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Hyrje

Prokurimi publik është pjesë e rëndësishme e ekonomisë që paraqet procesin përmes të cilit insti-

tucionet publike realizojnë blerjen e produkteve dhe shërbimeve. Njëherazi, prokurimi publik paraqet 

edhe një nga aspektet kyçe drejt qeverisjes transparente dhe të përgjegjshme si dhe hapë rrugën 

për një ekonomi stabile dhe të mirëfilltë. Prandaj, prokurimit publik i jepet një rëndësi e veçantë ngaqë 

institucionet publike, pra ministritë, komunat, dhe agjencitë e ndryshme të një shteti sigurojnë mallrat 

dhe shërbimet përmes kësaj procedure që ndikon në jetën e qytetarëve dhe janë në interes publik.  

Ligji për Prokurim Publik Nr. 04/L-042 është  aprovuar nga Kuvendi i Republikës së  Kosovës në 2011  

kurse është ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237 në vitin 2014, me ligjin Nr. 05/L-068 në 

2016, si dhe me ligjin Nr. 05/L-092.1 Në kuadër të tij funksionojnë katër institucione: Komisioni Rreg-

ullativ i Prokurimit Publik (KRPP), Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP), Agjencia e Prokurimit Publik 

(APP) dhe Autoriteti Kontraktues (AK). Secila nga to ka përgjegjësi të ndara dhe detyra të caktuara, 

por janë të ndërlidhura me njëra-tjetrën. 

KRPP është përgjegjëse për zhvillimin, monitorimin dhe kontrollimin e zbatimit të ligjit të prokurimit 

publik në Kosovë dhe sistemit të prokurimit, në mënyrë që të mundësohet shfrytëzim sa më i ar-

syeshëm dhe transparent i mjeteve publike. Paralelisht, ky institucion është kompetent në sigurimin 

e barazisë dhe nxitjes së konkurrencës. Ndër funksionet kryesore që kryen KRPP është edhe krijimi 

dhe mirëmbajtja e një ueb-faqeje që ofron dhe mundëson qasje të pakufizuar në informacione mbi 

prokurimin publik në Kosovë, e njohur si prokurimi elektronik (E-prokurimi). E-prokurimi paraqet një 

sistem online të blerjes dhe ofron hapësirë për publikimin e tenderëve. Përdorimi i tij nuk është i 

obligueshëm dhe është detyrë e autoriteteve kontraktuese të vendosin nëse dëshirojnë të përdorin 

metoda të tilla apo jo.2

OSHP në anën tjetër është autoriteti publik që trajton ankesat sipas ligjit aktual në fuqi dhe ligjeve 

të ndryshuara e plotësuara mbi prokurimin publik.3 Krahas kësaj, Autoritetet Kontraktuese, që janë të 

gjitha institucionet publike që përgatisin kërkesat për blerje të mallrave dhe shërbimeve, kanë për 

obligim të përgatisin dokumentacionin e plotë të tenderit, të përmbushin të gjitha formalitetet ligjore 

si dhe të specifikojnë kërkesat teknike dhe ekonomike.4 

Në mënyrë që të sigurohen dokumentet e nevojshme është e domosdoshme identifikimi dhe përcaktimi 

i kritereve për tenderim, ku hynë: përshtatshmëria personale, organizimi dhe gjendja e tyre financiare 

dhe pajisje apo përvojë specifike. Kriteret mbi të cilat bëhet përzgjedhja ndahen në dy grupe: kërkesat 

e përshtatshmërisë dhe kërkesat minimale të kualifikimit. Të gjitha këto kritere duhet të specifikohen 

sa më qartë në njoftim, dosje të tenderit dhe më vonë edhe në kontratë. Shqyrtimi dhe përzgjedhja 

e operatorit fitues bëhet përmes njërit nga dy kriteret: sipas çmimit më të ulët të ofruar ose sipas 

kriterit të tenderit ekonomikisht më të favorshëm, ku tenderi i jepet kompanisë  që më së miri plotëson 

kriteret.5  

1   Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. Ligji nr. 04/L-092 për prokurimin publik 
   https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=12172> 
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.

Si rrjedhojë, për të vlerësuar perceptimet dhe përvojat e bizneseve rreth procedurave të prokurimit 

publik në Kosovë, Lëvizja FOL kontraktoi IDRA Research and Consulting në Kosovë për të zhvilluar një 

anketë me biznese si dhe të mbajë pesë fokus grupe me qytetarë (2), me zyrtarë të prokurimit publik 

(1), me organizata jo-qeveritare (1) si dhe me biznese (1). 

IDRA Research and Consulting në Kosovë mbështeti FOL-in në rishikimin e pyetësorit të hulumtimit, 

mbledhjen, analizimin dhe vizualizimin e të dhënave dhe hartimin e një raporti përfundimtar me rezu-

ltatet e anketës si dhe një raporti tjetër me rezultatet nga diskutimet në fokus grupe. 

Ky raport përfshin metodologjinë e hulumtimit përmes anketës si dhe rezultatet e anketës me biznese. 

Një raport tjetër është përpiluar nga IDRA Research and Consulting në Kosovë me gjetjet nga fokus 

grupet. 
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93+7+Q
6+94+Q
2+98+Q

63+37+Q
27+73+Q
10+90+Q

93+7+Q
6+94+Q
2+98+Q

Metodologjia e  
anketës me biznese

Lëvizja FOL ka angazhuar IDRA Research and Consulting në Kosovë për të kryer një anketë me 150 bi-

znese në Kosovë lidhur me opinionet mbi dhe përvojat e tyre në prokurim publik. Të dhënat u mblodhën 

përmes anketave telefonike (CATI) dhe u realizuan nga 20 shtatori deri më 30 shtator 2021.

Një procedurë e mostrës së synuar është përdorur për të identifikuar bizneset e përshtatshme. 

Bizneset u identifikuan nga ueb faqja e të dhënave të hapura e cila radhit ndërmarrjet e shpërblyera 

për qëllime të prokurimit në Kosovë dhe Agjencia Kosovare e Regjistrimit të Bizneseve (ARBK) e cila 

radhit të gjitha bizneset në Kosovë dhe ne u përqendruam në mënyrë specifike në informacionin e 

mëposhtëm:

  Numri i biznesit

  Emri i biznesit 

  Data e regjistrimit

  Përfaqësuesi i biznesit

  Lloji i biznesit 

Marrë parasysh qëllimin e anketës që ishte të eksploronte opinionet mbi prokurimin publik por edhe 

përvojat e bizneseve gjatë pjesëmarrjes në prokurim publik, një mostër më e madhe e bizneseve që 

kanë marrë pjesë në prokurim publik (N=90) u synuan për t’u anketuar nga një databazë e pjesëmar-

rësve në prokurim publik e krijuar nga IDRA Kosova dhe një mostër e përgjithshme më e vogël (N=60) 

u synua dhe u kontaktuan për t’u anketuar nga databaza e bizneseve të regjistruara të ARBK-së. Lis-

ta e dytë u filtrua për të hequr bizneset e identifikuara përmes ueb faqes së të dhënave të hapura. 

Mostrat përfundimtare gjatë mbledhjes së të dhënave ishin N=95 të bizneseve që kanë marrë pjesë 

në prokurim publik dhe N=55 biznese që nuk kanë marrë pjesë në prokurim publik.

Për shkak të pjesës shumë të vogël të ndërmarrjeve të mëdha, anketa jonë kapi vetëm një ndërmar-

rje të madhe dhe kështu u grupua me ndërmarrjet e mesme dhe për analizë të të dhënave, e krijuam 

grupin e tretë ‘ndërmarrje të mesme dhe të mëdha’ (50+ punëtorë)’.

Megjithëse ne nuk i kemi shënjestruar bizneset bazuar në madhësi, por sipas pjesëmarrjes ose jo në 

prokurim publik; ne kapëm biznese të madhësive të ndryshme dhe kështu i peshuam të dhënat bazuar 

në përbërjen e bizneseve në Kosovë sipas madhësisë. Procedura e peshimit siguron që rezultatet të 

përfaqësojnë përbërjen e bizneseve në Kosovë, që do të thotë se segmenti i biznesit kontribuon me 

të njëjtën pjesë ose peshë që ka në përgjithësi në Kosovë. Prandaj, kuotat dhe peshat e mëposhtme u 

aplikuan për mostrën e anketës me biznese.

Tabela 1 Mostra dhe Pesha për Mostrën e Anketës së Bizneseve

Madhësia  
e bizneseve

Përqindja e 
bizneseve në Kosovë 

(sipas të dhënave 
zyrtare)

Anketat Pas peshimit6

Përqindja Biznese Përqindja

Mikro (1-9) 93.1% 63% 386 93.1%

E vogël (10-49) 5.9% 27% 163 5.9%

E mesme (50+) 1.0% 10% 60 1.0%

Total 100% 100% 609 100%

Ky raport, përfshinë githashtu, metodologjinë e hulumtimit përmes fokus grupeve si dhe rezulta-

tet e dalura nga to. Raporti analizon dhënat e pesë fokus grupeve të mbajtura me katër kategori të 

ndryshme të pjesëmarrësve rreth perceptimeve dhe përvojave të tyre në prokurim publik. Si rezultata, 

janë mabjtur: dy fokus grupe me qytetarë, një me përfaqësues të organizatave jo-qeveritare, një me 

zyrtarë të prokurimit publik dhe një me biznese. Përgjatë fokus grupeve janë diskutuar tema në lidhje 

me opinionet dhe përvojat e tyre në prokurim publik.

Karakteristikat dhe parametrat e kërkuar të fokus grupeve janë vendosur paraprakisht nga FOL dhe 

janë respektuar gjatë rekrutimit. Grupet janë përbërë nga 6-8 pjesëmarrës për të siguruar një dis-

kutim me cilësi të lartë pavarësisht mjedisit virtual dhe që kanë zgjatur mesatarisht 1.5 deri në 2 orë.

6 Rezultatet e përgjithshme (në total) në grafikë janë të shfaqura sipas peshimit

93.1%

0.9%

5.9%

0.1%

Sektori i biznesit në Kosovë përbëhet pothuajse tërësisht nga ndërmarrjet 
mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM). Janë rreth 38,000 ndërmarrje të 
regjistruara që veprojnë në Kosovë, nga të cilat:

janë mikro ndërmarrje 
(1-9 punëtorë)

 janë ndërmarrje të mesme 
(50-249 punëtorë)

janë ndërmarrje të vogla 
(10-49 punëtorë)

janë ndërmarrje të mëdha 
(250+ punëtorë)
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Profili i bizneseve dhe 
përfaqësuesve të tyre

Ky seksion i raportit paraqet një pasqyrë të përgjithshme të profilit të bizneseve të anketuara. Sa i për-

ket shtrirjes rajonale, 59% e bizneseve ndodhen në rajonin e Prishtinës, 12% e tyre në rajonin e Pejës, 

8% në të Prizrenit, nga 6% në të Ferizajt dhe Mitrovicës, 5% në të Gjakovës, dhe 4% në të Gjilanit. Sa i 

përket statusit ligjor, 81% e bizneseve të anketuara zhvillojnë aktivitetin e tyre si shoqëri me përgjeg-

jësi të kufizuara, 18% si biznes individual dhe 1% si person fizik.

Në ueb faqen e veçantë të Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK) - askdata - të dhënat mbi vep-

rimtaritë ekonomike në nivel kombëtar publikohen sipas Nomenklaturës së Veprimtarive Ekonomike të 

Komisionit Evropian (NACE Rev.2. në Gjuhën Angleze). Sa për të parë llojet e veprimtarive ekonomike 

të cilat bizneset e anketuara i ushtrojnë, edhe pyetja e kësaj ankete u formulua në atë mënyrë duke 

radhitur veprimtaritë sipas kodeve katër shifrore NACE Rev. 2 siç paraqiten në askdata. Mbi gjysma e 

bizneseve të anketuara ofrojnë shërbime të ndryshme. Ndërsa nga 15% prej tyre merren me ndërtimtari 

dhe tregti, 7% me prodhim, 3% me xehetari dhe gurëthyes, nga 2% me transportim dhe magazinim, 

furnizim me ujë, menaxhim mbeturinash dhe aktivitete të revitalizimit të tokës, informacion dhe komu-

nikim; dhe 1% me akomodim dhe aktivitete të shërbimeve me ushqime.

Figura 1 Bizneset e anketuara, sipas shtrirjes rajonale

59%

18%

81%

1%

4%
6%8%

5%

12%
6%

Prishtinë

Biznes individual

Shoqëri me 
përgjegjësi 
të kufizuar

Person fizik

Gjilan

FerizajPrizren

Gjakovë

Pejë

Mitrovicë 18+81+1+Q
Figura 2 Bizneset e anketuara, sipas statusit ligjor
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Anketa u realizua me pronarë të bizneseve (88%) apo menaxherë dhe drejtorë (11%) çfarë tregon se 

janë kompetent për t’u përgjigjur në pyetjet e parapara në anketë. Të anketuarit po ashtu dallonin në 

moshë, ku më së shumti pati të grupmoshës 25-34 vjeç (32%), pastaj 35-44 vjeç (25%) dhe 45-54 

vjeç (16%). Siç mund të konsiderohet e pritshme, më pak nga ta i përkisnin grupmoshës 18-24 vjeç 

(4%), apo 55-64 (2%) dhe mbi 65 vjeç (3%).  

Anketa po ashtu kapi një numër shumë më të madh pronarësh apo menaxherësh biznesesh burra (91%) 

sesa gra (9%) – gjë që mund të shpjegohet nga dëshmitë anekdotike dhe faktike se bizneset kryesisht 

janë në pronësi të apo menaxhohen nga burrat, por edhe nga ajo se anketa ka synuar një mostër më 

të madhe të bizneseve pjesëmarrëse në prokurim publik. Mbi gjysma e të anketuarve po ashtu kanë të 

përfunduar fakultetin (57%), ndërkaq 20% e tyre shkollën e mesme e 14% kanë kryer magjistraturë apo 

doktoraturë. Nga 1% kanë disa vite shkollë të mesme, kanë disa vite shkollë fillore, apo kanë përfunduar 

shkollën fillore.
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Figura 3 Bizneset e anketuara, sipas veprimtarive ekonomike
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Figura 4 Përfaqësuesit e bizneseve, sipas pozitës Figura 6 Përfaqësuesit e bizneseve, sipas gjinisë

Figura 5 Përfaqësuesit e bizneseve, sipas grupmoshës
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Sa i përket periudhës kohore gjatë së cilës janë në biznes, 58% e bizneseve operojnë prej 0-4 vite, 

22% 5-9 vite, 17% 10-19 vite, si dhe 4% për 20 vite ose më shumë. Shumica e të anketuarve menaxhojnë 

biznesin pothuaj për të njëjtat vite, gjë që korrespondon shumë afër me vitet totale të operimit.

Sfidat e bizneseve dhe perceptimet 
e përgjithshme mbi korrupsionin
Seksioni i dytë i raportit paraqet një pasqyrë të sfidave me të cilat bizneset ballafaqohen dhe percep-

timet e tyre mbi pjesëmarrjen e bizneseve në afera korruptive. Analiza e të dhënave në vijim është bërë 

në total, sipas madhësisë së biznesit si dhe sipas pjesëmarrjes në prokurim publik. Duhet theksuar 

se interpretimet sipas madhësisë së biznesit që do të paraqiten në vijim, për bizneset e mesme dhe 

të mëdha janë vetëm indikative dhe statistikisht të parëndësishme për shkak të mostrës prej vetëm 

9 biznesesh të kësaj madhësie, ndërsa rezultatet për bizneset e vogla dhe mikro janë statistikisht të 

rëndësishme.

Sipas të anketuarve, sfida kryesore me të cilën po ballafaqohen bizneset është situata pandemike 

(67%). Më shumë nga kompanitë e vogla (77%) dhe mikro (67%) mendojnë kështu sesa ato të mesme 

dhe të mëdha (33%). Sfidë tjetër konsiderohet mungesa e investimeve të huaja për një pjesë kon-

siderueshëm më të vogël të bizneseve në përgjithësi (14%) edhe pse asnjë nga bizneset e mesme e 

të mëdha se konsiderojnë një gjë të tillë si sfidë, ndërkaq 27% e atyre të vogla dhe 14% e atyre mikro e 

konsiderojnë. Më pak biznese të anketuara në përgjithësi konsiderojnë se korrupsioni është një sfidë, 

por, proporcionalisht më shumë biznese të mesme dhe të mëdha (22%) sesa të vogla (7%) e mikro 

(9%) e mendojnë një gjë të tillë. Dukshëm më pak biznese konsiderojnë se mungesa e fuqisë punëtore 

(8%) dhe burokracia e institucioneve (6%) janë sfida. Analizuar sipas madhësisë së biznesit, 13% dhe 

20% e bizneseve të vogla, nga 11% e bizneseve të mesme dhe të mëdha si dhe nga 8% dhe 5% e bizne-

seve mikro konsiderojnë këto dy gjëra si sfida, përkatësisht. 
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Figura 7 Bizneset e anketuara, sipas viteve të operimit

Figura 8 Përfaqësuesit e bizneseve, sipas viteve të menaxhimit të biznesit

Figura 9 Sfidat kryesore me të cilat ballafaqohen bizneset aktualisht
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Sa i përket arsyeve që i shtyjnë bizneset të përfshihen në korrupsion, 28% konsiderojnë se ata i shtynë 

dëshira për të pasur trajtim të favorshëm në një procedurë të hapur, konkurruese, 26% mendojnë që 

i shtynë dëshira për të përshpejtuar një procedurë burokratike, 23% dëshira për të shmangur ndonjë 

dënim, dhe 17% konsiderojnë se i shtynë dëshira për të pasur qasje në një shërbim të veçantë. Ndërkaq 

një pjesë e konsiderueshme u shprehën se nuk e dinë se çfarë do t’i shtynte bizneset në afera korrup-

tive (41%). Për disa nga këto arsye, vërehet se sa më i vjetër biznesi, aq më shumë  prej bizneseve të atij 

grupi mendojnë se këto arsye të sapo përmendura i shtyjnë bizneset të përfshihen në afera korruptive.

Ata që konsideruan se korrupsioni është i pranishëm pavarësisht nivelit të pranisë, u pyetën se cilët 

faktorë kontribuojnë që korrupsioni të ketë ndikim në prokurim publik. Tri faktorët më të zgjedhur nga 

ta janë pandëshkueshmëria (35%), zvarritja e proceseve gjyqësore (32%) dhe mosraportimi i korrup-

sionit (32%). Rreth një në pesë biznese poashtu mendojnë se zbrazëtitë ligjore (20%) dhe mungesa 

e vullnetit politik për të luftuar korrupsionin (19%) janë faktorë. Një pjesë më e vogël e tyre e konsid-

erojnë edhe mungesën e transparencës dhe llogaridhënies (13%) si faktor.

Figura 10 Arsyet e përfshirjes së bizneseve në korrupsion

Figura 11 Niveli i pranisë së korrupsionit në prokurim publik
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Bizneset po ashtu u pyetën të vlerësojnë se sa i pranishëm është korrupsioni në prokurim publik. 

Rreth 24% e tyre mendojnë se korrupsioni në prokurim publik nuk është aspak i pranishëm. Mirëpo, 

56% e tyre mendojnë se është i pranishëm, nga 15% prej të cilëve mendojnë se ose është i pranishëm 

ose deri diku i pranishëm; kurse, 14% mendojnë se është shumë i pranishëm e 12% pak i pranishëm. 

Rreth 44% e bizneseve të mesme dhe të mëdha mendojnë se korrupsioni në prokurim publik është 

i pranishëm apo shumë i pranishëm; ndërkaq nga 43% dhe 27% e bizneseve të vogla dhe mikro e 

mendojnë të njejtën gjë.
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Figura 12 Faktorët e ndikimit të korrupsionit në prokurim publik
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Po të njëjtat biznese u pyetën të tregojnë se nga çfarë informata e bazojnë vlerësimin e tyre për niv-

elin e korrupsionit dhe 40% e tyre thonë se nga përvoja e miqve, 24% nga përvoja personale, 9% nga 

raportimet nga media dhe 3% nga raportet e përgatitura nga shoqëria civile. Krahasuar ata që kanë 

deklaruar të marrin pjesë në prokurim publik dhe ata që nuk kanë marrë pjesë në prokurim publik, 

36% e pjesëmarrësve në prokurim publik dhe 45% e mospjesëmarrësve në prokurim publik thonë se 

e bazojnë mendimin në përvojën e miqve. Rreth 33% e pjesëmarrësve dhe 13% e mospjesëmarrësve në 

prokurim publik po ashtu bazohen në përvojën personale (jo domosdoshmërisht përvojë në prokurim 

publik). Tutje, 8% dhe 10% e tyre, përkatësisht, bazohen në raportimet nga mediat dhe nga 1% e 5%, 

përkatësisht, nga raportet e shoqërisë civile. 
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Figura 13 Baza e opinionit mbi faktorët e ndikimit të korrupsionit në prokurim publik

Figura 14 Niveli i pajtimit me pohime rreth procesit të prokurimit publik

Më pas anketa vazhdoi duke u kërkuar bizneseve që të pajtohen ose jo me disa pohime rreth procesit 

të prokurimit publik. Në përgjithësi përqindje më e madhe e tyre pajtohen më shumë me pohimet 

pozitive mbi procesin e prokurimit publik sesa me ato negative. Si rezultat,  66%  e tyre pajtohen 

plotësisht/pajtohen se procesi i prokurimit publik zhvillohet në mënyrë të drejtë, ndërkaq 21% nuk 

pajtohen/nuk pajtohen aspak. Rreth 65%  e tyre pajtohen plotësisht/pajtohen se procesi i prokurimit 

publik zhvillohet në përputhje me ligjin, ndërkaq 21% nuk pajtohen/nuk pajtohen aspak.  Rreth 63%  e 

tyre pajtohen plotësisht/pajtohen se procesi i prokurimit publik zhvillohet sipas kritereve objektive, 

ndërkaq 21% nuk pajtohen/nuk pajtohen aspak. Rreth 63%  e tyre pajtohen plotësisht/pajtohen se 

procesi i prokurimit publik zhvillohet në mënyrë transparente, ndërkaq 27% nuk pajtohen/nuk pajto-

hen aspak. Rreth 56% e tyre pajtohen plotësisht/pajtohen se ky proces zhvillohet në përputhje me 

interesin publik, ndërkaq 26% nuk pajtohen/nuk pajtohen aspak. 49% e bizneseve pajtohen plotësisht/

pajtohen se procesi i prokurimit publik zhvillohet në përputhje me interesin e partisë, ndërkaq 18% nuk 

pajtohen/nuk pajtohen aspak. 

Total Pjesëmarrës në prokurime publike Jo pjesëmarrës në prokurime publike

Pajtohem plotësisht Pajtohem Neutral Nuk pajtohem Nuk pajtohem aspak Nuk e di
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e partisë në pushtet
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Në përputhje me ligjin

Sipas kritereve objektive

Në mënyrë transparente

Në përputhje me interesin publik

Përveç kësaj, bizneset po ashtu u pyetën se sa të përhapura ata mendojnë se disa praktika janë në 

prokurim publik. Rreth 45% e tyre besojnë se specifikimet e përshtatura për kompani të veçanta, 32% 

se kriteret e paqarta të përzgjedhjes ose vlerësimit,   31% se abuzimi me procedurat e negociuara, 31% 

se abuzimi me nevojat emergjente për të justifikuar përdorimin e procedurave, 30% se ndryshimet e 

kushteve të kontratës, dhe 27% se konflikti i interesit në vlerësimin e ofertave janë të përhapura ose 

shumë të përhapura. Pjesë më të vogla të bizneseve janë neutrale në këto çështje, ndërsa pjesa tjetër 

mendojnë të kundërtën e një në pesë përafërsisht (18-20% e tyre) thonë se nuk e dinë.
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Kur pyeten se sa shpesh mendojnë që ndodhin situatat kur zëvendësohet një ministër përgjegjës për 

një sektor apo një kryetar komune (pas zgjedhjeve), bizneset që fitojnë tenderë ndryshojnë, 27% e 

bizneseve mendojnë se kjo ndodh shpesh ose pothuajse gjithmonë dhe 49% mendojnë se kjo ndodh 

rrallë apo pothuajse kurrë.

Sa i përket situatave kur aktorët politikë tregojnë mirënjohje për biznese që i dhuruan para* par-

tisë ose për fushatën duke u dhënë atyre kontrata prokurimi pas fitimit të zgjedhjeve ose ardhjes në 

pushtet, 31% mendojnë se situata të tilla ndodhin shpesh ose pothuajse gjithmonë dhe 45% mendojnë 

se ndodhin rrallë apo pothuajse kurrë.

Ndërsa, 29% e bizneseve mendojnë se situatat kur kompanitë që kanë fituar tenderë tregojnë mirën-

johjen e tyre ndaj partive duke u dhuruar para në zgjedhjet e ardhshme ndodhin shpesh ose pothuajse 

gjithmonë dhe 45% mendojnë se ndodhin rrallë apo pothuajse kurrë.

Figura 15 Niveli i përhapjes së disa praktikave në prokurim publik

Figura 16 Perceptimet mbi keqpërdorimet e mundshme në prokurim publik sipas vlerës së kontratës
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Bizneset poashtu deklaruan se çfarë mendojnë për keqpërdorimet në prokurim sipas vlerës. Vetëm 15% 

në total mendojnë se keqpërdorimi dhe abuzimi janë më të shpeshta në prokurimet me vlerë të lartë, 

ndërsa 34% mendojnë se nuk ka dallim e ato janë njësoj të pranishme. Kur krahasojmë perceptimet e 

pjesëmarrësve dhe mospjesëmarrësve në prokurim publik, 21% e të parëve dhe 8% e të dytëve men-

dojnë se ka më shumë keqpërdorime në prokurime me vlerë të lartë, ndërsa, 36% e pjesëmarrësve dhe 

30% e mospjesëmarrësve mendojnë se nuk ka dallim, ngaqë keqpërdorimi është njësoj i pranishëm.
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Jo pjesëmarrës në prokurime publike Pjesëmarrës në prokurime publike Total

Figura 17 Perceptimet mbi ndodhitë e mundshme në prokurim publik të ndërlidhura 
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Pjesëmarrja në prokurim  
publik dhe perceptimet mbi 
mbarëvajtjen e prokurimit publik 
Seksioni i tretë i raportit paraqet çështjet e pjesëmarrjes në prokurim publik, perceptimet dhe përvo-

jat e bizneseve mbi dhe në prokurim publik si dhe njohjet e tyre mbi organet rregullative të prokurimit 

publik. 

Pas peshimit të të dhënave, del se 56% e bizneseve të anketuara kanë marrë pjesë në prokurim publik 

dhe 44% nuk kanë marrë pjesë në prokurim publik. Sipas madhësisë së bizneseve, 54% e mikro ndër-

marrjeve, 87% e ndërmarrjeve të vogla dhe të gjitha dhe të gjitha ndërmarrjet e mesme dhe të mëdha 

janë pjesëmarrëse në prokurim publik.

Kur bizneset mospjesëmarrëse në prokurim publik u pyetën se pse nuk kanë marrë pjesë, shumica 

deklaruan se nuk kanë pasur interesim apo fokus të hyjnë në procese të prokurimit publik (92%). Tutje 

ato u pyetën se çfarë do t’i motivonte që të merrnin pjesë në tenderim, 17% thanë se do të motivoheshin 

po qe se do të kishte transparencë më të madhe të procesit të përzgjedhjes së fituesit të kontratës, 

11% po qe se do të kishte transparencë më të madhe në thirrje për tenderim, 4% po qe se do të kishte 

kritere të qarta në dosjen e tenderit, dhe 2% po qe se do të kishte kushte më të mira të thirrjes për 

tenderim. Ndërkaq, nga 28% qe specifikuan tjetër si përgjigje, 10 nga ta thanë se nuk kanë interesim 

për tenderim, tre thanë se nuk tenderojnë për shkak të kohës, dhe tre u shprehën se nuk e dinë se çfarë 

do t’i motivonte.44%

56%

Jo

Po

Figura 18 Pjesëmarrja në prokurim publik

Figura 19 Pjesëmarrja në prokurim publik, sipas madhësisë së ndërmarrjes

Figura 20 Gjërat që do t’i  motivonin bizneset jo-pjesëmarrëse në prokurim publik 
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Shumica e pjesëmarrësve në prokurim publik kanë fituar tender (95%). Prej tyre, 95% kanë fituar 

përmes procedurës së hapur, 5% përmes procedurës së vlerës minimale dhe 3% përmes procedurës 

së kuotimit të çmimit. Ndërsa për sa i përket procedurës së preferuar të tenderimit, 97% e tyre prefero-

jnë procedurën e hapur dhe 2% procedurën e vlerës minimale.

Pjesëmarrësit në prokurim publik po ashtu u pyetën se për çfarë lloj prokurimesh kanë fituar tender 

ku dhe 44% e tyre kanë fituar tenderë për ofrimin e shërbimeve, 39% për furnizime dhe 26% për punë 

- që sipas ligjit për prokurim publik i referohet punëve ndërtimore. Kur krahasojmë llojet e tenderëve 

sipas madhësisë së biznesit, del se rreth dy të tretat e ndërmarrjeve të mesme dhe të mëdha (67%) 

kanë fituar tenderë për shërbime, ndërsa nga 22% e tyre për furnizime dhe punë. Kurse, mbi gjysma 

e ndërmarrjeve të vogla (nga 56%) kanë fituar tenderë për shërbime dhe furnizime, e 20% e tyre për 

punë. E më shumë ndërmarrje mikro kanë fituar shërbime dhe furnizime (46% dhe 40%, përkatësisht) 

gjithashtu, ndërkaq 23% e tyre edhe punë.

5%

95%

Jo

Po

Figura 21 Fitimi i tenderëve

Figura 22 Procedurat e tenderimit  
për kontratat e fituara

Figura 23 Procedurat e preferuara  
të tenderimit

Procedurës  
së hapur

Procedurës  
së hapur

Procedurës së 
Vlerës Minimale

Procedurës së 
Vlerës Minimale

Procedurës së 
Kuotimit të çmimit

Procedurës së 
Kuotimit të çmimit

95% 97%

5% 2%

3% 2%

*deri në tri përgjigje

Figura 24 Llojet e kontratave të fituara

Figura 25 Numri i kontratave të fituara

Shërbime

Furnizime

Punë

TOTAL 

44%

39%

26%

Mikro
1 - 9 punësuar

46%

40%

23%

Ndërmarrje të Mesme dhe
të Mëdha 50+ punësuar

67%

22%

22%

Ndërmarrje të Vogla
10 - 49 punësuar

56%

56%

20%

*deri në tri përgjigje

Më tepër se gjysma e fituesve të tenderëve (58%), kishin fituar më shumë se 7 kontrata, nga 17% e tyre 

2-4 kontrata apo 5-7 kontrata, dhe 8% e tyre kishin fituar vetëm një kontratë.

8%

17%

58%

17%

2-4Vetëm 1 5-7 Më shumë se 7
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Bizneset po ashtu u pyetën për vlerat që kanë arritur kontratat në një pyetje me përgjigje të 

shumëfishtë meqë kishin numër kontratash të ndryshme. Kështu, 13 nga ta thanë se vlerat e kontratave 

kanë arritur 100,001 Euro - 500,000 Euro, 11 prej tyre thanë se vlerat e kontratave kanë arritur 10,001 

Euro - 50,000 Euro, nëntë prej tyre thanë se vlerat e kontratave kanë arritur 5001 euro - 10,000 euro, 

tetë prej tyre thanë se kontratat arritën vlerën 50,001 Euro - 100,000 Euro, gjashtë thanë që kontratat 

arritën vlerën 500,001 Euro - 1,000,000 Euro, pesë thanë se kontratat arritën vlerën deri në 5,000 

Euro dhe katër në mbi 1,000,000 Euro. Të katër bizneset që deklaruan vlerën e mbi 1,000,000 eurosh 

ishin të mesme dhe të mëdha. 

Bizneset pjesëmarrëse në prokurim publik po ashtu u pyetën nëse kishin hasur në raste kur specifikat 

e tenderit ishin përshtatur për biznese të caktuara, ku 53% e tyre thanë se po, e 34% e tyre thanë se jo. 

Më shumë ndërmarrje të mesme dhe të mëdha (89%) dhe të vogla (88%) sesa mikro (48%) deklarojnë 

se kanë hasur në tenderë të tillë.

Deri ne 5000 €

5001 € - 10 000 €

10 0000 € - 50 000 €

50 001 € - 100 000 €

100 001 € - 500 000 €

500 001 € - 1 000 000 €

Mbi 1 000 000 €

Nuk e di

Refuzoj të përgjigjem

TOTAL 

44%

39%

26%

26%

26%

26%

26%

26%

26%

1 deri 4 kontrata

44%

39%

26%

26%

26%

26%

26%

5 deri 7 kontrata

26%

26%

26%

26%

26%

26%

Më shumë se  
7 kontrata

44%

39%

26%

26%

26%

26%

26%

26%

26%

Sa i përket dyshimeve në procese të caktuara të prokurimit publik rreth përshtatjes së specifikave në 

dosje të tenderit për biznese të caktuara, 32% e bizneseve kanë pasur dyshime se janë përshtatur dhe 

po aq se nuk janë përshtatur, ndërkaq numër i ngjashëm nuk e dinë një gjë të tillë.  Më shumë ndër-

marrje të vogla (35%) sesa mikro (32%) apo të mesme dhe të mëdha (22%) shprehen se kanë pasur 

dyshime në përshtatje të specifikave në dosje tenderësh.

Figura 26 Dyshime në procese të caktuara në prokurim publik

Figura 27 Përvoja në raste kur specifikat e tenderit i janë përshtatur bizneseve të caktuara
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35%
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Vogla 10 - 49 
punësuar
(N=26)

Refuzoj të përgjigjem

Refuzoj të përgjigjem

Nuk e di

Nuk e di

Po, kam pasur dyshime
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Më pas bizneset që kishin marrë pjesë në prokurim publik, u pyetën nëse ofertat e tyre janë refuzuar 

dhe 31% e tyre pohuan se ofertat e tenderimit u janë refuzuar. 

Në refuzime të ofertave tenderuese mund të ketë llojllojshmëri arsyesh dhe nëse refuzohen mbi një 

herë, arsyetimet për oferta mund të dallojnë nga tenderi në tender. Kështu, 57% të bizneseve deklaru-

an që oferta iu është refuzuar për mos përmbushje të kritereve, 45% për mungesë dokumentacioni,  

24% për shkak që ishte jo e arsyeshme ekonomikisht dhe 12% deklarojnë se nuk kishte pasur arsye për 

refuzim të ofertës/ofertave të tyre tenderuese. 

44%

56%

31%

e ndërmarrjeve 
nuk kanë marrë 

pjesë në procesin 
e prokurimit publik  

kanë marrë pjesë 
në procesin e 

prokurimit publik, 
nga të cilët vetëm 

prej tyre u është 
refuzuar oferta

Figura 28 Refuzimi i ofertave në prokurim publik

Prej atyre bizneseve që deklaruan se u janë refuzuar ofertat në prokurim publik, 30% thanë se kjo iu ka 

ndodhur më shumë se tri herë, 15% se iu ka ndodhur tri herë, 22% se iu ka ndodhur dy herë, dhe 33% se 

iu ka ndodhur një herë. Më shumë nga ndërmarrjet e vogla (41%) kishin pasur më shumë se 3 oferta të 

refuzuara krahasuar me ndërmarrjet mikro (29%) dhe ato të mesme dhe të mëdha (21%).7 

7   Rezultatet sipas madhësisë së bizneseve në pyetjet rreth numrit të refuzimeve e ankesave janë statistikisht të parëndësishme dhe inter-
pretohen vetëm si indikative (përveç për ndërmarrjet mikro) për shkak të numrit të vogël të bizneseve për kategori që kanë pasur oferta 
të refuzuara dhe rrjedhimisht ankesa gjatë pjesëmarrjes në prokurim publik.

Figura 29 Numri i refuzimeve të ofertave në prokurim publik
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Figura 30 Arsyet për refuzim të ofertës

11%

21%

57%

43%

53%

53%

41%

24%

60%

20%

80%

12%
24%

57%

45%

Total(N=50)Mikro ndërmarrje
1 - 9
punësuar(N=28)

Ndërmarrje të
Vogla 10 - 49
punësuar (N=17)

Ndërmarrje të
Mesme dhe të
Mëdha 50+
punësuar(N=5)

Nuk ka pasur arsye

Ofertë jo e 
arsyeshme 
ekonomikisht

Mospërmbushje  
të kritereve

Mungesë  
dokumentacioni



3332

PERCEPTIMI MBI PROKURIMIN PUBLIK PERCEPTIMI MBI PROKURIMIN PUBLIK

Ndërsa kur bëhet fjalë për nivelin e arsyeshmërisë që shpjegimet për diskualifikim të ofertave kishin, 

ka dallime në mendime nga bizneset e anketuara. Në një shkallë nga 1-10, ku 1 do të thotë ‘aspak të ar-

syeshëm’ dhe 10 do të thotë ‘shumë të arsyeshëm’, 63% të bizneseve mendojnë se shpjegimet nuk ishin 

të arsyeshme (me shkallën 1-4), ndërsa 25% janë neutrale (me shkallën 5 dhe 6) si dhe 11% mendojnë 

se shpjegimet ishin të arsyeshme (me shkallën 9 dhe 10). 

Kur u pyetën se pas ankesës a ishin vendimet në favor të tyre, një biznes deklaroi që po, një biznes 

deklaroi se në OSHP rezultati i anketës ishte në favor të tij, por jo edhe në autoritetin kontraktues si dhe 

një tjetër biznes deklaroi se vendimi ishte në favor të tij në autoritetin kontraktues. Kurse, 18 biznese 

deklaruan se vendimet nuk ishin në favor të tyre e shtatë nuk dhanë përgjigje. 

Tabela 2 Hapat e ndërmarrë, sipas herëve - *disa përgjigje të mundshme

Nr. i rasteve
Ankesë në OSHP 

(N=26)
Rishqyrtim tenderi 

(N=13)
Ankesë te autoriteti 
kontraktues (N=11)

1 herë 9 5 5

2 herë 8 5 4

3 herë 3 1 1

4 herë 1 0 0

5 herë 1 0 0

6 herë 1 0 0

8 herë 1 0 0

10 herë 2 2 1

Total 26 13 11

Përveç perceptimeve dhe përvojave në proceset tenderuese nga autoritetet kontraktuese, bizneset 

po ashtu u pyetën edhe për organet rregullative të procesit të prokurimit publik në Kosovë8. Rreth 

62% e të anketuarve kishin dëgjuar për OSHP-në. Krahasuar sipas madhësisë së biznesit, 100% e 

ndërmarrjeve të mesme dhe të mëdha kishin dëgjuar për të, 93% e të ndërmarrje të vogla, dhe 60% e 

ndërmarrjeve mikro. 

8 Pa përfshirë bizneset që kanë deklaruar se janë ankuar në OSHP në pyetje të mëhershme

29%

14%
11%

9%

16%

9%

1% 0%

6%
4%

1. Aspak të
arsyeshëm

10. Shumë
të arsyeshëm

98765432

Figura 31 Niveli i arsyeshmërisë së shpjegimit për diskualifikim

Vetëm 18% e ndërmarrjeve të refuzuara kanë ndërmarrë hap pas refuzimit të ofertës. Prej tyre, 26 

kanë bërë ankesë në OSHP, 13 kanë bërë kërkesë për rishqyrtim të tenderit dhe 11 kanë bërë ankesë 

tek autoriteti kontraktues. 

Figura 32 Hapat e ndërmarrë pas refuzimit të ofertës

26

13

11

Kam bërë ankesë
ne OSHP

Kam bërë kërkesë për
rishqyrtim të tenderit

Kam bërë ankesë tek
autoriteti kontraktues

Nga bizneset që kanë deklaruar se janë ankuar në OSHP pas refuzimit të ofertës, nëntë janë ankuar në 

OSHP 1 herë, tetë janë ankuar 2 herë, tre janë ankuar 3 herë, nga një prej tyre janë ankuar 4 herë,  herë, 

6 herë, apo 8 herë, ndërsa dy janë ankuar 10 herë. Ndërsa, nga bizneset që deklaruan se kanë kërkuar 

rishqyrtim tenderi, pesë kanë bërë kërkesë për rishqyrtim tenderi 1 herë, pesë nga ta 2 herë, një nga ta 

1 herë, dhe dy nga ta 10  herë. Kurse, nga bizneset që kanë deklaruar se kanë bërë ankesë të autoriteti 

kontraktues, pesë janë ankuar tek AK 1 herë, katër janë ankuar 2 herë, një është ankuar 3 herë dhe një 

tjetër 10 herë. 

Figura 33 Njohuritë mbi ekzistencën e OSHP-së

60%

93%

100%

62%

39%

7%

37%

Mikro ndërmarrje
1 - 9 punësuar 

(N=105)

Ndërmarrje të Vogla  
10 - 49 punësuar 

(N=29)

Ndërmarrje të Mesme 
dhe të Mëdha 50+ 

punësuar(N=8)

Total(N=142)

Po Jo



3534

PERCEPTIMI MBI PROKURIMIN PUBLIK PERCEPTIMI MBI PROKURIMIN PUBLIK

Nga këto biznese, 61% e tyre mendonin se ky organ funksionon si duhet, 16% se funksionon deri diku 

si duhet dhe 18% se nuk funksionon si duhet. Afërsisht dy të tretat e ndërmarrjeve të vogla dhe mikro 

(nga 61% e tyre) mendonin se OSHP-ja funksionon si duhet në krahasim me 44% e atyre të mesme dhe 

të mëdha (e papërfillshme statistikisht).

Kur konsiderohen kriteret të cilat duhet të merren më shumë parasysh në vlerësimin e një tenderi, 

69% e bizneseve mendojnë se kualiteti i ofruar duhet të merret më së shumti parasysh. Krahas kësaj, 

rreth 13% mendojnë se përvoja profesionale dhe teknike e ofertuesit dhe 7% se çmimi ekonomikisht më 

i ulët. Krahasuar sipas madhësisë së bizneseve, më shumë ndërmarrje të vogla dhe mikro (80% dhe 

68%, përkatësisht) se ndërmarrje të mesme dhe të mëdha (56%) mendojnë se kualiteti i ofruar duhet 

të ketë përparësi. Në të kundërtën, një e treta e ndërmarrjeve të mesme e të mëdha (33%) mendojnë 

se përvoja profesionale e teknike e ofertuesit duhet të merret më së shumti parasysh krahasuar me nga 

13% të ndërmarrjeve të vogla dhe mikro.

Tabela 3 Perceptimet mbi funksionimin e OSHP-së
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61% 61%

14%

21%
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44%
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Total
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Refuzoj të përgjigjem

Jo

Deri diku

Po

Sa i përket gjërave që duhet të rregullohen tek ky organ, pjesë pak më e madhe e bizneseve për-

mendën që duhet të funksionalizohet bordi i këtij organi (16%), pastaj se stafi duhet të jetë më pro-

fesional (13%) dhe i pavarur politikisht (10%). Më pak përmendën se vendimet për ankesa duhet të 

merren në afate kohore të parapara me ligj (8%), të dhe që të ndërmerren ndryshime ligjore që ky 

organ të funksionojë më mirë (7%).
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Figura 34 Gjërat që duhet të rregullohen në OSHP
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Ndërsa kur krahasojmë mendimet rreth kritereve për vlerësim të tenderit sipas pjesëmarrjes në 

prokurim publik, vërehet se më shumë nga pjesëmarrësit (73%) sesa mospjesëmarrësit (63%) kon-

siderojnë se kualiteti i ofruar duhet të merret më së shumti parasysh. Edhe për përvojën profesionale e 

teknike si dhe çmimin ekonomikisht më të ulët pak më shumë nga pjesëmarrësit se mospjesëmarrësit 

mendojnë se duhet të merren parasysh. Mirëpo, rreth 19% e mospjesëmarrësve po ashtu nuk kanë 

ndonjë mendim rreth kësaj çështjeje.

Pak më shumë se gjysma e bizneseve (54%) mendojnë se autoritetet kontraktuese përmes thirrjeve për 

tender e nxisin konkurrencën e 22% e tyre mendojnë se e bëjnë këtë deri diku, ndërsa 5% nuk mendojnë 

kështu. Më shumë ndërmarrje të vogla (70%), pastaj mikro (53%) dhe më pak të mesme dhe të mëdha 

(33%) mendojnë se autoritetet kontraktuese e nxisin konkurrencën përmes thirrjeve për tenderë.

Kualitetiti I ofruar

Kualitetiti I ofruar

Përvoja profesionale dhe 
teknike e ofertuesit

Përvoja profesionale dhe 
teknike e ofertuesit

Çmimi ekonomikisht 
më i ulët

Çmimi ekonomikisht 
më i ulët

Nuk e di

Nuk e di

Refuzoj të përgjigjem

Refuzoj të përgjigjem
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Figura 35 Kriteret që duhet të merren parasysh në vlerësimin e një tenderi

Figura 36 Kriteret që duhet të merren parasysh në vlerësimin e një tenderi, sipas 
pjesëmarrjes në prokurim publik

73%

Figura 37 Perceptimi mbi nxitjes së konkurrencës përmes thirrjes për tenderim
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Po Deri diku Jo Nuk e di

Prokurimi elektronik mund të nxisë konkurrencën, të zvogëlojë kostot administrative, si dhe të shkur-

tojë procedurat e prokurimit.Në përgjithësi, 68% e të gjitha bizneseve deklarojnë të kenë dëgjuar për 

E-prokurimin dhe 32% e tyre deklarojnë të mos kenë dëgjuar për E-prokurimin. 

68%

32%

Kam dëgjuar 
për E-prokurim 

(N=110)

Nuk kam 
dëgjuar për
E-prokurim 

(N=40)

Figura 38 Njohuritë mbi E-prokurimin



3938

PERCEPTIMI MBI PROKURIMIN PUBLIK PERCEPTIMI MBI PROKURIMIN PUBLIK

Ndërsa nga këta që kanë dëgjuar për E-prokurimin, 77% deklarojnë se e përdorin atë dhe prej tyre 

86% e përdorin shpesh, 9% deri diku dhe 5% rrallë. Kur marrim për bazë madhësinë e bizneseve, të 

gjitha ndërmarrjet e mesme dhe të mëdha të anketuara deklarojnë se e përdorin E-prokurimin dhe 

shpesh; 89% e ndërmarrjeve të vogla e përdorin E-prokurimin, e prej tyre 92% shpesh dhe 8% deri 

diku; dhe 75% e ndërmarrjeve mikro e përdorin E-prokurimin, e prej tyre 85% shpesh, 9% deri diku, 

dhe 5% rrallë.

Në një shkallë prej 1-10, ku 1 do të thotë ‘aspak të kënaqur’ dhe 10 ‘shumë të kënaqur’, 58% e bizneseve 

janë shumë të kënaqura me sistemin elektronik të prokurimit; dhe 27% janë të kënaqur me të (me sh-

kallën 8 dhe 9), ndërsa asnjëra nga bizneset nuk është aspak e kënaqur. Ndërsa, 61% e bizneseve janë 

shumë të kënaqura me ndërveprimin me E-prokurimin; dhe 22% janë të kënaqur me të (me shkallën 8 

dhe 9), ndërsa asnjëra nga bizneset nuk është aspak e kënaqur.

Figura 39 Përdorimi i E-prokurimit
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Mikro 1 - 9 punësuar (N=73) 

Total (N=110)

Ndërmarrje të Vogla 10 - 49...
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Figura 40 Shpeshtësia e përdorimit të E-prokurimit
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Figura 41 Niveli i kënaqshmërisë me E-prokurimin
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Figura 42 Niveli i kënaqshmërisë me ndërveprimin në E-prokurimin
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Në po të njejtën shkallë prej 1-10, ku 1 do të thotë ‘aspak të kënaqur’ dhe 10 ‘shumë të kënaqur’, 59% 

e bizneseve janë shumë të kënaqura me funksionalitetin e dorëzimit të ofertës për tender dhe 16% 

janë të kënaqur me të (me shkallën 8 dhe 9), ndërsa asnjëra nga bizneset nuk është aspak e kënaqur. 

Po aq biznese (59%) janë shumë të kënaqura me lehtësinë e gjetjes së tenderëve për të cilët janë të 

interesuar, kurse 24% janë të kënaqur me të (me shkallën 8 dhe 9), ndërsa asnjëra nga bizneset nuk 

është aspak e kënaqur.
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Vetëm 29% e bizneseve u shprehën se do të ndryshonin ndonjë gjë në platformën E-prokurimi. Prej 

tyre, në pyetje me përgjigje të shumëfishtë, 60% përmendën që do të donin që E-prokurimi të bëhej 

më i shpejtë gjatë procesit të ofertimit dhe 50% se donin të ishte më i thjeshtë në përdorim. Kurse 

më pak përmendën që duhet të ketë më shumë informata në lidhje me përdorimin e saj (10%), të ketë 

dizajn më profesional (8%), të përfshinte faturimin, kërkimin e llogarisë përmes saj dhe më shumë 

interaktivitet (7%), si dhe të ketë më shumë transparencë në proceset ekzistuese (5%).

Figura 43 Niveli i kënaqshmërisë me funksionalitetin e dorëzimit te ofertës për tender
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Figura 44 Niveli i kënaqshmërisë me lehtësinë e gjetjes se tenderëve
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Megjithëse më shumë së gjysma janë kryesisht të kënaqur me E-prokurimin, me funksionalitetin e 

dorëzimit të ofertës dhe gjetjen e tenderëve, rreth një e treta e bizneseve (33%) kanë pasur raste kur 

nuk kanë pasur kohë që të ngarkojnë dokumente për thirrjen për tender në afat për shkak të kufizimeve 

teknike ose procedurës së gjatë për ngarkimin e dokumenteve në portal.

33%

29%

67%

71%

Jo, nuk 
kam patur

Po do të 
ndryshoja

(N=31)

Po, kam 
patur raste

Jo nuk do të 
ndryshoja

(N=58)

Figura 45 Raste kur ishte e pamundur të dorëzohej tenderi në afat

Figura 46 Dëshira për të ndryshuar ndonjë gjë në E-prokurim
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Sa i përket korrupsionit në prokurim publik, një pjesë e bizneseve deklarojnë se kanë hasur personalisht 

në korrupsion (5%), apo se kolegët e tyre kanë hasur në të (6%). Kurse, 81% e tyre deklarojnë që nuk kanë 

hasur një përvojë të tillë. Më shumë ndërmarrje të vogla sesa mikro deklarojnë që kanë hasur ata vetë apo 

kolegët e tyre në korrupsion (17% dhe 11%, përkatësisht), ndërsa asnjë ndërmarrje e mesme ose e madhe 

nuk deklaron një gjë të tillë.

Kurse kur krahasohen mendimet e përdoruesve dhe mos përdoruesve të prokurimit publik, kon-

siderueshëm më shumë nga përdoruesit (38%) mendojnë se prokurimi elektronik ndihmon shumë në 

luftimin e korrupsionit krahasuar me mos përdoruesit (5%).

Figura 47 Gjërat që do të donin t’i ndryshonin në E-prokurim

Më e shpejtë gjatë procesit
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Figura 48 Përvojat me korrupsion në prokurim publik
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Figura 49 Luftimi i korrupsioni përmes E-prokurimit

Total (E pa
peshuar)
(N=150)

Mikro 1 - 9
punësuar

(N=111)

Ndihmon shumë Ndihmon Ndihmon në një farë mase Nuk ndihmon fare Nuk e di/Refuzoj të përgjigjem

22% 27% 32% 9% 10%

21% 27% 32% 9%

Ndërmarrje me
10 - 49

punësuar... 30% 37% 23% 10%

Ndërmarrje me
50+ punësuar

(N=9)
56% 11% 11% 22%

11%

Ndërkaq, 32% e bizneseve besojnë se prokurimi elektronik ndihmon në një farë mase luftimin e kor-

rupsionit, 27% mendojnë se ndihmon dhe 22% se ndihmon shumë. Kurse, 9% mendojnë se prokurimi 

elektronik nuk ndihmon fare në luftimin e korrupsionit. Më shumë ndërmarrje të mesme dhe të mëdha 

(56%) mendojnë se prokurimi elektronik ndihmon shumë luftimin e korrupsionit krahasuar me ndër-

marrje të vogla (30%) dhe mikro (21%).

Figura 50 Luftimi i korrupsioni përmes E-prokurimit, sipas pjesëmarrjes në prokurim publik

Përdorues I 
E-Prokurim

(N=89)

Jo perdorues 
I E-prokurim

(N=21)

Ndihmon shumë Ndihmon Ndihmon në një farë mase Nuk ndihmon fare Nuk e di

38% 33% 11% 6% 12%

5% 27% 61% 7%

Kur vlerësohet mënyra e zbatimit të procedurave dhe proceseve të prokurimit publik tani dhe mënyra 

se si zbatoheshin ato 5 vjet më parë, 32% e bizneseve mendojnë se situata tani është shumë më e mirë, 

19% e tyre mendojnë se është më e mirë, e 17% se është disi më e mirë. Kurse, 19% vlerësojnë se situata 

nuk ka ndryshuar e disa mendojnë se është përkeqësuar (5%). Më shumë se gjysma e ndërmarrjeve 

të vogla (57%) dhe atyre të mesme dhe të mëdha (56%) mendojnë se situata tani është shumë më e 

mirë se para 5 viteve, ndërsa më pak se një e treta e ndërmarrjeve mikro (31%) mendojnë të njejtën gjë.
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Nëse merret parasysh kohëzgjatja e menaxhimit me biznesin, nuk duket se ka ndryshime drastike në 

mendimet e përfaqësuesve të bizneseve pjesëmarrëse në këtë anketë rreth procesit të prokurim-

it publik tani dhe pesë vite më parë, sidomos për grupin e bizneseve që mendojnë se situata është 

përmirësuar. Dallim më i theksuar vërehet tek perceptimi se situata është njësoj tani sikurse para pesë 

viteve, ku më shumë përfaqësues qe menaxhojnë me biznesin që përfaqësojnë për mbi 20 vite e men-

dojnë një gjë të tillë.

9

9 Për çdo mostër nën 30 observime, rezultatet janë indikative, pra statistikisht të parëndësishme

Figura 51 Zbatimi i procedurave të prokurimit publik tani dhe para pesë vitesh
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Figura 52 Zbatimi i procedurave të prokurimit publik tani dhe para pesë vitesh, sipas viteve  
të menaxhimit të biznesit9
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Gjetjet kryesore nga fokys grupet

Ky seksion i raportit paraqet gjetjet kryesore të bëra gjatë diskutimit në fokus grupe. Ai gjithashtu 

përfshin një analizë të detajuar të të dhënave të mbledhura përmes diskutimit në pesë fokus grupe. 

Analiza është e strukturuar sipas moduleve tematike në udhëzuesit e moderimit të fokus grupeve, ba-

zuar në kategoritë e paracaktuara. Njëherazi janë përfshirë edhe pyetje specifike për secilën kategori 

të pjesëmarrësve varësisht nga profili në të cilin janë ndarë gjatë procesit të rekrutimit. 

Në pesë fokus grupet e mbajtura u shpalosën pikëpamje dhe përvoja  të ndryshme e karakteristike 

për secilin grup përfaqësues. Dy grupet me qytetarë arritën të japin informata më të detajuara në 

lidhje nivelin e besueshmërisë që ata kanë në institucionet publike, shkaqet e (mos)informimit dhe 

nivelin e (mos)përfshirjes së tyre në aktivitete civile. Ndërkaq, fokus grupi me biznese u dha shpjegim 

vërejtjeve dhe sfidave me të cilat operatorët ekonomik përballen gjatë aplikimit për tenderë duke 

ofruar edhe sugjerime konkrete se si mund të përmirësohet i gjithë procesi i prokurimit. Perspektivë 

të ngjashme dhanë edhe përfaqësuesit e organizatave jo-qeveritare të cilat janë të angazhuara në 

monitorimin e mbarëvajtjes së prokurimit publik, duke ofruar shpjegime për sfidat, punën e tyre dhe 

parregullsitë e evidentuara gjatë fazave të prokurimit publik, publikimit të kontratave dhe boshllëqeve 

ligjore, kurse, zyrtarët e prokurimit publik dhanë këndvështrimet e tyre mbi punën, sfidat, parregull-

sitë dhe qasjen që operatorët ekonomik kanë drejtuar tyre. 

Përgjatë diskutimeve janë trajtuar tema që lidhen me mbarëvajtjen e procesit të prokurimit publik, 

transparencën dhe llogaridhënien e institucioneve publike, angazhimin civil, korrupsionin, raportimin,  

përvojat e pjesëmarrësve me prokurim publik dhe sfidat me të cilat ballafaqohen palët e përfshira në 

procese të prokurimit publik. 

Perceptimet e përgjithshme mbi 
transparencën dhe llogaridhënien e 
institucioneve publike

Gjatë diskutimit me fokus grupet me qytetarë pjesëmarrësit janë pyetur se sa i vlerësojnë ata trans-

parente institucionet  publike dhe se çfarë mund të bëjnë ato për ta rritur transparencën. Një pjesë e 

konsiderueshme e pjesëmarrësve në të dy grupet u shprehën se institucionet janë transparente kur 

bëhet fjalë për publikimin e kontratave dhe shpalljeve të ndryshme, por sipas tyre, kjo nuk nënkupton 

edhe llogaridhënie e transparencë cilësore sepse edhe punët nuk bëhen siç duhet. 

“Në rregull... Edhe këtu në komunë të Gjakovës, shpallen disa thirrje por nuk 
bëhet puna me cilësi të lartë.”

(P4 – FG1 – Femër, 33 vjet, E punësuar, Gjakovë)

Disa nga pjesëmarrësit në fokus grupet me qytetarë theksuan se pavarësisht publikimit të kontratave 

e dokumenteve nga institucionet, ende ekzistojnë keqpërdorime, mungesë informatash dhe hapësira 

për manipulim në këto kontrata. Ata përmendën zbrazëtirat ligjore si rrugë përmes së cilës ndodhin 

këto keqpërdorime, të tjerë përmendën procedurat burokratike si mënyrë përmes të cilës arrihet deri 

tek manipulimi i kontratave e tenderëve.

“Po, transparenca e institucioneve publike është evidente. Ata i publiko-
jnë kontratat edhe gjithçka tjetër, pasi që veç po flasim për prokurim, por çka 
është shqetësuese për mua është fakti që nuk japin detaje shtesë... Ata i bëjnë 
ato publike se e kanë të detyruar me ligj, por i fshehin disa procedura, siç janë 
për shembull: mirëmbajtja e kontratave, ose nëse një kompani është në zonë 

të kuqe në një komunë, në një komunë tjetër fiton tender prapë. Pra, këto janë 
probleme evidente në të gjitha komunat e Kosovës.” 

(P3 – FG1 – Mashkull, 30 vjet, I punësuar, Prishtinë)

“Sa i përket sistemit të transparencës, mendoj se ekziston sepse çdo komunë në 
Republikën e Kosovës e ka uebfaqen e saj edhe qytetarët mund të kenë qasje në 
atë uebfaqe. Gjithashtu, ata mund të i shohin të gjitha shpenzimet dhe borxhet. 

Gjithçka është transparente. Andaj sa i përket transparencës, unë mendoj se është 
duke u zbatuar mjaftueshëm. Të njëjtin mendim ndaj edhe për llogaridhënie.” 

(P4 – FG2 – Mashkull, 23 vjet, I papunësuar, Drenas)



4948

PERCEPTIMI MBI PROKURIMIN PUBLIK PERCEPTIMI MBI PROKURIMIN PUBLIK

Mendim të ngjashëm me  qytetarët kanë shprehur edhe përfaqësuesit e organizatave jo-qeveritare. 

Disa nga ta theksuan se ka rritje të transparencës, por, nuk ka llogaridhënie të mirëfilltë nëpër in-

stitucionet publike, sidomos ato të prokurimit publik. Sipas tyre, viteve të fundit vërehet një rritje e 

publikimit të shpalljeve për tenderë, por edhe të kontratave nëpër faqet zyrtare të komunave dhe 

institucioneve tjera publike – gjë që konsiderohet nga ta si diçka pozitive.

“...krahasuar me vitin 2012 kur unë kam filluar angazhimin tim në GAP e deri 
më tani - kam parë një rritje të dukshme të transparencës tek komunat. Nga 6 
komuna që kanë publikuar kontratat asokohe, tani kemi mbi 20 komuna të cilat 
publikojnë kontratat e nënshkruara. Pra, ka përmirësime. Poashtu, më duhet të 

them se unë më tepër mund të jap këndvështrimin tim për punën që bëhet nëpër 
komuna, por, mendoj që nëse në komuna pak a shumë funksionojnë gjërat në një 
mënyrë të caktuar, ka shumë gjasë që e njëjta formë e menaxhimit apo keq me-

naxhimit të punëve bëhet edhe nëpër institucionet qendrore.”
(Bekim Salihu – FG4 – Hulumtues i lartë në Institutin GAP)

Publikimi i kontratave jo domosdoshmërish nënkupton që procesi i prokurimit ofron informata të do-

bishme dhe të detajuara mbi mbarëvajtjen e procesit; nga fillimi deri në fund. Kjo, sipas përfaqësuesve 

të OJQ-ve ndodhë për shkak se aspekte të rëndësishme të fazave të prokurimit të cilat duhet moni-

toruar e raportuar nuk bëhen e rrjedhimisht as nuk publikohen.

“Unë përgjithësisht mendoj se institucionet janë më transparente se në të kalu-
arën, mirëpo, nuk mendoj që rritja e transparencës nënkupton edhe rritje të 

llogaridhënies – kushtimisht llogaridhënie më të mirë. Këtë më së miri mund ta 
shpjegoj kur flasim për procedurat e prokurimit. Kontratat dhe tenderët publi-
kohen, mirëpo, prej 13 aspekteve – fazave nëpër të cilat duhet të kalojë prokurimi 

– vetëm 3-4 faza zbatohen dhe publikohen… Publikimin e dokumenteve në të 
cilat nuk bëhen transparente të gjitha fazat nëpër të cilat duhet të kalojë procesi i 

prokurimit – nuk e llogaris si transparent.”
(Diana Metushi-Krasniqi – FG4 – Menaxhere e projekteve në Institutin Demokratik të Kosovës)

Pyetjes së njëjtë i janë përgjigjur edhe zyrtarët e prokurimit publik, duke u shprehur se institucionet 

e prokurimit publik janë mjaftueshëm transparente. Disa prej përfaqësuesve të punësuar në komuna 

u shprehën se publikimi i dokumentacioneve e kontratave publikohen në faqet zyrtare të komunave 

si dhe në faqen e E-prokurimit; veprime këto të cilat sipas tyre pasqyrojnë një nivel të kënaqshëm të 

llogaridhënies dhe transparencës në institucionet në të cilat ata punojnë.

“Për besë, unë mendoj që është e mjaftueshme dhe mendoj se nëse transparenca 
do të ishte edhe në fusha të tjera siç është në fushën e prokurimit, nuk besoj që 
do të kishte nevojë që njerëzit të shqetësoheshin në Republikën e Kosovës. Sa i 

përket institucionit që unë përfaqësoj, mendoj që nuk e di se çfarë transparence 
tjetër na duhet, kur e kemi parasysh që tani kemi edhe sistemit e e-prokurimit; që 

mundësitë për keqpërdorim dhe manipulim i ka bërë minimale...”
(Feti Ibishi – FG3 – Përfaqësues i Departamentit të prokurimit publik në Ministrinë e Punës dhe 

Mirëqenies Sociale)

Zyrtarët e prokurimit publik gjithashtu pohuan se E-Prokurimi ka lehtësuar punën e tyre dhe të op-

eratorëve ekonomik si dhe ka zvogëluar dukshëm mundësitë e keqpërdorimeve. Ata theksuan se me 

E-prokurimin bizneset të cilat aplikojnë për tender, kanë mundësi t’i shohin të gjitha kërkesat që para-

caktohen nga institucionet publike pa pasur nevojë që fizikisht të kontaktojnë autoritetet e prokurimit.  

Kjo platformë po ashtu u ka mundësuar  individëve dhe bizneseve të kenë një qasje shumë më të lehtë 

në çfarëdo informacioni a vendimi që merret, sepse sipas tyre,  të gjitha kontratat e nënshkruara janë të 

qasshme në këtë platformë, madje edhe përdoruesit mund të shohin edhe shpenzimet që institucionet 

e komunat kanë bërë për çështje e punë të caktuara. 

“Duke u nisur nga ajo që në zyrat e Prokurimit dominon një punë goxha e 
ndjeshme në mënyrë që të jemi sa më transparent si me organizatat jo-qeveri-

tare, si me operatorët dhe si me qytetarët atëherë ne si Komunë jemi ndër komu-
nat më transparente në këtë fushë për arsye se të gjitha kërkesave që vijnë nga 

organizatat jo-qeveritare, ne u japim hapësirë edhe për qasje në dokumente, për 
qasje në çka do që është e nevojshme. Gjithashtu, të gjitha kontratat që nën-
shkruhen, në momentin që nënshkruhen ngarkohen në platformën elektroni-
ke ashtu dhe në ueb faqen e Komunës. Ua kemi bashkangjitur edhe sigurimin e 
ekzekutimit, dhe jemi të hapur normalisht për çdo pyetje nga ana e qytetarëve 
nëse janë të interesuar për diçka më detajisht -  ne jemi të hapur gjithmonë.”

(Rezelina Uka – FG3 – Zyrtare e lartë e prokurimit publik në Komunën e Gjilanit)

Mendim të kundërt në lidhje me nivelin e transparencës dhe llogaridhënies në institucionet publike 

kanë shfaqur përfaqësuesit e bizneseve të cilët morën pjesë në diskutim. Sipas tyre, edhe pse ka rritje 

të transparencës në institucione publike, ato ende nuk janë transparente sa duhet. Disa nga pjesëmar-

rësit u shprehën se ka përmirësime në mënyrën se si autoritetet kontraktuese u qasen pyetjeve dhe 

paqartësive të operatorëve ekonomik, por, theksuan se ende ka punë për t’u bërë në adresimin e 

ankesave dhe kërkesave që operatorët ekonomik u drejtojnë organeve të prokurimit publik. Njëherazi 

ata theksuan se ka nevojë që të ofrohen më shumë informacione në lidhje me zgjedhjen e fituesit të 

tenderit, sepse, sipas tyre, në këtë pikë ka mungesë transparence. 
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“Institucionet tona janë bollshëm transparente, mirëpo mënyra se sa e 
shfrytëzojnë atë transparence është e vogël. Mënyra se si ata i shfaqin kërke-

sa dhe çfarë kërkohet nga ne është në rregull, mirëpo mënyra p.sh. kur zgjidhet 
fituesi i tenderit, ose arsyet pse është nxjerrë kjo, kjo, kjo, atëherë aty humbet 

transparenca. Pse kjo ndodhë, nuk e di… ato janë politika të brendshme të insti-
tucioneve publike tona… ato zakonisht nuk i bëjnë gjërat si duhet, po si iu kon-

venon atyre brenda.”
(P3 – FG5 – Mashkull, Pronar dhe drejtor ekzekutiv - Lipjan)

Përfaqësuesit e bizneseve shtuan se ka nevojë që të ofrohen më shumë informacione në lidhje me 

zgjedhjen e fituesit të tenderit. Ata pohojnë të kenë vërejtur ndryshime pozitive sa i përket adresimit 

të pyetjeve që operatorët ekonomik kanë karshi institucioneve të prokurimit publik, megjithatë, ata 

shprehen se sa i përket adresimit të pyetjeve dhe kërkesave të kompanive të përfshira në procese të 

tenderimit ka ende punë për t’u bërë. 

“....pastaj, procesi i dytë kur bëhet zgjedhja… sidomos në e-Prokurim, si op-
erator ekonomik ti je pjesë e përzgjedhjes, dhe pjesë e hapjes së tenderit, dhe 
është afati ligjor ku mundet të parashtrohen pyetje për ata që janë zgjedhur e 

që nuk janë zgjedhur. Mendoj se aty janë përmirësuar dukshëm edhe zyrtarët e 
prokurimit edhe institucionet që japin përgjigje për pyetjet që parashtrohen nga 
aplikantët. Mirëpo, parashtrimi i kërkesave mendoj se ende ka punë dhe hapësirë 

për përmirësim tutje.”
(P5 – FG5 – Femër, Bashkëthemeluese dhe partnere - Prishtine)

 

Pjesëmarrja në prokurim publik dhe 
perceptimet mbi mbarëvajtjen e 
prokurimit publik

Pjesëmarrës të fokus grupeve me biznese, përfaqësues të organizatave jo-qeveritare dhe zyrtarë të 

prokurimit publik janë pyetur në lidhje me përvojat e tyre përgjatë proceseve të prokurimit publik. 

Të pyetur për pjesëmarrjen në proceset e prokurimit publik dhe monitorimin që ata ua bëjnë këtyre 

proceseve, përfaqësuesit e shoqërisë civile theksuan se falë platformës së E-prokurimit, por edhe 

përmes punës së tyre dhe raportimit në media, institucionet publike e veçanërisht komunat kanë rritur 

transparencën – gjë që ata e llogarisin si arritje pozitive. 

“Dua të them se edhe ne si OJQ dhe shoqëri civile kemi arritur që bashk me me-
diat të sjellim pak ndryshime pozitive sa i përket llogaridhënies në nivel lokal. 

Ndoshta edhe puna që e bëjmë dhe presioni që nganjëherë e ushtrojmë ka ndikuar 
që komunat të vetëdijesohen dhe të tregohen më të përpikta e të kujdesshëm. 

(Naser Lajqi – FG4 – Përfaqësues i Syri i Vizionit )

Ndërkaq, gjysma e bizneseve pjesëmarrëse në fokus grup kanë deklaruar se nuk kanë aplikuar asn-

jëherë për ndonjë tender në të kaluarën, për arsye të ndryshme, duke filluar nga mosinformimi rreth 

mbarëvajtjes së procesit, mospërvoja në përgatitjen e ofertave për tenderim apo edhe mungesa e 

besimit se mund të fitohet një tender edhe përmes meritokracisë.

“Kompania ime quhet “...” Është një kompani që operon që 6 muaj, mirëpo unë 
kam operuar si biznes individual për 6 vite. Tani kam kaluar në Sh.P.K. - kam ha-
sur në vështirësi në fillim dhe jam duke i stabilizuar gjërat gradualisht. Nuk kam 

aplikuar ndonjëherë për tenderë mirëpo besoj që shumë shpejtë do të aplikoj për 
tenderë...”

(P1 – FG5 – Mashkull, Pronar dhe drejtor ekzekutiv - Lipjan)

Gjysma tjetër e pjesëmarrësve në fokus grupin e mbajtur me biznese kanë deklaruar se kanë qenë të 

përfshirë në procese të prokurimit publik dhe kanë fituar disa herë tenderë. Këta operatorë ekonomik 

kanë pohuar se kanë qenë të përfshirë në procedura të prokurimit edhe gjatë kohës kur aplikimet 

dorëzoheshin fizikisht, por kanë pasur mundësinë që të aplikojnë edhe përmes E-prokurimit që nga 

linçimi i kësaj platforme. 
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“Po, kemi aplikuar për tender dhe kemi fituar tender. Kemi pasur 
kontratë 3 vjeçare me Klinikën Stomatologjike të Kosovës.” 

(P3 – FG5 – Femër, Shefe e marketingut - Prishtinë)

“Këtu punoj që 10 vite, kështu që jam marrë me tenderë të ndryshëm dhe forma të 
ndryshme në këto 10 vite. Edhe përmes e-Prokurimit, edhe përmes ofertimit me 

email, edhe dorëzimit fizik, varësisht nga klientët.”
(P5 – FG5 – Femër, Bashkëthemeluese dhe partnere - Prishtinë)

Të pyetur se sa të kënaqur janë me mbarëvajtjen e procesit të prokurimit dhe kriteret të cilat vendosen 

në thirrjet për tenderim, bizneset të cilat kanë qenë pjesë e prokurimeve publike kanë deklaruar se 

pavarësisht faktit që edhe kanë fituar punë dhe kanë nënshkruar kontratë me autoritetet kontraktuese 

qoftë për punë, shërbime apo furnizime, ata nuk e përkrahin praktikën e cila favorizon ofertuesin me 

çmimin më të lirë. Sipas tyre, çmimi më i lirë jo domosdoshmërish ofron cilësinë e nevojshme për të 

ofruar një shërbim apo për ta kryer një punë.   

Përfaqësuesit e bizneseve kanë raportuar poashtu të kenë pasur raste në të cilat kanë fituar opera-

torë ekonomik të cilët kanë aplikuar me çmim shumë më të lartë se sa çmimi real i ofruar në treg. Këtë 

pranim të ofertës nga autoritetet e prokurimit publik bizneset pjesëmarrëse në fokus grup e kanë 

cilësuar si të padrejtë dhe si formë e keqpërdorimit të parasë publike. Një nga bizneset ka raportuar 

të ketë reaguar në një rast të ngjashëm përmes kërkesës për ri-prokurim – kërkesë kjo që në rastin e 

tyre është marrë parasysh.

“…Një herë jemi ankuar, për ri-prokurim, sepse fituesi që është përzgjedhur ka 
pasur çmim më të lartë, pastaj është anuluar dhe rishpallur tenderi…”

(P5 – FG5 – Femër, Bashkëthemeluese dhe partnere - Prishtinë)

Sfidat e institucioneve publike  
dhe bizneseve në raport me 
prokurimin publik 

Përvojat e disa bizneseve që kanë marrë pjesë në tenderim, siç raportohet nga ta, nuk janë edhe shumë 

e këndshme. Disa shprehën pakënaqësitë e tyre rreth numrit të madh të dokumenteve që kërkohen për 

përgatitjen e aplikimit dhe i konsideronin ato si kërkesa të panevojshme e që mund të reduktohen. Pikë 

tjetër të cilës i kushtuan rëndësi disa nga bizneset ishte edhe kostoja e lartë të aplikimit, kosto kjo e cila 

nuk i referohet vetëm aspektit monetar, por edhe atij kohor. Sipas tyre, koha dhe angazhimi i cili nevojitet 

për të përgatitur një ofertë për tenderim shpesh herë do të mund të kurseheshin sikur procedurat dhe 

kërkesat për dokumentacione të thjeshtësoheshin. Të pyetur se sa të kënaqur janë me mbarëvajtjen e 

procesit të prokurimit dhe kriteret të cilat vendosen në thirrjet për tenderim, bizneset të cilat kanë qenë 

pjesë e prokurimeve publike kanë deklaruar se pavarësisht faktit që edhe kanë fituar punë dhe kanë 

nënshkruar kontratë me autoritetet kontraktuese qoftë për punë, shërbime apo furnizime, ata nuk e 

përkrahin praktikën e cila favorizon ofertuesin me çmimin më të lirë. Sipas tyre, çmimi më i lirë jo domos-

doshmërish ofron cilësinë e nevojshme për të ofruar një shërbim apo për ta kryer një punë.   

“Vështirësitë e para janë që, në fillim kërkohet një dosje që është mbi 100 faqe 
dhe kërkohet të plotësohen gjëra të kota… E di që është mënyrë ligjore që duhet 
të bëhet, mirëpo mendoj se mundet të thjeshtëzohet ai proces, përderisa arsye-
ja pse dikush fiton një tender është çmimi më i ulët. Janë plotë veprime që duhet 

të bëhen për të mbërritur deri tek aplikimi dhe në fund fiton kompania që e ka 
çmimin më të ulët…” 

(P3 – FG5 – Femër, Shefe e marketingut - Prishtine)

Njëlloj sikurse bizneset janë shprehur edhe zyrtarët e prokurimit publik. Sipas tyre, ligji që favorizon ofertën 

me çmim më të lirë, po dëmton procesin e prokurimit dhe mbarëvajtjen e punëve në terren. Ata janë shpre-

hur se do ishte më e udhës që të caktohen kritere më strikte gjatë thirrjeve për tenderim dhe të favorizohen 

operatorët që plotësojnë kriteret dhe ofrojnë seriozitet më të madh në punë dhe respektim të kontratës. 

“…kur ne e procedojmë një tender, dhe procedimi i tenderit kur bëhet ne vendo-
sim kritere të forta për shkak që mos të na vijnë çfarëdo operatori dhe menjëherë 
vjen problemi ku thonë se ne po favorizojmë operatorin. Jo, ne nuk po e favorizo-
jmë një operator, ne po favorizojmë operatorët të cilët janë të mire në Komunën 

e Pejës ose në rrethinë. Në qoftë se, një tender vendoset dhe në atë tender duhet 
ketë kriter të fuqishëm që operatori të jetë më serioz...”

(Sokol Katanolli – FG3 – Zyrtar i lartë i departamentit të prokurimit publik në Komunën e Pejës)
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Ngjashëm me ta janë shprehur edhe përfaqësuesit e OJQ-ve – duke theksuar se jo çdoherë ofertuesi 

me çmimin më të lirë ofron edhe shërbimin më të mirë. Përkundrazi, sipas tyre, përcaktimi i para-

kushteve për pjesëmarrje për tenderim duhet të jetë një nga masat që duhet të ndërmerret për rreg-

ullimin e kësaj çështje. Kjo sepse sipas tyre mundëson që të favorizohet ofertuesi me çmimin më të 

lirë, por që përmbushë kriteret e paracaktuara për pjesëmarrje dhe që nuk ka shkelur ligjin e punës, 

nuk ka bërë kundërvajtje më herët dhe ka respektuar rregullat për pjesëmarrje në prokurim.

Zyrtarët e prokurimit publik pohuan se një nga fushat me të cilat ata hasin në probleme me të shpeshta 

është fusha e sigurimit fizik të objekteve dhe mirëmbajtja e tyre; fushë kjo e lënë anash nga operatorët 

ekonomik, e që sipas tyre përbënë shkelje të ligjit të punës. Zyrtarët raportojnë se shumë operatorë 

ekonomik bëjnë shkelje të shumëfishtë të ligjit të punës, duke filluar nga mosrespektimi i të drejtave 

të punëtorit, mossigurimi i tyre, mosofrimi i shërbimeve për afate më të gjata kohore etj. Ata po ashtu 

pohojnë të kenë drejtuar ankesa e kërkesa në KRPP dhe OSHP për përmirësimin e situatave të shkak-

tuara nga këto shkelje dhe kanë rekomanduar rregullime të veçanta për raste të specifike. 

“…Sigurimi fizik i objekteve është fusha e vetme e cila e na e vështirëson punën 
dhe ne nuk mund të nënshkruajmë kontratë për një periudhë 24 mujore pa pasur 
ankesa në OSHP. Ende nuk kemi bërë zgjidhje që zyra e Prokurimit të kryejë pro-
cedurat që parasheh ligji i Prokurimit, ndërkaq sa i përket pagës së punëtorëve 
janë ligje të tjera të cilat e përcaktojnë pagën e punëtorëve. E jo të merret zyra 
e Prokurimit edhe me pagën e punëtorëve. Ne kërkuar tash e sa kohë edhe nga 
KRPP-ja dhe nga OSHP-ja dhe nga të gjitha institucionet e tjera që të rreg-

ullohet kjo fushë dhe të bëhet unike për të gjitha institucionet e Republikës së 
Kosovës dhe të mos mbetet në mëshirën e operatorëve ekonomikë se sa po i pa-

guajnë ata punëtorët e sigurimit dhe të pastrimit. 
(Feti Ibishi – FG3 – Përfaqësues i departamentit të prokurimit publik në Ministrinë e Punës dhe 

Mirëqenies Sociale)

Problem tjetër të cilin zyrtarët e prokurimit publik, por edhe përfaqësuesit e organizatave jo-qe-

veritare kanë përmendur gjatë fokus grupeve të realizuara me ta është edhe pezullimi i punës së 

OSHP-së, e që sipas tyre, ka rezultuar në pezullimin e shumë projekteve dhe punëve nëpër komuna 

e institucione të tjera publike. Kështu ata raportojnë të kenë vonesa në realizimin e premtimeve dhe 

planeve. 

“Të gjitha problemet i kemi që OSHP-ja është pezulluar gati 1 vit dhe çdoherë ne 
si komunë dhe institucion po mundohemi që procedurat, me thënë në popullore, 
ti shtyjmë me gjoks, se vetëm ta shpallim fituesin më të lirin për mos të na bëjë 

problem se në qoftë se shkon në OSHP, ai projekt po na dështon.”
(Sokol Katanolli – FG3 – Zyrtar i lartë i departamentit të prokurimit publik në Komunën e Pejës)

 

Korrupsioni në aktivitetet e 
prokurimit publik

Përgjatë dy fokus grupeve me qytetarë, pjesëmarrësit u pyetën se sa prezent mendojnë se është 

korrupsioni në proceset e prokurimit publik dhe përmes cilave formave manifestohet ai. Marrë në kon-

sideratë deklaratat e shumicës së pjesëmarrësve, korrupsioni llogaritet të jetë një ndër praktikat më 

të shpeshta gjatë proceseve të prokurimit publik.

“Ndoshta prej dukurive më të shprehura në Kosovë është korrupsioni, pra ryshfeti 
në tenderë.” 

(P2 – FG1 – Femër, 28 vjet, E papunësuar, Mitrovicë) 

Në aktivitetet e prokurimit publik nepotizmi llogaritet të jetë po aq i përhapur. Madje, sipas pjesëmar-

rësve të cilët morën pjesë në fokus grupet me qytetar - zyrtarët e prokurimit publik nëpër komuna dhe 

ministri ua mundësojnë marrjen e tenderëve kompanive që përkrahin e financojnë partitë të cilave ata 

u përkasin apo kanë konflikt interesi. 

Pyetjes së njëjtë u janë përgjigjur edhe përfaqësuesit e bizneseve. Bazuar në përvojën dhe përshtypjet e 

tyre ata kanë deklaruar se ka raste kur kërkesat në shpalljen për tenderim janë përpiluar dhe përshtatur 

për një operator të caktuar ekonomik. Kjo sipas tyre diskualifikon shumicën e kandidatëve potencialë në 

mënyrë të qëllimshme, duke favorizuar një kompani të caktuar qysh në fillim të procesit të prokurimit. 

“Edhe unë besoj që gjithçka shkon në bazë të njoftësisë. Në momentin që ven-
doset se tenderin do ta fitojë një kompani, patjetër se ajo kompani duhet të jetë 
e lidhur me institucionin që po e ndan atë tender. Kështu, ose qoftë se ka për ta 
marrë përfitimin më të madh vetë kompania, ose ka për t’u ndarë në mënyrë të 
barabartë në qoftë se ka ndonjë parregullsi brenda tenderit. Besoj që me pat-
jetër se tenderët bëhen me njoftësi, dhe iu ndahen tenderët njerëzve të partisë 
që është duke qeverisur në atë komunë ose kudo, si dhe në mes të familjarëve të 

tyre, sepse dëshirojnë të përfitojnë për vete.”  
(P3 – FG2 – Femër, 25 vjet, E papunësuar, Podujevë)

Pyetjes së njëjtë u janë përgjigjur edhe përfaqësuesit e bizneseve. Bazuar në përvojën dhe përsh-

typjet e tyre ata kanë deklaruar se ka raste kur kërkesat në shpalljen për tenderim janë përpiluar dhe 

përshtatur për një operator të caktuar ekonomik. Kjo sipas tyre diskualifikon shumicën e kandidatëve 

potencialë në mënyrë të qëllimshme, duke favorizuar një kompani të caktuar qysh në fillim të procesit 

të prokurimit. 
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“Unë mendoj që procesi i prokurimit ka vënë në pah sa jo transparente janë insti-
tucionet publike. Mendoj se duke filluar me mënyrën se si i parashtrojnë kërkesat, 
se si i paketojnë ato apo formulojnë ato – shumë raste ka ndodhur që kanë qenë të 
përgatitur për një operator ekonomik specifik. Ka qenë shumë e qartë nga kërke-

sat teknike dhe kriteret për aplikim që kompani specifike në Kosovë (1 apo 2) i 
plotësojnë ato kritere, të tjerat jo. Ne kemi qenë pjesë edhe e disa ankesave që 

janë bërë për procesin e prokurimit...”
(P5 – FG5 – Femër, Bashkëthemeluese dhe partnere - Prishtinë)

Edhe qytetarët ndanë mendime të ngjashme me përfaqësuesit e bizneseve sa i përket mënyrës se 

si përcaktohen kushtet për tenderim. Sipas tyre, kushtet përshtaten paraprakisht për një operator 

ekonomik i cili me shumë gjasë është i njohur për zyrtarët e prokurimit publik. Këto ata i llogarisin si 

fillesat për keqpërdorimin e parasë publike e njëherësh edhe si kallëzues kryesor se ka korrupsion 

gjatë gjithë procesit të prokurimit. 

“Mendoj se përgjatë përpilimit të kushteve të tenderimit, aty ka përshtatje të 
kushteve të tenderimit për kompani të caktuara të cilat vetëm ato i plotësojnë, 
ose vetëm një numër i kufizuar. Në këtë mënyrë ipet mundësia që të ekzistoj një 
nivel më i lartë i korrupsionit. Mendoj se në shumicën dërrmuese të tenderëve, 

veçse ka korrupsion që bëhet nga zyrtarët e prokurimit.” 
(P6 – FG1 – Mashkull, 25 vjet, I papunësuar, Podujevë)

Përfaqësues të OJQ-ve po ashtu kanë theksuar se një nga parregullsitë dhe mënyrat më të shpe-

shta të manipulimit gjatë proceseve të tenderimit është pikërisht favorizimi i një operatori ekonomik 

përmes kërkesave tejet specifike që publikohen në thirrjet për tenderim. Sipas tyre, kjo u ka mundë-

suar shumë bizneseve ta dominojnë tregun dhe të fitojnë tenderët, meqë kanë qenë të vetmet kompani 

që kanë arritur t’u përgjigjen këtyre kërkesave dhe të dekurajojnë operatorët e tjerë ekonomik që të 

aplikojnë për tenderë.

“Mundësitë më të mëdha sipas meje, për të krijuar kushte të favorshme për kor-
rupsion ndodhin gjatë procesit të tenderimit, kur caktohen kushtet e tenderit; 

rregullimi i tyre. Po të shqyrtohen kontratat në komunën e Prizrenit - për shem-
bull - kuptojmë se aty krijohen kushte dhe detaje se si do të ofrohet shërbimi në 
mënyrë aq të detajuar, sa lënë të kuptohet që këto kushte janë bërë qëllimisht të 

tilla që t’i përshtaten një operatori të caktuar ekonomik.”
(Bekim Salihu – FG4 – Hulumtues i lartë në Institutin GAP)

Tjetër formë përmes së cilës keqpërdoret paraja publike gjatë proceseve të prokurimit është edhe 

dhënia e kontratave që përfshijnë punë dhe vlerë joreale. Përfaqësuesit e OJQ-ve shpjeguan se përg-

jatë punës së tyre kanë arritur të evidentojnë edhe raste ku janë nënshkruar kontrata me vlerë shumë 

më të madhe sesa vlera reale e punës. 

“Kur flasim për korrupsionin dhe keqpërdorimet e manipulimet që ndodhin me 
hapjen e një tenderi si dhe me marrjen e saj, kemi raste edhe ku nënshkruhen 

kontrata me vlera joreale. Pra, kemi të bëjmë me mbivlerësim të shërbimeve; vlera 
e kontratës diskutohet paraprakisht mes kompanisë dhe zyrtarit për prokurim 
apo partive në pushtet në komuna të caktuara, ku ose merren vesh që shuma e 

tepërt të ndahet mes palëve, ose puna të deklarohet si më e madhe e realisht të 
mos jetë e tillë.”

(Agon Hysaj – FG4 – Menaxher i projekteve në Democracy Plus)

Ata gjithashtu shpjeguan se me shpërthimin e pandemisë janë rritur edhe rastet e tenderëve të fituar 

me kontrata emergjente. Sipas tyre, këto kontrata po ipen me pretekstin që për punë, shërbime e fur-

nizime të caktuara të cilat lidhen me luftimin e virusit COVID-19 dhe menaxhimin e situatës epidemike 

kërkojnë të bëhen zgjidhje të shpejta. 

“Poashtu ka një ngritje të rritjes së tenderëve që fitohen me kontrata emergjente. 
Këto kontrata janë shpeshtuar me shpërthimin e pandemisë. Gjatë pandemisë 

shumë komuna kanë shfrytëzuar procedurën emergjente për të lidhur kontrata 
më një kompani të caktuar, me pretekstin që situata me COVID ka kërkuar re-

agim/zgjidhje më të shpejtë. Procedurat emergjente janë rritur aq shumë gjatë 
kësaj periudhe. Kështu, shumë kompani kanë përfituar duke fituar kontrata që 

justifikojnë ndërhyrjen emergjente me materiale për luftimin e virusit.”
(Agon Hysaj – FG4 – Menaxher i projekteve në Democracy Plus)

Pjesëmarrësit e të gjitha grupeve janë pyetur se cilat janë shkaqet që mund të nxisin kompanitë të 

cilat aplikojnë për tenderë të përfshihen në afera korruptive. Përfaqësuesit e bizneseve theksojnë se 

ndër shkaqet kryesore që shtyjnë bizneset të përfshihen në afera korruptive janë: përfitimet materiale 

apo favoret e tjera që ndërlidhen me pushtetin dhe dominimin e tregut në fusha të caktuara si dhe 

mosbesimi në institucionet publike. Disa nga bizneset shpjegojnë se përgjithësisht ekziston mungesa 

e besimit në institucionet publike për shkak të përvojave dhe keqpërdorimeve të shpeshta që ndodhin 

në fushën e prokurimit. Rrjedhimisht sipas tyre, shumë kompani e pronarë biznesesh zgjedhin rrugë 

më të lehta e që janë të jashtëligjshme – qoftë përmes ryshfetit apo nepotizmit që të fitojnë projekte 

të caktuara. 
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“Unë mendoj se ka tendenca për të korruptuar për arsye se është krijuar men-
taliteti që nuk mund të bësh asgjë nëse nuk e ke dikë i cili do shtyjë projektin 

tënd. Nuk jam i sigurt, por ma merr mendja se është duke ndodhur që krahas me 
aplikimin për tender secili mundohet të gjejë një person institucional ku ofrohet 
ai tender, dhe nga tre-katër persona të cilët kanë arritur ta gjejnë një person të 
tillë, fiton ai i cili është në pozitë më të lartë në atë institucion. Nuk jam i sigurt, 

por po flas në bazë të asaj që kam dëgjuar.”
(P1 – FG5 – Mashkull, Pronar dhe drejtor ekzekutiv - Lipjan)

Ngjashëm mendojnë edhe qytetarët. Sipas tyre, keqpërdorimet më të mëdha të parasë publike bëhen 

nga zyrtarët e prokurimit publik të cilët kërkojnë  dhe u ofrojnë favore kompanive të cilat kanë lidhje me 

partitë në pushtet ose me zyrtarët nëpër institucione të caktuara. Keqpërdorime të tilla sipas tyre nuk 

e dëmtojnë vetëm xhepin e qytetarëve, por, rrezikojnë edhe mirëqenien e tyre. Kështu, ata përmendin 

raste të ndërtimeve jocilësore që çojnë mund të rrezikojnë jetët e tjerëve qoftë në rrugë, shkolla apo 

objekte të tjera publike. 

“...nëse një parti është në pushtet nuk do të thotë se prej pikave kryesore është 
që është në pushtet projektin ua jep personave të cilët janë të partisë. Pra, fir-

mave ose kompanive që u takojnë partive politike. Kandidatët që konkurrojnë për 
tender duhet me u zgjedhë personi që ka projektin më të mirë, ose kompaninë me 

materialin më të mirë...”
(P2 – FG1 – Femër, 28 vjet, E papunësuar, Mitrovicë)

“Po flas për tenderët në komunën time. Ata, edhe pse e shpallin lajmërimin në të 
cilin marrin pjesë shumë firma të mëdha dhe të vogla, para se të shpallin la-

jmërimin e dinë se kush do ta fitojë tenderin. Edhe nëse të tjerët konkurrojnë dhe i 
plotësojnë kushtet, prapë se prapë fitorja ka të bëjë me njoftësi… nëse ata janë të 

lidhur me atë parti, për shembull.”
(P5 – FG2 – Femër, 24 vjet, E papunësuar, Lipjan)

Përgjatë bisedës me biznese, përfaqësues të dy bizneseve kanë raportuar se janë përballur me sit-

uata në të cilat zyrtarët e prokurimit publik kanë shkelur ligjin. Një nga përfaqësuesit ka raportuar që 

kompania në të cilën ata punojnë ka marrë paralajmërime dhe kërcënime direkte nga persona anonim. 

Thirrje të tilla sipas pjesëmarrësve bëhen me qëllim që të intimidojnë kompanitë konkurruese që të 

mos aplikojnë për tenderë të caktuara. 

“... ne të njëjtën kohë jemi telefonuar dhe na u është thënë të mos marrim pjesë 
nëpër tenderë, sepse në njëfarë mënyre nuk do të fitosh nga konkurrenti yt. Na 
kanë telefonuar dhe na kanë thënë. Emrat nuk kam dëshirë të i përmendi… dhe 
jam shumë e sigurt se kjo ndodhë në secilin tender te ne, për arsye se të gjithë 
duan të përfitojnë aty, edhe t’i shfrytëzojnë në mënyrë jo të rregullt të hollat 

publike të shtetit...”
(P3 – FG5 – Femër, Shefe e marketingut - Prishtinë)

Ngjashëm është deklaruar edhe një pjesëmarrës tjetër në fokus grupin me biznese, duke shpjeguar 

se nga ta është kërkuar ndarje e fitimeve në rast se synojnë që si kompani të aplikojnë për tenderë. 

Diskutime të tilla direkte apo indirekte në mes palëve të përfshira në procese të prokurimit publik janë 

edhe shkas që disa nga bizneset pjesëmarrëse të mos kenë interesim të mos aplikojnë më për tenderë.

Nga gjashtë biznese pjesëmarrëse, vetëm një përfaqësues ka raportuar të kenë parashtruar kërkesë 

për ri-prokurim, duke pohuar se kërkesa është marrë parasysh dhe është bërë ri-prokurimi. Ndërkaq, 

bizneset të cilat kanë deklaruar se janë përballur me padrejtësi, kërcënime apo edhe kërkesë për 

ryshfet shpjeguan se nuk kanë raportuar askund për rastet në fjalë.  

“…Jo nuk e kemi raportuar, sepse prap se prap kemi aplikuar, normalisht se me 
çmimin tonë, dhe nuk e kemi fituar. E ka fituar ai me çmimin më të ulët, që është 

në rregull.”
(P3 – FG5 – Femër, Shefe e marketingut - Prishtinë)

 

Ndërkaq, një pjesë e konsiderueshme e pjesëmarrësve në fokus grupet me qytetarë kanë deklaruar 

se pavarësisht tentativave të organizatave jo-qeveritare për të monitoruar mbarëvajtjen e prokuri-

meve publike dhe për të raportuar për to, një pjesë e madhe e parregullsive dhe keqpërdorimeve 

që ndodhin përgjatë procesit të prokurimit publik mbesin pa u ndëshkuar si pasojë e mungesës së 

respektimit të ligjit. Disa prej tyre madje janë shprehur se kërcënimet e ndryshme që u drejtohen 

punëtorëve nëpër organizata të tilla kanë ndikuar që puna e tyre të mbetet në heshtje dhe shkeljet e 

keqpërdorimet e tilla të mos ndëshkohen. 

“Unë mendoj se shumica e organizatave jo-qeveritare mundohen ta japin maksi-
mumin e tyre që t’i paraqesin rastet, mirëpo prapë besoj se ato tentative shkojnë 
në vesh të të shurdhër. Disa prej tyre nuk guxojnë, apo nuk i lejojnë të publikojnë 
fakte, kur cenohet interesi i dikujt më të lartë. Kështu që, mendoj se ne si sho-

qëri e kemi një kulturë që edhe nëse shohim gjërat duke shkuar keq, i tejkalojmë 
sepse nuk duam të hymë në probleme. Dëshirojmë që të qëndrojmë më rehat, 

prandaj nuk i paraqesim edhe nëse i dimë. Besoj që shumica prej nesh.”
(P8 – FG2 – Femër, 30 vjet, E punësuar, Obiliq)
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Perceptimet për OSHP-në  
dhe KRPP-në 

Pyetje në lidhje me informatat dhe perceptimet e tyre për OSHP-në dhe KRPP-në u janë parashtruar 

pjesëmarrësve në grupet me qytetarë. Bazuar në deklaratat e pjesëmarrësve në këto dy grupe, më 

shumë se gjysma e tyre nuk kanë pasur njohur në lidhje me punën dhe përgjegjësitë që këto dy insti-

tucione kanë, rrjedhimisht edhe nuk janë deklaruar se sa të kënaqur ose të pakënaqur janë me punën 

që ato bëjnë. Kurse pjesa tjetër e qytetarëve janë shprehur se kanë ndarë përshtypjet e tyre gjatë 

diskutimit. Disa kanë theksuar se pavarësisht rolit që këto institucione kanë, ato nuk arrijnë të jenë 

efektive si pasojë e sistemi të korruptuar në të cilën ndodhemi si shoqëri. Ata përmendën mungesën e 

transparencës së këtyre dy institucioneve – anipse të pavarura. 

“Nuk mendoj që janë transparent sa duhet, pasi që në përgjithësi ne po kemi 
problem me korrupsion. Edhe në pyetje të tilla, përgjigje negative do të japim çdo 

herë si popull.”
(P4 – FG1 – Femër, 33 vjet, E punësuar, Gjakovë)

Se sa të kënaqur janë me punët që kryejnë OSHP dhe KRPP kanë treguar edhe përfaqësuesit e in-

stitucioneve të prokurimit publik. Pjesëmarrësit në këtë fokus grup kanë theksuar se me pezullimin 

e punës së OSHP-së shumë nga procedurat e prokurimit publik janë stërzgjatur dhe kanë dëmtuar 

mbarëvajtjen e këtyre proceseve. Ata shpjeguan se kur një ankesë i drejtohet OSHP-së, automatikisht 

ndërprehet procesi i prokurimit deri në shqyrtimin e ankesës apo kërkesës dhe marrjen e një vendimi. 

Këto zakonisht ndodhin brenda afateve të gjata kohor dhe përpos që ndërprejnë procesin e prokurimit 

dhe vështirësojnë punën për ta – shkojnë edhe në dëm të qytetarëve dhe parasë publike. 

“Është e veçantë të theksohet që aspekti i transparencës dhe llogaridhënies 
duhet të jenë ato që një institucion e karakterizojnë si forcë tyre, por sa i për-

ket aspektit të transparencës ligji i Prokurimit Publik rregullohet brenda insti-
tucionit dhe me dy autoritete të tjera të cilat e kontrollojnë atë e që janë KRPP 
dhe aspekti i OSHP-së, aktualisht OSHP-ja është jashtë funksionit të saj mbi 

kontrollin e institucioneve të tjera në këtë rast të autoriteteve kontraktuese dhe 
ka krijuar njëfarë hendikepi brenda institucioneve, sidomos në aspektin e komu-

nave dhe institucioneve të tjera që janë autoritetet kontraktuese apo njësitë e 
kërkesës.”

(Egzon Zariqi – FG3 – Zyrtar i lartë Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit)

Kritika drejtuar OSHP-së dhe KRPP-së zyrtarët e prokurimit kanë drejtuar edhe kur bëhet fjalë për 

mënyrën se si ato operojnë. Zyrtarët shprehen se favorizimi i operatorëve ekonomik të cilët ofrojnë 

çmimin më të lirë  paraqet një nga problemet kryesore me të cilën ata përballen gjatë shqyrtimit të 

aplikimeve për tenderë, por edhe gjatë publikimit të fituesit të tenderit. Sipas tyre, shpeshherë kan-

didatët e tjerë adresojnë ankesat e tyre me pretekstin se kanë ofruar çmimin më të ulët në treg dhe ka 

fituar dikush tjetër. 

“...OSHP-ja dhe KRPP-ja më së shumti i favorizon operatorët ekonomikë. 
Domethënë neve si autoritet nuk na favorizon si e favorizon operatorin ekonomik, 
sepse thonë ata kanë të drejtë. Përkundrazi, të drejtë kanë, por në njëfarë mënyrë 
ata mundohen që me çmime të lira të hyjnë në konkurrencë, por që tash në siste-
min e e-prokurimit është çdo gjë shumë transparente. Lutem që ky ligj të ndër-
rohet në të ardhmen dhe të bëhet një ligj pak më i mirë, për arsye se nuk bën që 

vetëm më i liri ta marrë sepse nuk po del kurrgjë e mirë.”
(Sokol Katanolli – FG3 – Zyrtar i lartë i departamentit të prokurimit publik në Komunën e Pejës)

Të njëjtin mendim e ndanë edhe përfaqësuesit e organizatave jo-qeveritare kur u pyetën se cilat 

janë perceptimet e tyre për OSHP-në dhe KRPP-në. Disa nga ta përmendën mosfunksionalizimin e 

OSHP-së dhe pasojat me të cilat duhet të ballafaqohen qoftë operatoret ekonomik apo zyrtarët e 

prokurimit publik. 
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Perceptimet për E-prokurimin  
dhe të dhënave të hapura 

Marrë parasysh deklaratat e shumicës së pjesëmarrësve të pesë fokus grupeve të realizuara, dominon 

mendimi që linçimi i E-prokurimit dhe digjitalizimi i procesit të prokurimit publik ka lehtësuar punën 

për palët e përfshira në prokurim publik (zyrtarët e prokurimit dhe operatorët ekonomik), por edhe 

ka rritur nivelin e transparencës dhe llogaridhënies – sidomos nëpër komuna. Shumë prej tyre kanë 

deklaruar se qasja e lehtë në dokumente dhe publikimi i rregullt i kontratave ka zvogëluar mundësitë 

e keqpërdorimeve edhe pse jo në nivel të kënaqshëm. 

Përfaqësues të OJQ-ve theksuan se duhet t’i kushtohet rëndësi cilësisë së të dhënave të cilat publi-

kohen, sepse, jo domosdoshmërisht sasia e informatave nënkupton edhe informata cilësore dhe shp-

jeguese. Disa përmendën mungesën e transparencës dhe llogaridhënies 

“Nuk besoj që transparencën duhet ta matim vetëm me numrin e kontratave të 
publikuara, por, duhet ta matim edhe me cilësinë e të dhënave që përmbajnë ato. 
E-prokurimin nuk e shoh si mjaftueshëm transparent. Nuk është transparent sa 
duhet sepse, në këto kontrata të publikuara nuk publikohen të gjitha të dhënat. 
Nuk publikohen fazat e plota nëpër të cilat duhet të kalojë prokurimi publik. Në 
kontrata nuk përfshihen arsyet, shkaqet se cila ka qenë nevoja e institucionit, 

qoftë komunës apo ministrive, që të hapin procesin e tenderimit.” 
(Diana Metushi-Krasniqi – FG4 – Menaxhere e projekteve në Institutin Demokratik të Kosovës)

Përfaqësuesit e OJQ-ve njëherazi theksuan se për t’u rritur transparenca dhe cilësia e llogaridhënies 

duhet që kontratat e publikuara të përmbajnë të gjitha detajet qysh prej fazës së parë që nënkupton 

informatat që shpjegojnë nevojën për hapje të tenderit e deri tek përfundimi dhe vlerësimi i punës. Ata 

u shprehën se publikimi i dëshmive për mbarëvajtjen e procesit dhe punës në terren është hap tejet 

i rëndësishëm. 

“Mendoj se duhet të rriten kontrollat, të analizohen detajet të cilat ofrohen në 
E-prokurim… Po ashtu, duhet që kontratat t’i përmbajnë të gjitha detajet, duke 

filluar nga nevoja për ofertim, përzgjedhja e operatorit ekonomik më të për-
shtatshëm për ta kryer punën, kushtet e kontratës e deri te përfundimi i punës. 
Kjo po ashtu duhet të bëhet jo pasi të kenë përfunduar të gjitha fazat, por pas 

secilës fazë të publikohen dëshmitë dhe dokumentacionet e nevojshme.”
(Eroll Shabani – FG4 – Përfaqësues i Ec Ma Ndryshe )

Përfundime

Ky raport analizoi të dhënat e një ankete të realizuar me 150 biznese në Kosovë rreth perceptimeve 

dhe përvojave të tyre në prokurim publik. Nga ta, 95 ishin pjesëmarrës në prokurim publik dhe 55 nuk 

ishin. Për shkak të mostrave të ndryshme të ndërmarrjeve mikro, të vogla, të mesme dhe të mëdha, të 

dhënat janë peshuar në bazë të të dhënave zyrtare mbi strukturën e bizneseve në Kosovë.

Raporti shpalos se bizneset e anketuara aktualisht konsiderojnë se situata pandemike (67%) është 

njëra ndër sfidat kryesore me të cilat ata po ballafaqohen. E dyta me radhë përmendet mungesa e 

investimeve të huaja (14%), pastaj vijnë korrupsioni (9%), mungesa e fuqisë punëtore (8%) dhe bu-

rokracia e institucioneve (6%). Megjithëse nuk e konsiderojnë korrupsionin si sfidën kyçe aktualisht, 

afërsisht nga një në katër prej tyre mendojnë se trajtimi i favorshëm në procedura të hapura (28%), 

përshpejtimi i një procedure burokratike (26%), shmangja e dënimeve (23%) janë arsye që i shtyjnë 

bizneset të përfshihen në korrupsion. 

Mbi gjysma e bizneseve (56%) po ashtu mendojnë se korrupsioni në prokurim publik është i pran-

ishëm. Nga këto biznese, rreth një në tre mendojnë se faktorët që lehtësojnë ndikimin e korrupsionit 

në prokurim publik janë pa ndëshkueshmëria (35%), zvarritja e proceseve gjyqësore (32%) dhe mos 

raportimi i korrupsionit (32%). Më pak mendojnë se zbrazëtitë ligjore (20%), apo mungesa e vullnetit 

politik (19%) lehtësojnë korrupsionin. Këto perceptime kryesisht i bazojnë nga përvoja e miqve (40%) 

apo ajo personale (24%) e më pak nga burime të tjera.

Me gjithë besimin se korrupsioni ekziston, rreth dy të tretat e bizneseve prapëseprapë pajtohen me 

pohimet se prokurimi publik bëhet në mënyrë transparente, sipas kritereve objektive, në përputhje 

me ligjin dhe në mënyrë të drejtë. Nga ana tjetër, rreth 49% pajtohen se procesi i prokurimit publik 

zhvillohet në përputhje me interesin e partisë në pushtet. 

Disa praktika negative që ndikojnë në procesin e prokurimit publik janë përshtatja e specifikave ten-

deruese për kompani të caktuara, paqartësia e informatave në tenderë, abuzimi me dispozita ligjore 

për përfitime apo edhe konflikti i interesit. Nga këto praktika, bizneset e anketuara besojnë se më e 

përhapur është përshtatja e specifikave tenderuese (45%). Ndërsa për praktikat tjera rreth një në tre 

prej tyre mendojnë se janë të përhapura në prokurim publik. 

Sa i përket perceptimeve mbi keqpërdorimet e mundshme në prokurim publik sipas vlerës së kon-

tratës, mbi gjysma deklarojnë se nuk e dinë nëse ka më shumë keqpërdorime në kontrata me vlera të 

larta apo nëse në të gjitha llojet e kontratave mundësia për keqpërdorim është e njejtë (51%). Meg-

jithatë, 34% mendojnë se nuk ka dallim në keqpërdorime sipas vlerës, e 15% mendojnë se në kontrata 

me vlera më të larta ka më shumë keqpërdorime. 

Lidhur me perceptimet se prokurimi publik është i lidhur me apo zhvillohet në përputhje me partitë 

politike në pushtet, 25% e bizneseve pohojnë se bizneset që fitojnë tenderë ndryshojnë ndonjëherë 

pas ardhjes së një ministri/eje apo kryetari/je të ri në pushtet, e 27% mendojnë se ndryshojnë shpesh 

ose pothuajse gjithmonë.  Ngjashëm, rreth 31% mendojnë se aktorët politikë që tregojnë mirënjohje 

për biznese që i kanë dhuruar para partisë apo kandidatit për fushatën shpërblehen me kontrata 

prokurimi pas fitimit të zgjedhjeve dhe 24% mendojnë se kjo ndodh ndonjëherë. Kurse, 29% e tyre 

mendojnë se situatat kur kompanitë që kanë fituar tenderë tregojnë mirënjohjen e tyre ndaj partive 
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duke u dhuruar para në zgjedhjet e ardhshme ndodhin shpesh ose pothuajse gjithmonë dhe 26% 

mendojnë se ndodhin ndonjëherë. 

Raporti po ashtu shpalos çfarë do t’i motivonte bizneset mospjesëmarrëse në prokurim publik të fillo-

nin të merrnin pjesë, e ato pjesëmarrëse çfarë përvojash kanë pasur në prokurim publik, çfarë proce-

durash preferojnë, sa e njohin rregullimin institucional të prokurimit publik dhe çfarë do të ndryshonin. 

Shumica e bizneseve mospjesëmarrëse nuk dhanë një mendim rreth asaj se çfarë do t’i shtynte të 

merrnin pjesë në prokurim publik. Por, një pjesë e vogël  vlerësojnë se transparenca më e madhe në 

procesin e përzgjedhjes së fituesit të kontratës (17%), në thirrjen për tenderim (11%), kriteret e qarta 

të tenderit (4%), apo kushtet më të mira të thirrjes për tenderim (2%) do t’i motivonin. Një pjesë e tyre 

u shprehën se nuk kanë interesim që të futën në prokurim publik ngaqë janë të fokusuar në sektorin 

privat dhe disa se nuk kanë kohë. 

Shumica e bizneseve pjesëmarrëse në prokurim publik kishin fituar tenderë dhe atë disa herë dhe në 

vlera të ndryshme. Mbi gjysma e tyre (53%) u shprehën se kanë hasur në raste kur specifikat e ten-

derit janë përshtatur për biznese të caktuara. Kurse, 31% e tyre kanë deklaruar se kanë pasur raste kur 

oferta e tyre për tenderim iu është refuzuar disa herë. Më së shumti deklarojnë se arsyet për refuzim të 

ofertës kishin të bënin me mos përmbushje të kritereve (57%) apo mungesë dokumentacioni (45%), e 

në disa raste për shkak se ishte jo e arsyeshme ekonomikisht (24%). Pak nga ta deklarojnë se nuk kishte 

pasur arsye për refuzim të ofertës (12%). 

Nga bizneset që deklarojnë se iu janë refuzuar ofertat, vetëm 18% e tyre kanë ndërmarrë hapa të ndry-

shëm sikurse të ankohen në OSHP (26 prej tyre), të bëjnë kërkesë për rishqyrtim të tenderit (13 prej 

tyre), apo të bëjnë ankesë tek autoriteti kontraktues (11 prej tyre). Tetëmbëdhjetë nga këto biznese 

deklarojnë se vendimet nuk ishin në favor të tyre, ndërsa të tjerët thanë se me raste vendimet pas an-

ketës ishin në favor të tyre e me raste jo varësisht nga institucioni në të cilin janë drejtuar. 

Tutje, rreth 61% e bizneseve që e njohin Organin Shqyrtues të Prokurimit (OSHP-në) mendojnë se 

ky organ funksionon di duhet. Ndërsa, bizneset po ashtu dhanë mendime se çfarë duhet të ndryshojë 

në këtë organ e tri kryesoret nga këto janë se duhet të funksionalizohet bordi (16%), stafi të jetë më 

profesional (13%), dhe më i pavarur politikisht (10%). 

Bizneset po ashtu dhanë mendime për kriteret që duhet të merren më së shumti parasysh në vlerësimin 

e një tenderi dhe mbi dy të tretat e tyre mendojnë se kualiteti i ofruar duhet të jetë kryesori vazhduar 

pastaj nga përvoja profesionale dhe teknike e ofertuesit (13%). Pak nga bizneset (7%) vlerësojnë se 

çmimi ekonomikisht më i ulët duhet të merret më së shumti parasysh.

Mbi gjysma e bizneseve (54%) mendojnë se autoritetet kontraktuese përmes thirrjeve për tender 

e nxisin konkurrencën. Po ashtu 81% e bizneseve perceptojnë se prokurimi elektronik (E-prokurimi) 

mund të ndihmojë në luftimin e korrupsionit deri diku apo edhe shumë. Rreth tre në katër biznese që 

kanë dëgjuar për E-prokurimin,  e përdorin atë. 

Nga ato biznese që e përdorin E-prokurimin, 58% e bizneseve janë shumë të kënaqura me sistemin 

elektronik të prokurimit; 61% e bizneseve janë shumë të kënaqura me ndërveprimin me E-prokurimin;  

59% e bizneseve janë shumë të kënaqura me funksionalitetin e dorëzimit të ofertës për tender; dhe po 

aq biznese janë shumë të kënaqura me lehtësinë e gjetjes së tenderëve për të cilët janë të interesuar.

Megjithëse mjaft biznese janë të kënaqura me funksionalitetin e prokurimit elektronik, rreth 29% e 

tyre do të ndryshonin të bënin ca ndryshime në të. Konkretisht, ato biznese do të donin që E-prokurimi 

të bëhej më i shpejtë gjatë procesit të ofertimit (60% e tyre) dhe të ishte më i thjeshtë në përdorim 

(50% e tyre), ndër të tjera. 

Po ashtu, 32% e bizneseve mendojnë se mënyra e zbatimit të procedurave dhe proceseve të prokurimit 

publik tani është shumë më e mirë se 5 vjet më parë, 19% e tyre mendojnë se është më e mirë, e 17% 

se është disi më e mirë. Kurse, 19% vlerësojnë se situata nuk ka ndryshuar e disa mendojnë se është 

përkeqësuar (5%).

Sipas gjetjeve të kësaj ankete, duket se bizneset janë të ndara në dysh rreth përshtypjeve të tyre mbi 

prokurimin publik në të shumtën e rasteve që anketa ka shtjelluar gjë që tregon se ka ende shumë 

hapësirë për të përmirësuar proceset në prokurimin publik dhe për të rritur vetëdijen e bizneseve mbi 

mekanizmat ligjore që ekzistojnë për rregullimin e prokurimit publik.

Ndërkaq, nga diskutimet ne fokus grupe, përgjithësisht ekziston një lloj pajtueshmërie në mes të 

qytetarëve dhe bizneseve mbi sfidat dhe parregullsitë në prokurim dhe një pajtueshmëri indirekte 

edhe nga ana e zyrtarëve të prokurimit. Qytetarët, ashtu si dhe bizneset mendojnë se ka korrupsion, 

dhe se nepotizmi ekziston edhe në ditët e sotme. Ata hasin sfida nga më të ndryshmet, ku mendojnë se 

kryesisht, korrupsioni ndërlidhet me aspektin politik; nënkupton favorizime në bazë të preferencave 

politike dhe personale. Për më tepër, ata e shohin  problemin si një zinxhir, ku pjesë e tij janë edhe vet. 

Një problem i tillë zinxhiri, kërkon vetëdijesim shumë më të madh, dhe punë më intensive, në mënyrë 

që të bëhet parandalimi i tij. 

Përgjithësisht një pikë tjetër, ku qytetarët dhe bizneset janë një zëri, është krijimi dhe dominimi i një 

fryme dhe mentaliteti ku besohet se asnjëri nuk mund të bëjë asgjë duke qenë i drejtë, dhe jo i ndikuar 

politikisht.
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Rekomandimet: 

FOL rekomandon që të ngritet vetëdijesimi rreth procesit të prokurimit publik me qëllim të rritjes 

së pjesëmarrjes së bizneseve në prokurim. Kjo do të ndikonte në rritjen e kualitetit të shërbimeve të 

ofruara nga ana bizneset. 

Të sigurohet pjesëmarrje gjithëpërfshirëse e të gjitha grupeve të interesit në hartimin e dokumenteve 

strategjike dhe ligjore rreth procesit të prokurimit publik. 

Të ofrohen informata sqaruese për përdorimin e platformës elektronike të prokurimit (e-prokurimi). 

Poashtu, përfaqësuesit e bizneseve kanë kërkuar që të bëhet thjeshtësimi i procedurave dhe kërke-

save për aplikim – gjë që sipas tyre, do të rezultojë edhe në interesim më të madh të kompanive për t’u 

përfshirë në prokurime publike. Rritja e pjesëmarrjes në prokurim publik gjithashtu është parë si rritje 

e konkurrencës.

Të ofrohet transparencë më e lartë dhe informatat më gjithpërfshirëse në lidhje me hapjen e thirrjeve 

për ofertim dhe të njoftohen të gjitha bizneset përmes mekanizmave ekzistues (KRPP, odave ekono-

mike dhe të ngjashme.)

Të ngritën kapacitet e brendshme te institucioneve publike për monitorimin e duhur të implementi-

mit të kontratave të publike. Si zyrtarët e prokurimit publik, ashtu edhe përfaqësuesit e organizatave 

jo-qeveritare kanë theksuar se pavarësisht lehtësimeve teknike e kohore që vijnë si rezultat i futjes në 

përdorim të E-prokurimit, duhet që zbrazëtirat ligjore të rregullohen dhe të ndërmerren kontrolla më 

të rrepta të punës në terren, të evidentohen parregullsitë, të raportohen dhe të merren masa ndësh-

kuese për operatorët ekonomik në rast se veprimet e tyre përbëjnë shkelje penale. 

Të shqyrtohet mundësia që në të ardhmen, kriteri i çmimit më të ultë të mos jetë kriteri kryesor për 

përzgjedhjen e ofertës me qëllim të rritjes së kualitetit të shërbimeve. Përfaqësuesit e bizneseve 

sugjerojnë që të mos favorizohet ofertuesi më i lirë – meqë  gjasat për t’u komprometuar kualiteti i 

punimeve, shërbimeve dhe  furnizimeve është më i madh.
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