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1. Hyrje
Në bazë të vendimit të Ministrit të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe
Infrastrukturës (MMPHI) të datës 28/06/2021 me nr. prot 2543/21, është formuar grupi punues
ministror (GP) për shqyrtimin e projekteve kapitale në fushën e ujërave të financuara nga buxheti
i MMPHI, me qellim të:


adresimit të rekomandimeve nga raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit,



përmirësimet të kualitetit të projekteve,



shqyrtimit të procedurave financiare dhe teknike,



shqyrtimit të ligjshmërisë dhe çështjeve të tjera të rëndësishme lidhur me implementimin
e projekteve.

GP është ngarkuar me detyrën që ta shqyrtojë: (i) ligjshmërinë e procedurave të prokurimit, (ii)
rregullat financiare, (iii) marrëveshjet, (iv) kontratat, (v) memorandumet e bashkëfinancimeve dhe
(vi) aspektet e tjera ligjore për projektet kapitale të financuara nga buxheti i MMPHI në fushën e
ujërave gjatë periudhës 5 vjeçare (2016-2020/21).
Gjatë punës, GP, zhvilloi aktivitetin e punës duke u bazuar në disa mostra të projekteve, për të
krijuar mundësi për të bërë vlerësimin e përgjithshëm dhe të veçantë të gjendjes lidhur me projektet
kapitale në fushën e ujërave të zbatuara gjatë 5 viteve të fundit.
Përpos shqyrtimit të dokumentacionit, GP ka pasur për detyrë që për së paku 10 projekte
infrastrukturore me vlera më të larta mbi 400,000.00 EUR të dalë në terren, në vend punime ku
janë realizuar projektet me qëllim të verifikimit të punëve të kryera kundrejt kostove financiare të
kontraktuara dhe apo paguara.
Aktiviteti fillestar i GP është zhvilluar në identifikimin e projekteve ujore të implementuara nga
viti 2016-2021, konstatimin e vlerës së tyre financiare, përcaktimin se cilat projekte janë zhvilluar
me bashkëfinancim dhe cilat i ka zhvilluar ish Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
(tani MMPHI), identifikimin e Marrëveshjeve të Mirëkuptimit për Bashkëfinancim me Komuna
etj.
Takimi i pari GP është mbajtur më datë 14 korrik 2021. Prej datës 14 korrik deri 16 shtator 2021,
GP ka punuar në shqyrtimin e dokumentacionit relevant për projektet e shqyrtuara. Ndërkaq prej
datës 17 shtator deri me 30 shtator 2021 është zhvilluar puna në terren nga një ekip i GP dhe
paralelisht ka vazhduar shqyrtimi i dokumentacionit në sallën e takimeve.
Gjatë takimeve të punës është shqyrtuar edhe kuadri përkatës ligjor si Ligji për Ujërat e Kosovës,
Ligji për Rregullimin e Shërbimeve të Ujit, Ligji për Prokurimin Publik, Ligji i Buxhetit, Ligji për
Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, etj.
5
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2. Vlerësim i Përgjithshëm
Gjatë procesit të shqyrtimit të projekteve ujore, janë evidentuar mangësi procedurale. Kështu,
inicimi i procedurave të prokurimit nga njësia kërkuese nuk është bërë ashtu siç kërkohet, që
d.m.th. se ky inicim nuk i përmban përshkrimet dhe specifikimet shpjeguese të duhura, nuk i
përmban arsyetimet e duhura etj.
Inicimi i procedurave të prokurimit nga njësia kërkuese në shumicën e rasteve është zhvilluar pa
u siguruar aktet përkatëse administrative si leja ndërtimore, pëlqimi ujor, pëlqimi mjedisor etj.
Procedurat e miratimit pastaj kanë vazhduar deri në finalizim, ndërsa Divizioni i Prokurimit i
MMPH nuk i ka kthyer mbrapa në pikën fillestare për plotësimin e dokumentacionit të duhur.
Ka pasur raste për mos përfillje procedurale ligjore. Në disa raste janë iniciuar procedurat e
prokurimit nga njësia kërkuese pa projekt, dhe Divizioni i Prokurimit i kishte zhvilluar procedurat
e prokurimit vetëm në bazë të paramasës dhe parallogarisë. Inicimi nuk ishte kthyer mbrapa për
plotësim të dokumentacionit të kërkuar i cili nevojitet për një inicim të procedurave të prokurimit.
Te hartimi i dokumentacionit ndërtimor1 (dokumentacioni projektues), janë evidentuar mangësi
procedurale dhe substanciale. Në shumicën e rasteve në shkresat e lëndëve nuk ka dëshmi se janë
dhënë dhe nga kush janë dhënë detyrat projektuese për hartimin e projektit. Pranimi i projekteve
në asnjë rast nuk është bërë nga një komision i cili do të verifikonte përmbushjen e kërkesave për
përmbajtjen e projektit sipas obligimeve kontraktuese, por është bërë vetëm pranimi fizik i
projekteve.
Te Marrëveshjet e Mirëkuptimit për Bashkëfinancim me Komuna, gjatë hartimit dhe miratimit të
tyre, është vërejtur se ka dominuar papërgjegjësia, nuk janë zbatuar kritere të drejta dhe pothuajse
në shumicën e rasteve, nuk është ushtruar mbikëqyrja e duhur për shpenzimin e parasë publike
(mjeteve financiare te ndara nga Ministria). Në ketë mënyrë si është vepruar, është krijuar një
hapësirë e përshtatshme për mundësin për keq menaxhim dhe keqpërdorim të parasë publike.
Te Memorandumet e Mirëkuptimit për Bashkëfinancim me Komuna, GP nuk ka gjetur dëshmi se
janë shqyrtuar dhe vlerësuar paraprakisht në nivel të një grupi teknik apo nga njësia kërkuese para
se të nënshkruhen nga ish-ministrat dhe kryetarët e komunave.
Pothuajse në të gjitha Memorandumet e Mirëkuptimit për Bashkëfinancim me Komuna, ka qenë
një paragraf se Ministria do ta emërojë një zyrtar mbikëqyrës për mbikëqyrjen e projektit të
bashkëfinancimit gjatë zbatimit të punëve, por i njëjti nuk ka qenë i emëruar në asnjë rast (nuk
është gjetur në asnjë prej lëndëve që i janë vënë në dispozicion GP). Pranimi i faturave për pagesat
në këto raste është bërë nga Koordinatori i projekteve të Ministrisë, i cili i kishte pranuar nga
komunat përkatëse dhe i njëjti i kishte mbikëqyr, aprovuar dhe proceduar për pagesë, pa pasur një
raport nga zyrtari mbikëqyrës për mbikëqyrjen e projekteve nga Ministria.

1

Dokumentacioni ndërtimor në këtë raport ka kuptimin e ‘dokumenteve të shkruara, grafike, dhe me figura, të përgatitura ose
të asembluara, me qëllim të përshkrimit të dizajnit, lokacionit, dhe karakteristikave fizike të elementeve të projektit, i
domosdoshëm për të marrë lejen ndërtimore.’ Ky përkufizim është marrë nga Ligji nr. 04/L-110 për Ndërtim.
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Tek projektet e realizuara në bazë të memorandumeve të mirëkuptimit për bashkëfinancim
ndërmjet Ministrisë dhe komunave, meqenëse janë paraparë të zbatohen me bashkëfinancim, do
të duhej të kishte edhe bashkëpërgjegjësi, bashkë menaxhim, bashkë mbikëqyrje të zbatimit të
projektit, bashkë pranim të punëve përfundimtare nga fillimi i projektit deri në përfundim, por këto
nuk janë hasur nga GP, përkundër faktin se praktikisht në të gjitha rastet, me ndonjë përjashtim të
vogël, Ministria i ka ndarë të gjitha mjetet për projekte.
Ka pasur raste kur ka pasur parregullsi të procedurave të pagesave dhe Koordinatori i projekteve
të Ministrisë kishte pranuar fatura dhe i kishte aprovuar dhe proceduar për pagesë në kundërshtim
me Memorandumet e Mirëkuptimit për Bashkëfinancim.
Paragrafi 2 i nenit 2 i Memorandumeve të Mirëkuptimit për Bashkëfinancim në mes të Ministrisë
dhe komunave, pothuajse në të gjitha rastet, përveç me ndonjë përjashtim eventual, thotë:
“Komuna do të financojë çdo obligim shtesë që mund të dalë mbi shumën e lartë shkruar
të këtij projekti”
Ndërsa paragrafi 3 i nenit 3 thotë:
“MMPH, cakton një zyrtar monitorues lidhur me këtë projekt, i cili monitoron projektin
nga fillimi deri në përfundim të kontratës dhe në momentin kur i vëren parregullsitë apo
defektet gjatë realizimit të kontratës, njofton menaxhmentin e MMPH”.
Ky zyrtar monitorues nuk ishte emëruar në asnjë projekt dhe pranimi i faturave për procedim të
mëtejmë të pagesave është bërë nga Koordinatori i projekteve në kundërshtim me
Memorandumin e Mirëkuptimit për Bashkëfinancim, meqenëse ky i fundit, pa u siguruar se
punët janë monitoruar nga fillimi deri në përfundim të projektit sipas paragrafit 3 të nenit 3 te
këtyre marrëveshjeve, pa u siguruar se është emëruar zyrtari i veçantë monitorues, pa raporte te
tij, ka bërë pranimin, aprovimin e faturave dhe të njëjtat i ka proceduar për pagesë.
Kjo dispozitë e marrëveshjes për bashkëfinancim e cekur me lartë, nuk i jep autorizim ligjor
Koordinatorit të projekteve te bëjë mbikëqyrje, verifikime, pranim te faturave, aprovimin dhe
procedimin e tyre për pagesë, sepse kjo dispozitë nuk e thotë se mbikëqyrjen dhe monitorimin e
projektit nga fillimi deri ne përfundim te kontratës e bënë Koordinatori i projekteve të Ministrisë.
Memorandumet e Mirëkuptimit për Bashkëfinancim, nuk kanë qenë ne harmoni me Ligjin për
Prokurimin Publik nr. 04/L-042, sepse në të gjitha rastet projektet për bashkëfinancim me komuna,
Ministria i ka financuar gati në tërësinë e vlerës së kontratave, por ua ka transferuar te gjitha
kompetencat komunave, në lidhje me projektin. Paragrafi 2 i nenit 4 të Ligjit për Prokurimin
Publik, thotë:
“2. Personi ose ndërmarrja që ka për qëllim t’i caktoj/jap kontratë personit tjetër ose ndërmarrjes,
nëse 50% ose më shumë e vlerës së çmuar të kontratës së tillë është qoftë drejtpërdrejt e
subvencionuar nga autoriteti kontraktues ose përndryshe e financuar me fonde publike, do të
konsiderohet se është “autoritet kontraktues” në kuptim të këtij ligji lidhur me çdo aktivitet
prokurimi me lejimin/dhënien e kontratës së tillë. Personi ose ndërmarrja e tillë me këtë rast, do
7
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të zhvillojë aktivitetet e prokurimit rreptësishtë në përputhje me kërkesat e zbatueshme
procedurale dhe thelbësore të këtij ligji.”
Koordinatori i projekteve, ka deklaruar se të gjitha komunave me të cilat ka pasur marrëveshje për
bashkëfinancim, iu është shkruar për kushtet të cilat duhet t`i plotësojnë, citat:
“Ju njoftojmë se para inicimit të procedurave të prokurimit Komuna duhet të siguron
Projektet Kryesore, pastaj të pajisen me Lejet përkatëse sipas Ligjeve, UA dhe
Rregulloreve në fuqi ( Ligji i Mjedisit, Ligji i Ujërave, Ligji i Ndërtimit):






Leje Mjedisore ( Autorizim Mjedisor; Pëlqimi mjedisor; fillimisht të konsultoheni
me DMMU/MMPH )
Aplikimi nga komuna në MMPH për Kushtet Ujore; (konsultoheni me
ARPL/MMPH )
Pëlqimin Ujor (ARPL/MMPH )
Leja Ujore dhe
Leja Ndërtimore (konsultoheni me DPHNB/MMPH )

Komuna duhet të siguroj Projektet Kryesore, të pajisur me leje përkatëse sipas kritereve,
standardeve dhe dispozitave ligjore në fuqi dhe një kopje të projektit ta dërgoj në ministri
në afat sa më të shkurtër kohor për të vazhduar me procedurat e mëtejme.”
Koordinatori i projekteve, këto kushte te kërkuara para fillimit të zbatimit të marrëveshjeve për
bashkëfinancim, nuk i ka verifikuar në fazat e mëvonshme se a janë zbatuar nga komunat. Pra nuk
ka verifikuar se (i) a kanë projekt, (ii) a kanë leje ndërtimore, (iii) a kanë pëlqim ujor, (iv) a kanë
pëlqim mjedisor, por në vend të kësaj ai ua ka verifikuar punët në terren, ua ka pranuar faturat dhe
i ka proceduar për pagesë.
Në bazë të dhënave të ofruara, ekzistojnë 82 Memorandume të Mirëkuptimit për Bashkëfinancim
me komunat për periudhën 2016-2021. GP ka kërkuar nga Koordinatori i projekteve të i sjellë
projektet (dokumentacionin ndërtimor) për shqyrtim me të gjitha komunat ku ka pasur marrëveshje
për bashkëfinancim dhe ai ia ka sjellë vetëm 5 projekte, ndërsa 17 të tjera janë sjellë nga komunat.
Shtrohet pyetja si i ka bërë verifikimet e punëve të kryera në terren pa dokumentacion ndërtimor
(projekt) Koordinatori i projekteve?
Për dokumentacionin ndërtimor (projektet) të cilat i janë kërkuar Koordinatorit të projekteve që
t`ia sjellë GP, ai u kishte shkruar komunave dhe kishte kërkuar nga ato që t`i sjellin në Ministri,
dhe komunat kanë sjellë dokumentacionin ndërtimor (projektet) për 17 projekte, ndërkaq të tjerat
nuk i kanë sjellë. Nga e tërë kjo, GP supozon se projektet që nuk na i kanë sjellë komunat nuk i
kanë pasur, dhe rrjedhimisht mund të konkludohet se procedurat në këto raste janë zhvilluar pa
pasur dokumentacion projektues (projekt kryesor) por vetëm në bazë të paramasave dhe
parallogarive.
Pozita, detyrat, përgjegjësitë dhe kompetencat e Koordinatorit të projekteve, në bazë të vlerësimit
të GP, nuk janë në harmoni me Rregulloren e Sistematizimit të Vendeve të Punës të Ministrisë së
Mjedisit dhe të Planifikimit Hapësinor, dhe kryerja e këtyre punëve nuk rregullohet me akt8
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emërim, por me vendim te veçantë. Çdo menaxher i projektit i emëruar duhet t`i përmbush detyrat
e veta e jo të krijohet strukturë e ndërmjetme në të gjitha fazat e prokurimit dhe ekzekutimit,
procedura këto, që i relativizojnë dhe i pasivizojnë njësitë kërkuese dhe menaxhuese të projekteve
kapitale.
Sa i përket cilësisë së dokumentacionit projektues (projekteve), është vlerësim i përgjithshëm se
në projektet kryesore nuk paraqiten metodologjia, mënyra dhe detaje të tjera të llogarisë së sasive
të gërmimeve dhe mbushjeve, të punimeve ndërtimore të rregullimit të shtratit të lumit.
Verifikimi i cilësisë së hartimit të projekteve, në shumicën absolute te rasteve nuk është bërë, sepse
verifikimi i cilësisë së projektit bëhet nëpërmes shqyrtimit të dokumentacionit projektues në
procesin e lëshimit të lejes ndërtimore, por edhe pëlqimit ujor dhe pëlqimit mjedisor. Nëse do të
jepej leja e ndërtimit, ashtu siç kërkohet me legjislacioni e ndërtimit, do të shqyrtohej dhe
verifikohej përmbajtja e dokumentacionit projektues, ndërkaq në praktikë për projektet ujore të
shqyrtuara përgjatë periudhës 5-vjeçare (2016-2021) vetëm për dy projekte ujore janë siguruar
lejet ndërtimore. Ky është një indikacion i qartë se shpenzimi i parasë publike për projekte ujore
nuk është zhvilluar në bazë të performances dhe verifikimit të cilësisë se hartimit të projekteve.
Në disa raste, njësitë kërkuese kishin bërë kërkesë për inicimin e procedurave të prokurimit dhe
ishin zhvilluar procedurat e prokurimit pa pasur mbështetje ligjore sa i përket kompetencave
sektoriale, siç është rasti i shpalljes së tenderëve për shtrirjen e rrjetit të infrastrukturës së
ujësjellësit dhe kanalizimit të ujërave të ndotura të cilat nuk janë në fushë veprimtarinë e Ministrisë
dhe rrjedhimisht nuk do të duhej të financohen nga buxheti i saj.
Kapacitetet njerëzore të ARPL-së janë të mangëta për përgjegjësitë dhe punët që i kryen dhe
rrjedhimisht janë në disproporcion me përgjegjësinë për planifikimin dhe menaxhimin e projekteve
kapitale ujore.
Nga viti 2016-2021, nga Ministria ishin lëshuar vetëm 2 leje ndërtimore që kishin të bëjnë me
projekte ujore, vetëm 3 pëlqime mjedisore dhe 11 kushte për pëlqime ujore. Ky është një
indikacion i qartë se ligjet në fuqi, nuk janë zbatuar, por janë iniciuar dhe zhvilluar procedurat e
prokurimit pa i përfillur procedurat ligjore në fuqi.
Gjatë shqyrtimit te shkresave të lëndës, ka pasur raste që paramasa dhe parallogaria për projekte
ka rrjedhur nga kabinetet politike të ish-ministrave, të cilët nëpërmjet Koordinatorit të projekteve
ishin përcjellë tek njësia kërkuese dhe prej sajë te Divizioni i Prokurimit. Është e qartë se përfshirja
e ish-kabineteve në punë ekzekutive ishte në kundërshtim me ligj.
Sistemi i menaxhimit të dokumentacionit ndërtimor (projekteve) nuk ishte në nivelin dhe
rregullimin e duhur. Kështu, ka pasur raste kur GP ka hasur në dëshmi se projektet janë pranuar
ne Ministri, ndërsa janë kërkuar nga komunat për t`ia ofruar për shqyrtim GP. Për më tepër kur
dihet se sipas rregullit dokumentacioni projektues dorëzohet në 5 kopje të forta dhe një kopje në
formë elektronike, në bazë të cilave zyrtarët përgjegjës të emëruar duhet të bëjnë menaxhimin dhe
monitorimin e projekteve.
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Në kuadër te Autoritetit Rajonal te Pellgjeve Lumore (ARPL), në emër të projekteve ujore ishin
shpenzuar mjete financiare edhe për ndërtimin e parkut të qytetit në lokacionin e ish-ndërmarrjes
publike Radusha në Istog, në vlerë prej 97,343.00 EUR. Për këtë kishte një Memorandum
Bashkëpunimi ne mes te Ministrisë dhe komunës se Istogut për ndërtimin e parkut te qytetit, gjë
që është krejtësisht e gabuar meqenëse ARPL nuk ka kurrfarë përgjegjësish për menaxhimin apo
financimin e parqeve por vetëm në infrastrukturën e resurseve ujore.
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3. Vlerësim i Veçantë
3.1 Rregullimi i shtratit të Lumit Drenica në Drenas
Projekti ideor dhe kryesor ishin dorëzuar bashkë dhe në të njëjtën kohë. Kjo nuk duhet të ndodhë,
pra këto projekte nuk duhet te dorëzohen përnjëherë, por ndaras sepse secila fazë duhet të
shqyrtohet dhe vlerësohet në pikëpamje kohore në mënyrë adekuate.
Nga dosja e shqyrtuar nuk është hasur në dëshmi mbi pranimin dhe dorëzimin zyrtar te projektit
kryesor nga ana e hartuesit dhe pranuesit të tij.
Të faza e dytë e këtij projekti, Agjencia Anti Korrupsion kishte bërë rekomandim për anulimin e
këtij tenderi. Edhe Auditori kishte dhënë vërejtje për tejkalim të vlerës së projektit ne raport me
buxhetin e paraparë me KASH. Ministria e kishte anuluar tenderin.
Ministria nuk ka evidencë për kontrollimin e punës te ofruesit te shërbimeve për defektet e
projektit.
Titulli i projektit ‘hidroinstalimet’ në rastin e dokumentacion projektues për rregullimin e
lumenjve nuk korrespondon me përmbajtjen sepse në përmbajtje të dokumentacionit projektues
nuk ka asgjë që ndërlidhet me hidroinstalimet. I njëjti lëshim është edhe te arkitektura, elektrika
dhe pjesa tekstuale.
Ministria, me rastin e ri-tenderimit ka kërkuar shkurtimin e paramasës dhe parallogarisë për
tenderin e lumit Drenica dhe Vërbovc.
Sipas kompanisë projektuese, paramasa dhe parallogaria janë zvogëluar nga 3,210,000.00 EUR ne
1,311,000.00 EUR. Gjatë shqyrtimit, GP ka pasur paqartësi për të konstatuar se cilat pozicione
ishin shkurtuar.
Për fazat I, II, III, GP nuk ka mundur të konstatojë se cilat paramasa dhe parallogari janë hequr
nga projekti bazë, sepse nuk ka pasur përshkrim të qartë dhe të saktë për këtë.
Shuma e tërësishme që e kishte paguar Ministria për lumin Drenica dhe Vërbovc është
1,444,691.47 EUR. Në këtë shumë hyjnë edhe punët shtesë, hartimi i projektit dhe mbikëqyrja e
punimeve.
Në fazën I, në pranimin teknik për rregullimin e shtratit te lumit Drenica dhe Vërbovc, kishin marrë
pjesë dy anëtarë të komisionit jo kompetent nga sektori i logjistikës dhe Koordinatori i projekteve
në atë kohë. Në komision nuk ka pasur inxhinier te hidroteknikës.
Te pranimi teknik i fazës II, ka raport përfundimtar të pranimit teknik, ndërsa menaxher të projektit
te emëruar me akt-emërim nuk ka. Pranimin e punëve e kishte bërë Koordinatori i projekteve i
Ministrisë i cili kishte marrë pjesë edhe ne komisionin për pranimin përfundimtar të punëve.
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Koordinatori i projekteve kishte bërë edhe pranimin e pagesave dhe pranimin e punëve të kryera
dhe i njëjti kishte marrë pjesë ne pranim teknik përfundimtar në fazën e II-të, që nënkuptohet qe
ia kishte pranuar edhe veti punët përveç punë kryesit.
Tre anëtarët për pranimin teknik dhe përfundimtar të fazës II, janë që të gjithë arkitekt me
profesion, që do te thotë se në komision nuk ka pasur inxhinier të hidroteknikës përkundër faktit
se bëhet fjalë për objekt hidroteknik. Në raport nuk ka prezantim te stacionazhës prej ku deri ku
është rregulluar shtrati i lumit në fazën e II-të.
Në dokumentacionin projektues (projektin kryesor) llogaritjet hidraulike të lumit Verbovc dhe
Drenica janë përmbledhur në gjithsej 3 faqe. Vetëm dy profile hidraulike janë kalkuluar - për
secilin lumë nga një profil. Në aspektin e standardeve të kalkulimeve të profileve hidraulike të
lumenjve te gjatësive nga disa kilometra janë të pa mjaftueshme.
Gjetjet nga shikimi i dokumentacionit:


Zgjidhja teknike nga projekti kryesor sipas variantit te dyte ku parashihet veshja e kanalit
te lumit me betonarme d=25 cm të klasës C-25/30 dhe armimi me armaturë ne dy zona të
pllakës Ø 10/15 cm nuk është arsyetuar mjaftueshëm për rastin konkret ne aspektin e
llogarive hidraulike te lumit.



Punët e betonit ne sasi prej 27 450 m3 dhe te punëve të dheut në sasi 182 mijë m3,
respektivisht vlera e rregullimit te tërësishëm te projektit sipas variantit ne fjale ne shume
15,235,840.00 EUR nuk është arsyetuar mjaftueshëm.



Zgjidhja teknike e propozuar edhe pse me vlerë tepër të lartë investive nuk ka marr
parasysh asnjë nga kriteret ekologjike projektuese te rregullimit te shtretërve te lumit.



Ne kuadër te zgjidhjeve teknike te projektit kryesor nuk është realizuar edhe zgjidhja
teknik e aspektit pronësor te pasurive ujore (pronave ujore) sipas legjislacionit përkatës te
fushës se ujërave.

Gjetjet nga vizita në terren:


Projekti është funksional sipas fazave dhe nën menaxhimin e ARPL-se dhe komunës së
Drenasit ndërsa faza e IV është ne zhvillim e sipër;



Është konstatuar së rregullimi i shtratit te lumit i mveshur ne disa segmente me betonarme
e ne disa segmente me gur, nuk ka ofruar zgjidhje për qasje në kanal të lumit si dhe nuk ka
zbatuar standarde mbrojtëse në brigjet e lumit. Thellësia e shtratit të lumit prej 250 cm
paraqet rrezik permanent gjatë fazës se punës se kanalit si për njerëz ashtu edhe për shtazë.

3.2 Renovimi dhe ndërtimi i infrastrukturës mbrojtëse përgjatë lumit Morava e
Binqës në Viti
Kontrata bazë dhe aneks-kontrata janë në vlerë gjithsej: 1,207,393.02 EUR. Në fakt, nuk ka pasur
elemente te bashkëfinancimit me komunën e Vitisë, sepse te gjitha faturat i ka paguar Ministria.
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I kemi 3 Marrëveshje te Mirëkuptimit për Bashkëfinancim ne mes te Ministrisë dhe Komunës se
Vitisë, ne vitin 2018, vlera 400,000.00 EUR, viti 2019, 400,000.00 EUR dhe viti 2020, 500,000.00
EUR.
Ne shkresat e lendes nuk kemi hasur se ka projekt, është konfirmuar se puna e zhvilluar ne lumin
Morava e Binqes për renovimin dhe ndërtimin e infrastrukturës mbrojtëse është kryer pa projekt,
vetëm me paramase dhe parallogari, veprime këto qe nuk janë ne përputhje me legjislacionin ne
fuqi.
Pranimin e situacioneve te operatorit ekonomik e kishte bërë Organi Mbikëqyrës KK Viti dhe
Koordinatori i projekteve si organ mbikëqyrës i Ministrisë. Koordinatori i projekteve te Ministrisë
herë nënshkruhet si organ mbikëqyrës e here si Koordinator i projekteve si p.sh. për rekapitullimi
total pjesa I dhe II paramasa dhe parallogaria e lumit Morava e Binqes.

3.3 Rrjeti i Kanalizimit në Prekaz, Mikushnicë dhe Skenderaj
Marrëveshja e bashkëfinancimeve ne mes te Ministrisë dhe Komunës se Skenderajt ne vitin 2017,
vlera e investimeve 10,000.00 EUR. Te gjitha obligimet tjera buxhetore i merre për sipër Komuna
e Skenderajt.
Pagesa te realizuara sipas marrëveshjes, situacioni I, 2,000.00 EUR, situacioni II, 8,000.00 EUR.
Projekti nuk është prezantuar dhe nuk është ne shkresat e lëndës, supozojmë se është realizuar pa
projekt, derisa nuk prezantohet projekti.
Marrëveshja bazë ka vlerën prej 10,000.00 EUR, kurse kontrata e prokurimit ka vlerën prej
74,130.00 EUR, ku thuhet se Komuna do te participoj me 10,000.00 EUR, kurse pjesa tjetër nga
Qeveria dhe Ministria.
Është realizuar edhe një aneks marrëveshje ne vitin 2018 për rregullimin e kanalizimit fekal ne
Skenderaj me vlere 80,000.00 EUR te cilat mbulohen nga Ministria për vitin 2018.
Pagesat e mbështetura ne aneks kontrate, situacioni III 20,000.00 EUR, situacioni IV, 20,000.00
EUR, situacioni V, 24,130.10 EUR, gjithsejtë nga Ministria janë paguar 64,130.10 EUR.

3.4 Rregullimi shtratit të lumit Marec
Gjetjet nga shqyrtimi i dokumentacionit


Hartimi i projektit te lumit Marec kishte kushtuar 84,170.78 EUR, ndërsa për fazën e pare
ekzekutimi i punimeve ishte ne vlere prej 90,388.00 EUR, ndërsa për fazën e II 467,226.31
EUR.



Faza I projekti i zhvilluar ne pikëpamje gjatësore 2.5 km, ndërsa faza II, 26 km.
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Ka dokument te pranimit te projektit, por nuk ka konfirmim se projekti i dorëzuar i
përmbush kërkesat sipas detyrës projektuese; pranimi i projektit me këtë rast më tepër ka
te beje me pranimin fizik.



Faza e parë nuk ka pasur projekt por është zhvilluar në bazë te një paramase dhe
parallogarie.



Inicimi i procedurave dhe zhvillimi i procedurave te prokurimit nuk është në harmoni me
legjislacionin ne fuqi.



Projekti i lumit Marec, nuk ka leje ndërtimore, pëlqim ujor dhe pëlqim mjedisor te
miratuar, Njësia kërkuese, pa i përmbushur kushtet ligjore e kishte iniciuar procedurën e
prokurimit, ndërsa Divizioni Prokurimit nuk e kishte kthyer mbrapa për plotësim por i
kishte zhvilluar procedurat deri ne finalizim.



Pozicionet për pastrim janë te përafërta ne fazën I dhe II.



Projekti i lumit Marec, ka studim hidrologjik ne volum prej 3 faqesh i cili nuk i ka plotësuar
kërkesat standarde për studim hidrologjik te ujërave maksimale, mesatare dhe minimale te
cilat aplikohen për projekte te tilla.



Ne kuadër te projektit kryesor nuk ekziston kurrfarë kalkulimi për aluvionet (inertet, rëra,
zhavorri) nuk ka rregullim te lumit pa trajtimin e Aluvioneve.



Projekti kryesor nuk është i bazuar ne asnjë kriter ekologjik dhe ka mangësi te mëdha
projektuese për faktin se:
1. Studimi hidrologjik ne volum prej 3 faqesh nuk është i bazuar ne ndonjë standard
praktik te trajtimit te projekteve te natyrës se tille.
2. Zgjidhja teknike nuk ka dëshmi se ka trajtuar kriteret ekologjike standarde te
projektimit për rregullimin e ujë rrjedhave.
3. Problematika e aluvioneve nuk ka dëshmi se është trajtuar.



Te lumi Marec, nuk ka listë të projektuesve e as vendime për emërimin e tyre, projekti
është i vulosur por i pa nënshkruar.



Është projektuar një ure mbi lume e gjatësisë L=15 metra pa dëshmi se ekziston llogaria
statike e cila është standard obligativ ne fushën e projektimit te urave.



Standardi i hartimit te paramases është jashtë kritereve për hartimin e paramasave
standarde te lumi Marec.



Komisioni për pranimin teknik e kishte bere pranimin e punëve ne baze te dokumentacionit
i cili i referohet një raporti përfundimtar i cili nuk ekziston ne shkresat e lendes.
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Raporti i pranimit teknik është i mangët, sepse i referohet raportit përfundimtar te organit
mbikëqyrës për pune te kryera i cili thuhet se është bashkangjitur këtij raporti por i cili nuk
ekziston ne shkresa te lendes.

Gjetjet nga terreni
Nga shikimi i kryer në terren ka mundur të konstatohet si vijon:
1.

Punimet e kryera në terren nuk përkojnë as për së afërmi me projektin dhe punimet
e përshkruara me kontratë.

2.

Ndryshimet në projekt janë zhvilluar duke u bazuar në një raport të quajtur: Raporti
për Harmonizimin e Projektit Rregullimi i shtratit të Lumit Marevc, i nënshkruar nga (i)
Këshilltari i lartë i Ministrit, (ii) Koordinatori i projekteve në MMPH, dhe (iii) Menaxheri
i projektit. Këta 3 persona kishin vendosur që në bazë të kërkesës së banorëve të fshatit
Marevc të datës 8/07/2019 të bëhen ndryshimet e projektit.

3.

Raporti për harmonizimin e projektit i kryer nga Këshilltari i Ministrit, Koordinatori i
Projekteve dhe Menaxheri i Projektit është problematik, përpos tjerash, sepse:
 nuk ofron arsyeshmëri të bazuar për ndryshimet e vendosura;



4.

ndryshimet e vendosura nuk janë të shoqëruara me zgjidhje adekuate teknike
të dokumentuara, por krijojnë hapësirë për improvizime dhe konfuzion;
nuk ofron analizë për implikimet financiare të ndryshimeve të bëra në projekt
dhe për adresimin e tyre.

Nga ajo çka ka mundur të shihet gjatë vizitës në terren, është konstatuar se:
a)

Janë kryer vetëm punë tokësore të gërmimit, definimit gjeometrik të shtratit të
lumit;

b)

Nuk është realizuar mveshja/muratimi i fundit dhe brigjeve të lumit me gurë siç ka
qenë paraparë me projekt dhe kontraktuar me kontratë; gjithashtu nuk është
realizuar mveshja me gjeotekstil;

c)

Nuk është realizuar shëtitorja buzë brigjeve të lumit siç ka qenë paraparë me projekt
dhe kontraktuar me kontratë;

d)

Në vend të urës automobilistike të paraparë me projekt dhe të kontraktuar me
kontratë, janë ndërtuar dy “lëshesa pllakore” të cilat e ngushtojnë rrjedhën e lumit
dhe paraqesin fyt të ngushtë në rrjedhjen e ujit (për më tepër, pasi që ato janë të
mbushura në masë të madhe me aluvion të sedimentuar);

e)

Nuk janë ndërtuar muret mbrojtëse siç ka qenë paraparë me projekt dhe kontraktuar
me kontratë;

f)

Janë kryer punime të konsiderueshme të mbushjes me dhe në seksionin në afërsi të
“lëshesës pllakore 1” te seksioni A119, të “lëshesës pllakore 2” te seksioni B5, dhe
te seksioni i lumit afër xhamisë;

g)

Mveshja me gur të hudhur të brigjeve të lumit në seksione të caktuara (në afërsi të
“lëshesave pllakore”) është kryer pas përfundimit të projektit nga komuniteti i
fshatit (sipas disa banorëve të fshatit me të cilët ka komunikuar grupi gjatë vizitës
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në terren).

3.5 Rregullimi i shtratit te lumit Krivareka deri te ura Domoroc
Faza e pastrimit te lumit është zhvilluar vetëm ne bazë te paramases dhe parallogarisë ne vlere prej
94,586.50 EUR.
Projekti “Faza I-Rregullimi i shtratit te lumit Krivareka deri te ura Domaroc” është kontraktuar ne
vlere prej 737,501.18 EUR.
Projekti për rregullimin e shtratit te lumit Krivareka nuk ka pëlqim ujor, pëlqim mjedisor, nuk ka
leje ndërtimore. Projekti kryesor ka pasur vetëm pranim fizik te projektit, dhe nuk ka vlerësim nga
komisioni se projekti është pranuar ne bazë të detyrave projektuese, shqyrtimit dhe vlerësimit.
Vlera e hartimit te dokumentacionit ndërtimor prej 83,351 EUR, te projekti kryesor vëllimi I dhe
II i kolektorit te ujerave te zeza janë te vulosura nga kompania projektuese, por te pa nënshkruara
nga projektuesi.
Stacionazhat e projektit janë vetëm aty ku rregullohet shtrati i lumit, dhe nuk janë te kompletuara
sipas rregullave te parapara dhe sipas standardeve.
Ne shkresat e lendes nuk ka pasur detyrë projektuese për hartimin e projektit, nuk ka elaborat
hidrologjik e as llogari hidraulike, nuk janë trajtuar aluvionet, përshkrimi teknik është i paqartë
dhe konfuz.
Me faturën e dorëzuar për shërbimet e projektimit janë faturuar 20,000 metra gjatësi, ndërsa ne
projekt janë te trajtuara vetëm 12,500 metra gjatësi dhe është i pa qarte trajtimi.
Ne projektin e lumit Krivareka, projektimit te dy urave për këmbësor nuk i kanë parapri llogarit
hidrologjike dhe hidraulike te lumit dhe nuk ka përshkrim teknik për trajtimin e urave në fjalë.
Incizimi gjeodezik nuk ka qenë i paraparë për rregullim të lumenjve. Renditja teknike duhet të jetë
qe se pari të bahet projekti, e pastaj paramasa dhe parallogaria, e jo e kundërta.
Gjetjet nga vizita në terren:


Është konstatuar dallim ne mes paramases se projektit, paramases se kontratës dhe punëve
te kryera për pozicionet e caktuara:
- Punë e gërmimit sipas projektit kryesor janë 49,350.00 m3 kurse sipas kontratës
10,800.00 m3;
- Kërkesat e punëkryesit për punët e gërmimit ne sasi janë 75,314.93 m3;



Nuk ka pasur procese inspektuese gjate zhvillimit te punimeve ndërtimore;



Projekti është në vazhdim dhe ka probleme buxhetore nga ana e autoritetit kontraktues;



Është identifikuar shkatërrimi i tri pragjeve te shtratit te lumit Krivareka ne fillim te
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segmentit te rregulluar te lumit;
Konkluzione:


Zgjidhjes teknike sipas projektit kryesor nuk i ka parapri analiza përkatëse hidrologjike
sipas profileve karakteristike;



Zgjidhja teknike sipas projektit kryesor nuk ka trajtuar shkarkimet e ujerave të zeza ne
shtratin e lumit dhe aluvionet.

3.6 Ndërtimi i sistemit të ujësjellësit të fshatin Orllan-Podujevë
Komuna e Podujevës e ka bërë projektin dhe e ka bashkëfinancue një pjesë të tij.
Kontrata është ne fazën e ekzekutimit, ka menaxher te projektit dhe ka mbikëqyrje profesionale.
Projekti i ndërtimit të sistemit te ujësjellësit në Orllan e posedon lejen e ndërtimit te lëshuar nga
Komuna e Podujevës.
Zona e mbrojtjes sanitare rreth rezervuarit qe furnizon rrjetin e ujësjellësit me ujë në fshatin Orllan
nuk është projektuar.

3.7 Rregullimi i shtratit të lumit Sitnica në Lipjan
Projekti është në fazën e zhvillimit të punimeve.
Kërkesa për fillimin e procedurave te prokurimit është bërë nga njësia kërkuese vetëm me
paramasë dhe parallogari.
Vlera e kontratës është 999,888.00 EUR, afati i kryerjes se punëve është 3 vite.
Është konstatuar se ekzistojnë dy ekzemplar te të njëjtit projekt kryesor me përmbajtje të
ndryshme. Njeri ekzemplar e përmban vetëm rregullimin e shtratit të lumit ndërsa ekzemplari tjetër
përmban edhe rregullimin e shtratit te lumit dhe ndërtimin e kolektorit te kanalizimit.
Projekti nuk ka vula të projektuesit dhe nuk është i nënshkruar, puna është kontraktuar për
kolektor, ndërsa projekti nuk është për kolektor, por për rregullim të lumit.
Projekti nuk ka hidrologji, ky projekt nuk e ka plotësuar asnjë kriter. Projekti i lumit Sitnica, nuk
ka leje ujore, nuk ka pëlqim mjedisor dhe nuk ka leje ndërtimore.
Në librin ndërtimor të rregullimit të shtratit të lumit Sitnica në Lipjan, ekzistojnë vetëm vulat e
kompanisë punëkryese dhe kompanisë mbikëqyrëse, por nënshkrimet mungojnë dhe emrat e
personave zyrtar përgjegjës. Fjala është për punë shtesë vlera 95,000.00 EUR.

3.8 Rregullimi i shtratit te lumit Toplluha në Suhareke
Mungon vendimi i hartuesit te projektit mbi emërimin e hartuesve te projektit dhe gjithashtu
mungojnë deklaratat e përgjegjësisë se projektuesve.
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Projektit kryesor i mungon studimi hidrologjik i cili është baze për dimensionin hidraulik te shtratit
te lumit.
Ministria ne cilësinë e investitorit nuk ka realizuar kontrollim profesional dhe teknik ndaj hartuesit
të projekteve, nuk ka dëshmi për ndonjë vlerësim profesional përveç në ndonjë rasti kur ka dëshmi
te pranimit fizik të projekteve.
Askund ne dosjen e projektit nuk është hasur se njësit kërkuese kanë bërë detyra projektuese para
fillimit të hartimit të dokumentacionit teknik, vlera e kontratës 449,344.20 EUR.
Ky projekt nuk ka leje ndërtimore, pëlqim ujor dhe pëlqim mjedisor.
Ministria ne rolin e investitorit ka angazhuar kompaninë mbikëqyrës te jashtme Insi&North West
nga Prishtina për mbikëqyrje profesionale.
Raportin final të punëve të përfunduara e ka nënshkruar menaxheri i projektit pa komision bazuar
ne raportet e kompanisë mbikëqyrëse, ndërsa pranimin e faturave pa komision përfundimtar e ka
pranuar Koordinatori i projekteve. Këto veprime te ndërmarra nuk janë pajtueshmëri me planin
për menaxhimin e kontratës dhe praktikave te zbatuara nga Ministria.
Kontrata me Insi&North West, nga Prishtina, është nënshkruar me datën 20.11. 2018, ndërsa ka
përfunduar me 20 maj 2019 (kontrate 6 mujore), ndërsa rekomandimi për pagesë për situacionin e
4-të përfundimtar nga kjo kompani është dorëzuar me 12 dhjetor 2019, në kohën kur i kishte
skaduar kontrata.
Kontrata për lumin Toplluha ishte nënshkruar me operatorin me datë 27.11.2018. Ndërsa urdhri
për mbikëqyrje të projektit të lumit Toplluha është dhënë me datë 29.11.2018, ndërsa projekti ishte
mbikëqyrur 2 vite sipas planit dinamik, bazuar në kontratën e prokurimit, ndërsa për kohen sa e
kishte mbikëqyrur projektin pa kontratë kompania mbikëqyrëse ishte paguar, veprime këto jo ne
përputhje me legjislacionin ne fuqi, nga pranimi i punëve dhe pranimi i faturave dhe procedimi
për pagesë.

3.9 Rregullimi i shtratit te lumit Lepenc në Kaçanik
Kërkesa për Ministrinë, për ndërtimin e shtratit te lumit Lepenc te Kaçanik-ut e kishte bere
Komuna e Kaçanikut, ndërsa inicimin e procedurave te prokurimit ne nivel te Ministrisë e kishte
bere Koordinatori i projekteve në atë kohë, jo njësia kërkuese.
Te tre anëtaret e komisionit janë me profesion arkitekt, dhe asnjë prej tyre në bazë të njoftimeve
nuk është inxhinier i fushës përkatëse, pra hidro-inxhinier dhe inxhinier i ndërtimit.
Në bazë të Raportit te pranimit teknik, dëshmohet se pranimi teknik është realizuar ne mungese te
lejes ndërtimore.
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Në shkresat e lëndës nuk ka projekt kryesor, ndërsa në pranimin teknik thuhet se pranimi është
bërë në bazë të projektit kryesor.
Nga Komuna e Kaçanikut, ishte dorëzuar vetëm vëllimi i IV i projektit, projekt ishte i viteve te
80-ta dhe i cili ka përfshire vetëm pjesën e ndërtimit, ndërsa faza I, II, III e projektit, në shkresat e
lëndës nuk ka projekt, dhe konsiderojmë se punët janë zhvilluar pa projekt.
Kompania e kontraktuar për mbikëqyrjen e projektit “Alb-Architect nga Prishtina, ka kryer
mbikëqyrjen pa pasur dokumentacion ndërtimore te kompletuar, prandaj lind pyetja ne çfarë baze
ligjore kjo kompani ka bere mbikëqyrje profesionale te objektit i cili nuk e posedon lejen
ndërtimore dhe nuk ka projekt (për tri fazat e projektit)?
Vendimi për anëtaret e komisionit te pranimit teknik është i datës 31.10.2017 me nr. 201/2017.
Pranimi teknik ishte bërë ne bazë te një pjesë te projektit kryesor te pakompletuar dhe në bazë te
paramases dhe parallogarisë kontraktuese dhe pa leje ndërtimore. Pranimi teknik ishte bërë me
datën 18.12.2017.

3.11 Ndërtimi i kanalizimit te ujërave te zeza ne fshatin Novosellë
Vlera e kontraktuar e projektit është 697,967.00 EUR ndërsa janë paguar deri me tani 422,905.69
EUR. Ky projekt nuk ka pëlqim ujor, mjedisor dhe nuk ka leje ndërtimore.
Paramasa e këtij projekti ishte dorëzuar nga ish-Kabineti Politik i ish-Ministrit ne atë kohë tek
koordinatori i projekteve, i cili e kishte dërguar me e-mail te njësia kërkuese, pastaj zyrtarja e
njësisë kërkuese me e-mail, ia kishte dërguar udhëheqësit te Divizioni të Prokurimit kërkesën për
fillimin e procedurave të prokurimit.
Përfshirja e ish-kabinetit politik në punë ekzekutive te shërbimit civil ka qenë e paligjshme.
Paramasat e kontratës janë me te mëdha se paramasat ne projekt!
Vlera e sasive te prezantuara ne paramase të projektit ndryshon dhe janë dukshëm me te vogla,
nga paramasa e ofruar në tender te çmimit fitues.
Hartimi i projektit ishte bërë nga Komuna e Pejës dhe nuk ka dëshmi në shkresat e lëndës se nga
kush është pranuar ne nivel të Ministrisë.
Te paramasa dhe parallogaria sipas kontratës, vërehet një anomali në çmimin njësi për diametër te
gypit, ku çmimi për gypat e diametrit DN 800 mm është 10.00 EUR për metër gjatësi, ndërsa për
gypin e diametrit DN 315 mm çmimi është 22.50 EUR.
Ne kuadër te rrjetit te kanalizimit te projektit ne fjalë, janë projektuar edhe gropat septike për para
trajtimin e ujërave te ndotura te kanalizimit. Dimensioni i gropës septike nuk është realizuar ne
harmoni me normat dhe standardet e trajtimit te ujërave te ndotura te aspektit kuantitativ dhe
kualitativ.
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Gjithashtu nuk është definuar pika e shkarkimit te ujërave te ndotura te kanalizimit dhe recipienti
(lumi ne te cilin do te shkarkohen këto ujëra).

3.12 Kanalizimi ne fshatin Raushiq te Pejës
Vlera e projektit 199,499.51 EUR. Detyra projektuese është pa autor. Nga leximi i detyrës
projektuese me një përmbajtje prej gjysme faqeje, ne faqen nr.5 te projektit kryesor, mund te
supozohet se detyrat projektuese ne fjalë, është hartuar nga vetë projektuesi.
Teksti përmbajtjesor i detyrës nuk e plotëson asnjë kriter ligjor dhe standarde.
Projektit kryesor i mungon analiza e Aglomeratit. Projektimi i gropës septike është i pabazuar ne
kriteret e kualitetit te shkarkimit te ujërave ne recipient (lumë), sipas legjislacionit përkatës ne fuqi.
Mungojnë deklaratat e projektuesve dhe vendimet për emërimin e tyre.
Ministria gjithsejtë i ka financuar 200,000.00 EUR, ndërsa Komuna e Pejës, e ka financuar ketë
projekt ne vlere prej 22,882.00 EUR.
Dy Memorandume te Mirëkuptimit për Bashkëfinancim janë, njëra ne vitin 2016, ne vlerë prej
100,000.00 EUR dhe tjetra ne vitin 2017 në vlerë prej 100,000.00 EUR.
Verifikimi i cilësisë se projektit behet nëpërmes dhënies se lejes të ndërtimit, pëlqimit mjedisor
dhe pëlqimit ujor.
Vlera e projektit te parallogaritur 420,000.00 EUR. Nga Ministria ishin paguar gjithsejtë
143,449.00 EUR, ndërsa kontrata është ne vlerë prej 222,882.20 EUR.
Kontrata e lidhur me punëkryesin ne vitin 2016 ne vlerë prej 222,882.20 EUR ne vitin 2016,
Ministria ne bazë të marrëveshjes se Memorandumit te Bashkëfinancimit kishte paguar projektin
ne vlerë prej 56,050.51 EUR. Projekti ka qenë i Ministrisë ndërsa ekzekutimi i punimeve i
Komunës.
Ministria ka pasur obligim te bëjë pagesën ne vlerë prej 100,000.00 EUR dhe Komuna ka pasur
obligim te bëjë pagesën ne vlerë prej 22,000.00 EUR dhe 100,000.00 EUR tjera me kontratë.
Komuna merr përsipër përfundimin e projektit gjate vitit 2017, nënkuptohen edhe pagesat gjatë
vitit 2017.
Ministria dhe Komuna kanë nënshkruar përsëri Memorandum te Mirëkuptimit për Bashkëfinancim
për vitin 2017 ne vlere prej 100,000.00 EUR ne kundërshtim me paragrafin 2 te nenit 2 te
Memorandumit te Mirëkuptimit për Bashkëfinancim te vitit 2016 dhe ne kundërshtim me vete
kontratën ne mes te Komunës se Pejës dhe operatorit ekonomik konzorcium Piramida III & N.P
Auremont. Për pasoj, Ministria kishte paguar 43,449 EUR, te cilat eshët dashur ti paguaj Komuna.
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3.13 Rregullimi i shtratit te lumit Lumbardhi ne Deçan
Për ketë projekt janë dy Memorandume te Mirëkuptimit për Bashkëfinancim me te njëjtin numër te
protokollit dhe date te njëjtë (nr.prot.2282/18 i datës 24.04.2018). Njeri memorandum është ne vlere
500,000.00 EUR për vitin fiskal 2018, ndërsa tjetri është ne vlere 3,000,000 EUR për 3 vite fiskale
(2018-2020).

Memorandumi i Mirëkuptimit për Bashkëfinancim nr.prot.2282/18 i datës 24.04.2018, vlera
3,000,000 euro për vitin fiskal 2018-2020.
Ministria e financon ketë projekt ne vlere prej 500,000.00 EUR për vitin 2018.
Aneks Memorandumi i Mirëkuptimit për Bashkëfinancim ne mes Ministrisë dhe Komunës se
Deçanit ne vlere prej 1,500,000 euro, ishte arritur me datën 01.07.2020.
Me buxhet për vitin 2018 janë ndarë 500,000.00 EUR.
Me buxhet për vitin 2019 janë ndarë 400,000.00 EUR.
Me buxhet për vitin 2020 janë ndarë 1,500,000.00 EUR
Për lumin Lumbardhë ka pëlqim ujor për pastrimin e tij.
Kushtet ujore te përcaktuara nga ARPL për hartimin e dokumentacionit investivo teknik për
pastrimin e lumëbardhit janë te përcaktuara për pastrim por jo edhe për rregullimin e shtratit te
lumit lumëbardhi.
Projekti nuk korrespondon me kushtet ujore te përcaktuara nga ARPL dhe kjo është ne
kundërshtim me vete projektin i cili është duke u realizuar si projekt i rregullimit te shtratit te lumit
Lumëbardhi.
Ne projektin e Lumëbardhit nuk është prezantuar hidrologjia e ujërave mesatare, maksimale dhe
minimale te stacionimit hidrometrologjik ne Gryke, Deçan.
Projektit i mungon dimensionimi hidraulik i shtratit te rregulluar bazuar ne kriteret e ujërave
maksimale, mesatare dhe minimale dhe ekologjike.
Mungon analiza e aluvioneve, gjithashtu mungon dokumentacioni formal, vendimet për emërimet
e hartuesve te projektit dhe deklaratat e projektuesve.
Ne baze te projektit kryesor janë paguar deri me tani 1,548,075.98 EUR.
Situacioni I, pagesa e parë me date 17.12.2018, 297,632.50 EUR
Situacioni II, pagesa e dytë me date 23.09.2019, 399.821.66 EUR
Situacioni III, pagesa e tretë me date 02.07.2020, 206,860.09 EUR
Pune shtese janë paguar 294,560.10 EUR, ende pa u përfunduar punët kryesore.
Pas situacionit te tretë ju është bere pagesa 100,000.00 EUR, ne baze te kërkesës prej shumes për
pune shtese, janë pranuar dhe paguar 294,560.10 EUR.

21

Raport i Grupit Punues Për Projektet Kapitale në Fushën e Ujërave

Te aneks kontrata nuk ka paramase dhe parallogari. Pozicioni 6.1 ne aneks kontrate nuk ekziston
ne kontratën baze. Vlera është 49,165 euro.
Kushtet ujore janë lëshuar për pastrim te lumit Lumbardhi, dhe jo për rregullim te shtratit te lumit
i cili përfshinë pune ndërtimore. Hartimi i dokumentacionit tekniko-investiv është bere ne
kundërshtim me kushtet ujore përmes te cilave janë përcaktuar kriteret për hartimin e
dokumentacionit tekniko-investiv.

3.14 Rregullimi i shtratit te lumit Krena në Gjakovë
Rregullimi i shtratit te lumit Krena 2014 e ka kontraktuar Ministria në vlerë prej 578,795.16 EUR
segmenti II viti 2014. Edhe ne vitin 2012 Ministria ka pasur kontratë në vlerë prej 93,236.43 EUR,
Ministria i ka pasur dy kontrata.
Fazën I dhe II, e ka udhëhequr dhe financuar Ministria.
Avansi në vlerë prej 86,819.27 EUR, i paguar me datë 17.06.2015.
Tre anëtaret e komisionit për pranimin teknik janë arkitekt te cilit kanë konstatuar se mungon leja
ndërtimore dhe përkundër qe i mungon leja ndërtimore e kishin bërë pranimin teknik dhe i kishin
mundësuar procesimin për realizimin e pagesave. Ne komision nuk ka pasur asnjë inxhinier
kompetent te fushës.
Te faza e III ka bashkëfinancim në mes Ministrisë dhe Komunës se Gjakovës. Vlera e
bashkëfinancimit për vitin 2018 është 200,000.00 EUR, dhe ishte lidhe me datën 30.04.2018 dhe
me ketë datë ishte bërë edhe Memorandumi i Mirëkuptimit për Bashkëfinancim.
Kontrata për fazën III, parashihet se Ministria financon ketë projekt ne vlerë prej 220,000.00 EUR,
ndërsa kontrata e ka vlerën 349,561.99 EUR. Kontrata ishte lidhë me datën 25.07.2018.
Me datën 14.12.2020, është bërë nënshkrimi i aneks kontratës dhe pas 4 ditë është bërë pagesa e
faturës. Aneks kontrata ishte ne vlerë prej 34,783.60 EUR. Me 18.12.2020, është bërë pagesa nga
Ministria, pranimin e faturës, aprovimin dhe procesimin për pagesë e kishte bërë Koordinatori i
projekteve ne kundërshtim me paragrafin 2 te nenit 2 te Memorandumit te Mirëkuptimit për
Bashkëfinancim nr. 147/20 te datës 22.05.2020, në vend të pagesës se faturës nga Komuna e
Gjakovës, koordinatori i projekteve pranon faturën dhe te njëjtën e aprovon dhe procedon
për pagesë te Ministria.
Memorandumi i Mirëkuptimit për Bashkëfinancim ne mes Ministrisë dhe Komunës se Gjakovës
ne vlere prej 1,029,739.00 EUR për vitin 2020, janë ndarje buxhetore 250,000.00 EUR te vlerës
se lartcekur Shuma e tërësishme me dy Memorandume te Mirëkuptimit për Bashkëfinancim është
ne vlere prej 1,229,739.00 EUR.
Shuma e tërësishme e pagesave nga Ministria për fazën III, është ne vlerën 384,344.90 EUR.
Komuna e Gjakovës për fazën III, nuk ka paguar asgjë.

22

Raport i Grupit Punues Për Projektet Kapitale në Fushën e Ujërave

Rregullimi i shtratit të lumit Krena, ne bazë te shkresave te lëndës, nuk ka leje ndërtimore, nuk ka
pëlqim ujor dhe pëlqim mjedisor.
Bazuar në diplomat e inxhiniereve projektues mund të konstatohet se ata nuk i plotësojnë kushtet
për projektimin e rregullimit te lumenjve, pasi qe projektimi i rregullimit te lumenjve duhet te
mbulohet nga inxhinieret e hidroteknikes, e jo te konstruksioneve.
Ne projektin kryesor mungojnë:
-

Hidrologjia e regjimit te ujërave;

-

Hidraulika e shtratit te lumit;

-

Analiza e ngarkesave te kanalizimit fekal;

-

Detyrat projektuese; dhe

-

Kriteret ekologjike projektuese.

3.15 Rregullimi i shtratit të lumit Sitnica ne Mitrovicë
Ne projektin kryesor mungojnë detyrat projektuese, mungojnë vendimet e projektuesve dhe
deklaratat e projektuesve. 3 projekte janë future ne një libër, kanalizimi, ujësjellësi dhe ndriçimi
publik. Kontrata është lidhur me datën 28.10.2019.
Mungon llogaria hidrologjike e profilit te lumit Sitnica me gjatësi L=4174 m,
Llogaria hidrologjike e shtratit te lumit ne vëllim prej 3 faqesh nuk është ne harmoni me standardet
përkatëse për projektimin e rregullimit te lumenjve.
Te kanalizimi fekal, mungon analiza e ngarkesës hidraulike te ujërave te ndotura, mungon analiza
e kërkesës kualitative te ujërave te ndotura, nuk ka informata mbi shkarkimin e ujërave te ndotura
ne recipient, paramasat ne përbërje nuk kane çmim me TVSH dhe pa TVSH, siç është ne
paramasen e parallogaritur.
Lumi Sitnica ka leje ndërtimore nga Komuna e Mitrovicës, pëlqimi ujor ishte lëshuar nga
Ministria, ndërsa pëlqimi ujor ishte lëshuar pa llogaritje hidrologjike, ndërsa pëlqim mjedisor nuk
ka. Pëlqimi ujor me nr.1357/19-ZSP/1261 i datës 27.09.2019. ishte lëshuar pëlqimi ujor pa
posedim te llogaris hidrologjike ne projektin kryesor.
Projekti kryesor sipas te cilit është lëshuar pëlqimi ujor nuk prezanton dëshmi se projekti kryesor
ka qene i vërtetuar ne Drejtoratin përkatës te urbanizimit te Komunës se Mitrovicës.
Deri me tani janë paguar gjithsejtë 1,350,000.00 EUR, për punimet e kryera.
Leja ndërtimore e rregullimit te shtratit te lumit Sitnica Mitrovice e nënshkruar nga Komuna e
Mitrovicës nr.08-351/02/20099051/19, nuk është lëshuar bazuar ne pëlqimin ujor te evidentuar
paraprakisht.
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Ministria ka vendosur ta financoj ketë projekt ne vlerë 6,045,725.76 EUR me TVSH, pa u
shqyrtuar ky projekt nga Komuna.
Është lëshuar pëlqimi ujor për projektin kryesor ne vlere prej 6,045,725.76 EUR, edhe pse projekti
kryesor nuk përmban llogari hidrologjike te lumit. Nga Ministria nuk ka dëshmi qe Komuna ka
bërë ndonjë pagesë.
Ekziston një Memorandum i Mirëkuptimit për Bashkëfinancim ne mes te Ministrisë dhe Komunës
se Mitrovicës ne vitin 2018, Ministria financon ne vlere prej 600,000.00 EUR, ne vitin 2019
600.000.00 EUR, ndërsa paragrafi 2 i nenit 2 specifikon se Komuna e Mitrovicës financon çdo
punë shtesë qe mund te dale mbi shumen e lartë shkruar te këtij projekti. Por aneks Marrëveshja
për bashkëfinancimin e projektit, parasheh shuma tjera për financim nga Ministria për vitin 2020,
1,000,000.00 EUR, për vitin 2021 ne vlere prej 1,500,000.00 EUR.
Konkluzione:


Është konstatuar se ekzistojnë dy projekte kryesore për rregullimin e shtratit te lumit
Sitnica ne Mitrovice. Njeri i hartuar nga Alb-Architect ne vitin 2014 dhe tjetri i hartuar nga
Infra-Tek ne Prishtine ne vitin 2018.



Punimet janë kontraktuar sipas projektit kryesor te vitit 2018 te hartuar nga Infra-Tek
Prishtine.



Është konstatuar se dimensioneve hidraulike te shtratit te lumit nuk u ka paraprirë analiza
paraprake hidrologjike ne profilet e caktuara te lumit te paraparë për rregullim.

3.16 Zgjerimi i rrjetit te ujësjellësit ne Vushtrri
Projekti dhe pagesat janë kontrolluar, është ende ne fazën ekzekutimit,
Deri me tani Ministria i ka bere disa pagesa te situacioneve ne vlere prej 574,941.78 euro.
Komuna ka bere pagese ne vlerë prej 881,118.50 EUR, vlera e tërësishme e projektit është ne vlere
prej 1,800,000 EUR, deri me tani pagesat janë bërë në vlerë prej 1,641.099.18 EUR.
Pranimin e faturave për pagesë e ka bere Koordinatori i projekteve, ndërsa projekti u verifikua se
ekziston.

3.17 Rregullimi i shtratit te lumit Mirusha në Gjilan
Ka Memorandum Mirëkuptimi për Bashkëfinancim, Ministria fillimisht ka zhvilluar procedurat
dhe menagjimin për ketë projekt, pastaj ka pasur bashkëfinancim ne vitin 2012.
Procedurat fillestare janë zhvilluar nga Ministria me paramase dhe parallogari, ka një aneks
Memorandum te Mirëkuptimit për Bashkëfinancim ne vitin 2014.
Komuna e Gjilanit ka bere kontrate ne vitin 2012, dhe procedurat dhe menagjimin i ka udhëhequr
Komuna.
Vlera e Kontratës është 3,133,170.66 EUR, vlera e aneks kontratës është 249,998.00 EUR sipas
sigurimit te mjeteve nga buxheti për vitin 2014.
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Avansin në vlerë prej 469,975.60 EUR e ka paguar Ministria.
- Situacionin I e kishte paguar Ministria në vlerë prej 200,000.00 EUR.
- Situacionin II, e kishte paguar Ministria në vlerë prej 200,000.00 EUR.
- Situacioni V, është paguar në vlerë prej 33,895.59 EUR nga Ministria.
- Situacioni VI, Ministria ka paguar pjesërisht në vlerë prej 16,101.41 EUR.
Shuma e tërësishme qe e ka paguar Ministria është 751,775.76 EUR.
Në bazë të Marrëveshjes dhe aneks Marrëveshjes Ministria ka paguar 899,998.00 EUR.
Paramasa dhe parallogaria nuk janë të bashkangjitura me kontratë, ndërsa as në rastin e pagesave
te realizuara nuk ka të bashkangjitura paramase dhe parallogari.
Nuk janë prezantuar dëshmi se ka pasur raporte te Këshillit Drejtues te projektit.
Projekti kryesor ishte hartuar në vitin 2006 nga Urban Plus me financim të komunës së Gjilanit.
Projekti është ndryshuar në vitin 2015 me kërkesë të kryetarit të komunës. Ndryshimi ka konsistuar
në mbulimin e lumit me pllaka të betonit dhe në ndryshimin e formës së lumit nga forma
trapezoidale në formë drejtkëndëshe. Ndryshimet e projektit ishin miratuar me vendim të Kuvendit
Komunal.
Për kryerjen e punimeve nuk ka pasur leje ndërtimore, as leje ujore, as leje mjedisore.

3.18 Vazhdimi i rregullimit të lumit Mirusha në Gjilan
Vazhdimi i fazës se dyte ka Memorandum te Mirëkuptimit për Bashkëfinancim.
Kontrata baze 3,133,170.60, euro, ndërsa pagesat e realizuara janë ne vlere prej 1,555,155.36 EUR,
kjo vlerë i përfshinë dy kodet buxhetor për ketë projekt.
Ekziston Marrëveshja e Mirëkuptimit për Bashkëfinancimin e projektit, vazhdimi i punimeve ne
lumin Mirusha në Gjilan, ne mes te Ministrisë dhe Komunës se Gjilanit ne vitin 2018, ku
përcaktohet se Ministria financon ketë projekt në vlerë prej 800,000.00 EUR, ndërsa për vitin
buxhetor 2018 e financon ne vlerë prej 400,000.00 EUR.
Gjithashtu ka Memorandum Bashkëpunimi për financim edhe gjate vitit 2019 , vlera e cila mere
përsipër financimin e këtij projekti nga Ministria është 250,000.00 EUR, Gjithsejtë 1,050,000.00
EUR.
Gjetjet nga terreni
Nga shikimi i kryer në terren ka mundur të konstatohet si vijon:
a) Punimet e kontraktuara janë kryer në tërësi sipas projektit të ndryshuar në vitin 2015;
b) Forma e shtratit të lumit është ‘rregulluar’ si kanal drejtkëndësh me gjerësi L=6 metra
dhe lartësi H= 1.52 metra.
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c) Kanali është i mbuluar me pllaka të betonit mbi të cilat zona është shndërruar në shëtitore;
d) Për kryerjen e punimeve dhe për mbulimin e shtratit të lumit nuk është marrë leja ujore
e as leja mjedisore gjë që është në kundërshtim me ligjet në fuqi;
e) Mirëmbajtja e lumit të mbuluar është problematike për faktin se nuk ka qasje të duhur
për largimin e aluvioneve dhe mbeturinave eventuale që mund të depërtojnë në këtë
seksion të ‘rregulluar’ të lumit;
f) Në pikën ku shtrati i lumit kalon në kanal të mbyllur (i cili është financuar me këtë projekt
si rregullim i lumit) nuk është ndërtuar basen i sedimentimit që do të pranonte aluvionet
që vijnë prej pjesëve të epërme të lumit. Këto aluvione si dhe mbeturinat eventuale që
mund të depërtojnë në seksionin e mbuluar të lumit paraqesin rrezik për zvogëlimin e
kapacitetit lëshues të lumit në këtë seksion.
g) Në ditën e vizitës në terren, lumi Mirusha ishte vetëm medium për bartjen e ujërave të
ndotura të kanalizimit meqenëse nuk kishte prurje tjera të ujit.

3.19 Zgjerimi dhe pastrimi i lumit Shtimjanja në seksionet Caralevë-Shtime, dhe
Mollpolc-Petrovë-Shtime-Vojnovc”
Gjetjet nga shqyrtimi i dokumentacionit
Vlera e hartimit te projektit 299,420.00 EUR, vlerë kjo për pastrim te lumit, projekti i ka gjithsejtë
18 faqe, ndërsa vlera e tërësishme e dy kontratave 598,414.30 EUR.
Ky projekt është me bashkëfinancim. Ne shkresat e lëndës nuk ka leje ndërtimi, pëlqim ujor dhe
pëlqim mjedisor.
Projekti është bere nga ALB-ARCHITECT ne baze te kontratës kornize me Ministrinë. Projekti
titullin e ka për pastrimin e lumit ndërsa titulli i projektit ne dokumentacionet e situacioneve te
lumit figuron: Projekti kryesor për zgjerimin dhe pastrimin e lumit, dhe projekti është i pa vulosur.
Punët e gërmimit me projekt janë kuantifikuar dhe përllogaritur me njësi lineare pra me metër
gjatësi (!), e jo me njësi vëllimore, pra me metër kub, siç do të duhej të bëhej.
Këtu kemi paramasen dhe parallogarinë prej 1 faqe A4 dhe 10 plane te situacionit në harta të
formatit A0.
Projekti nuk ka profil gjatësor dhe profilet tërthore dhe as analize hidrologjike te sasisë se ujit dhe
aluvioneve.
Ne baze te projektit, punët përgatitorë kane kosto me te madhe se punët kryesore, vlera e punëve
përgatitore 360,781.50 EUR, ndërsa punët kryesore 97,637.00 EUR.
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Projekti nuk ka raport teknik dhe përshkrim teknik. Titulli i projektit është pastrim i lumit, ndërsa
brendia pastrim dhe zgjerim, ndërsa zgjerim nuk ka, projektin e ka porositur Ministria.
Projekti kryesor, nuk e përmban ne veti projektin ideor, projekti ideor nuk na u ka prezantuar ne
shkresat e lëndës dhe nuk ka projekt ideor, ndërsa fatura për pagesë e përmban edhe pjesën ideore
të projektit.
Projektin hartues, zgjerimi dhe pastrimi i lumit Caraleve –Shtime dhe Mollopolc-Petrove-ShtimeVojnovc, ne pese kopje te forta dhe një kopje ne forme elektronike-CD e kishte pranuar
koordinatori i projekteve dhe i cili kishte vlerësuar se projekti është dorëzuar konform kontratës
dhe i cili i plotëson te gjitha kërkesat teknike, i njëjti i kishte pranuar faturat, për pagesën e këtij
projekti hartues, i kishte aprovuar dhe procesuar për pagesë.
Hartimi i këtij projekti zbatues ishte iniciuar nga njësia kërkuese, Departamenti i Ujërave i
cili inicim ishte një inicim formal, i pa argumentuar, i pa arsyetuar, inicimi ishte bërë me një
shkresë me pesë rreshta, ndërsa vlera e pagesës për ketë projekt ishte 299,420.00 EUR.
Konsiderojmë se ka pasur tejkalim te kompetencave ligjore nga ana e zyrtarit përkatës për pranimin
e dokumentacionit ndërtimor dhe i njëjti nuk ishte kthyer mbrapa apo ne plotësim.
Gjetjet nga terreni
Nga shikimi i kryer në terren ka mundur të konstatohet si vijon:
•

Faza e I-rë e projektit (pastrimi i lumit në gjatësi 28.9km ishte kryer në vitin 2016. Shtrati i
pastruar i lumit dhe në disa seksione i zgjeruar ishte në gjendje relativisht të mirë (hiç
mbeturinat e ngurta të hedhura). Sipas fjalëve të zyrtarëve të komunës, pas pastrimit të lumit
të kryer me këtë projekt, nuk ka pasur më përmbytje të tokave buzë shtratit të lumit që ka qenë
dukuri pothuajse e rregullt para pastrimit të lumit.
Incizimi gjeodezik pas kryerjes së punimeve nuk ishte realizuar edhe pse ka qenë paraparë me
kontratë.
Pagesa për zbatimin e punimeve është kryer në tërësi: nga MMPH 180,489.00 EUR dhe nga
komuna 100,000.00 EUR.

•

Faza e II-të e projektit (ndërtimi i 5 urave dhe rregullimi i shtratit të lumit në Shtime) nuk është
kompletuar plotësisht në mungesë të mjeteve financiare. Në vend të 5 urave secila në gjatësi
10 metra, janë ndërtuar 6 ura, njëra prej tyre në gjatësi 10 metra dhe 5 të tjera në gjatësi nga 7
metra secila. Shtrati i lumit brenda zonës urbane të Shtimes është rregulluar pjesërisht – vetëm
muret e brigjeve të shtratit minor në gjatësi 600 metra. Muret janë betonuar por nuk janë
muratuar me gur siç është përshkruar në kontratë. Duhet theksuar se me kontratë ka qenë
paraparë që afati i përfundimit të punimeve është dhjetori i vitit 2018 (2/12/2018).
Vlera e pagesave të kryera nga MMPH është: 250,998.75 EUR.

•

Projekti i fazës së II-të (urat dhe rregullimit të shtratit të lumit) nuk ka qenë në dispozicion në
ditën e daljes në terren. Rrjedhimisht nuk ka mundur të bëhet vlerësimi i sasisë dhe cilësisë së
punimeve kundrejt projektit.
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Nënvizim për projektin kryesor:
Vlera MMPH që i ka paguar kompanisë Alb-Architect për hartimin e projektit kryesor për pastrimin e
lumit Shtimjanja është: 299,420.93 EUR! Kjo pagesë është më e lartë se sa vlera e punimeve për të
cilat është hartuar projekti: Pastrimi i Lumit Shtimjanja!
Në lidhje me këtë projekt duhet nënvizuar si vijon:




Pastrimi i lumit nuk hyn në kategorinë e punëve për të cilat kërkohet hartimi i projektit kryesor
– ky aktivitet hyn në kategorinë e mirëmbajtjes së lumit. Zbatimi i matjeve gjeodezike para
dhe pas pastrimit të lumit të cilat do t`i kryente kontraktori i punimeve të pastrimit të lumit do
të ishin të mjaftueshme për këtë lloj të punimeve.
Projekti i dorëzuar nga Alb-Architect si projekt kryesor për të cilin janë paguar nga MMPH
299,421.00 EUR, nuk e përmbush asnjë standard të qenit projekt kryesor, meqenëse i
njëjti:
(i) nuk ka detyrë projektuese,
(ii) nuk ka përshkrim teknik,
(iii) nuk ka llogaritje hidraulike,
(iv) ka një paramasë dhe parallogari të përmbledhur në 1 faqe A4 me 4 pozicione, 3 prej të
cilave përsëriten 3 herë (për tri seksione të ndryshme të lumit),
(v) nuk përmban asnjë detaj teknik për pozicione të caktuara të punimeve;
(vi) përmban 10 harta ortofoto të përpjesës së vogël të cilat janë krejtësisht të pavlefshme për
kryerjen e punimeve.



Fatura për dokumentin e dorëzuar si projekt kryesor e përmban edhe një pozicion për
projektimin e një seksioni të kanalizimit në vlerë prej 5,046.00 EUR (1740m x 2.9 EUR/m), i
cili projektim nuk është përfshirë në dokumentin e dorëzuar, që d.m.th. se nuk është kryer
nga kompania projektuese.



Sipas asnjë standardi dokumenti i dorëzuar nga Alb-Architekt në emër të projektit
kryesor për pastrimin e lumit nuk mund të këtë kosto prej rreth 300 mijë EUR.



Është e pashpjegueshme se si është pranuar nga MMPH (Koordinatori i projekteve) ky
dokument si “projekt kryesor i cili i plotëson kërkesat teknike” dhe është rekomanduar
pagesa e 300 mijë EUR për një produkt të tillë.

3.20 Ujësjellësi Vushtrri-Gracë
Për ketë projekt ka Memorandum te Mirëkuptimit për Bashkëfinancim, vlera 485,594.00 EUR.
Ne baze te njoftimeve projektin ne Vushtrri e ka bere Komuna, ndërsa Ministria ka bere pagesa ne
vlere prej 458,400.91 EUR. 95% te pagesave i ka bërë Ministria, ndërsa Ministria nuk ka
informacione për 5% te përfundimit te projektit se a e ka financuar Komuna apo jo.
Ne shkresat e lëndës ne projektin kryesor, nuk figuron se ky projekt ka leje ndërtimore, pëlqim
mjedisor dhe ujore.
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Ne projektin e Ujësjellësit Grace, paramasa ne projekt është për 10.404.03 metër gjatësi, ndërsa
me kontratë është për 7,601 metër gjatësi, do te thotë vëllimi në kontratë është ma i vogël se ne
projekt, ne supozojmë se kjo ka mundur te jete për shkak te shkurtimeve buxhetore. Numri i
banorëve nuk është cekur ne projektin Kryesor.
Konkluzionet:


Nga procesverbali i komisionit te themeluar nga Komuna e Vushtrrisë, është bërë pranimi
i përkohshëm i punëve dhe është rekomanduar dhënia e lejes se përkohshme te përdorimit
deri ne pranimi përfundimtar teknik;



Nga përmbajtja e këtij procesverbali dhe dokumentet e prezantuara nuk ka dëshmi se
ekziston Leja Ndërtimore dhe Leja e Përdorimit për ketë projekt;

3.21 Mirëmbajtja dhe pastrimi i lumit Trepça Luzha ne Mitrovicë
Projekti ne bashkëfinancim me Komunën e Mitrovicës. Pagesat e tërësishme deri me tani janë ne
vlere prej 569,999.27 EUR për tri situacione. Vlera e kontratës është 820,000.00 EUR, ndërsa edhe
Memorandumi i Mirëkuptimit për Bashkëfinancim është ne vlere prej 820,000.00 EUR.
Paramasa dhe parallogaria e kontratës nuk është ne harmoni me projektin. Ne projekt shkruan
rregullimi i shtratit te lumit Trepça, kurse ne përmbajtje te kontrate shkruan mirëmbajtja, rregullimi
dhe pastrimi i lumenjve Trepça Luzha ne Mitrovice, do te thotë kontrata është ne kundërshtim me
vete projektin kryesor.
Kontrata është ne kundërshtim edhe me vete Marrëveshjen e Bashkëfinancimit. Paramasa dhe
parallogaria ne kuadër te kontratës, mirëmbajtja, rregullimi dhe pastrimi i lumenjve Trepça Luzha
ne Mitrovice, në projekt është vetëm rregullimi shtratit te lumit Trepça Luzha, pra ka pa
pajtueshmëri ne mes tyre, dhe tejkalime ligjore.
Rekomandimi i Koordinatorit te projekteve është pastrimi i lumit Trepça Luzha, ndërsa ne fature
shkruan, Mirëmbajtja dhe pastrimi i lumenjve Trepca Luzha.
Ne fakte ky Memorandum i Mirëkuptimit për Bashkëfinancim edhe shumë te tjerë si ky, nuk kanë
te bëjnë fare me bashkëfinancimin, sepse me Memorandum te Mirëkuptimit për Bashkëfinancim,
vlera qe do te paguaj ketë projekt Ministria është 820,000.00 EUR, edhe kontrata është ne ketë
vlere, dhe këtu ne fakte kemi te bëjmë transferimin e kompetencave për shpenzimin e buxhetit te
Komunës, pa e ushtruar mbikëqyrjen e duhur se shpenzimi i buxhetit, a po shpenzohet ne mënyrë
ligjore ashtu siç kërkohet.
Projekti ne fjale nuk është ne harmoni me dokumentacionet e prezantuara.
Gjetjet nga shikimi i dokumentacionit


Ne kuadër te zgjidhjeve teknike te projektit kryesor ka munguar analiza hidrologjike e
profilit te lumit te përcaktuar për rregullim;

 Llogarit hidraulike lidhur me dimensionin e kanalit te rregulluar për shtratin e lumit te pa
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bazuara ne analiza hidrologjike konsiderohen jo meritore ne përvetësimin e permasave te
kanalit rregullues.
Gjetjet nga vizita në terren
Nga shikimi i kryer në terren ka mundur të konstatohet si vijon:


Paramasa dhe parallogaria (pozicionet e caktuara) sipas projektit kryesor ka mospërputhje
me paramasen dhe parallogarin e përcaktuar ne kontratë.



Është konstatuar se përshkrimet e punimeve ne librin ndërtimor nuk janë te mjaftueshme;



Është konstatuar se paramases dhe parallogarisë sipas kontratës i ka munguar përcaktimi –
kolonat e sasive te punimeve, respektivisht ne rastin konkret kemi një paramasë pa mase
( e pamatshme);



Tek lumi Trepça është duke u ekzekutuar faza e pastrimit te shtratit te lumit;



Janë bere matjet gjeodezike për pikat karakteristike nga gjeodeti i cili është përcaktuar nga
MMPHI;

Konkluzione:


Është konstatuar se mungesa e kolonës se sasive te punimeve ne paramasen dhe
parallogarinë e kontratës është jo rregullative.



Punimet janë ne zhvillim;



Punët nuk janë duke u ekzekutuar sipas projektit kryesor

3.22 Përfundimi i punimeve te ujësjellësit për 28 fshatrat e Gjakovës
Faturat e pranuara ne vlere 948,844.18 EUR ne vitin 2018 nga Koordinatori i projekteve, ndërsa
pagesat e realizuara ne vitin 2019, duke u mbështetur ne Memorandumin e Mirëkuptimit te vitit
2019, Vlera e faturës 948,844.18 EUR. Pagesa e realizuar ne vlere prej 750,000.00 EUR ne vitin
2019. Edhe tejkalimi i vlerës dhe pranimi i faturës mbi 750,000.00 EUR, ishte gjithashtu pa
mbulese ligjore.
Fatura për Pagesës e pranuar ne vitin 2018 nga Koordinatori i projekteve, nuk i kishte kthyer
mbrapa, por ka prite deri ne vitin 2019, për tu krijuar baza për pagesën e saje nëpërmes
Memorandumit te Mirëkuptimit për Bashkëfinancim ne vitin 2019.
Konsiderojmë se avansi ishte ne kundërshtim me marrëveshjet e nënshkruara, për faturën e
pranuar, aprovuar dhe proceduar për pagese nga Koordinatori i projekteve. Gjate vitit 2018,
Ministria kishte bere pagesën e avansit ne vlere prej 200,000.00 EUR, kjo pagese nuk ishte ne
harmoni me Memorandumin e Mirëkuptimit për Bashkëfinancim, sepse pagesa nuk është dashur
ti afrohet për pagese Ministrisë, pagesa e avansit është bere ne kundërshtim me paragrafin 3 te
nenit 3 te Memorandumit te Mirëkuptimit për Bashkëfinancim për vitin 2018.
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Vlen te theksohet se ndryshimi i Marrëveshjes se Mirëkuptimit për Bashkëfinancim 2018, nuk
është baze për pagesën e avansit, sepse ky ndryshim dhe plotësim i Memorandumit te Mirëkuptimit
ne baze te Bashkëfinancimit nuk e shfuqizon paragrafin 3 te nenit 3 te Memorandumit te
Mirëkuptimit te Bashkëfinancimit baze te vitit 2018, dhe ndryshimi i Marrëveshjes ne paragrafin
2 te nenit 2, e specifikon se fillimisht Ministria do te financoj projektin ne vlere prej 200,000.00
EUR sikurse Marrëveshja e Bashkëfinancimit baze dhe nuk thotë se Ministria do te paguaj avansin
apo parapagimin ne vlere prej 200,000.00 EUR.
Projekti i plotëson standardet mesatare ne aspektin teknik.
Pagesat nga Ministria për këtë projekt ishte bere ne vlere prej:
200,000.00 EUR, 750,000.00 EUR, dhe 125,000.00 EUR.
Ministria dhe Komuna e Gjakovës kishte Memorandume te Mirëkuptimeve për Bashkëfinancim:
për vitin 2018, vlera 200.000.00 EUR, plotësimi ndryshimi i Marrëveshjes se Mirëkuptimit 2018,
vlera parallogaritare e projektit ne vlere prej 2,500,536.85 EUR, Memorandum i Mirëkuptimit për
Bashkëfinancim ne vitin 2019, ne vlerë 750,000.00 EUR, ne vitin 2020, vlera 150,000.00 EUR.
Gjetjet nga dokumentacioni
Ne kuadër te zgjidhjeve teknike te projektit kryesor nuk është marr parasysh analiza hidrologjike
ne profilin e veprës ujë marrëse te lumit Ereniku i vogël si dhe analiza hidrogjeologjike e burimeve
natyrore furnizuese;
Gjetjet nga vizita në terren
Nga shikimi i kryer në terren ka mundur të konstatohet si vijon:


Projekti është funksional dhe nen menaxhimin e KRU Gjakova;



Është konstatuar se tubacioni magjistral i rrjetit te ujësjellësit është ne harmoni me
projektin kryesor;

Konkluzione:
Është konstatuar se projekti është realizuar me sukses qëllimi i projektit mbi furnizimin e 28
fshatrave te komunës se Gjakovës.

3.23 Rregullimi i shtratit te përrockës ne Hajvali
Zyrtari përkatës i njësisë kërkuese, i cili e ka iniciuar kërkesën për procedurat e prokurimit, e
konfirmon se nuk ka pasur projekt kryesor, por procedurat e prokurimit janë zhvilluar vetëm në
bazë te paramases dhe parallogarisë.
Mbikëqyrjen profesionale te zbatimit te punëve e ka bërë Alb-Architect, pa projekt! Shtrohet
pyetja se si e ka mbikëqyrë kryerjen e punimeve Alb-Architect pa dokumentacion ndërtimor?
Ky projekt nuk ka leje ndërtimore, pëlqim ujor dhe pëlqim mjedisor.
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Vlera e kontratës është 380,290.40 EUR, vlera e tërësishme e pagesave te avansit 57,043.56 EUR,
apo 15%. Situacioni I, II, III, IV, janë paguar ne vlerë prej 347,962.11 EUR. Vlera e tërësishme e
mbikëqyrjes profesionale 12,929.87 EUR.
Kërkesa për inicimin e procedurave te prokurimit për projektin rregullimi i shtratit te përrockës ne
Hajvali, pa paramase dhe parallogari te bashkangjitur, i përmban vetëm 3 rreshta, Divizioni i
Prokurimit nuk e kishte kthyer për plotësim ketë kërkesë për inicim te procedurës, por kishte
vazhduar me procedura te prokurimit deri ne finalizim.
Ndërsa paramasen dhe parallogarinë për rregullimin e shtratit te perrockes ne Hajvali nga Kabineti
Politik i ish-Ministrit ne atë kohe, me e-mail i kishte dërguar, te Njësia kërkuese me datën
07.08.2019, ne te njëjtën date me e-mail elektronik njësia kërkuese ia kishte dërguar Divizionit te
Prokurimit, ne baze te kërkesës te ish Drejtorit te ARPL.
Njësia përkatëse kërkuese dhe Divizioni përkatës i Prokurimit, nuk i kane përfillur dispozitat
ligjore ne fuqi, ne lidhje me projektin Rregullimi i shtratit te Prrockes ne Hajvali.
Gjetjet nga vizita në terren
Gjatë shikimeve vizuele shihet se nuk janë kryer te gjitha punimet, dhe rekomandojmë qe gjate
finalizimit te punimeve te verifikohen te gjitha sasitë sipas paramases dhe parallogarise sipas
kontratës.
Është vërejtur mungesa e pusetave kontrolluese ne një segment te kanalit te gjatësisë L=700 m, qe
mund te ndikoj ne funksionalitetin dhe mirëmbajtjen e tubit përkatës.
Konkluzione


Ekzekutimi i punimeve vetëm me paramas dhe parallogari pa mbështetje te
dokumentacionit teknik ndërtimor siç e parasheh legjislacioni i ndërtimit, mund te
konsiderohet si veprime i parregullt - jo ligjore.



Ne pozicionin 3.1 te paramases theksohet se gërmimi duhet te realizohet sipas gjerësisë se
projektuar te kanalit edhe pse nuk ka dëshmi qe ekziston projekti.



Ne mungesë te dokumentacionit teknik nuk mund te konstatohet se është realizuar qëllimi
i projektit ne aspektin funksional.

3.24 Rregullimi i lumit Klina nga fshati Kuqicë deri ne Skenderaj
Gjatësia L=530 m’, me paramase ka ndryshuar dhe është L=830 m’, (300 metra gjatësi ma shume).
Vlera e kontratës 181,715.75 EUR, segmenti II, situacioni I, II, me kontratën e parë ishte paguar
ne vlere prej 163,215.00 EUR.
Ne shkresat e lendes nuk ishte prezantuar se ka projekt, MMPH, i ka ndare mjetet dhe koordinatori
i projekteve i kishte pranuar, aprovuar dhe proceduar faturat për pagese.
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Situacioni III
Memorandumi i Mirëkuptimit për Bashkëfinancim ne vitin 2018, ne vlerë 200,000.00 EUR,
ndërsa ne vitin 2019, ne vlerë 300,000.00 EUR, ne vitin 2020, 448,555.00 EUR.
Vlera e tërësishme e dy kontratave 541,516.27 EUR, vlera e tërësishme e pagesave 423,554.76
EUR, pa situacionin III.
Gjetjet nga vizita në terren


Nga shikimi vizuel është konstatuar se shtrati i lumit është i mveshur me gur dhe beton.

Konkluzione:


Ne mungesë te qasjes ne dokumentacionin teknik, respektivisht te krahasimit te punëve te
parapara sipas kontratës me dokumentacionin teknik dhe punëve te realizuara ne teren,
komisionit i është pamundësuar dhënia e një konkluzioni përkatës.

3.25 Ujësjellësi Kopernic, Kollollec, Shipashnicë ne Komunën e Kamenicës
Ky projekt është me Memorandum te Mirëkuptimit për Bashkëfinancim, vlera 83,000.00 EUR,
çmimi i kontratës 79,542.10 EUR, nga Ministria totali i pagesës se realizuar 82,622.10 EUR, qe e
tejkalon kontratën për 3,080.00 EUR, pranimi i faturave dhe procedimi për pagese nga
Koordinatori i Projektit ne kundërshtim me kontratën e prokurimit, ka mospërfillje te dispozitave
ligjore.
Situacioni I, përfundimtar është dashur te paguhet nga Komuna, duke u mbështetur ne
Memorandumin e Mirëkuptimit për Bashkëfinancim nr.1717/17 dhe sipas nenit 2, paragrafi 2 ka
qene obligim i Komunës, ndërsa është paguar nga Ministria pas pranimit dhe procedimit te faturës
për pagese nga Koordinatori i projekteve, konsiderojmë se ka tejkalime ligjore.
Ne shkresat e lëndës nuk kemi pare se ka pasur projekt, leje ndërtimore, pëlqim ujor dhe pëlqim
mjedisor.

3.26 Ujësjellësi Shipol, Brus, Mitrovicë
Menaxheri i projektit nuk ka qenë në proces të aktivitetit dhe projekti kryesor potencon se nuk ju
ka dorëzuar asnjëherë, ditar te punës potencon se nuk ka pasur, punë kryesi ne ndërkohë e ka
dorëzuar projektin kryesor për shqyrtimin e tije nga grupi ministror për shqyrtimin e projekteve
për ujera.
Me kontrate vlera e projektit është 388,460.65 EUR, vlera kjo e kontratës për ekzekutim.
Pune shtese me kontrate ka pasur ne vlere prej 31,831.25 EUR. Puna shtese ju ka paguar ne shumen
e njëjtë te kontratës.
Pagesa e tërësishme e ekzekutimit dhe organit mbikëqyrës është ne vlere prej 275,450.00, prej tyre
7,594,86 EUR janë paguar për mbikëqyrje profesionale. Ndërsa vlera e ri-hartimit te projektit,
është 195,900 EUR.
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Ri-hartimi i projektit është paguar ne vlere prej 195,900.00 EUR ne vitin 2021. Inicimi i procedurës
nga njësia kërkuese për ri-hartimin e projektit nuk i përmban përshkrime te duhura qe e
argumentojnë dhe arsyetojnë ri-hartimin e projektit, por inicimi i procedurave për ri-hartim është
formal dhe i përmban 5 rreshta.
Ne shkresat e lëndës te projektit kryesor nuk dëshmohet se ka leje ndërtimore, pëlqim ujor dhe
mjedisor. 283,034.90 EUR, janë paguar për ekzekutimin e projektit te fazës se I-re, por faza e
pare nuk është përfunduar ende.
Nga viti 2018, vetëm mbikëqyrja profesionale është paguar, ndërsa ekzekutimi ka mbetur pa u
kryer, vetëm dy situacione janë paguar te cilat nuk janë përfundimtare, edhe puna shtese prej
31,831.25 EUR, është paguar ne vitin 2018.
Përmbledhje e shkurtër e të gjeturave nga shqyrtimi i projektit: Gypsjellësi Kryesor i Ujit nga
Shipoli në Tërnafc










Kërkesa për inicimin e këtij projekti është bërë nga Autoriteti i Rajonit të Pellgjeve Lumore
(ARPL) me datë 1 qershor 2017 (zyrtari i ARPL përmes ish drejtorit te ARPL, ish Sekretarin e
MMPH-së).
Vlera e parallogaritur e projektit (me projektin kryesor të hartuar nga Kuvendi Komunal
Skenderaj) ishte 2,784,574.00 EUR.
Buxheti i ndarë për fazën e parë të projektit nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinor (MMPH) ishte 400,000.00 EUR. Me këtë buxhet ishte paraparë të kryhen Stacioni i
Pompimit dhe Rezervuari (5.000 m3).
Punimet për fazën e parë ishin kontraktuar me datë 5 shtator 2017 me punëkryesin ILEAA
në vlerë 388,460.652.
Për shkak të disa problemeve pronësore dhe pamundësisë së zhvillimit të punimeve në
trasenë e planifikuar, nuk ishin përfunduar të gjitha punimet e planifikuara dhe të
kontraktuara me fazën e parë. Shuma totale e pagesave për punët e kryera ishte 275,450.00 EUR.
Për mbikëqyrjen e punimeve, kompanisë konsulentë Alb-Architect i ishin paguar 7,594.86 EUR
(në bazë të kontratës kornizë të nënshkruar më parë sipas të cilës për punët e mbikëqyrjes kësaj
kompanie i paguhen 3.1% e vlerës së punëve të kryera).
Konfirmimi për cilësinë dhe sasinë e punëve të kryera sipas kontratës dhe projektit është bërë
nga kompania konsulentë që ka kryer mbikëqyrje, Alb-Architect (menaxheri i projektit nga kjo
kompani) që ka rekomanduar kryerjen e pagesave për punëkryesin. Në bazë të konfirmimit të
kompanisë mbikëqyrëse, menaxheri i projektit të ARPL, ka rekomanduar kryerjen e pagesave të
cilat janë ekzekutuar nga departamenti i financave të MMPH.
Kërkesa për inicimin e ri-projektimit është bërë nga Autoriteti i Rajonit të Pellgjeve Lumore
(ARPL) me datë 14 nëntor 2019 ka parashtruar kërkesën për ri-projektimin e projektit
kryesor Gypsjellësi Kryesor i Ujit nga Shipoli në Tërnafc. Kjo kërkesë nuk është elaboruar e as
arsyetuar në mënyrë të duhur. Pra, nuk përmban asnjë shpjegim pse duhet të bëhet ri-projektimi,
nëse po, cilat pjesë duhet të ri-projektohen etj.

2 Procedurat e prokurimit nuk janë trajtuar nga grupi punues.
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Projekti kryesor Ri-projektimi i Gypsjellësit Kryesor të Ujit nga Shipoli në Tërnafc ishte
kryer nga kompania konsulentë Alb-Architect (në bazë të kontratës kornizë me MMPH) dhe
i ishte dorëzuar MMPH në korrik 2020. Pranimi i këtij projekti ishte bërë nga komisioni nga
ARPL, cili kishte konfirmuar se e ka pranuar projektin në 5 kopje fizike dhe 1 kopje elektronike,
dhe se projekti është në rregull dhe “i hartuar sipas dispozitave të Ligjit për Ndërtim dhe
kërkesave të ARPL”.
Kostoja e hartimit të ri-projektimit të cilin e ka paguar MMPH në bazë të faturës së
kompanisë projektuese e cila e ka hartuar projektin kryesor ishte 195,900.00 EUR. Kjo
shumë është kalkuluar në bazë kontratës kornizë të nënshkruar ndërmjet MMPH dhe AlbArchitect në vitin 2019.
Problemi bazë me këtë RIPROJEKTIM është në faktin se për këtë projekt ka ekzistuar
projekti kryesor i financuar nga komuna e Skenderajt, i cili projekt në rast të ndonjë
problemi eventual në zbatimin e tij ka mundur të rishikohet/ndryshohet në pjesën ku ka pasur
problem (p.sh. traseja e gypsjellësit), e jo të porositet riprojektimi i cili riprojektim në kalkulimet
bazë esencialisht i njëjtë me projektin fillestar. Dallimet e riprojektimit të kryer nga AlbArchitect me projektin fillestar të kryer nga kompania projektuese EUROPROJEKT i cili ishte
financuar nga komuna e Skenderajt konsistojnë në: (a) ndryshimin e pjesërishëm të trasesë së
gypsjellësit dhe (b) hartimin e projektit elektrik për stacionin e pompimit. Në anën tjetër, disa
nga çështjet problematike/kontestuese sa i përket shumës së faturuar nga Alb-Architect dhe të
paguar nga MMPH janë:
(i)
Në faturë është përfshirë edhe hartimi i projektit ideor në vlerë 32,000.00 EUR i
cili nuk është hartuar fare, meqenëse i njëjti nuk është kërkuar nga MMPH por vetëm
projekti kryesor.
(ii)
Në faturë është përfshirë edhe projektimi i rezervuarit në vlerë 30,600.00 EUR,
përderisa projekti i rezervuarit ka qenë i hartuar me projektin e parë të financuar
nga komuna e Skenderajt, dhe rrjedhimisht nuk është përfshirë me projektin kryesor
të ri-projektimit të hartuar nga Alb-Architect.
(iii)
Me faturë është kalkuluar gjatësia e rrjetit të projektuar të ujësjellësit prej 15,800
metra, përderisa me paramasën e projektit janë përfshi vetë 12,300 metra (dallimi
në çmim për këtë pozicion është rreth 14,000.00 EUR, duke pasur parasysh çmimin njësi
të kontaktuar për hartimin e projektit kryesor prej 4 EUR/m1).
(iv)
Kostot për matjet gjeodezike (në vlerë 71,000.00 EUR) vlerësohet se nuk është
dashur të përfshihen në faturë meqenëse ato është dashur të jenë në kuadër të
çmimit për hartimin e projektit kryesor (me kontratën kornizë, janë paraparë çmimet
për matjet gjeodezike të brezit deri në gjerësi 5 metra dhe matjet gjeodezike në gjerësi
të brezit mbi 5 metra, të dyja këto pozicione të parapara si pjesë e projektimit të
rregullimit të lumenjve).
Vlera parallogaritare e kryerjes së punimeve sipas projektit të hartuar nga Alb-Architect
është 5,532,596.97 EUR. Kjo vlerë është sa dyfishi i vlerës parallogaritare të projektit fillestar
(2,784,574.00 EUR)! Ky vlerësim i parallogaritur me ri-projektimin e Alb-Architectit është i
pajustifikueshëm meqenëse krahasuar me projektin fillestar, me ri-projektim është zgjatur
traseja e gypsjellësit për rreth 10% (sipas paramasës) dhe janë përfshirë punët elektrike dhe
SKADA (në vlerë të parallogaritur prej rreth 350,000.00 EUR).
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Konkluzione:
1). ARPL/Menaxheri i projektit nuk e ka pasur kopjen e projektit fillestar të hartuar nga komuna e
Skenderajt. Një kopje e këtij projekti i është vënë në dispozicion grupit punues më datë 10/09/2021 pasi
që ishte sjellë nga punekryesi me kërkesën e GP.
2) Nuk është dhënë fare arsyetimi për inicimin e ri-projektimit. Në fakt, ri-projektimi i plotë i këtij
projektit në vlerën 195,900.00 EUR është i pajustifikueshëm. Kjo sepse, është dashur të
plotësohet/ndryshohet projekti vetëm për pjesën që eventualisht ka qenë problematike. Për më tepër, nuk
mund të kualifikohet si ri-projektim, ndryshimi i trasesë së gypsjellësit duke marrë parasysh se
kalkulimet hidraulike dhe përshkrimi teknik praktikisht janë kopjuar nga projekti fillestar.
3) Shuma e faturuar nga Alb-Architect dhe e paguar nga MMPH për riprojektim/hartimin e
projektit kryesor është tepër e lartë dhe përfshin punë/produkte të cilat nuk është dashur të
përfshihen, si: hartimi i projektit ideor, hartimi i projektit të rezervuarit, matjet gjeodezike).
4) Vlera parallogaritare (5,532,596.00 EUR) e përllogaritur me ri-projektim nga Alb-Architecti
për zbatimin e projektit është praktikisht dyfish më e lartë se sa parallogaria e bërë me projekt
fillestar. Ky ndryshim kaq i madh i parallogarisë nuk është i arsyeshëm nëse kihet parasysh fakti se
ndryshimet e vetme në projekt janë: (i) zgjatja e trasesë së gypsjellësit për rreth 10% përderisa materiali
është i njëjtë, dhe (ii) punimet elektrike dhe sistemi SKADA në stacionin e pompimit (në vlerë rreth
350,000.00 EUR). Për më tepër me fazën e parë tashmë janë investuar 275 mijë EUR në këtë projekt.

3.27 Ndërtimi i parkut te qytetit ne lokacionin e ish Ndërmarrjes Publike RadushaIstog
Ne kuadër te Autoritetit Rajonal te Pellgjeve Lumore, për projekte ujore ishin shpenzuar mjete
financiare edhe për ndërtimin e parkut te qytetit ne lokacionin e ish ndërmarrjes publike RadushaIstog.
Për ketë kishte një Memorandum Bashkëpunimi ne mes te Ministrisë dhe Komunës se Istogut për
ndërtimin e parkut te qytetit ne lokacionin e ishe ndërmarrjes publike Radusha-Istog, qe ne fakte
nuk ka te beje me ujera por ka te beje me mjedis.
Me ketë marrëveshje Ministria kishte marre obligim me financuar ndërtimin e këtij parku ne vlere
prej 100,000.00 EUR, për vitin buxhetor 2019. Nga Ministria, ishin paguar mjete financiare ne
vlere prej 97,343.00 EUR, qe ne fakte nuk ka te beje me bashkëfinancim por me financim,
transferim te mjeteve financiare dhe transferim te kompetencave.
Edhe ne ketë raste te veçantë, Ministria nuk e kishte caktuar një zyrtar monitorues ne lidhje me
ketë projekt, i cili do te monitoronte projektin nga fillimi deri ne përfundim te kontratës.
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4. Konkluzionet dhe Rekomandimet
4.1 Konkluzionet
Bazuar në shqyrtimin e kryer të dokumentacionit në dispozicion si dhe vizitat në terren, GP ka
konstatuar mangësi të shumta në procesin e planifikimit dhe implementimit të projekteve kapitale
si dhe shkelje të legjislacionit dhe procedurave administrative. Konkluzionet kryesore të GP lidhur
me procesin e zbatimit të projekteve kapitale konsistojnë në sa vijon:
1) Vlera e projekteve te realizuara
Vlera e përgjithshme e projekteve të realizuar nga fusha e ujerave gjatë periudhës 2016
deri ne qershor 2021 është 43,282,196.60 EUR. Prej kësaj shumë ne emër te hartimit të
dokumentacionit ndërtimore dhe mbikëqyrjes teknike nga Ministria janë paguar
2,620,539.00 EUR. Për një numër te projekteve te financuara nga Ministria, hartimi i
dokumentacionit ndërtimor është financuar nga komunat.
2) Planifikimi dhe inicimi i projekteve
Në mungesë të planeve për menaxhimin e pellgjeve lumore si dhe planeve për mbrojtje
nga vërshimet, nuk ka një sistem të përcaktuar për prioritetizimin e këtyre projekteve. Për
pasojë, inicimi i këtyre projekteve bëhet në mënyrë ad-hoc duke mos ndjekur një proces
të vlerësimit profesional të prioritetizimit, të vlerësimit të kosto-përfitimeve dhe
fizibilitietit te tyre. Për më tepër, në disa raste inicimi i projekteve është bërë nga stafi
politik i kabinetit të Ministrit pa pasur dokumentacion projektues për zbatimin e
projektit që do të duhej të jetë parakusht për inicimin e procedurave të prokurimit.
3) Kontraktimi i hartimit të dokumentacionit projektues
Kontraktimi i hartimit të dokumentacionit projektues është bërë përmes kontratës kornizë
për afat 3-vjeçar (përpos kontratës së nënshkruar në nëntor të vitit 2018 për Hartat Zonale
dhe Shërbimet tjera Profesionale me INSI SH.P.K. Prishtinë). Si rezultat i kësaj forme të
kontraktimit, kompania Alb-Architect praktikisht ka pasur monopolin e hartimit dhe
mbikëqyrjes së zbatimit të projekteve për MMPH në periudhë e kaluar 10-vjeçare.
Kontraktimi i shërbimeve për hartimin e projekteve me kontratë kornizë duke pasur si
kriter çmimin për metër gjatësi të infrastrukturës së projektuar është krejtësisht joadekuat
për projektet në fushën e ujërave sepse nuk merr parasysh kompleksitetin e
sistemit/objekteve që projektohen, por vetëm sasinë (numrin e objekteve, gjatësinë e
infrastrukturës etj.). Si rezultat i një forme të këtillë të kontraktimit, janë bërë pagesa
jashtëzakonisht të larta për projekte shumë të dobëta dhe jashtë çdo standardi (p.sh.
Projekti për Pastrimin e Lumit Shtimjanja në vlerë 299 mijë EUR, ose ri-projektimi i
sistemit të ujësjellësit Shipol-Brus-Skenderaj në vlerë 196 mijë EUR etj.).
Faturimi për shërbimet e kryera ka përfshirë edhe pothuajse çdoherë edhe projektin ideor
edhe pse i njëjti në shumë raste nuk është hartuar fare, ose edhe më keq, në disa raste një
projekt i vetëm është quajtur “projekti ideor dhe kryesor” (p.sh. rasti i projektit për
rregullimin e lumit Vërbovc dhe Drenica).
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4) Cilësia e projekteve të hartuara
Në përgjithësi, me ndonjë përjashtim të rrallë, cilësia e dokumentacionit projektues për
projektet e financuara nga MMPH apo të bashkëfinancuara me komunat është shumë e
dobët, qoftë ë aspektin e përmbajtjes së tyre apo zgjidhjes teknike të projektuar. Kështu,
projektet në shumicën e rasteve nuk përmbajnë elementet bazike që duhet t`i përmbajë një
projekt, siç janë: (i) emrat e projektuesve, (ii) detyrën projektuese të elaboruar mirë, (iii)
përshkrimin adekuat teknik me të cilin përshkruhet projekti me elementet e tij përbërëse
si dhe zgjidhja teknike e bërë me projekt, (iv) përllogaritjet hidraulike, (v) studimin
hidrologjik, hidromorfologjik, dhe psamologjik (aluvionet) për rastet e rregullimit të
lumenjve, (vi) planet e situacionit në përpjesë të duhur dhe me elementet e nevojshme për
zbatimin e projektit, (vii) profilet tërthore në pikat karakteristike, (viii) detajet konstruktive
etj.
Edhe nëse janë përfshirë në projekt elementet e lartëpërmendura, në shumicën e rasteve
këto elemente janë shumë sipërfaqësisht të përpunuara, hartat janë të përpjesës së vogël
dhe si të tilla praktikisht të papërdorshme, mungojnë detajet e elementeve konstruktive etj.
Koncepti i zgjidhjes është problem në veti – rregullimi i lumenjve pothuajse rregullisht
projektohet si kinetizim i thjeshtë i shtratit të lumit, me beton ose muratim mbi shtresë të
betonit (në shumicën e rasteve në formë trapezi) dhe pa zbatuar kriteret ekologjike.
Paramasa e vëllimit te punëve tokësore nuk është e bazuar ne kalkulime adekuate tabelare
qe zbatohen për ketë lloj të punimeve.
Shkurt, pothuajse rregullisht MMPH ka paguar shuma të larta të parave për projekte të
pakompletuara dhe të cilësisë së dobët. Pranimi nga MMPH i këtyre projekteve është bërë
rregullisht nga një komision prej 3 anëtarësh të cilët nuk e kanë verifikuar madje as
përmbajtjen e projektit (e lëre më cilësinë e tij), por kanë konfirmuar vetëm pranimin e
kopjeve fizike dhe elektronike të dokumentacionit projektues.
5) Lejet ndërtimore, ujore dhe mjedisore
Shumica dërmues e projekteve të shqyrtuara nuk ka pasur leje të ndërtimit, leje ujore e as
leje mjedisore. Kërkesat për inicimin e zbatimit të projektit kapital pa pasur leje
ndërtimore është shkelje e ligjit. Moszbatimi i procesit të aplikimit për dhe marrjes së
lejes së ndërtimit ka pasur si konsekuencë mos shqyrtimin e dokumentacionit projektues
nga autoriteti që do të duhej ta lëshonte lejen ndërtimore dhe verifikimin nga ky autoritet
se projekti i përmban të gjitha elementet e kërkuara me legjislacionin e ndërtimit. Si pasojë
e kësaj qasje krejtësisht joprofesionale dhe kundërligjore, ka ndodhur që janë financuar
projekte në vlerë disa qindra mijë EUR për të cilat nuk ka pasur fare dokumentacion
projektues (p.sh. projekti i Rregullimit të Përrockës në Hajvali).
Cikli i menaxhimit të projekteve ka mangësi të shumta duke filluar nga inicimi i projektit
deri tek pranimi përfundimtari projektit.
Gjithashtu, këto projekte janë financuar dhe zbatuar pa pasur akte ujore siç kërkohet me
legjislacionin për ujëra dhe pa pasur leje mjedisore siç kërkohet me legjislacionin
mjedisor.
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6) Mbikëqyrja e punimeve
Mbikëqyrja teknike e punimeve është kryer zakonisht nga kompania e cila ka kryer
hartimin e dokumentacionit projektues (INSI, Alb-Architect). Përpos, mbikëqyrjes
teknike, rol të rëndësishëm në menaxhimin e projekteve kanë pasur edhe (i) Koordinatori
i Projekteve i emëruar nga Sekretari i Përgjithshëm me vendim në të cilin i janë përshkruar
punët dhe detyrat, si dhe (ii) menaxherët e projekteve të cilët janë emëruar rast për rast,
detyrat dhe përgjegjësitë e të cilëve janë të përcaktuara me akte normative te prokurimit.
Duhet theksuar se, përkundër faktit se ka pasur tre persona të cilët kanë pasur përgjegjësi
për mbikëqyrjen teknike dhe mbarëvajtjen e projekteve, menaxhimi i projekteve është bërë
në mënyrë joprofesionale dhe me lëshime të shumta. Ne shumicën dërmuese te rasteve GP
nuk i janë vënë në dispozicion ditarët ndërtimorë dhe librat ndërtimorë si instrumente
ligjore të domosdoshme në procesin e realizimit dhe mbikëqyrjes së një projekti.
Ndryshimet në projekt nuk janë arsyetuar në ditarin ndërtimor dhe nuk janë paraqitur në
projektin e gjendjes së zbatuar, ashtu siç kërkohet me ligj. Ndryshimet në projekt
shpeshherë (si në rastin e Rregullimit të Lumit Marevc) janë vendosur nga këshilltari
politik i ish-Ministrit bashkë me Koordinatorin e Projekteve dhe Menaxherin e Projektit,
sipas kërkesës së fshatit pa ndërmarrë asnjë veprim projektues për zgjidhjen teknike të
ndryshimeve të kryera si dhe pa analizuar implikimet financiare të ndryshimeve të bëra në
projekt.
Duhet cekur se sipas vlerësimit të GP, shumat e paguara në emër të mbikëqyrjes teknike
nga ana e MMPH nuk janë reflektuar në garantimin e cilësisë së punimeve të zbatuara.
7) Certifikata e përdorimit
Për asnjërin prej projekteve të financuara nuk është lëshuar certifikata e përdorimit, që
d.m.th. nuk është zbatuar Ligji për Ndërtim Nr. 04/L-110 si dhe UA nr. 05/2017 për
Mbikëqyrjen Inspektuese dhe Procedurën për Lëshimin e Certifikatës së Përdorimit. Sipas
Ligjit për Ndërtim dhe UA nr. 05/2017, për çdo fazë të punimeve duhet të kryhet
mbikëqyrja inspektuese dhe pas inspektimit final lëshohet certifikata e përdorimit. Në
rastin e projekteve të financuara nga MMPH, është zhvilluar procedura e pranimit teknik
nga një komision i MMPH ose komunës, procedurë kjo e cila nuk ka mbështetje ligjore,
dhe e cila nuk e ka kryer funksionin esencial të verifikimit se punimet janë zhvilluar sipas
projektit dhe se janë në përputhje me normat teknike. Për më tepër, komisioni për pranim
teknik ka qenë në shumicën dërmuese të rasteve joadekuat sa i përket ekspertizës së
nevojshme për objekte hidroteknike, meqenëse në përbërjen e vet nuk ka pasur inxhinier
të hidroteknikës (po kryesisht arkitektë, madje edhe punëtorë të logjistikës). Ne nje numër
te konsiderueshme te rasteve, përbërja e komisioneve per pranim teknik ka qene nga tre
arkitekt te njëjtë.
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4.2 Rekomandimet
Bazuar në gjetjet dhe konkluzionet e GP nga shqyrtimi i dokumentacionit dhe puna në terren,
rekomandohen veprimet si vijon:
1) Kërkesa për inicim të procedurave për projekte kapitale të fushës ujore, mos të filloj pa
projekt, pa pëlqim ujor, pa pëlqim mjedisor dhe leje ndërtimore. Kërkesa për inicim te
procedurave te prokurimit duhet të përmbaj dokumentacionin e sakte me përshkrime te
duhura te argumentuara dhe arsyetuara ashtu siç kërkohet me legjislacionin ne fuqi.
2) Ndarja e mjeteve buxhetore për projektet kapitale ne fushën e ujërave të bëhet për komuna
dhe ARPL respektivisht, bazuar në përgjegjësitë ligjore që i kanë në fushën e ujërave.
3) Memorandumet e Bashkëpunimit për Bashkëfinancim me Komuna, nëse zbatohen fare, të
shqyrtohen profesionalisht paraprakisht nga ARPL, apo nga një komision profesional i
emëruar dhe mos të nënshkruhen pa e pasur dokumentacionin projektues.
4) Në Memorandumet e Bashkëpunimit me Bashkëfinancimi me Komuna, Ministria duhet të
marrë pjesë ne bashkëmenaxhim nga momenti i hapjes së dosjeve të ofertuesve të tenderit,
vlerësimit te tenderit, bashkëmenaxhim të ekzekutimit të kontratës, dhe pranimi
përfundimtar i punimeve nga një komision profesional i përbashkët.
5) Memorandumet e Bashkëfinancimeve me Komuna duhet të jenë të precizuara në
përcaktimin e vlerave financiare, të përcaktohet shuma e financimit jo vetëm nga Ministria,
por edhe nga Komuna.
6) Njësia kërkuese duhet t`i hartojë detyrat projektuese, t`i mbikëqyrë në vazhdimësi dhe të
bëjë pranimin e dokumentacionit teknik në bazë të legjislacionit përkatës në fuqi.
7) Të rishikohet, pozita, detyrat, përgjegjësit dhe kompetencat e Koordinatorit të projekteve,
ne raport me Rregulloren nr.05/2017 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e
vendeve të punës të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.
8) Të zbatohen rregullat e arkivimit të projekteve ujore. Pranimi fizik i dokumentacionit
projektues të bëhet duke verifikuar kërkesat e përcaktuar me legjislacion përkatës, detyrën
projektues dhe me kontratën e shërbimeve projektuese.
9) Të hartohet udhëzues përkatës për planifikimin dhe implementimin e projekte kapitale të

fushës së ujërave.
10) Të zhvillohen kapacitetet e ARPL për planifikimin dhe menaxhimin e projekteve nga fusha

e ujërave.
______________________________________________________________________________
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Avdi Kamerolli, kryesues ____________________________
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Fejzulla Mustafa, anëtar
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Manduha Gojani, anëtare ____________________________
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Shiqeri Dermaku, anëtar

____________________________

5.

Avdullah Berisha, anëtar

____________________________

6.

Ali Hoxha, anëtar

____________________________

7.

Myrvete Mulaj, anëtare

____________________________

8.

Ilir Kryeziu, anëtar

____________________________

9.

Ganimete Salihu, anëtare ____________________________

____________________________

Afrim Lajçi – ne cilësinë e konsulentit e ka mbështetur punën e grupit punues ministror
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SHTOJCAT
Shtojca 1: Vendimi i Ministrit për themelimin e Grupit Punues me numër të protokollit 2543/21 të
datës 28.06.2021 dhe plotësim-ndryshimi i vendimit i datës 06.08.2021 me numër të protokollit
2546-2/21.
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SHTOJCAT
Shtojca 2: Raport nga vizitat ne teren
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