencës nuk janë respektuar. Disa

nga këto parime, siç është informimi i publikut gjatë planifikimit të projektit, ndarja e

informacionit rreth kostos së saktë si dhe burimeve të financimit, refuzimi i kërkesave të

shoqërisë civile për qasje në dokumentacionin e projektit si dhe tendenca për

anashkalimin e institucioneve mbikëqyrëse, siç është rasti i anashkalimit të mbikëqyrjes

nga ana e Kuvendit të vendimeve të MTPT-së.
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1. Hyrje

Pikë kyçe prej nga niset ky raport është se idealisht për secilin projekt të sektorit publik

do të duhej të sigurohej një nivel transparence dhe llogaridhënie që ti mundësojë

publikut, interesat e të cilit preken, informim efektiv dhe të kuptueshëm për të, në

mënyrë që ndër të tjera ai të sigurohet që do të parandalohen format e ndryshme të

korruptimit gjatë realizimit të projektit. Një gjë e tillë vlen sidomos për projektet e një

rëndësie të veçantë në kuadër të investimeve kapitale në infrastrukturën rrugore.

Me këtë qëllim, në seksionin e dytë të këtij raporti jemi munduar të japim një pasqyrë të

shkurtër rreth investimeve kapitale të implementuara në fushën e infrastrukturës rrugore

këto tri vitet e fundit si dhe atyre të planifikuara për tri vitet e ardhshme, dhe natyrisht,

si fokus i këtij raporti është zhvillimi i projektit infrastrukturor Morinë-Merdare.

Seksioni i tretë i këtij raporti merret me analizimin e respektimit të disa prej kushteve më

bazike të sigurimit të transparencës nga ana e Qeverisë së Kosovës në lidhje me

Autostradën Morinë-Merdare. Ky seksion paraqet disa nga mangësitë në drejtim të

sigurimit të transparencës e që ndërlidhen kryesisht me mungesën e informimit të publikut

rreth planifikimit të projektit, kostos financiare, refuzimit të qasjes në dokumentacionin e

projektit si dhe tendencës për anashkalimin e mbikëqyrjes nga ana e Kuvendit. Gjithashtu,

me qëllim të një vlerësimi krahasimtar, në këtë seksion është përfshirë

edhe shqyrtimi i dy projekteve tjera të infrastrukturës rrugore: rruga Fushë Kosovë-

Sllatinë dhe ajo Prishtinë-Mitrovicë.

Në fund, seksioni i katërt përmban përfundimet si dhe rekomandimet e dala nga ky raport.

Këtij raporti i janë bashkangjitur si aneks edhe Standardet PACS të transparencës për

projektet e sektorit publik.
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2. Investimet publike në infrastrukturën rrugore, definimi

dhe trendet e investimeve

2.1. Definimi

Përgjatë përgatitjes së këtij raporti ne

jemi bazuar në definimin e investimeve

publike, që përfshijnë investimet

kapitale të cilat financohen nga buxheti

qendror ose lokal. Në këtë rast,

përqendrimi ynë ka qenë në investimet

publike në sektorin e infrastrukturës

rrugore të financuar nga buxheti qendror,

përkatësisht Qeveria e Republikës së

Kosovës për vitet 2008-2010 si dhe

investimet në kuadër të programeve të

bashkëfinancimit me Kuvendet Komunale

në këtë sektor.

2.2. Shkalla e investimeve publike
në infrastrukturën rrugore 2008-
2010

Investimet në infrastrukturën rrugore

kanë qenë prioritet i qeverisë në këto tre

vitet e fundit. Kjo mund të shihet qartë

edhe në planifikimin dhe në ndarjen e

buxhetit për këtë sektor. Në vijim do të

paraqesim totalin shpenzimeve kapitale

në buxhetin e Kosovës dhe totalin e

shpenzimeve kapitale në infrastrukturën

rrugore për vitet 2008-2010.

Në vitin 2008 nga gjithsej 345,507,220

EURO të kategorisë së shpenzimeve

kapitale të buxhetit të Kosovës,

99,812,595 EURO1 janë ndarë për

investime në infrastrukturën rrugore ose

rreth 28.9% e buxhetit për shpenzime

kapitale.

Në vitin 2009 nga gjithsej 329,328,930

EURO të kategorisë së shpenzimeve

kapitale të buxhetit të Kosovës,

102,916,485 EURO2 janë ndarë për

investime në infrastrukturën rrugore ose

rreth 31.3% e buxhetit për shpenzime

kapitale.

1 Ministria e Ekonomisë dhe Financave. Tabelat e buxhetit
qendror 2008.
2 Ministria e Ekonomisë dhe Financave. Tabela e buxhetit
të Kosovës për vitin 2009.
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Në vitin 2010 nga gjithsej 382,884,342

EURO të kategorisë së shpenzimeve

kapitale të buxhetit të Kosovës,

202,250,537 EURO3 janë ndarë për

investime në infrastrukturën rrugore ose

rreth 52.8% e buxhetit për shpenzime

kapitale. Gjithashtu për këtë vit, si

investim direkt në infrastrukturën rrugore

konsiderohen edhe shpenzimet e

shpronësimit për autostradën Morinë-

Merdare ku janë ndarë rreth 5,980,434

EURO.

Në anën tjetër, për këto tre vite ka një

mos përputhshmëri të shifrave të

investimeve kapitale në sektorin e

infrastrukturës rrugore në mes të

dhënave të paraqitura në buxhetin e

rishikuar për këto vite e të miratuar nga

3 Ministria e Ekonomisë dhe Financave. Rishikimi i
dekretuar i buxhetit të Kosovës 2010 – Tabelat.

Kuvendi i Kosovës dhe Kornizës

Afatmesme të Shpenzimeve 2011-2013

për këtë periudhë të përgatitur nga

Ministria për Ekonomi dhe Financa4. Sipas

këtyre të dhënave të KASH del se trendi

historik i financimit të shpenzimeve

kapitale për sektorin e infrastrukturës

për vitin 2008 është 114,283,808 EURO

ose rreth 14,471,213 EURO më shumë se

sa shifra që është paraqitur për këtë vit

në buxhetin e Kosovës, për vitin 2009

është 123,478,475 EURO ose 20,561,990

EURO më shumë se sa shifra që është

paraqitur në buxhet dhe për vitin 2010

është 202,495,665 EURO ose 245,128

EURO më shumë se sa shifra që është

paraqitur në buxhet. Ky dallim në mes

këtyre shifrave nuk është sqaruar në

4 Ministria e Ekonomisë dhe Financave. Korniza
Afatmesme e Shpenzimeve 2011-2013. Qershor 2010

3 4 5 ,5 0 7 ,2 2 0
3 2 9 ,3 2 8 ,9 3 0

3 8 2 ,8 8 4 ,3 4 2

9 9 ,8 1 2 ,5 9 5 1 0 2 ,9 1 6 ,4 8 5

2 0 2 ,2 5 0 ,5 3 7

0

5 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0

3 5 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0

4 5 0 0 0 0 0 0 0

2008 2009 2010

T o ta l i  i  s h p e n z i m e v e  k a p i ta l e

T o ta l i  i  s h p e n z i m e v e  k a p i ta l e  n ë  i n f r a s t r u k tu r ë n  r r u g o r e

Fig 1. Shkalla e investimeve publike në infrastrukturën rrugore 2008-2010
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asnjë dokument të publikuar as nga

Ministria e Ekonomisë dhe Financave dhe

as nga Ministria e Trasportit dhe Postë-

Telekomunikacionit.

Sipas MEF-it buxheti i viteve 2008-2010

për infrastrukturën rrugore është

përcaktuar më qëllim arritjen dhe

realizimin e disa objektivave strategjike

që do të ndikonin direkt në zhvillimin dhe

përmirësimin e gjendjes ekonomiko

sociale në Kosovë.

Se një qëllim i tillë është realizuar nuk ka

ndonjë vlerësim nga ana e qeverisë së

Kosovës. Programet për të cilat janë

ndarë mjete në kuadër të shpenzimeve

kapitale për këto tre vite (2008-2010)

janë:

2.3. Shkalla e investimeve publike
në infrastrukturën rrugore 2011-
2013

Në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve

janë planifikuar shpenzimet kapitale që

do të investohen në programet e

infrastrukturës rrugore. Prioritet do ti

jepet financimit të Autostradës Morinë-

Merdare.

Programet 2008 2009 2010

Ndërtimi i Urave 3,686,804 € 12,000,000 € 2,661,998 €

Rehabilitimi i Rrugëve 59,157,691 € 53,241,485 € 47,530,122 €

Programi i Sinjalizimit 2,964,500 € 2,500,000 € 1,591,796 €

Programet e bashkëfinancimit me

KK 17,218,351 € 11,875,000 € 13,872,994 €

Ndërtimet e Reja të Rrugëve 16,785,249 € 23,300,000 € 12,892,501 €

Ndërtimi i Autostradave - - 123,701,126 €

Totali 99,812,595 € 102,916,485 € 202,250,537 €

Tab.1. Shpenzimet kapitale sipas programeve të Departamentit të Infrastrukturës
Rrugore – MTPT për buxhetin e viteve 2008-2010.
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486 ,208 ,916 506 ,512 ,594 485 ,193 ,502

265 ,320 ,000
312 ,450 ,000 295 ,250 ,000

0

1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0

2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0

3 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0

4 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0

5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0

6 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3

T o ta li i s h p e n z ime v e  k a p ita le  s ip a s  K A S H
T o ta li i s h p e n z ime v e  k a p ita le  n ë  in fra s tru k tu rë n  rru g o re  s ip a s  K A S H

Në vitin 2011 nga gjithsej 486,208,916

EURO të kategorisë së shpenzimeve

kapitale të buxhetit të Kosovës,

parashihet që 265,320,000 EURO të

ndahen për investime në infrastrukturën

rrugore ose rreth 54.6% e buxhetit për

shpenzime kapitale.

Në vitin 2012 nga gjithsej 506,512,594

EURO të kategorisë së shpenzimeve

kapitale të buxhetit të Kosovës,

parashihet që 312,450,000 EURO të

ndahen për investime në infrastrukturën

rrugore ose rreth 61.7% e buxhetit për

shpenzime kapitale.

Në vitin 2013 nga gjithsej 485,193,502

EURO të kategorisë së shpenzimeve

kapitale të buxhetit të Kosovës,

parashihet që 295,250,000 EURO të

ndahen për investime në infrastrukturën

rrugore ose rreth 60.9% e buxhetit për

shpenzime kapitale.

Shpenzimet kapitale për vitet 2011-2013

me Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve

janë të planifikuara të investohen

shumica në ndërtimin e autostradës

Morinë-Merdare si dhe aktivitete dhe

projekte të tjera që direkt do të ndikojnë

në përmirësimin e infrastrukturës rrugore

siç janë: rehabilitimi dhe zgjerimi i

rrugës Prishtinë-Pejë, rehabilitimi dhe

zgjerimi i rrugës Prishtinë-Mitrovicë,

sinjalizimi i rrugëve magjistrale dhe

regjionale, ndërtimi i rrugëve të reja etj.

Në kuadër të shpenzimeve të paraqitura

më lartë nuk përfshihet buxheti që është

i  dedikuar për shpronësimin e pronave

private për gjatë trasesë së Autostradës

Morinë- Merdare.

Fig. 2. Shkalla e investimeve publike në infrastrukturën rrugore 2011-2013
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3. Transparenca e investimeve publike në infrastrukturën
rrugore

3.1. Definimi

Me qëllim sqarimin e kompetencave, në

kuptimin se kush nga institucionet ka për

përgjegjësi që investimet publike në

infrastrukturën rrugore te jenë

transparente në kemi analizuar

shkurtimisht legjislacionin që e rregullon

këtë fushë.

Sipas ligjit për Menaxhimin e financave

publike dhe përgjegjësitë5, një

“Organizatë Buxhetore do të thotë një

autoritet ose ndërmarrje publike e cila

drejtpërdrejtë pranon një ndarje

buxhetore sipas Ligjit mbi Ndarjet

Buxhetore, ndarje buxhetore kjo që nuk

është pjesë e një ndarje tjetër të

përgjithshme buxhetore e cila i është

bërë një autoriteti ose ndërmarrje tjetër

publike”. Në rastin tonë Ministria e

Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit

është organizatë buxhetore të cilës i

ndahet buxhet vjetor dhe e cila ka

kompetencat e plota për menaxhimin e

këtij buxheti. Pra, përpos kompetencave

që mund të ketë Ministria e Ekonomisë

5 Ligji Nr. 03/L-048, Për menaxhimin e financave publike
dhe përgjegjësitë

dhe Financave në menaxhimin e

investimeve publike, përgjegjësia direkte

në menaxhimin e investimeve publike në

infrastrukturën rrugore i bie MTPT-së.

3.2. Transparenca e investimeve

në ndërtimin e Autostradës Morinë-

Merdare

Termin transparencë ne e kemi bazuar në

parimin universal, i cili ka të bëjë “me të

drejtën e publikut për të qenë i

informuar”6. Sipas këtij parimi projektet

e sektorit publik janë tërësisht ose

pjesërisht pronë publike, të financuara

nga fondet publike ose të garantuara nga

institucionet publike. Për këtë arsye

publiku ka të drejtë që të informohet se

si fondet publike janë duke u shpenzuar

dhe nëse fondet e tilla janë duke u

shpenzuar si duhet. Pra, transparenca

konsiston në të drejtën e pa cenuar të

publikut për të qenë i informuar dhe jo

6 The Global Infrastructure Anti Corruption Centre
(GIACC). General principles of transparency:
http://giaccentre.org/transparency.php
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një çështje e zgjedhjes nga sektori

publik. Idealisht do të duhej të sigurohej

që transparenca të jetë pjesë përbërëse

e të gjitha projekteve në sektorin publik,

mirëpo duke pasur parasysh barrën jo

vetëm administrative në këtë aspekt, ajo

çfarë është e dëshirueshme është që

nivel i duhur transparences të sigurohet

në projektet e një rëndësie të posaçme

për publikun.7 Është përgjegjësi e

institucionit që menaxhon me fondet

publike apo tjera të dedikuara për

projektin me interes publik që të

sigurohet që informacioni për të gjitha

fazat e planifikimit, implementimit dhe

vlerësimit të projektit t’i komunikohet në

mënyrë të kuptueshme publikut dhe të

jetë i mjaftueshëm deri në masën që e

bën të mundshëm komunikimin efektiv të

zhvillimit të projektit.8

Ashtu edhe siç është planifikuar me

Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve, sa i

përket shpenzimeve kapitale ndër

aktivitet më madhore për tri vitet e

ardhshme është projekti i  ndërtimit të

Autostradës Morinë-Merdare. Pas

përfundimit te studimit të fizibilitetit

dhe të proceduarve të prokurimit Qeveria

e Kosovës shpall fituesin për ndërtimin e

autostradës dhe nënshkruan kontratën

me konzorciumin amerikano-turk

7 Ibid,
8 Ibid,

Bechtel&Enka Joint Venture me 12 prill

20109.

Edhe pse është investimi më i madh në

Kosovë që nga pas lufta dhe njëri nga

projektet më të rëndësishme, i tërë

procesi që nga fillet e para planifikuese e

deri me tani kur vetëm është duke u

implementuar si projekt ka qenë

kryesisht i mbyllur për publikun, janë

paraqitur shumë paqartësi dhe është

përshkuar më një nivel të ultë të

transparencës dhe llogaridhënies.

Konzorciumi Bechtel&Enka ka fituar këtë

tender me çmimin 659,813,400.38

EURO10. Mirëpo janë zhvilluar debate të

shumta së a do të jetë ky çmimi

përfundimtar për ndërtimin e autostradës

Morinë-Merdare. Sipas një raporti të

përgatitur për Komisionin Evropian nga

Ministri i Ekonomisë dhe Financave del se

alokimet për  ndërtimin e autostradës do

të sillen diku rreth 883.6 milion euro dhe

alokimet për shpronësimet do të jenë

rreth 90 milion euro11.

9 Minsitria e Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit. U
nënshkrua kontrata për ndërtimin e Autostradës Morinë-
Merdar: http://mtpt.org/?pageç25&langç&itemç133

10 Ministria e Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit.
Njoftim për dhënien e kontratës, Nr. i prokurimit MTPT
09103514.
11 Fillimisht ekziston një mos përputhshëmri në mes
njoftimit MTPT-së për dhënien e kontratës dhe këtij raporti
të MEF. Tek pika IV.6 e këtij njoftimi është e përcaktuar se
operatori ekonomik që ka fituar këtë tender ka për detyrë
që të nënkontratkojë rreth 30% të punëve të saj me
sektorin privat vendor, ndërsa në raportin e MEF dërguar
Komisionit Evropian është 40%.

http://giaccentre.org/transparency.php
http://mtpt.org/
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Paqartësitë rreth kësaj çështje janë

rritur më shumë, kur zyrtarë nga MTPT-ja

mohojnë këto shifra. Sipas shefit të

kabinetit të ministrit të MTPT-së Endrit

Shala, “ndarja e kontratës në segmente

për ndërtimin e autostradës nuk do të

lejojë që të rriten shifrat financiare të

cilat llogariten të investohen në

autostradë”12. Gjithashtu, problem ne

këtë kontekst është edhe mos përcaktimi

i trasesë së autostradës, që sipas analistit

për çështje ekonomike nga Instituti

Riinvest, Muhamet Sadiku “kostoja

parciale nuk do të ishte zgjidhja e duhur.

Pastaj, duhet të dihet traseja e rrugës së

re dhe jo të punohet në dy drejtime - në

qartësimin e trasesë në një pjesë të

rrugës, ndërsa pjesa tjetër e trasesë të

mbetet për t’u diskutuar dhe më vonë

për t’u qartësuar.

12 Koha Ditore. Ministria e Transportit konteston shifrat e
MEM-it për autostradën.

Të gjitha këto ndryshime do të kenë

implikime financiare”. Pra, institucionet

qeveritare duket se ende nuk kanë një

përgjigje të saktë rreth kostos për

ndërtimin e autostradës Morinë-Merdare,

gjë që përveç dëmeve që do të mund të

shkaktonte në zhvillimin e projektit, bie

ndesh me një nga parimet bazike të

transparencës që konsiston në informimin

e saktë të publikut rreth kostos

financiare të projektit me interes publik.

Periudha Alokimi për ndërtim Alokimi për shpronësim

2010 123.7 milion 6 milion

2011 225.0 milion 50 milion

2012 276.8 milion 20 milion

2013 258.1 milion 14 milion

883.6 milion 90 milion

Total 973.6 milion EUR

Tab. 2. Shënimet për financim nga rishikimi i buxhetit 2010 dhe KASH 2011-2013.
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Një tjetër çështje e cila ka ngritur shumë

debate dhe dyshime është forma dhe

burimet e financimit të këtij projekti.

Sipas raportit të ministrit Shala, thuhet

se është arritur marrëveshje me FMN-në

rreth modaliteteve të financimit të këtij

projekti. Një formë është sigurimi i

financimit nga buxheti i Kosovës dhe ri-

alokimi i tij, të hyrat nga privatizimi i

PTK-së dhe koncesionimi i ANP-së,

aplikimi i akcizës në disa produkte dhe

huamarrja. Situata aktuale politike ka

nxjerr në pah edhe një problem tjetër,

ku pamundësia që PTK të shitet do të

shkaktojë probleme në financimin e

ndërtimit të autostradës. Ky problem

është pranuar edhe nga zyrtarët e MEF

për të përditshmen “Zëri”13. Deri më

tani nuk kemi ndonjë plan ose strategji

për sigurimin e financimit të këtij

projekti, për të cilën është diskutuar në

Kuvendin e Kosovës ose që Qeveria e

Kosovës ka miratuar. Një gjë e tillë

paraqet edhe një çështje që bie ndesh

me parimet e sigurimit të transparencës,

pasi që institucioni menaxhues i projektit

nuk është në gjendje t’i ofrojë

informacionin e saktë publikut rreth

burimeve të financimit të projektit.

13 Autostrada nuk varet nga PTK-ja!. 30 tetor 2010.
http://www.zeri.info/artikulli/2/8/12013/autostrada-nuk-
varet-nga-ptk-ja/

Një tjetër çështje që ka shkaktuar

probleme në drejtim të menaxhimit

transparent të projektit të Autostradës

Morinë-Merdare është edhe tendenca nga

ana e ekzekutivit për të anashkaluar

Kuvendin e Kosovës gjatë procesit. Pra,

nuk ka pasur një proces të pastër

llogaridhënës e që është i bazuar edhe në

Kushtetutën e Republikës së Kosovës.

Ministri i Transportit dy herë ka qenë i

ftuar që të raportojë në Komisionin

parlamentar për Ekonomi, Tregti,

Industri, Energjetikë, Transport dhe

Telekomunikacion, së pari me 02 shkurt

201014, ku nuk ka qenë i pranishëm me

arsyetimin se ka agjendën e ngjeshur si

dhe me 05 shkurt 201015, ku as në këtë

mbledhje ministri nuk ka qenë i

pranishëm. MTPT vazhdon zbatimin e një

projekti të tillë me një karakter

strategjik dhe që përben interes shumë

të lartë nacional duke anashkaluar

Kuvendin e Kosovës dhe duke mos

respektuar parimet bazë të

llogaridhënies.

Një aspekt tjetër i veçantë që është duke

e karakterizuar tërë procesin e ndërtimit

të autostradës Morinë-Merdare është

14 Kuvendi i Republikës së Kosovë. Komisioni për
Ekonomi, Tregti, Industri, Energjetikë, Transport dhe
Telekomunikacion. Mbledhja nr. 04/2010. Prishtinë më 02.
02. 2010.
15 Kuvendi i Republikës së Kosovë. Komisioni për
Ekonomi, Tregti, Industri, Energjetikë, Transport dhe
Telekomunikacion. Mbledhja nr. 05/2010. Prishtinë më 05.
02. 2010.

http://www.zeri.info/artikulli/2/8/12013/autostrada-nuk-
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fluksi i deklaratave mediatike për

transparencë të plotë nga ana e

zyrtarëve qeveritarë e veçanërisht të

atyre nga MTPT. Një aspekt i

rëndësishëm i sigurimit të transparencës

gjatë implementimit të projekteve në

sektorin publik është edhe sigurimi me

kohë i informacionit për palët e

interesuara.16 Se a janë duke u

implementuar politika transparente në

këtë projekt e dëshmojnë rastet e

kërkesave nga ana e organizatave të

shoqërisë civile për qasje në dokumenta

zyrtare, përkatësisht qasje në kontratën

e nënshkruar në mes të MTPT-së dhe

konzorciumit Bechtel&Enka. Instituti GAP

me datën 29 mars 2010 ka bërë kërkesë

për qasje në kontratën publike për

autostradën Morinë-Merdare.17 Rreth

kësaj kërkese asnjëherë MTPT nuk ka

kthyer përgjigje. Në anën tjetër Lëvizja

FOL me 14 korrik 2010, gjithashtu ka

bërë kërkesë për qasje në dokumenta

zyrtare në MTPT, përkatësisht qasje në

dokumentacionin e tenderit dhe

kontratën për ndërtimin e autostradës

Morinë-Merdare dhe ka pranuar një

përgjigje refuzuese nga ana e MTPT-së

me arsyetimin se ky dokument është me

interes publik madhor dhe është i

16 The Global Infrastructure Anti Corruption Centre
(GIACC). Project Anti-Corruption System (PACS)- PACS
STANDARDS Transparency:
http://www.giaccentre.org/PACS_PS2.php
17 Konfirmim nga ana e zyrtarëve të Institutit GAP

ndjeshëm.18 Deklaratë të kundërt me

këtë kemi deklaratën e ministrit Limaj i

cili është “është zotuar se do të jetë

transparent gjatë gjithë procesit të

ndërtimit të autostradës, por sipas tij

shumë detaje të kontratës Qeveri -

“Bechtel-Enka” nuk mund të bëhen

publike, pasi për këtë duhet marrë edhe

konfirmimin e konsorciumit amerikano-

turk”19. Gjithashtu të njëjtën deklaratë si

atë të ministrit ka bërë edhe zëdhënësi i

kësaj ministrie pasi që Lëvizja Fol ka

reaguar në lidhje me refuzimin e

kërkesës për qasje në kontratë. Një ndër

kushtet e zhvillimit të projekteve në

mënyrë transparente është të

respektohet konfidencialiteti komercial,

mirëpo vetëm në ato raste kur mund të

dëshmohet se ofrimi i informacionit do të

shkaktonte pasojat komerciale të një

shkalle aq të lartë saqë do të tejkalonte

interesin publik për qasje në

informacion.20 Një gjë e tillë mbetet për

t’u dëshmuar nga MTPT apo kontraktuesi

në projektin e Autostradës Morinë-

Merdare.

18 Është interesante se si MTPT arsyeton mosdhënien e
informacionit rreth këtij projekti duke u thirrur në rëndësinë
e tij të posaçme, kur parimet e zhvillimit të projekteve në
mënyrë transparente kërkojnë ofrimin e informacionit
sidomos për projekte të tilla.
19 Punimet në autostradë për 3 muaj pa mbikëqyrje. 25
korrik 2010: http://www.koha.net/index.php?cidç1,7,29245
20 Ibid

http://www.giaccentre.org/PACS_PS2.php
http://www.koha.net/index.php
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3.3. Procesi i Shpronësimit

Një tjetër proces që është i ndërlidhur

direkt me ndërtimin e autostradës

Morinë-Merdare është procesi i

shpronësimit të pronave nga do të kalojë

traseja e kësaj autostrade. Ky proces

është duke u realizuar në bazë të

segmenteve. Qeveria e Kosovës me 11

qershor 2010, ka marrë vendim

përfundimtar mbi shpronësimin e pronave

të segmentit Vermicë – Novakë, të

Komunës së Prizrenit21. Ky segment që

përfshinë 27 kilometra, me gjithsej 239

hektarë e që prej tyre janë 151 hektarë

prona private22. Për vitin  2010 për

shpronësimet në këtë segment nga MEM

janë alokuar nga MEF rreth 7 milionë

euro, nga gjithsej 15.8 milion euro që

duhet për shpronësimin e pronave të

paluajtshme në këtë segment23. As ky

proces nuk u zhvillua pa probleme e

sidomos me pakënaqësitë e pronarëve me

procesin e vlerësimit të pronave të tyre.

Për më tepër, kemi rrugën nacionale M-2,

segmenti Fushë-Kosovë-Sllatinë, ku

punimet kishin nisur në muajin gusht të

vitit 2008, ndërsa kompanitë kishin 180

ditë pune për të përfunduar ndërtimin e

21 Vendim – Përfundimtar, Nr. 9/128. 11 qershor 2010:
Qeveria e Republikës së Kosovës.
22 Këtë javë nis kompensimi i pronave. 22 korrik 2010:
Kosova SOT.
23 Shpronësimet ia hapin rrugën “Bechtel-Enkas” për
autostradën.  25 tetor 2010:
http://www.koha.net/index.php?cidç1,5,38227

këtij segmenti24. Ende as sot pas rreth

600 ditësh pune, MTPT nuk ka dhënë

asnjë informacion se kur kjo rrugë do të

përfundojë. Një punë e tillë dëmton

jetën e qytetarëve dhe se çdo stërzgjatje

e tillë kërkon edhe më shumë para duke

ndikuar direkt në zhvillimin e sferave

tjera. Situata e njëjtë është edhe në

projektin e rehabilitimit dhe zgjerimit të

rrugës Prishtinë-Mitrovicë. Punimet ende

vazhdojnë në këtë rrugë edhe pse

ministri i MTPT-së në maj të vitit 2009

pati deklaruar se kjo rrugë do të

përfundojë ne gusht të vitit 200925.

24 Rrugës 33-milionëshe nuk i dihet “fundi”. 23 qershor
2010:
http://www.kohaditore.com/index.php?cidç1,5,25857
25 Rruga Prishtinë-Mitrovicë, e gatshme më 1 gusht. 16
maj 2009:
http://www.botasot.info/home.php?categoryç23&idç16509

http://www.koha.net/index.php
http://www.kohaditore.com/index.php
http://www.botasot.info/home.php
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4. Përfundimet dhe rekomandimet

Siç mund të shihet nga ky raport një

pjesë e rëndësishme e buxhetit të

Kosovës i është dedikuar investimeve në

infrastrukturën rrugore këto tri vitet e

fundit, gjë që do të shkojë në rritje e

sipër gjatë tri viteve të ardhshme. Rritja

e shkallës së këtyre investimeve kërkon

edhe rritjen e shkallës së respektimit të

parimeve të transparencës, me qëllim të

mundësimit të realizimit të projekteve

në mënyrë adekuate.

Duke u fokusuar kryesisht në projektin

më të madh infrastrukturor pas lufte në

Kosovë, Autostrada Morinë-Merdare, ky

raport ka identifikuar disa nga mangësitë

në rrafshin e respektimit të parimeve të

transparencës siç janë mos informimi i

publikut rreth planifikimit të këtij

projekti e sidomos për koston e saktë

financiare, mos dhënien e informacionit

rreth burimeve të financimit të tij,

refuzimi i qasjes në dokumentacionin e

projektit pa ndonjë arsyetim të bazuar, si

dhe krijimi i tendencës për anashkalimin

e funksionit mbikëqyrës të Kuvendit në

këtë proces.

Rekomandimet që mund të dalin nga ky

raport janë si në vijim:

a) Qeveria e Kosovës e sidomos MTPT të

sigurohet që informacioni i saktë

rreth këtij projekti të jetë i qasshëm

lehtësisht dhe në mënyrë të

kuptueshme për publikun në mënyrë

të rregullt (p.sh. njëra nga mënyrat e

mundshme do të ishte përfshirja e

këtij informacioni në ueb faqen e

MTPT-së në mënyrë periodike dhe

duke u bazuar në fazat e ndryshme

të projektit; mënyrë tjetër do të

ishte organizimi i takimeve publike

me qytetarë në mënyrë periodike);

b) Qeveria e Kosovës e sidomos MTPT

duhet të sigurohet që të japë

informacionin e saktë rreth kostos

financiare dhe burimeve të

financimit të projektit në fjalë;

c) Qeveria e Kosovës të sigurohet që

Kontraktuesi të pajtohet të japë

informacionin e duhur për të siguruar

respektimin e kushteve bazë për

transparencë.

d) Qeveria e Kosovës e sidomos MTPT

duhet të sigurohet që të lejojë

qasjen në dokumentacionin e
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projektit në pajtim me legjislacionin

relevant për qasje në dokumente

zyrtare. Në rast se është fjala për

konfidencialitet komercial, atëherë

MTPT dhe Kontraktuesi duhet të

dëshmojnë se dëmet eventuale për

kontraktuesin nga pasojat komerciale

tejkalojnë interesin publik për

informim;

e) Qeveria e Kosovës e sidomos MTPT

duhet të respektojë funksionin

mbikëqyrës nga Kuvendi i Kosovës

gjatë implementimit të projektit të

Autostradës Morinë-Merdare.

Gjithashtu, i rekomandohet Kuvendit

të Kosovës të luajë rol më proaktiv

rreth mbikëqyrjes së Qeverisë gjatë

implementimit të këtij projekti.

f) I rekomandohet Qeverisë së Kosovës

dhe sidomos MTPT-së që të rrisë

bashkëpunimin me organizatat e

shoqërisë civile dhe mediat për

siguruar shkallë më të lartë

transparence gjatë implementimit të

këtij projekti. Gjithashtu,

inkurajohen organizatat e ndryshme

që të rrisin interesimin në aspektet e

ndryshme të realizimit të

investimeve publike në

infrastrukturë.

g) I rekomandohet Agjencisë Anti-

Korrupsion të caktojë një zyrtarë të

rangut të lartë brenda këtij

institucioni, të cilin publiku do të

mund të kontaktonte në rast të

dyshimit për korrupsion gjatë

implementimit të këtij projekti. Do

të ishte e dëshirueshme që AKK të

sigurohet që detajet e kontaktit të

këtij zyrtari të bëheshin publike për

një publik sa më të gjerë.
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Aneks I: Standardet PACS të transparencës për projektet në
sektorin publik26

Lëvizja FOL, do të iniciojë realizimin dhe hartimin e një dokumenti mbi standardet e

transparencës dhe llogaridhënien e investimeve publike dhe projekteve të infrastrukturës

rrugore. Ky dokument do të mëtoj të inkorporoj në vete bazën ligjore, kushtet për

integrim në BE, standardet ndërkombëtare që rregullojnë këto aspekte dhe faktorë tjerë

të ndërlidhur. Në bazë të këtyre standarde, do të hartohen edhe metodologjia për

monitorimin, matjen dhe vlerësimin e transparencës dhe llogaridhënien në investimet

publike dhe projektet e infrastrukturës rrugore. Me këtë rast me anët të tabelave që do

paraqesim do të tentojmë të përdorim këto standarde si pikë reference për realizimin e

këtij objektivi.

PACS Standardet 2 - Transparenca
TABELA 1: REKOMANDIMET PËR TRANSPARENCË TË PROJEKTEVE TË VOGLA

Informacione të përgjithshme mbi
projektin
1. Emri i pronarit të projektit
2. Përshkrimi, qëllimi, lokacioni i projektit
3. Plan të detajuar
4. Buxheti origjinal
5. Programi origjinal
6. Kostoja aktuale e projektit
7. Programi aktual
8. Kundërshtitë në raport me projektin
9. Raportet e vlerësimit (të përkohshme,
finale dhe afatgjate)

Informacionet mbi vlerësuesit e pavarur
1. Emri dhe kualifikimet e vlerësuesit të
pavarur
2. Kush ka emëruar vlerësuesin e pavarur
3. Detyrat e vlerësuesit për të hetuar dhe
raportuar korrupsionin
4. Detajet e kontaktit të vlerësuesit të
pavarur

Informacionet mbi kontratën
1. Emri i kontratës
2. Lloji i proceduarve të prokurimit
3. Lista para kualifikuese e aplikuesve -
tenderuesve
4. Raporti vlerësues i prokurimit
5. Emrat e vlerësuesve të prokurimit (të
zbulohen pas publikimit e dhënies së
kontratës)
6. Emri i kontraktorit
7. Çmimi i kontratës
8. Fushëveprimi i punës ose shërbimeve të
parapara me kontratë
9. Programi origjinal i kontratës
10. Ndryshimet kryesore të çmimeve, të
programit dhe fushëveprimit të punës
(d.m.th. vlerësohet në 5% ose më shumë të
kostos origjinale ose programit) dhe arsyet
për këto ndryshime
11. Detajet e çfarëdo ri-dhënieje të kontratës
12. Kostoja finale e kontratës
13. Pagesat totale të kontratës
14. Programi aktual dhe afatet e përfundimit
të tij
15. Fushë veprimi aktual i punëve

26 The Global Infrastructure Anti Corruption Centre (GIACC). Project Anti-Corruption System (PACS)- PACS STANDARDS
Transparency: http://www.giaccentre.org/PACS_PS2.php

http://www.giaccentre.org/PACS_PS2.php
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PACS Standardet 2 - Transparenca
TABELA 1: REKOMANDIMET PËR TRANSPARENCË TË PROJEKTEVE TË MËDHA

Informacione të përgjithshme mbi
projektin

1. Emri i pronarit të projektit
2. Struktura dhe aksionarët kryesor të
projektit
3. Përshkrimi, qëllimi, lokacioni i projektit
4. Miratimi i projektit
5. Studimi i fizibilitetit dhe kostos
6. Plani i detajuar
7. Buxheti origjinal
8. Programi origjinal
9. Kostoja aktuale e projektit
10. Programi aktual
11. Kundërshtitë në raport me projektin
12. Raportet e vlerësimit (të përkohshme,
finale dhe afatgjate)

Informacione të përgjithshme mbi
financimin

1. Emri dhe adresa e financuesit
2. Marrëveshja e financimit
3. Ndryshimet në raport me financimin
4. Tarifat e paguara nga ose për financuesin
5. Studimi i financuesit mbi fizibilitetin dhe
koston
6. Raporti i vlerësimit të financuesit të
projektit
7. Për projektet e financuara nga sektori
privat nevojitet marrëveshja në mes të
sektorit publik dhe pronarit të projektit,
ndryshimet në këtë marrëveshje dhe arsyet
për këto ndryshime

Informacione mbi autorizimet e qeverisë

Për çdo autorizim/aprovim të nevojshëm në
lidhje me projektin nevojitet:

- Emri, tipi dhe qëllim
- Departamenti qeveritar përgjegjës për

lëshimin e:
- Tarifat zyrtare
- Afatet kohore brenda të cilave duhet

të lëshohen këto autorizime
- Emri i nëpunësit përgjegjës

Informacione mbi kontratat e mëdha

1. Emri i kontratës
2. Lloji i proceduarve të prokurimit
3. Ftesa për para-kualifikuesit, tenderi etj.
4. Lista para kualifikuese e aplikuesve –
tenderuesve
5. Raporti vlerësues i prokurimit
6. Emrat e vlerësuesve të prokurimit (të
zbulohen pas publikimit e dhënies së
kontratës)
7. Emri i kontraktorit
8. Parimet e kontraktorit për aksione
9. Kontraktuesit si sipërmarrje
10. Agjentet e kontraktuesit
11. Dokumentet e kontratës
12. Çmimi i kontratës
13. Fushëveprimi i punës ose shërbimeve të
parapara me kontratë
14. Programi origjinal i kontratës
15. Ndryshimet kryesore të çmimeve, të
programit dhe fushëveprimit të punës
(d.m.th. vlerësohet në 5% ose më shumë të
kostos origjinale ose programit) dhe arsyet
për këto ndryshime
16. Detajet e çfarëdo ri-dhënieje të kontratës
17. Kostoja finale e kontratës
18. Pagesat totale të kontratës
19. Programi aktual dhe afatet e përfundimit
të tij
20. Fushë veprimi aktual i punëve
21. Vendi ku pagesat e kontratës bëhen
22. Valuta me të cilën bëhen pagesat e
kontratës
23. Raporti vlerësues i kontratës

Informacionet mbi vlerësuesit e pavarur

1. Emri dhe kualifikimet e vlerësuesit të
pavarur
2. Kush ka emëruar vlerësuesin e pavarur
3. Detyrat e vlerësuesit për të hetuar dhe
raportuar korrupsionin
4. Detajet e kontaktit të vlerësuesit të
pavarur


