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Fleksibiliteti në përmbajtjen e 

regjimit të shërbimeve komunale 

1. Shërbimet komunale në Evropë – zhvillimi 

legjislativ 

2. Ndryshimet në tregun e shërbimeve komunale 

3. Ndikimi në prokurim 

4. Cilat janë arsyet për trajtim më liberal 

5. Dallimet ndërmjet Shërbimeve komunale dhe 

sektorëve klasikë 

6. Detajet e dallimeve 

7. Mësimet e mësuara 
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Shërbimet komunale në Evropë – 

zhvillimi legjislativ 

 • Legjislacioni për prokurimin publik ka ekzistuar në BE 

prej viteve të 1970’ta 

• Rregullat fillestare ishin të thjeshta, të pa-

ekzekutueshme dhe nuk i kanë përfshirë kompanitë e 

shërbimeve komunale (të njohura si Sektorët e 

Përjashtuar) 

• Me paraqitjen e Tregut të Përbashkët më 1993 prokurimi 

publik filloi të shihet si një dobësi e madhe që duhej 

adresuar 

• Shërbimet komunale qenë përkufizuar si Ujësjellësi, 

Energjetika, Industritë e Transportit dhe 

Telekomunikacionit 
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Në ndërkohë….. 

Shërbimet komunale po ndryshonin… 

• Shumica e tyre ishin në pronësi të shtetit apo të 

përbashkëta 

• Shumica e tyre bazoheshin në monopolet gjeografike 

• Çmimet caktoheshin nga rregullatorët e jo nga tregu 

• Shërbimet komunale ishin nën trysninë për të vepruar 

në interes të shtetit, prandaj ishin nën trysninë e 

blerjes nga kampionët e shtetit/vendit 

• Nuk kishte përnxitës të mirëfilltë ekonomikë – 

shumica operonin mbi bazat kosto pozitive (kosto 

plus) 
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Shërbimet komunale po ndryshonin… 

Në.. 

• Organizata të privatizuara me aksionarë 

• Të ndara në vija funksionale p.sh. ndarja e transmisionit 

nga prodhimi 

• Me shumë elemente të monopolit të mënjanuara apo të 

hapura ndaj konkurrencës 

• Me çmime të përcaktuara nga tregu 

• Paraqiten shumë grupe ndërkombëtare që ishin pronarë 

të shërbimeve komunale në një numër të vendeve 

• Kalimi prej trysnisë për ndarjen e resurseve të pakta në 

ofrimin e shërbimit me çmimin më të ulët 
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Ndikimi në prokurim 

Ndodhin ndryshime masive 

• Kalimi nga kampionët e vendit në ofruesin më të mirë 

• Grupet ndërkombëtare kishin më pak afërsi/lidhje lokale 

• Zvogëlimi i fuqisë së sindikatave dhe specifikave 

kombëtare 

• Kalimi prej siguria e furnizimit në përparësitë ekonomike 

• Shumë kompanive u është ndryshuar pronësia shpesh 

duke sjellë ndryshimin e politikave dhe më pak ndikim 

nga shteti 
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Këto ndryshime ishin parashikuar 

Shërbimet kërkonin fleksibilitet 

• Fillimisht shërbimet kërkonin që ato të mos 

përjashtoheshin tërësisht nga rregullat 

• Ato arsyetoheshin duke thënë se ishin të 

ndryshme nga sektori publik: 

 Më pak të ndikuara nga Qeveria për të blerë në vend 

 Më shumë rrezik nga dështimi me procese dhe 

instalime komplekse 

 Kontratat ishin më të mëdha, më të ndërlikuara dhe 

më të kufizuara 
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Dallimet ndërmjet regjimeve klasike 

dhe të shërbimeve 

• Regjimi i shërbimeve është më fleksibil: 

 Përjashtim automatik për sektorët e liberalizuar 

 Pragje më të larta 

 Marrëveshjet kornizë 

 Sistemet e kualifikimit 

 Shfrytëzimi i procedurave të negociuara 

 Përjashtimi i kompanive të afërta/ndërlidhura 

 Përjashtimi i mallrave për rishitje apo rilizing 
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Përjashtimet 

• Organizatat ku plotësohen kushtet themelore për 

liberalizim përjashtohen automatikisht në disa sektorë, 

p.sh. rryma elektrike ndërsa disa sektorë janë 

përjashtuar tërësisht përfshirë telekomunikacionin. 

• Pragjet janë më të larta në Shërbime që do të thotë se 

më pak kontrata janë mbuluar/përfshirë 

• Kontratat me të afërmit përjashtohen mbi bazat se këto 

janë pjesërisht organe komerciale 

• Mallrat për rishitje/rilizing përjashtohen për të siguruar 

terren të barabartë për të gjithë 
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Procese më fleksibile 

• Marrëveshjet kornizë – mundësia që thjeshtë të 

jepen kontratat atëherë kur është shpallur 

korniza – jo sikur sektorët klasikë 

• Sistemet e kualifikimit – veçanërisht këto 

shërbime lejohen të shpallen në OJEU dhe të 

krijojnë një listë të furnizuesve të kualifikuar në 

faza të shumëfishta dhe të përzgjidhet nga kjo 

listë pa ftesë tjetër për konkurrim 

• Procedura e negociuar – shërbimeve ju lejohet 

shfrytëzim më i madh i procedurës së negociuar 
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Mësimet e mësuara 

• Rregullat për shërbimet komunale nuk kanë qenë më 

pak të suksesshme se sa rregullat e sektorit publik 

• Ekziston argumenti se sektori publik duhet të 

liberalizohet për t’i kopjuar shërbimet 

• Fleksibiliteti është shkulur (disa kushte janë bërë më të 

rrepta e të tjerat më fleksibile) 

• Sistemet dhe proceset e reja kanë evoluar duke i marrë 

parasysh ligjet 

• Është vështirë për shërbimet që ta pranojnë argumentin 

se rregullat do të jenë komercialisht të padrejta dhe të 

pamundshme për t’i zbatuar 

11 


