
Hyrje

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik (KRPP) 
dhe Organi Shqyrtues i Prokurimit Publik 
(OShP) janë dy institucione të pavarura nën 
varësi të Kuvendit të Kosovës, në kuadër të 
kornizës institucionale të prokurimit publik në 
Kosovë. KRPP dhe OShP janë themeluar me 
Ligjin e Prokurimit Publik (tutje LPP)1, kanë 
përgjegjësi të ndara në funksion të rregullimit 
të fushës së prokurimit publik në Kosovë. KRPP 
është organ i pavarur rregullator përgjegjës 
për zhvillimin, funksionimin dhe mbikëqyrjen 
e përgjithshme të sistemit të prokurimit publik 
në Kosovë, kurse OShP është organ i pavarur 
shqyrtues i ankesave të operatorëve ekonomikë 
në aktivitete të prokurimit që zhvillohen nga 
institucionet publike (apo autoritetet kon-
traktuese). 

Në kuadër të zhvillimit dhe mbikëqyrjes së 
sistemit të prokurimit publik, KRPP është përg-
jegjës për hartimin dhe monitorimin e LPP-së. Në 
anën tjetër, në kuadër të shqyrtimit të ankesave 
të operatorëve ekonomikë ndaj autoriteteve 
kontraktuese, OShP funksion si organ i shkallës 
së dytë në procedurë ankimore administrative, 
pasi vendimet e ankesave në shkallë të parë 
merren nga autoritetet kontraktuese përkatëse. 
Të dy institucionet përbëhen nga organe koleg-
jiale (apo borde) të cilat janë vendimmarrëse 
dhe të cilat zgjedhën dhe emërohen përmes 
procedurave që përfshijnë Qeverinë dhe Kuven-
din. Bordet e KRPP-së dhe OShP-së kanë nga 
pesë anëtarë të cilët emërohen nga Kuvendi i 
Kosovës për një mandat pesë vjeçar, pa të dre-
jtë riemërimi edhe për një mandat të dytë.

Ky punim i shkurtër ka për qëllim të trajtojë dhe 
ofrojë opsione për zgjidhje në dy çështje: 1) pro-
cedura e zgjedhjes dhe emërimit të anëtarëve 
në të dy bordet që përfshinë Qeverinë dhe 
Kuvendin, dhe 2) kriteret e përzgjedhjes së tyre 

1  Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Ligji nr. 04/L-042 për 
Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës: https://gzk.rks-gov.net/
ActDetail.aspx?ActID=2772 

Vizitoni uebfaqen tonë
www.dplus.org

Ky publikim është botuar me mbështetje financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij publikimi është  
përgjegjësi e vetme e Demokraci Plus (D+) dhe në asnjë mënyrë nuk mund të paraqes pikëpamjet e Bashkimit Evropian. 
Projekti “Qeverisje e mirë: prokurim publik dhe politik-bërje e avancuar” i financuar nga BE, implementohet nga 
Demokraci Plus (D+).
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përfshirë emërimin në Kuvend. Rëndësia e këtij punimi lidhet me procesin e hartimit të ligjit të ri 
për prokurimin publik nga Qeveria në mënyrë që rekomandimet e dhëna në punim të reflektohen 
në projektligjin e ri. Fokus i punimit janë vetëm organet kolegjiale (bordet) e KRPP-së dhe OS-
hP-së si organe vendimmarrëse të trajtuara në punim nga aspekti i përzgjedhjes, emërimit dhe 
kritereve (profesionale) që duhet të plotësojnë kandidatët për t’u emëruar anëtar/e, përkatësisht 
kryetar/e i/e bordit.

ÇËSHTJA 1:   Përzgjedhja e anëtarëve të KRPP-së dhe OShP-së

Ligji për Prokurimin Publik është i mangët sa i përket definimit të procedurës për përzgjedhjen e 
anëtarëve (përfshirë kryetarët) të bordeve të KRPP-së dhe OShP-së. Po ashtu, ligji as nuk i refero-
het ndonjë ligji tjetër relevant në këtë aspekt, në kuptimin që procedura për përzgjedhjen e tyre 
është e rregulluar me ligj tjetër që do të nënkuptonte se për këtë procedurë duhet ndjekur një 
ligj tjetër relevant. Në rastet kur procedura e përzgjedhjes është çështje e një ligji të veçantë, ajo 
duhet të rregullohet plotësisht në atë ligj, kurse në rastin kur rregullimi i procedurës është çështje 
e një ligji tjetër, atëherë ligji i veçantë (në këtë rast LPP) vetëm duhet t’i referohet që procedura 
është e definuar me këtë ligj dhe ajo zhvillohet sipas tij.

Te përzgjedhja e anëtarëve të KRPP-së dhe OShP-së nuk është ndjekur asnjëri rast. Sipas nenit 
89, pika 2 e LPP-së, “kryetari dhe anëtarët e KRPP-së propozohen nga Qeveria dhe emërohen 
nga Kuvendi”2. Neni përkatës nuk ka dispozita tjera sa i përket mënyrës së propozimit, përzg-
jedhjes së anëtarëve dhe kryetarit deri te emërimi nga Kuvendi. Po ashtu, kjo çështje nuk është e 
rregulluar as me dispozita tjera të LPP-së. Pra, nuk është e rregulluar se si vihet deri te propozimi 
i anëtarëve dhe kryetarit të bordit nga Qeveria, a bëhet përzgjedhja me konkurs të hapur, pastaj 
kush e hap konkursin, apo përzgjedhja bëhet në bazë të vlerësimit të jetëshkrimit nga Qeveria 
dhe mjafton të miratohen pesë persona në Qeveri për emërim final në Kuvend. Nëse përzgjedhja 
bëhet me konkurs të hapur, a i nënshtrohen kandidatët fillimisht testit me shkrim pastaj atij me 
gojë dhe në bazë të pikëve të fituara vije deri te krijimi i listës së ngushtë prej pesë kandidatëve 
për miratim në Qeveri.

Përzgjedhja e anëtarëve të OShP-së është pak a shumë e njëjtë. Sipas nenit 100, pika 4 të LPP-së, 
“kryetari dhe anëtarët e OShP-së propozohen nga Qeveria dhe emërohen nga Kuvendi në bazë 
të rekomandimit që është marrë nga një organ përzgjedhës i pavarur i themeluar nga Kuvendi. 
Organi përzgjedhës i pavarur përbëhet prej tre gjykatësve të emëruar sipas rregullit të përcak-
tuar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK)”3. Më tej, ligji ka përcaktuar edhe afatet brenda 
të cilave Kuvendi duhet të emërojë personat e përzgjedhur nga organi përzgjedhës i themeluar 
prej tij dhe çka ndodhë nëse Kuvendi nuk i emëron ata. Sipas nenit 3 të ligjit i cili ndryshon 
dhe plotëson ligjin bazik, pikat 2 dhe 3, “Qeveria i propozon Kuvendit së paku dy kandidatë 
për pozitën e lirë të kryetarit të OSHP-së dhe së paku dy kandidatë për secilën pozitë të lirë të 
anëtarëve të OShP-së, të paktën nëntëdhjetë (90) ditë para skadimit të mandatit të kryetarit dhe 
anëtarëve aktualë. Kuvendi emëron kryetarin dhe secilin anëtarë të OShP-së, bazuar në reko-
mandimin e dhënë nga një organ përzgjedhës i pavarur. Organi përzgjedhës i pavarur interv-
iston, vlerëson dhe klasifikon me pikë kandidatët bazuar në meritë. Kuvendi emëron kandidatët 
me pikët më të larta për pozitën e kryetarit dhe për secilën pozitë të lirë të anëtarëve të OShP-së. 
Organi përzgjedhës i pavarur, sipas paragrafit 2 të këtij neni, themelohet nga Kuvendi dhe për-
bëhet prej tre (3) gjyqtarëve të emëruar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës”4.

Siç shihet, përshkrimi i procedurës në rastin e OShP-së është më i detajuar në krahasim me atë 
të KRPP-së, megjithatë, prapë lë hapësira për interpretim. Për shembull, si bëhet propozimi i tyre 

2  Po aty, neni 89.
3  Po aty, neni 100, pika 4.
4  Po aty, neni 100, pika 6. 
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nga Qeveria, me konkurs apo formë tjetër? Pastaj, nëse shpallet konkurs, cilat janë procedurat e 
konkursit, a është i përfshirë testi me shkrim, testi me gojë, vlerësimi i jetëshkrimit, numri i pikëve 
për përfshirje në listën e ngushtë, etj.?. Pra, ka shumë elemente që lidhen me transparencën e 
procesit dhe njëkohësisht lë shumë mundësi për interpretime. Po ashtu, emërimi nga Kuvendi 
bazuar në rekomandimin e organit përzgjedhës (i themeluar nga Kuvendi) i cili përbëhet nga tre 
gjyqtarë që caktohen nga KGJK, lë mundësi interpretimi. Kjo sepse Kuvendi nuk është insti-
tucion përzgjedhës i anëtarëve të bordeve sado që përzgjedhjen e bën organi i themeluar nga 
Kuvendi e jo vet Kuvendi. Në bazë të Kushtetutës, Kuvendi mbikëqyrë punën e Qeverisë dhe të 
institucioneve të tjera publike, të cilat, në bazë të Kushtetutës dhe ligjeve, i raportojnë Kuvendit5. 
Mbikëqyrja e institucioneve tjera publike, në këtë rast të KRPP-së dhe OShP-së të cilat raportojnë 
në Kuvend, nuk është e menduar në kuptim të përzgjedhjes së anëtarëve të tyre, por në kuptim 
të raportimit të bordeve të tyre në Kuvend përmes komisionit funksional për shkak se Kuvendi 
në fund të fundit i ka emëruar ata. Përzgjedhja dhe emërimi janë të elemente të ndryshme dhe 
është në rregull që Kuvendi të bëjë emërimin e tyre por jo edhe përzgjedhjen e tyre.

ÇËSHTJA 2:    Mungesa e kritereve të qarta në përzgjedhjen e anëtarëve të 
KRPP-së dhe OShP-së

Mungesa e kritereve të qarta profesionale për kryetarin dhe anëtarët e bordeve të KRPP-së dhe 
OShP-së është një çështje tjetër që duhet të definohet në LPP. Sa i përket KRPP-së, sipas ligjit 
i cili e ndryshon dhe plotëson LPP-në, neni 51 pika 4, “Qeveria dhe Kuvendi duhet të sigurojnë 
që çdo person i propozuar për anëtar të KRPP-së, të përmbushë kriteret si në vijim: 4.1) të ketë 
diplomë universitare dhe 4.2) të ketë se paku pesë (5) vite përvojë në fushën e financave publike 
dhe në fushën e prokurimit”6. 

Sa i përket kriterit të parë, vetëm posedimi i diplomës universitare pa përcaktuar profilin e shkol-
limit nuk është i mjaftueshëm për shkak se edhe kandidati i diplomuar në shkenca kompjuterike 
që nuk lidhet aspak me prokurim mund të plotësojë këtë kriter. Pastaj, pesë vite përvojë pune në 
fushën e financave publike dhe prokurimit nuk është kriter i definuar qartë. Kjo sepse fjalia është 
duke u keqinterpretuar në Kuvend (komisionin funksional) bazuar në rastin e fundit me përzgjed-
hjen e dy anëtarëve të KRPP-së. Sipas diskutimeve në mbledhjen e komisionit në ditën e përzg-
jedhjes së dy anëtarëve të KRPP-së7, njëri nga anëtarët nuk kishte përvojë pune në prokurim, 
por vetëm në financa publike ngase kishte përvoje pune si ligjëruese në financa publike në një 
universitet privat. Edhe pse komisioni kishte kërkuar sqarime nga drejtoria ligjore e Kuvendit 
lidhur me këtë, në fund kandidatja doli se kishte përmbushur kriteret për përzgjedhje. Pra, edhe 
me këtë pjesë Komisioni e kishte kaluar kandidaten se përmbushë kriteret dhe ishte emëruar nga 
Kuvendi, edhe pse fusha e financave publike është shumë e gjerë dhe kandidati mund të mos 
ketë fare përvojë punë në prokurim publik. 

Sa i përket OShP-së, kriteret janë më të detajuara se sa në rastin e KRPP-së mirëpo edhe këtu 
ka mundësi interpretimi për faktin se në kuadër të kritereve nuk i jepet vendi i duhur përvojës së 
punës në prokurim publik. Sipas LPP-së, neni 3, pika 4.4, kandidati duhet të ketë së paku tre (3) 
vite përvojë profesionale në njërën nga këto fusha: drejtësi, administratë publike, financa publike 
ose prokurim. Në bazë të kësaj, kandidati mund të zgjedhet edhe pa përvojë pune në prokurim 
publik sepse kriteri nuk kërkon që kandidati duhet të ketë patjetër përvojë punë në prokurim 
publik, por “ose prokurim”. 

5  Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Neni 65, pika 9. 
6  Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Ligji nr. 05/L-068 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik 
në Republikën e Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-237: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2772 
7  Kuvendi i Republikës së Kosovës, Komisioni për Buxhet, Punë dhe Transfere, procesverbali nga mbledhja e mbajtur më 23 mars 
2022: https://bit.ly/3EZ1svW 

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2772
https://bit.ly/3EZ1svW
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Rekomandime

Rekomandimet si në vijim janë të ndara sipas dy çështjeve të trajtuara më lartë:

ÇËSHTJA 1:    Përzgjedhja e anëtarëve të KRPP-së dhe OShP-së

1. Ligji i ri për prokurimin publik duhet të zgjerojë rregullimin e ligjit aktual (nenet 89 dhe 
100) sa i përket propozimit dhe përzgjedhjes së anëtarëve dhe kryetarit të KRPP-së dhe 
OShP-së. Më konkretisht, Qeveria duhet të bëjë përzgjedhjen kurse Kuvendi duhet të bëjë 
vetëm emërimin;

2. Qeveria në procesin e përzgjedhjes duhet të ndjekë modelin e përzgjedhjes së kandi-
datëve për pozita të larta drejtuese në shërbim civil. Më konkretisht, përzgjedhja duhet të 
bëhet me konkurs të hapur për anëtar dhe kryetar të bordit dhe kjo përzgjedhje duhet të 
bëhet përmes “Sistemit Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (SIMBNJ)8” i cili 
menaxhohet nga Departamenti për Menaxhimin e Zyrtarëve Publik (DMZP) në Ministrinë 
e Punëve të Brendshme;

3. SIMBNJ mundëson aplikimin në mënyrë elektronike të kandidatëve, i cili duhet të pasohet 
nga një verifikim paraprak i kandidatëve nga DMZP. Verifikimi paraprak nuk është i defin-
uar LPP aktual;

4. Konkursi duhet të shpallet të paktën gjashtë muaj para përfundimit të mandatit të 
anëtarëve aktualë në mënyrë që të këtë kohë të mjaftueshme në përzgjedhje të kandi-
datëve meritor për anëtar dhe kryetar të bordit të OShP-së;

5. SIMBNJ duhet të njoftojë kandidatët që kanë hyrë në listë të ngushtë dhe po ashtu të 
ftojë për test me shkrim përmes të njëjtit sistem. Pikët që marrin kandidatët në secilën 
fazë të vlerësimit (si në vlerësim paraprak, si në test me shkrim, si në intervistë) duhet 
të regjistrohen në sistem dhe sistemi në mënyrë automatike do të renditë kandidatët në 
bazë të pikëve që kanë grumbulluar gjatë fazave të vlerësimit;

6. Për të mundësuar testin me shkrim në formën elektronike, në grupin e pyetjeve mbi 
njohuritë e përgjithshme që menaxhohen përmes sistemit kompjuterik, duhet të shtohen 
edhe 100 pyetje profesionale nga fusha e prokurimit publik. Këto pyetje do të përzgjid-
hen përmes sistemit kompjuterik për kandidatët të cilët i nënshtrohen testimit me shkrim. 
Sistemi në bazë të pikëve që kanë marrë kandidatët do të krijojë listën e ngushtë në bazë 
të pikëve që kanë fituar dhe që do të ftohen për intervistë;

7. Testi me shkrim duhet të ketë 70 pikë (nga 100 gjithsej), 20 pikë të lihen për vlerësim të 
jetëshkrimit (CV) dhe vetëm 10 pikë për intervistë;

8. Arritja e pragut prej 50 pikëve në testin me shkrim duhet të jetë kusht për kandidatët që 
të kalojnë në fazën e vlerësimit të CV dhe intervistës me gojë;

8  Shih Sistemin Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (SIMBNJ) ku vërehen pozita të nivelit të lartë drejtues të 
hapura apo të mbyllura, edhe për agjenci të pavarura në varësi të Kuvendit të Kosovës: https://konkursi.rks-gov.net/jobs?ser-
vant=1&functionalCategory=4&type=1 

https://konkursi.rks-gov.net/jobs?servant=1&functionalCategory=4&type=1
https://konkursi.rks-gov.net/jobs?servant=1&functionalCategory=4&type=1
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9. Kandidatët që kanë tërhequr maksimumin e pikëve edhe pas intervistës me gojë, duhet 
të përzgjidhen në mënyrë elektronike nga SIMBNJ dhe emrat përkatës duhet të dërgohen 
për miratim në Qeveri.

10. Kuvendi nuk duhet të përfshihet në asnjë raund tjetër përzgjedhës, por vetëm duhet të 
vlerësojë formalisht kandidatët e propozuar nga Qeveria dhe të emërojë ata, apo të refu-
zojë emërimin e tyre për arsye objektive;

11. Në rast se Kuvendi nuk arrin të emërojë në kohë anëtarët e rinj të bordit, atëherë në 
mënyrë automatike, anëtarët në largim të vazhdojnë si ushtrues detyre për një periudhë 
maksimale gjashtë mujore;

ÇËSHTJA 2:    Mungesa e kritereve të qarta në përzgjedhjen e anëtarëve 
të KRPP-së dhe OShP-së

• Nenet e LPP-së që definojnë kriteret e përgatitjes profesionale dhe përvojës së punës 
duhet të ndryshohen dhe plotësohen në ligjin e ri për prokurim publik përmes shtimit 
të kritereve të qarta dhe specifike për anëtarët dhe kryetarin e bordit të KRPP-së apo 
OShP-së. 

• Kriteret për përzgjedhjen e anëtarëve dhe kryetarit të bordit të KRPP-së sa i përket për-
gatitjes universitare, duhet të specifikojnë llojin e shkollimit dhe mos të mbetet e hapur 
duke kërkuar vetëm “diplomë universitare”. Kjo sepse diplomë universitare në ndërtimtari, 
apo fushë tjetër të ngjashme, nuk e bëjnë një kandidat potencial për pozitën e anëtarit 
apo kryetarit të bordit të KRPP-së. 

• Kriteret për përzgjedhjen e anëtarëve dhe kryetarit të bordit të KRPP-së sa i përket për-
vojës së punës, nuk duhet të jenë të gjera sikurse në ligji aktual “pesë (5) vite përvojë në 
fushën e financave publike dhe në fushën e prokurimi publik”. Kriteri përkatës duhet të 
jetë vetëm për përvojë punë pesë vjeçare në fushën e prokurimit publik;

• Kriteret për përzgjedhjen e anëtarëve dhe kryetarit të bordit të OShP-së sa i përket 
përvojës së punës, nuk duhet të jenë të gjera sikurse në ligjin aktual “tre (3) përvojë pune 
njërën nga këto fusha: drejtësi, administratë publike, financa publike ose prokurim”. 
Edhe në këtë rast, kriteri për përvojë punë tre vjeçare duhet të jetë vetëm në fushën e 
prokurimit publik.


