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MBI 220
MILIONË

PËR FINANCUESIT E
PARTIVE POLITIKE
kjo është
politika e parasë
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Politika e parasë
Rreth 220 milionë euro i kanë përfituar financuesit e partive politike nga tenderët publikë përgjatë një periudhe kohore gusht 2007 - maj 2014. Hulumtimi i Preportr tregon se
financuesit e PDK-së prinë për sa i përket vlerës totale të parave që i kanë përfituar nga
tenderët publik. Financuesit e Lëvizjes Vetëvendosje! dalin të jenë të dytët që kanë përfituar më së shumti nga tenderët publikë, të pasuar nga ata të AAK-së, AKR-së, dhe në
fund të LDK-së

BESA KALAJA, QËNDRIM BUNJAKU, KOSOVARE LALINOVCI, LEONIDA MOLLIQAJ
Nëse paraja përkthehet në
ndikim përmes së cilit mundësohet kapja e një të mire publike,
atëherë kanali më i sigurt për
ta realizuar këtë synim duket të
jetë partia politike. Financimi i
partive politike, posaçërisht gjatë
fushatave zgjedhore, tregohet të
jetë mënyra më e shpejtë dhe më
e sigurt për kthim të shumëfishtë
të investimit. Mbështetja financiare për parti politike dhe kandidatë për deputet gjatë fushatave elektorale mund të mos ketë
ndikim të thellë në rezultatin përfundimtar zgjedhor, por gjetjet e
Preportr faktojnë se mbështetësit
e partive janë shpaguar shumëfish përmes tenderëve publikë për
kontributin e dhënë.
Bazuar në të dhënat e hulumtuara nga Preportr, përgjatë shtatë viteve (gusht 2007maj 2014), del se disa nga financuesit e partive politike - bizneset
dhe pronarë të bizneseve - kanë
përfituar rreth 220 milionë euro tenderë publikë. Hulumtimi
tregon se financuesit e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), që
për shtatë vite drejtoi Qeverinë
e Kosovës, janë në krye të listës
së përfituesve nga tenderët publikë, të pasuar nga financuesit e
Lëvizjes Vetëvendosje! (LVV). Financuesit e Lidhjes Demokratike
të Kosovës (LDK), Aleancës për
Ardhmërinë e Kosovës (AAK),

dhe të Aleancës për Kosovën e Re
(AKR), kanë përfituar shumë më
pak të hyra nga tenderët publikë
se sa ata të PDK-së dhe LVV-së.
Në total, Preportr ka mundur
të provojë që financuesit e PDKsë kanë përfituar mbi 160 milionë euro, përderisa ata të LVV-së
kanë marrë afër 60 milionë euro
nga tenderët publikë. Shuma totale që financuesit e tri partive
tjera (LDK, AAK dhe AKR), kanë
përfituar është më pak se 14 milionë euro. Partia Demokratike e
Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje!, përveç se kanë fizionomi pak
a shumë të njëjtë të financimit, në
disa raste kanë edhe financues
të njëjtë. Lidhja Demokratike e
Kosovës, edhe pse partia e dytë
për nga numri i votave të fituara,
ka deklaruar më së paku të hyra nga donatorë të jashtëm dhe
rrjedhimisht financuesit e saj kanë përfituar më së paku nga tenderët publikë. Dy partitë tjera,
AAK-ja dhe AKR-ja, bazohen
në donacione që kryesisht vijnë
nga anëtarë të partisë, në rastin
e AAK-së, ose familjarë të kryetarit, në rastin e AKR-së, gjë që e
bënë këtë të fundit parti me karakter familjar të financimit.
Në mungesë të qasjes në të
dhënat zyrtare të të gjithë kontributdhënësve të partive politike, për sa i përket viteve 20002008, Organizata ÇOHU! dhe

Qendra Kosovare për Gazetari
Hulumtuese kanë dërguar disa
kërkesa për qasje në dokumente
publike në adresë të KQZ-së dhe
OSBE-së, por edhe të partive parlamentare që janë të përfshira në
këtë hulumtim.
Në këto kërkesa është kërkuar
qasje në të gjitha raportet e auditimit (raportet vjetore financiare si dhe raportet e shpenzimeve gjatë zgjedhjeve) që nga koha
e themelimit të partive parlamentare (përveç atyre që gjenden në
faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), listën e
aseteve që janë në emër të partisë,
xhirollogaritë bankare, transaksionet bankare, gjendjen e partisë në ATK, listën e personave
që marrin paga nga partia, qasje në të gjithë arkivin e partisë
përkitazi me listën e donatorëve
që nga themelimi i partisë (personat fizikë dhe juridikë), në listën
e plotë të kontributeve të pranuara nga ndërmarrjet private të
cilat kanë kontrata me institucionet e shtetit, qasje në arkivin
e faturave përkitazi me mallrat
dhe shërbimet që janë kontraktuar nga partia.
Prepor t r ka prit u r nëntë
muaj për përgjigje, por edhe
përkundër disa tentimeve, asnjëra prej partive politike parlamentare nuk ka lejuar qasje në
informacionin dhe dokumentet

e kërkuara. Nga OSBE-ja kemi
marrë përgjigje se të gjitha raportet vjetore të financimit të
partive politike përfshirë edhe ato
të shpenzimeve gjatë fushatave
zgjedhore për vitet 2000-2008,
i kanë dorëzuar në KQZ. Këta
të fundit kanë deklaruar se këto
raporte janë asgjësuar në mungesë të hapësirave për t’i arkivuar.
Për sa i përket auditimit të
pasqyrave financiare vjetore
dhe të shpenzimeve gjatë zgjedhjeve lokale dhe nacionale për
vitet 2013 dhe 2014, në mungesë
të konstituimit të institucioneve
për gjashtë muaj, Kuvendi nuk
ka arritur të angazhojë auditorë
që t’i auditojnë pasqyrat financiare të partive politike. Sidoqoftë, Kuvendi i Kosovës, edhe
pse funksional nga dhjetori i vitit
të kaluar, ende nuk ka arritur të
përzgjedhë auditorë për të realizuar auditimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të shpenzimeve
gjatë zgjedhjeve për vitet 20132014 të partive politike.
Natyra e financimit të subjekteve
politike
Hulumtimi ka treguar se dy
burimet kryesore të financave të
partive politike vijnë nga buxheti publik dhe nga donatorë të
jashtëm ose në formë të parave
kesh ose në atë të kontributeve
në mallra dhe shërbime. Në këtë

mes, PDK dhe Vetëvendosje! kanë natyrë të përafërt të financimit, pra për të dyja partitë burimet
kryesore të financave vijnë nga
buxheti i shtetit dhe nga donatorë të ndryshëm që në të njëjtën
kohë janë edhe përfituesit kryesorë të miliona eurove nga buxheti publik. Partia Demokratike
e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje! deklarojnë të hyra të jashtme nga persona fizikë, duke mos
përjashtuar as bizneset private si
financues të tyre në vlera shumë
më të larta se sa subjektet tjera
politike.
Hulu mti m i i Prepor t r ka
treguar se rivali më i madh i
PDK-së, Lëvizja Vetëvendosje!,
përveç se në disa raste i ka donatorët e njëjtë me PDK-në, financuesit e saj janë të dytët që marrin më shumë tenderë në institucione publike. Vlera totale e tenderëve të fituar nga financuesit e
PDK-së, është 162,517,080 euro,
përderisa nga ata të LVV-së është
59,701,559 euro.
Në bazë të dokumenteve zyrtare e njëjta gjë nuk ka ndodhur me tri partitë e tjera, LDKnë, AKR-në, dhe AAK-në, edhe
pse për një kohë të gjatë ishin në
pushtet. Në këtë rrafsh, të dhënat
tregojnë se sidomos financuesit
e LDK-së kanë përfituar më së
paku nga tenderët publikë. Rast
konkret për këtë është Komuna
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Të hyrat e PDK-së (2009-2012)

2009

2010

BUXHETI

2011

BUXHETI

BUXHETI

557,063,93

ANËTARËSIA
DONACIONET

3,674,00

DONACIONET

351,784,73

KONTRIBUTET NË MALLRA
DHE SHËRBIME
6,277,00

ANËTARËSIA

23,105,00

DONACIONET

30,757,84

479,239,00

ANËTARËSIA

125,782,73

KONTRIBUTET NË MALLRA
DHE SHËRBIME
22,852,00

1,060,500,00

BUXHETI

557,068,88

ANËTARËSIA

57,101,00

2012

DONACIONET

41,510,00

36,847,00

KONTRIBUTET NË MALLRA
DHE SHËRBIME
7,200,00

KONTRIBUTET NË MALLRA
DHE SHËRBIME
8,700,00

Burimi: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), raportet financiare dhe auditimet

Të hyrat e VV-së (2009-2012)

2010
BUXHETI

Në vitin 2010, nuk ka
deklaruar të hyra nga
buxheti i shtetit, pasi në
atë vit qe regjistruar si
subjekt politik në KQZ.

ANËTARËSIA

BUXHETI

BUXHETI

ANËTARËSIA
1,551,50

867,00

DONACIONET

DONACIONET

DONACIONET

96,505,00

171,471,23

KONTRIBUTET NË MALLRA
DHE SHËRBIME

465,499,70

27,336,62

ANËTARËSIA

10,215,00

7,111,72

2012

2011

KONTRIBUTET NË MALLRA
DHE SHËRBIME
65,445,90

100,855,00

KONTRIBUTET NË MALLRA
DHE SHËRBIME
495,71

TË DHËNAT NË
GRAFIKONËT
E ARTIKULLIT
PARAQESIN
TË HYRAT E
PARTIVE
POLITIKE GJATË
VITEVE
2009-2012

Burimi: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), raportet financiare dhe auditimet

TË HYRAT QË KA DEKLARUAR
PDK-JA NGA SUBJEKTET
JURIDIKE (BIZNESE) DHE
FIZIKE (VETËM ATA QË
POSEDOJNË BIZNESE) GJATË
VITEVE 2009-2012.

PDK-ja,
333 mijë euro nga 224
subjekte juridike (biznese)
dhe fizike (127 persona
fizikë dhe 97 persona
juridikë)
TË HYRAT QË KA DEKLARUAR
LVV-JA NGA SUBJEKTET
JURIDIKE (BIZNESE) DHE
FIZIKE (VETËM ATA QË
POSEDOJNË BIZNESE) GJATË
VITEVE 2010-2012.

LVV-ja,
161 mijë euro nga
100 subjekte juridike
(biznese) dhe fizike (60
persona fizikë, 40 persona
juridikë).

e Prishtinës, e cila edhe pse prej
pasluftës është udhëhequr nga
LDK-ja, mbi 13 milionë euro nga
tenderët publikë ua kishte dhënë
financuesve të PDK-së. Të dhënat
tregojnë se financuesit e LDKsë kanë marrë 419,631 euro nga
tenderët publikë, ata të AAK- së
9,767,240 euro, përderisa ata të
AKR-së 3,089,817 euro.
LDK-ja dhe AAK-ja e deklarojnë pjesën më të madhe të të hyrave si të hyra nga buxheti, por
edhe në rastet kur deklarojnë të
hyra si donacione shumica e tyre
janë në emra të anëtarëve të subjektit. Në raportin e auditimit për
vitin 2009, LDK-ja ka deklaruar
të hyra nga shitja e pasurisë pa e
përmendur se për çfarë pasurie
bëhet fjalë. Këto të hyra përbëjnë
më shumë se 50% të të hyrave të
LDK-së për fushatën e vitit 2009.
Në rastin e AAK-së hasim 4-5 emra të cilët janë me pozita të larta
në parti, dhe shumica e të hyrave
si donacione janë të deklaruara në
emër të tyre.
Një natyrë krejt tjetër të financimit e ka partia e Behgjet Pacollit, AKR-ja, e cila në zgjedhjet
e fundit nuk arriti ta kalojë as pragun. Me plot shkelje ligji këtë parti në masë të madhe e kanë financuar edhe familjarë të presidentit
të kësaj partie, Behgjet Pacollit.

Gjatë hulumtimit, Preportr ka
hasur në disa të meta në raportet e
auditimit. Një e metë e raporteve
të auditimit është që kategoritë e
të hyrave për subjektet politike,
siç është kategoria “të hyra tjera”,
nuk tregojnë se për çfarë të hyrash bëhet fjalë. Po ashtu, në këto raporte mund të gjenden edhe
gabime të tilla ku në të dhënat e
donatorëve numri personal nuk
përputhet me emrin e donatorit,
gjë që e vështirëson shumë identifikimin e donatorit në fjalë dhe
përfitimet që mund t’i ketë realizuar nga tenderët publikë.

PDK, fusha e gravitetit për donatorë
Raporti i partive politike,
sidomos i Partisë Demokratike
të Kosovës, me bizneset është
ndërtuar mbi një lidhje shumë
të ngushtë që, bazuar në terminologjinë akademike dhe praktikën e shumë shprehur në vend,
mund të konsiderohet se përmban
trajta të klientelizmit: biznese e
individë të ndryshëm japin para gjatë fushatave zgjedhore për
partinë apo individë brenda saj
dhe si kundërshpërblim përfitojnë tenderë në mënyrë selektive.
Ky lloj i marrëdhënies shtrihet në
të gjitha nivelet e qeverisjes, si në

atë qendror ashtu edhe në atë lokal, dhe prekë shumë institucione.
Me ta marrë pushtetin, Partia Demokratike e Kosovës shpërbleu kompaninë B2, e cila kishte
punuar për fushatën zgjedhore të
kësaj partie për zgjedhjet nacionale 2007. Partia Demokratike e
Kosovës, vetëm pas disa javësh të
marrjes së pushtetit, pa shpallur
tender, pati shpërblyer këtë kompani me fondin për festën e shpalljes së pavarësisë më 17 shkurt të
vitit 2008 me shumën prej 562
mijë euro.
Por, ky ishte vetëm fillimi i
një marrëdhënieje të ndërlikuar
në mes donatorëve dhe PDK-së.
Gjatë shtatë viteve në pushtet,
PDK-ja ka dhënë tenderë për financuesit e saj në vlerë prej qindra miliona eurosh. Hulumtimet e
mëhershme të Preportr, por edhe
ky që është bërë tani, tregojnë se
PDK-ja, me qëllim të mbajtjes dhe
konsolidimit të pushtetit të saj në
të gjitha nivelet, me zotësi ka përdorur mjete të ndryshme si klientelizimin, (shpërblimi në mënyrë
selektive i kompanive dhe individëve që kanë mbështetur partinë dhe anëtarët e saj gjatë fushatave zgjedhore me tenderë publikë), patronazhin politik (punësimin e anëtarëve dhe militantëve
partiakë në shërbimin civil, kom-

pani publike dhe agjensione të pavarura), dhe nepotizmin (punësimin e familjarëve të anëtarëve të
partive në shërbimin civil, kompani publike dhe agjencione të
pavarura).
Në total, hulumtimi i Preportr ka mundur të identifikojë që 52
subjekte që kanë financuar PDKnë, si persona fizikë ose si persona
juridikë, kanë marrë nga institucionet publike 325 tenderë, vlera
e të cilëve arrin në 162,517,080
euro.
Preportr u ka dhënë theks
të veçantë dy ministrive (Ministrisë së Arsimit dhe Ministrisë së
Transportit, tash Ministra e Infrastrukturës) që për periudhën
2007-2014, kanë pasur buxhet
më të madh se institucionet tjera.
Nga këto institucione, Preportr
ka shkarkuar të gjitha kontratat e nënshkruara për vitet e lartpërmendura nga të cilat ka dalë
që disa nga donatorët e PDK-së
kanë marrë 109 tenderë në vlerë
128,641,328 euro.
Preportr gjithashtu ka bërë
edhe një kërkim shtesë bazuar në
një mostër të rastit me disa institucione tjera (kuvende komunale,
kompani publike dhe institucione
tjera publike) rreth përfitimeve të
financuesve të PDK-së. Hulumtimi ka gjetur se bizneset që kanë
> VAZHDON NË FAQE 6
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ISMET KONUSHEVCIN BENI COM
DHA > 4,900 €
MORI > 19,207,084 €
16 TENDERË

(Shtatë tenderë në vlerë 9,089,581 euro i ka fituar në
konzorcium me biznese tjera- "Abb", "Trasing Group",
"Kalabria", "Ndërtimtaria" dhe "Eskavatori")"Europa
Partners")

BUJAR SHABANI BAGERI
DHA > 1,000 €
MORI > 10,702,276 €
22 TENDERË
(Një tender në vlerë 3,825,397 euro e ka fituar në
konzorcium me "R&Rukolli" , një tender në vlerë
138,988 euro e ka fituar në konzorcium me dy
kompani - "Europa Partners" dhe "Vision Project" dhe
një tender në vlerë 273,733 euro në konzorcium me
"Europa Partners")

MUSTAFË BAJRAKTARI BAJRAKTARI
DHA > 500 €
MORI > 123,287 €
1 TENDER

JAKUP BERISHA MERKATORI
DHA > 500 €
MORI > 10,044 €
7 TENDERË

FADIL SHALA COMPACT GROUP
DHA > 2,577 €
MORI > 153,831 €
5 TENDERË

FLORIM ZUKA TALI
DHA > 20,000 €
MORI > 14,369,241 €
14 TENDERË

SKENDER GASHI
EURO COOP & EURO COOP 1
DHA > 500 €
MORI > 24,414 €
4 TENDERË

(Dy tenderë në vlerë 4,955,486 euro i ka fituar në
konzorcium me dy biznese tjera- "Eurkos" dhe
"Integral")

Florim Zuka ka dhënë
donacion edhe për LVV-në
RRUSTEM RUKOLLI R&RUKOLLI
DHA > 5,000 €
MORI > 21,843,595 €
12 TENDERË

(Dy tenderë në vlerë 8,657,932 euro i ka fituar në
konzorcium me dy kompani - "Vëllezërit e Bashkuar"
dhe "TBW-Technische Buro Werner")

BASRI KQIKU BEJTA COMMERCE
DHA > 10,000 €
MORI > 8,563,098 €
9 TENDERË

MUSTAFË SHALA ADEA GROUP
DHA > 2,577 €
MORI > 34,399 €
2 TENDERË

VIKTOR DELIA DELIA GROUP
DHA > 500 €
MORI > 11,760,439 €
1 TENDER

REXHEP LIMANI AGROCOOP
DHA > 1,000 €
MORI > 318,128 €
3 TENDERË

RESHAT KAMBERI ENGINEERING
DHA > 2,000 €
MORI > 1,735,641 €
3 TENDERË

FLORIM KRYEZIU FERBAING
DHA > 400 €
MORI > 82,088 €
2 TENDERË

NAIM BESIMI GETOARI
DHA > 500 €
MORI > 6,186,870 €
13 TENDERË

( Dy tenderë në vlerë 993,446 euro i ka fituar në
konzorcium me dy kompani tjera - "Eurovia" dhe
"Flori")

KASTRIOT FAZLIJA KASTRIOTI
DHA > 1,000 €
MORI > 1,542,510 €
2 TENDERË

(Një tender në vlerë 626,276 euro e ka fituar në
konzorcium me "Ndërtimi")

NEHAT MUSTAFA ALTAVIA TRAVEL
DHA > 100 €
MORI > 822€
6 TENDERË

ABEDIN BEHLULI ARIANITI-A
DHA > 500 €
MORI > 341,099 €
3 TENDERË

REXHEP FERIZI AUTO BOSCH
DHA > 2,500 €
MORI > 83,940 €
1 TENDER

SHPEND MUSA CIPA PROTECH
DHA > 1,000 €
MORI > 42,343 €
3 TENDERË

ISA ELEZI P&I
DHA > 960 €
MORI > 4,778,881 €
12 TENDERË

ZYMER VELIU EURO PROJECT
DHA > 2,000 €
MORI > 118,010 €
4 TENDERË

(Një tender në vlerë 2,048 euro e ka fituar në
konzorcium me "C-HE")

Compact Group kanë dhënë
donacion edhe për LVV-në

ALFA
DHA > 2,500 €
MORI > 581,167 €
3 TENDERË

(Një tender në vlerë 403,904 euro në konzorcium me
"Jehona")

ELBASAN ALIDEMA METALI
DHA > 1,000 €
MORI > 376,445 €
16 TENDERË

GRANITI
DHA > 3,337 €
MORI > 619,646 €
23 TENDERË

JETON BYTYQI MULTI BUSINESS GROUP
DHA > 250 €
MORI > 123,086 €
7 TENDERË

I.T.K
DHA > 986 €
MORI > 856,283 €
8 TENDERË

SAFET SINANI NDËRTIMI
DHA > 2,000 €
MORI > 276,190 €
4 TENDERË

SHPEND MUSA VISION PROJECT
DHA > 1,000 €
MORI > 363,035 €
7 TENDERË

(Një tenderë në vlerë 73,022 euro e ka fituar në
konzorcium "Pro Group")

FLORINA ZYMBERI MEGA
DHA > 10 €
MORI > 1,078,834 €
3 TENDERË

AVDYRRAHIM KRASNIQI
SOLID COMPANY
DHA > 1,000 €
MORI > 2,795,376 €
12 TENDERË

(Një tender në vlerë 434,240 euro e ka fituar në
konzorcium me "Apetiti")

Ben-Af ka dhënë donacion
edhe për LVV-në

(Në konzorcium me "Drini Company")

BURIMI
DHA > 4,000 €
MORI > 12,953,264 €
2 TENDERË

(Një tender në vlerë 59,951 e ka fituar në konzorcium
me "Renelual Tahiri")

BEN-AF
DHA > 4,400 €
MORI > 548,829 €
8 TENDERË

ARD GROUP
DHA > 3,000 €
MORI > 8,739,136 €
1 TENDER

NUHI PROVOLIU MEDICUS
DHA > 310 €
MORI > 100,000 €
1 TENDER

(Këtë tender e ka fituar në konzorcium me 13 kompani
tjera))

STUBLLA
DHA > 9,700 €
MORRI > 5,398,941 €
4 TENDERË

(Dy tenderë në konzorcium me "Eurokos" dhe
"Drenica")

JEHONA
DHA > 2,000 €
MORI > 1,021,727 €
2 TENDERË

(Një tender në vlerë 403,904 euro e ka fituar në
konzorcium me "Alfa")

MAGJISTRALJA
DHA > 23,500 €
MORI > 1,785,493 €
6 TENDERË

SHKOZA F07
DHA > 2,500 €
MORI > 4,269,254 €
6 TENDERË

(Një tender në vlerë 1,997,960 e ka fituar në
konzorcium me "Ndërtimi")

SED TOURS
DHA > 1,000 €
MORI > 1,185,731 €
5 TENDERË

DATAPROGNET
DHA > 100 €
MORI > 1,718,796 €
15 TENDERË

TEKNIKA 2001
DHA > 1,000 €
MORI > 108,600 €
2 TENDERË

VELLEZERIT JAHA
DHA > 2,500 €
MORI > 3,116 €
2 TENDERË

NDËRTIMI
DHA > 3,500 €
MORI > 5,318,179 €
5 TENDERË

(Tre tenderë në vlerë 4,981,218 i ka fituar në
konzorcium me kompani tjera - "Vëllezërit e
Bashkuar", "Shkoza 07" dhe "Eurofamis")

MATI COM
DHA > 1,000 €
MORI > 284,253 €
1 TENDER

RENELUAL TAHIRI
DHA > 1,000 €
MORI > 1,997,280 €
17 TENDERË

TIMI KERSHKO
DHA > 1,000 €
MORI > 5,792,435 €
1 TENDER

(Në konzorcium me AHN Group)

(Një tender në vlerë 694,471 euro e ka fituar në
konzorcium me "Projektim & Inxhinjering")

Vlera e përgjithshme
monetare që kanë fituar
financuesit e pesë
subjekteve politike
– PDK, LDK, LVV, AAK dhe
AKR – nga tenderët publikë
gjatë periudhës gusht
2007 - maj 2014.

FLORIM ZUKA TALI
DHA > 100 €
MORI > 14,369,241 €
14 TENDERË

COMPACT GROUP
DHA > 700 €
MORI > 153,831 €
5 TENDERË

(Dy tenderë në vlerë 4,955,486 euro i ka fituar në
konzorcium me dy biznese tjera- "Eurkos" dhe
"Integral")

SAFER SUSURI
VLLEZËRIT E BASHKUAR
DHA > 100 €
MORI > 9,984,483 €
2 TENDERË

(Tenderët i ka fituar në konzoricum me dy kompani "Ndërtimi" dhe "Ge Group")

ÇLIRIMI
DHA > 50 €
MORI > 3,166,168 €
6 TENDERË

PLUS MARKET
DHA > 200 €
MORI > 11,178 €
2 TENDERË

BEN-AF
DHA > 240 €
MORI > 548,829 €
8 TENDERË

(Një tender në vlerë 434,240 euro e ka fituar në
konzorcium me "Apetiti")

I SEFERI
DHA > 100 €
MORI > 4,862,610 €
3 TENDERË

DRINI COMPANY
DHA > 100 €
MORI > 26,605,219 €
19 TENDERË

( Nëntë tenderë në vlerë 18,423,928 euro i ka fituar në
konzoricum me disa kompani - "RSM", "Alb Building",
"Select Prima", "Dreal", "Mirusha" dhe "Ard Group")
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10,400 €

151,007 €

donacion nga biznese
dhe pronarë të
bizneseve që morën

donacion nga biznese
dhe pronarë të
bizneseve që morën

13 tenderë

325 tenderë

në vlerë totale prej

në vlerë totale prej

419,631 €

162,517,080 €

HASHIM DESHISHKU
LESNA & SIGKOS
DHA > 4,000 €
MORI > 100,271 €
8 TENDERË

HASHIM DESHISHKU, KADRI
SHALAKU, AGIM DESHISHKU
NLB PRISHTINA
DHA > 7,000 €
1 TENDER

MUSLI ZUBAKU GLOBAL PROJECT
DHA > 400 €
MORI > 290 €
1 TENDER

FADIL SHALAKU SHALA TRADE
DHA > 2,000 €
1 TENDER

TEUTA SAHATQIU
IDEA COMMUNICATION
DHA > 1,500 €
MORI > 4,928 €
1 TENDER

XHAVIT ÇOLLAKU UNIKAT
DHA > 400 €
MORI > 14,142 €
1 TENDER

(Norma e ofruar e kamatës për vit: 3.20%)

(çmimi në kontratë është 40 euro DUD)

VEGIM GASHI
KOMTEL PROJECT ENGINEERING
DHA > 2,234 €
MORI > 1,137,262 €
9 TENDERË

76 SUBJEKTE
KANË DHËNË DONACION

(Një tender në vlerë 499,500 euro e ka fituar në
konzorcium me " Land Gyr")

12,828 €

264,416 €

PËR PESË PARTIVE POLITIKE
KËTO SUBJEKTE KANË FITUAR
442 TENDERË NË VLERË PREJ

220,624,776 €

donacion nga biznese
dhe pronarë të
bizneseve që morën

42 tenderë
në vlerë totale prej

3,089,817 €

NGA INSTITUCIONET PUBLIKE

XHAVIT PACOLLI, BEHGJET PACOLLI
SIGURIA
DHA > 5,915 €
MORI > 61,304 €
5 TENDERË

HAJRIZ ALSHIQI DOOR-TO-DOOR
DHA > 1,000 €
MORI > 40,571 €
1 TENDER

BURIM SALIHU IDEA CONSULTING
DHA > 670 €
MORI > 3,300 €
1 TENDER

SAMILE KRASNIQI RE ENGINEERING
DHA > 1,000 €
MORI > 484,268 €
1 TENDER

BLERIM KUÇI HIDROTERM
DHA > 20,000 €
MORI > 3,895,728 €
3 TENDERË

1,590 €
donacion nga biznese
dhe pronarë të
bizneseve që morën

59 tenderë
në vlerë totale prej

58,654,875 €

79,200 €
donacion nga biznese
dhe pronarë të
bizneseve që morën

26 tenderë
në vlerë totale prej

9,767,240 €

(Një tender në vlerë 3,451,650 në konzorcium me
"Control Products")

RAMIZ KELMENDI ELKOS
DHA > 20,000 €
MORI > 14,669 €
3 TENDERË

VALON TOLAJ
ACCORD INVESTMENTS-SAH
DHA > 700 €
MORI > 28,731.00 €
1 TENDER
(Në konzorcium me "Fidani-L")

NISRET HYSENAJ NXM
DHA > 18,500 €
MORI > 50,802 €
4 TENDERË

SHKELZEN JUSAJ PETROL COMPANY
DHA > 20,000 €
MORI > 5,777,310 €
5 TENDERË

MILAIM ABDULLAHU SANTEFARM
DHA > 2,000 €
MORI > 1,363,112 €
25 TENDERË

Persona Fizikë
Persona Juridikë

5
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Metodologjia
Ky hulumtim i Qendrës Kosovare për Gazetari
Hulumtuese - Preportr
dhe organizatës Çohu! ka për qëllim të tregojë
përfitimet në vlera monetare të financuesve të pesë
partive politike. Në këtë hulumtim janë përfshirë
bizneset (subjektet juridike) dhe personat që
posedojnë biznese (subjektet fizike) të cilët kanë
financuar subjektet politike me të holla ose në
kontribute të natyrës në mall dhe shërbime.
Preportr ka analizuar të gjitha raportet e auditimit
që janë publike për vitet 2009-2012, për pesë
partitë më të mëdha politike në vend.
Nga raportet e auditimit Preportr ka bërë një
listë me bizneset të cilat kanë dhënë donacion
për partitë politike përfshirë këtu edhe pronarët
e bizneseve të cilët në mënyrë individuale kanë
financuar këto parti politike. Të dhënat për bizneset
që janë në pronësi të donatorëve të partive politike
janë hulumtuar duke krahasuar numrat personalë,
të cilët janë deklaruar në raportet e auditimit, me
databazën e regjistrit të bizneseve në ARBK.
Preportr ka shkarkuar rreth 700 kontrata të
nënshkruara nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe
Teknologjisë (MASHT), ish-Ministria e Transportit,
Postës dhe Telekomunikacionit (MTPT) dhe Ministria
e Infrastrukturës (MI) për periudhën kohore gusht
2007- maj 2014. Nga këto të dhëna janë nxjerrë
informacione rreth kompanive që kanë fituar
tenderë të cilat janë krahasuar me të dhënat nga
regjistri i bizneseve në ARBK, për të identifikuar
pronarët e kompanive përfituese të tenderëve
publikë. Pas popullimit të databazës me këto të
dhëna, Preportr ka krahasuar këto të dhëna me të
gjeturat nga krahasimi i të dhënave të raporteve
të auditimit të KQZ-së, për të krijuar kështu një
pasqyrë të plotë të përfitimeve të tenderëve publikë
nga financuesit e partive politike nga tri autoritete
kontraktuese të përmendura më lartë (MASHT, ishMTPT, dhe MI).
Nga të dhënat e raporteve të auditimit të KQZ-së
dhe nga kontratat e nënshkruara nga autoritetet
kontraktuese, Preportr ka gjetur se 35 kompani (18
financuese si subjekte juridike dhe 17 si subjekte
fizike) që kanë financuar SP-të kanë marrë rreth
173 milionë euro përmes 147 tenderëve nga këto tri
ministri.
Preportr gjithashtu ka bërë edhe një kërkim
shtesë të bazuar në një mostër me përzgjedhje
të rastësishme në internet për bizneset që kanë
financuar pesë partitë politike, nga ku ka gjetur se
52 kompani (10 financues si subjekte juridike dhe
42 si subjekte fizike) kanë përfituar rreth 46 milionë
euro përmes 295 tenderëve nga institucione tjera
publike.
Preportr ka gjetur se bizneset të cilat kanë
financuar subjektet politike kanë marrë 442
tenderë, duke përfituar mbi 220 milionë euro.

financuar PDK-në kanë marrë
nga këto institucione 216 tenderë,
në vlerë totale 33,875,752 euro.
Gjatë viteve 2009-2012 PDKja ka marrë nga bizneset ose nga
pronarët e tyre 333,460 mijë euro
në formë donacioni, përderisa disa prej tyre kanë marrë tenderë në
vlerë prej mbi 162 milionë euro.
Preportr ka mundur t’i identifikojë tri kompani që kanë financuar PDK-në dhe LVV-në, të
cilat kanë marrë 27 tenderë në
vlerë 15,071,901 euro.
Vetëvendosje!- e vogël por
e majme
Edhe pse e regjistruar shumë
vonë si subjekt politik (më 2010),
Lëvizja Vetëvendosje!, ndryshe
prej LDK-së dhe AAK-së, deklaron shumë financues, tri prej të
cilëve prej disa vitesh janë financues të PDK-së. Hulumtimi
i Preportr tregon se financuesit
e Vetëvendosjes! janë shpërblyer shumë më shumë se sa financuesit e tri partive tjera që kanë
qenë në pushtet në nivelin qendror dhe lokal si LDK-ja, AAKja dhe AKR-ja.
Financuesit e LV V-së kanë
marrë 42 tenderë nga MASHTi, MTPT-ja dhe MI-ja në vlerë
58,493,257 euro. Ndërsa bizneset
që kanë financuar LVV-në, kanë
marrë 17 tenderë tjerë nga institucionet tjera në vlerë 1,208,302
euro. Gjatë tri viteve (2010-2012),
LVV-ja ka marrë nga bizneset ose
pronarë biznesesh 161,618 euro
në formë donacioni.
Një nga financuesit e LVV-së,
Florim Zuka, në kohën kur ka financuar këtë subjekt politik, ka
qenë nën hetime në rastin e njohur si “MTPT 1”, ku veç të tjerëve
nën hetime kanë qenë edhe ishministri i kësaj ministrie Fatmir
Limaj, Nexhat Krasniqi dhe Endrit Shala. Ndaj këtyre është ngritur aktakuzë në vitin 2013. Florim Zuka që është pronar i kompanisë “Tali”, ai gjithashtu është
edhe financues i PDK-së
Preportr ka gjetur se kompania e tij ka marrë nga institucionet publike 14 tenderë, vlera e të
cilëve është 14,369,241 euro
Hulumtimi tregon se financuesit e LVV-së, kanë marrë tenderë në vlerë afër 60 milionë eurosh, që tejkalon vlerën e tenderëve që i kanë marrë financuesit
e LDK-së, AAK-së dhe AKR-së,
së bashku.
Për dallim nga të gjitha partitë që janë pjesë e këtij hulumtimi, LVV-ja është e vetmja e cila
ka bërë publike raportet financiare vjetore dhe ato të shpenzimeve gjatë zgjedhjeve që nga koha kur ajo është pjesë e institucioneve. Këtu hyjnë edhe raportet vjetore financiare dhe ato të
shpenzimeve gjatë zgjedhjeve për
vitet 2013-2014. Sidoqoftë, këto
raporte nuk janë marrë në konsideratë për shkak se ato janë ende
të paaudituara nga një auditor i
pavarur.

TË HYRAT QË KA DEKLARUAR
LDK-JA NGA SUBJEKTET
JURIDIKE (BIZNESE) DHE
FIZIKE (VETËM ATA QË
POSEDOJNË BIZNESE) GJATË
VITEVE 2009-2012.

LDK-ja,
58 mijë euro nga 43
subjekte juridike (biznese)
dhe fizike (40 subjekte
fizike, 3 subjekte juridike).

LDK – e madhe, por e vogël
Lidhja Demokratike e
Kosovës, në bazë të pasqyrave financiare që janë bërë publike nga
KQZ-ja, gjatë viteve 2009-2012,
ka marrë pak donacione dhe ka
dhënë pak tenderë. Kjo edhe pse
ishte në pushtet si në nivelin qendror deri më 2010 (e rikthyer në
krye të qeverisë pas zgjedhjeve
të fundit parlamentare të 2014),
por edhe në disa komuna në nivelin lokal, madje në Prishtinë ka
udhëhequr që prej pasluftës deri
në vitin 2013.
Në fushatën parazgjedhore
të vitit 2010, për dallim nga ajo
e vitit 2009, Lidhja Demokratike
e Kosovës që është partia e dytë
në vend ka paraqitur pak të hyra nga donatorë të jashtëm. Ajo
ka deklaruar shumë pak donatorë edhe gjatë viteve 2011 dhe
2012. Në raportet e auditimit të
financave të partive të publikuar
nga Komisioni Qendror Zgjedhor (KQZ), Preportr ka gjetur se
një pjesë e tyre janë biznesmenë,
por që pjesa më e madhe e tyre
nuk kanë marrë tenderë publikë.
Të dhënat nga hulumtimi i
Preportr tregojnë se shtatë kompani që kanë financuar LDK-në
kanë fituar 13 tenderë në institucione publike. Vlera e këtyre tenderëve është 419,631 euro.
Sidoqoftë, ky fakt nuk dëshmon në asnjë mënyrë për nivelin e transparencës të LDK-së
në shpenzimin e parasë publike
përkitazi me favorizimin eventual të kompanive të afërta me
këtë subjekt politik. Raportet e
audituara të KQZ-së tregojnë për
gjendjen rreth shpenzimeve dhe
të hyrave të partisë ashtu siç ka
raportuar vet subjekti politik. Në
fakt, LDK-ja ka refuzuar në vazhdimësi qasje në të dhënat financiare të kërkuara nga Preportr.
Së fundi, Zyra e Kryeministrit, e udhëhequr pikërisht nga
LDK-ja, ka nënshkruar një kontratë duke përdorur procedurë të
mbyllur tenderuese me kompaninë “Makcar”, pronë e djemve të
kryeministrit, për servisim të një
automjeti. Por, ka edhe raste siç
është ai me kompaninë “AMM”,
donatore e këtij subjekti politik,
që është favorizuar për më shumë
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Të hyrat e LDK-së (2009-2012)

2009

2010

BUXHETI

BUXHETI

2012

BUXHETI

DONACIONET

DONACIONET
1,090,00

21,306,95

KONTRIBUTET NË MALLRA
DHE SHËRBIME
10,000,00

521,079,75

DONACIONET

13,000,00

897,747,00

BUXHETI

383,728,47

375,462,88

LDK nuk ka deklaruar të
hyra nga donacionet dhe
Kontributet në mallra dhe
shërbime në vitin 2009

2011

KONTRIBUTET NË MALLRA
DHE SHËRBIME
20,071,70

KONTRIBUTET NË MALLRA
DHE SHËRBIME
5,674,80

Burimi: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), raportet financiare dhe auditimet

TË HYRAT QË KA DEKLARUAR
AAK-JA NGA SUBJEKTET
JURIDIKE (BIZNESE) DHE
FIZIKE (VETËM ATA QË
POSEDOJNË BIZNESE) GJATË
VITEVE 2009-2012.

AAK-ja,
147 mijë euro
nga 12 subjekte fizike
se një dekadë duke mbajtur monopolin me hapësirat reklamuese
në kryeqytet deri sa LDK-ja ishte
në krye të saj. Po ashtu, derisa udhëhiqte me Komunën e Prishtinës,
LDK-ja është shquar për vendime
favorizuese për kompanitë ndërtimore të afërta me këtë parti.
Pak financues për AAK-në
Natyrë pak a shumë të njëjtë
të financimit me LDK-në ka edhe Aleanca për Ardhmërinë e
Kosovës. Gjatë fushatave, këtë
parti e kanë mbështetur me mjete
anëtarë të partisë, disa prej tyre
biznesmenë si Ramiz Kelmendi
e Blerim Kuçi. Ramiz Kelmendi
ishte deputet i kësaj partie në Kuvendin e Kosovës, në mandatin e
kaluar, i cili në zgjedhjet e fundit kaloi në PDK. Blerim Kuçi në
mandatin e kaluar ka udhëhequr
me Komunën e Suharekës. Mjete
për këtë parti kanë dhënë edhe
ish-deputeti Burim Ramadani dhe
Shkelzen Jusaj, biznesmen i njohur që në zgjedhjet e fundit ishte
futur në listën e kësaj partie për
deputet, por që nuk kishte kaluar
pragun zgjedhor.
Pesë kompani që kanë financuar AAK-në kanë fituar 26 tenderë në institucione publike. Vlera
e këtyre tenderëve është 9,767,240
euro. Gjatë 4 viteve AAK ka pran
uar si donacion nga bizneset ose
pronarët e tyre 147,200 euro.
Para e madhe në mbështetje të
AKR-së

Partia e biznesmenit Behgjet Pacolli ka marrë shumë donacione, duke tejkaluar në vitin 2010
edhe partinë më të madhe në vend,
PDK-në. Në këtë vit, AKR-ja ka
marrë si donacione 425,451.43 euro, përderisa PDK-ja kishte marrë
351,734.73 euro.
Financimi i partisë së Pacollit është më specifik. Atë e kanë
mbështetur familjarë të biznesmenit - kjo në bazë të mbiemrit.
Partinë e tij e kanë mbështetur edhe njerëz nga vendi i lindjes së tij.
Preportr ka nxjerrë disa statistika nga raportet e pasqyrave financiare që kjo parti i ka dërguar
në KQZ. Në 2010, nga 195 donatorët që e kanë mbështetur AKRnë, 31 prej tyre e kanë mbiemrin
Pacolli, 6 Makolli, 2 Vitia dhe 2
të tjerë Gërbeshi.
Me 2011, nga 41 donatorët, 4
janë me mbiemrin Pacolli, 2 Makolli. Në këtë vit, AKR-ja ka marrë vërejtje nga auditori që ka pranuar mjete nga jashtë, veprim ky
që bie në kundërshtim me ligjin.
Në vitin 2012, AKR-në e kanë mbështetur 300 donatorë, 37
prej të cilëve janë me mbiemrin
Pacolli, 4 Makolli, 5 Vitia dhe 1
Gërbeshi.
Donacionet për këtë parti kanë ardhur prej nga jashtë dhe në
shuma që nuk lejohen me ligj. Kjo
ka bërë që AKR-ja në raportet e

TË HYRAT QË KA DEKLARUAR
AKR-JA NGA SUBJEKTET
JURIDIKE (BIZNESE) DHE FIZIKE
(VETËM ATA QË POSEDOJNË
BIZNESE) GJATË VITEVE
2009-2012.

AKR-ja,
128 mijë euro
nga 76 subjekte juridike
(biznese) dhe fizike (73
persona fizikë, 3 persona
juridikë)

auditimit të KQZ-së të dalë partia më me së shumti shkelje ligji.
Financuesit e AKR-së nuk kanë marrë shumë tenderë në institucione publike.
Gjashtë kompani që kanë financuar AKR-në kanë fituar 42
tenderë nga institucionet publike.
Vlera e këtyre tenderëve është
3,089,817 euro.
Gjatë katër viteve, AKR-ja
ka marrë nga subjektet juridike
dhe fizike 128,328 euro në formë donacioni.
Shkeljet e ligjit dhe ndëshkimet
e vogla
Deri në mesin e vitit 2013,
legjislacioni që rregullon financimin e partive politike nuk ka
përmbajtur asnjë dispozitë që
rregullonte financimin e partive
politike nga biznese që në të
njëjtën kohë ofrojnë edhe shërbime apo mallra për institucionet publike. Edhe pse i amandamentuar disa herë, Ligji për financimin e partive politike nuk
adreson në mënyrë të qartë marrëdhënien në mes financimit të
partive politike nga subjekte biznesi që në të njëjtën kohë ofrojnë
edhe shërbime apo mallra për institucionet publike. Partive politike u kërkohet me ligj përpilimi i
një liste të veçantë të të gjithë donatorëve që ofrojnë shërbime apo
mallra për institucionet publike,
por sipas raporteve të auditimit,
partitë nuk e përfillin një kërkesë
të tillë.
Megjithëse u punua për plotësimin e kornizës ligjore për financimin e partive politike, ligji dhe
rregullat e KQZ-së dështojnë të
adresojnë një mori çështjesh që
prekin transparencën e financave
të partive politike. Ligji, në mes
tjerash, në asnjë nga nenet e tij
nuk adreson shprehimisht çështjen
e transparencës së donacioneve
apo kontributeve tjera që marrin
individët që konkurrojnë për deputet apo asambleist gjatë fushatave zgjedhore. Ligji obligon vetëm
partitë politike që të deklarojnë
pranimin e kontributeve por nuk

e adreson një kërkesë të tillë edhe për kandidatët që garojnë për
deputet. Po ashtu, ligji parasheh
masa shumë të buta ndëshkimore për partitë politike në rast se
ato nuk u përmbahen kërkesave
ligjore. Këto masa të buta në fakt
kanë bërë që partitë politike në
vazhdimësi të shkelin normat
ligjore në fuqi.
Për c en i m t ë d i sp oz it ave
të ligjit, gjobat nuk janë edhe
shumë të mëdha: partitë politike
gjobiten 3.000 deri në 10.000
euro, kurse kandidatët për deputet dhe asambleist dhe kandidatët e pavarur gjobiten prej
500 deri në 3.000 euro.
Ligji për financimin e partive
politike specifikon në nenin 5 se
personat fizikë mund të japin për
subjektet politike jo më shumë
se dy mijë euro për një vit kalendarik, kurse personat juridikë
jo më shumë se dhjetë mijë euro.
Raportet e auditorit tregojnë se partitë politike shkelën
ligjin më së shumti në këtë nen.
Ndëshkimi për këto shkelje ligji
nuk është i madh. Duke u bazuar
në nenin 25, pika 1, të Ligjit për
parandalim e shpëlarjes së parave
dhe financimit të terrorizmit, ku
thuhet se partitë politike nuk
duhet të pranojnë kontribute në
para që tejkalojnë njëmijë (1.000)
euro nga një burim i vetëm brenda një ditë të vetme dhe bazuar në
nenin 17.7 dhe 17.8 të Rregullës
01/2008 për regjistrimin dhe veprimin e partive politike të palejuar, se për pranimin e kontributit te palejuar, kryetari i partisë ia
kthen kontributin kontribuuesit,
partitë janë detyruar që kontributet e palejuara t’ua kthejnë donatorëve.
Preportr ka siguruar një listë
të donatorëve të cilëve partitë
politike janë detyruar t’u kthejnë mjetet. Listës i prin PDK-ja,
por ka edhe parti të tjera si Lëvizja Vetëvendosje! për të cilën donatorët kanë dhënë shumëfish më
shumë mjete sesa lejohet me ligj.
Partitë politike kanë shkelur
ligjin kur kanë pranuar mjete

nga jashtë vendit që është në
kundërshtim me Ligjin për financimin e partive politike, neni
11, pika 1.1 ku thuhet: “Ndalohet ndihma financiare dhe materiale nga: 1.1. institucionet qeveritare dhe joqeveritare të huaja, si dhe personat fizikë dhe juridikë të huaj”.
Mjete nga jashtë ka pranuar
partia e Behgjet Pacollit, dhe në
vitin 2010 edhe Lëvizja për Bashkim.
Partitë politike pothuajse kurrë nuk deklarojnë se për çka dhe
ku i shfrytëzojnë mjetet e fondit
për mbështetjen e partive politike. Megjithatë, fondi përveç
që mbulon disa prej aktiviteteve
të partive politike, ai përdoret
kryesisht për t’i shlyer dënimet
që KQZ-ja i shqipton ndaj subjekteve politike kryesisht për shkelje
të ligjit gjatë fushatave zgjedhore.
Ndryshimi dhe plotësimi i parë
që i është bërë Ligjit për financimin e partive politike i ka favorizuar partitë duke ua ngritur
këtë fond nga 0.17 % të buxhetit
në 0.34 %.
Edhe mjetet që u kthehen donatorëve, të cilët kanë dhënë më
shumë se sa u lejohet me ligj, zakonisht u kthehen nga ky fond.
Ad m inist ratori i Par tisë Demokratike të Kosovës, Halil Selimi, i pati thënë Preportr se që të
gjitha mjetet që u ishte dashur t’ua
kthejnë donatorëve i kanë marrë
nga ky fond.
Fshehja e kontributeve
Mund të ndodhë që bizneset
apo pronarë biznesesh që japin
donacione për partitë politike në
formë të parave të gatshme apo
kontribute tjera në natyrë në shërbime e mallra në kohë zgjedhjesh
e shohin këtë formë të mbështetjes
si mundësi të kthimit të favoreve
dhe mbijetesës për një kohë më të
gjatë. Ky hulumtim nuk mund të
faktojë nëse bizneset apo individët
e ndryshëm që posedojnë biznese
mund të kenë qenë të detyruar në
një mënyrë apo tjetër të ofrojnë
donacione për parti të caktuara
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Të hyrat e AAK-së (2009-2012)

2009

2010

2011

2012

BUXHETI

BUXHETI

BUXHETI

BUXHETI

150,797,76

DONACIONET
3,800,00

KONTRIBUTET NË MALLRA
DHE SHËRBIME
2,700,00

150,797,76

396,899,00

153,191,00

DONACIONET
173,500,00

KONTRIBUTET NË MALLRA
DHE SHËRBIME
16,500,00

AAK nuk ka deklaruar të hyra
nga donacionet dhe kontributet
në mallra dhe shërbime në vitin
2011

DONACIONET
2,000,00

Burimi: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), raportet financiare dhe auditimet

Të hyrat e AKR-së (2009-2012)

2009

2010

2011

2012

BUXHETI

BUXHETI

BUXHETI

BUXHETI

194,811,69

DONACIONET

198,793,02

DONACIONET

DONACIONET
425,451,43

58,125,52

AKR nuk ka deklaruar të hyra nga
kontributet në mallra dhe
shërbime në vitin 2009

155,355,00

KONTRIBUTET NË MALLRA
DHE SHËRBIME
23,530,00

180,210,36

DONACIONET
38,230,00

288,070,00

KONTRIBUTET NË MALLRA
DHE SHËRBIME

KONTRIBUTET NË MALLRA
DHE SHËRBIME

2,013,00

2,815,49

Burimi: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), raportet financiare dhe auditimet

SHUMA E MJETEVE QË KANË
TEJKALUAR LIMITET E LIGJIT NË VITIN 2010

LDK
2,856.95 €
LVV
93,207.23 €
PDK
73,458.00 €

politike, posaçërisht gjatë fushatave zgjedhore, apo që të njëjtit
donatorë do të mund të përfitonin të njëjtat vlera nga tenderët
publikë nëse nuk do të financonin partitë politike.
Në fakt, ligji nuk e obligon
Zyrën për Regjistrimin e Partive
Politike dhe Certifikim pranë
KQZ-së të ndërmarrë verifikime
të plota përkitazi me saktësinë e
shpenzimeve që partitë politike
bëjnë gjatë fushatave zgjedhore
dhe deklarimeve të tyre.
Sidoqoftë, në këtë hulumtim
flitet vetëm për përfitime që kanë realizuar donatorët e ndryshëm që në raportet e audituara
financiare (2009-2012) dërguar
Komisionit Qendror të Zgjedhjeve
(KQZ) figurojnë si mbështetës të
partive politike. Duhet pasur
parasysh se një numër i madh
i kompanive dhe individëve që
mbështesin partitë politike apo
kandidatët e tyre nuk figurojnë

fare në raportet financiare të audituara nga KQZ-ja.
Një hulumtim i mëhershëm i
Organizatës ÇOHU! ka treguar
se si kompani që merren me organizime fushatash elektorale kanë
kryer shërbime për partitë e mëdha politike me pagesa që nuk arrijnë shumat mbi 5000-6000 euro,
përderisa shuma enorme parash
të gatshme janë dhënë nga vetë
zyrtarë të partive politike. Një
mënyrë tjetër që është përdorur
nga partitë politike për t’i ikur
deklarimit zyrtar të shpenzimeve gjatë zgjedhjeve është edhe realizimi i pagesave duke përdorur
kompani të treta. Kjo ndodhë ashtu që kompania e marketingut i
lëshon faturë të rregullt një kompanie të caktuar me pretendimin
se i ka ofruar shërbime por që në
fakt ato shërbime janë realizuar
ose për partinë politike ose për individët që kanë garuar për ndonjë
post politik.

Shënim: Ky hulumtim u mundësua me përkrahje nga këta donatorë:

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur
Kosovo Foundation for Open Society
Vërejtje: Të gjeturat në këtë hulumtim si dhe përfundimet e tij assesi nuk reﬂektojnë qëndrimet e donatorëve, por janë përgjegjësi e Organizatës për Demokraci, Anti-korrupsion dhe Dinjitet – Çohu, në kuadër të së cilës vepron Qendra Kosovare për Gazetari Hulumtuese.

