
AVOKIMIAVOKIMI
Më 20 janar 2004, ATRC-ja
mbajti takimin e parë nga se-
rija e saj e re "Prezentimi i
Donatorëve", ku përfaqësue-
sit e organizatave donatore
janë ftuar të paraqesin thelbin
e projekteve të tyre, misionin
e tyre, udhëzime për grante
dhe këshilla për aplikim. Këtë
muaj përfaqësuesit e Agjen-
cisë së Shteteve të Bash-
kuara për Zhvillim Ndërkom-
bëtar (USAID), ku bënin pjesë
David Black - Drejtor i Zyrës
për Demokraci dhe Qeverisje
dhe Patricia Orlowitz - Zyrtare
e Lartë për Informim Publik, si
dhe Luan Nimani nga Zyra
Amerikane në Prishtinë
(USOP), iu bashkangjitën
drejtorit të ATRC-së Kreshnik
Berisha për të paraqitur politi-
kat e ndarjes së granteve të
USAID-së dhe USOP-së.

Pjesa më e madhe e ndih-
mës financiare të USAID-it
zbatohet përmes dy partne-
rëve të saj implementues:
Instituti Kombëtar Demokratik
(NDI), i cili punon kryesisht
me grupe të pavarura, por
edhe me disa OJQ, si dhe
Projekti i OJQ-ve Kosovare
për Avokim (KNAP), i cili
ofron asistencë përmes Qen-
drës për Trajnime dhe Burime
në Avokim (ATRC) dhe Fon-
dacionit për Iniciativa Demo-
kratike (FDI). NDI-ja promo-
von një sistem politik ku të gji-
thë njerëzit e Kosovës mund
të shprehin vetveten në më-
nyrë demokratike dhe KNAP-i
synon përkrahjen e OJQ-ve
që merren me avokim dhe po-
litika publike.

Grantet pa konkurs duhet të
jenë në përputhje me strateg-
jinë pesë-vjeçare të USAID-it,
e cila fokusohet në institucio-
net afat-gjata dhe në asisten-
cën për ngritjen e kapacitetve
(strategjia mund të gjendet në
faqen e internetit
http://www.usaid.gov/mis-
sions/kosovo/pdf/kosovo_stra
tegy_final.pdf).
Black ofron këshilla për OJQ-të
"Nëse propozimi juaj refuzo-

het, përpiquni
ta kontaktoni
donatorin dhe
ta pyesni se
pse është refu-
zuar; ndonjë-
herë është
diçka e thjesh-
tëqë mund të
përmirësohet
si formati apo
nevoja e para-
qitjes në kon-
tekstin e syni-
mit specifik të
donatorit," tha
Black. Ai tha se
arsyet e dona-
torit për refuzi-
min e granteve
n d r y s h o j n ë :
mund të jetë e
lidhur me vitin fiskal, sa të
holla i kanë të disponueshme
për ta dhe shumë faktorë të
tjerë. Ai sugjeroi që OJQ-të të
komunikojnë me donatorët
për të zbuluar se pse është
refuzuar propozimi.

Black, sugjeroi që OJQ-të të
jenë më "të sinqerta" mbi do-
natorët e ndryshëm tek të ci-
lët ata aplikojnë. Donatorët e

dinë gjithmonë se OJQ-të do-
rëzojnë propozime tek dona-
torë të ndryshëm, tha Black.
"Mendoj se OJQ-të frikëso-
hen t'i përmendin vendet e
tjera ku kanë aplikuar", tha ai.
"Përkundrazi, më me dëshirë
do të shikoja një letër e cila
thotë, jam duke e dorëzuar
grantin tek këta donatorë të
tjerë. Pastaj unë mund të
thërras dhe shoh nëse ata
janë duke ju financuar plotë-
sisht apo pjesërisht. Përn-
dryshe, nuk e di nëse projekti
juaj është financuar më herët
apo jo."  Ai e theksoi rëndë-
sinë e përcaktimit për vetëm
një çështje në projekt propo-
zim.

Grantet Plotësuese
Vetëm OJQ-të vendase mund
të aplikojnë në programet e
Zyrës Amerikane për fonde
deri në shumën $24,000 të ci-
lat nuk i mbulojnë shpenzimet
administrative. Megjithatë, dy
grante nuk mund të shkojnë
tek e njëjta organizatë përveç
se në rastet e veçanta kur ak-
tiviteti konsiderohet përparësi
nga Zyra Amerikane. Sipas
Nimanit, Zyra Amerikane in-
teresohet veçanërisht për
projekte lidhur me rolin e
gruas në shoqërinë Koso-
vare, të drejtat dhe barazinë
gjinore; përmirësimi i statusit
të komunitetit të pakicave në
Kosovë, të drejtat e njeriut
dhe arsimimi; zhvillimi i me-
diave dhe qarkullimi i lirë i in-
formatave; si dhe mbështetja
e fushatave të cilat ndikojnë
në pjesëmarrjen më të lartë të
votuesëve.
Grantet për Projekte Rajonale
Fondet për projekte rajonale
mund të sigurohen përmes
zyrës rajonale të USAID-it në
Budapest ose Trustit Ballka-
nik për Demokraci, një fond i
përkrahur nga USAID-i dhe
donatorë të tjerë, tha Black.

Për më shumë informata
rreth serisë "Prezentimi i Do-
natorëve", shih faqen 4 ose
kontakto ATRC-në.
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USAID fillon programin e ATRC-së
"Prezentimi i donatorëve"

David Black nga USAID dhe Luan Nimani nga Zyra Ame-
rikane prezentoi politikat e saj për dhënien e granteve në
prezentimin e parë të donatorëve më 20 janar në ATRC. 

USAID
Telefoni: +381 (38) 243 673
E-mail: kosovoinfo@usaid.gov
www.usaid.gov/missions/kosovo
USAID Budapestit: +36 (1) 475 4604

Fondacioni për Iniciativa Demokratike 
Telefoni: +381 (390) 24 068
E-mail: fdigjakova@hotmail.com

Instituti Kombëtar Demokratik 
Personi kontaktues: Heather Kashner
E-mail: heather7848@yahoo.com
http://www.ndi.org/worldëide/cee/ko-
sovo/kosovo.asp 

Zyra Amerikane në Prishtinë
Telefoni: +381 (38) 549 516
E-mail: nimanild@state.gov
http://www.usofficepristina.usia.co.at/ 

Trusti 
Ballkanik: 
Telefoni: +381 (11) 636 839
E-mail:  balkantrust@gmfus.org
http://www.gmfus.org/
Për udhëzime të granteve
http://www.uzuvrh.hr/BTD%20Applica-
tion%20Guidelines.doc 

NË KËTË NUMËR

OJQ ndimon serbët për të
kërkuar të drejtat e tyre

NGJARJET E ARDHSHME

2
OJQ-të dikutojnë pjesë-
marrjen publike 2
Mbi FDI-në: përkrahje
për OJQ-të 3
Mundësi për punë me
World Learning 2
OJQ-ja rinore Yjet edu-
kon Studentët 3
Shoqata rekomandon
Eko-taksën 3
Zdrukthtarët bashkohen
dhe kërkojnë standarde 3
OSB nxit transparencën
e partisë politike 4

Prezentimi i donatorëve:
Fondacioni për Iniciativa
Demokratike - FDI
................18 shkurt, 13:00.

Sharri Net feston
dy-vjetorin e ekzistencës
................16 shkurt, 12.00.

Artikull i huazuar: Eks-
pertët avokojnë për
ndryshime në 
politikën fiskale

4

KONTAKT INFORMATAT "Nëse projekti
juaj është refuzuar, pye-

teni donatorin për arsyen
e refuzimit."

"Është në favorin tuaj të jeni
të sinqertë rreth donatorëve
të tjerë tek të cilët aplikoni."
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Komiteti për Mbrojtjen e të
Drejtave të Njeriut, një OJQ
e cila vepron kryesisht në
rajonin e Obiliqit që nga viti
1999, promovon të drejtat e
minoriteteve që jetojnë në
Kosovë, veçanërisht mino-
ritetit Serb. Ata filluan në
Janar projektin e tyre të
quajtur "Integrimi përmes
Arsimimit dhe Mbrojtjes së
të Drejtave të Njeriut".

Projekti synon të ngrejë
vetëdijen e minoritetit Serb
mbi të drejtat e tyre për pje-
sëmarrje në procesin e ven-
dim-marrjes në komunat e
tyre. Për të arritur këtë, për-
faqësuesit e organizatës do
të vizitojnë komunitetet
vendase siç janë Babin
Most, Miloševo, Plemetino,
Janjina Voda dhe Crkvena
Vodica (të gjitha në komu-
nën e Obiliqit) për të më-
suar më shumë rreth pro-
blemeve me të cilat ballafa-
qohet komuniteti i tyre.
"Përmes këtij projekti, do të
përpiqemi t'u përgjigjemi
pyetjeve si "kush dhe si?"
dhe "ku dhe kur" tha Boban
Stankovic përfaqësues nga

Komiteti për Mbrojt-
jen e të Drejtave të 
Njeriut. Komiteti pla-
nifikon t'u tregojë qy-
tetarëve se ata i kanë
zgjedhur këta zyr-
tarë, prandaj ata
kanë të drejtë të
bëjnë kërkesa lidhur
me të ardhmen e tyre
dhe të marrin pjesë
në procesin e ven-
dim-marrjes.

Komiteti ka vlerë-
suar se qytetarët nuk
janë të njoftuar me të drejtat
e tyre, nuk e dinë se ku të
ankohen dhe nuk e kup-
tojnë marrëdhënien e tyre
me qeverinë. Problemi
është thelluar më tepër,
pasi që këtij komuniteti i
mungojnë komitetet speci-
fike (si p.sh. Komiteti për
Komunitete dhe Komiteti
për Ndërmjetësim) për të
ndërhyrë në nivel komunal;
këto komitete është dashur
themelohen nga komuniteti
Serb sipas rregullores
2000/45.

Qytetarët e pakënaqur me
punën e institucioneve dhe

deputetëve kanë shprehur
interesim në mbajtjen e de-
bateve publike për t'i shqyr-
tuar këto çështje. Në këto
debate, përfaqësuesit e Ko-
mitetit do t'i njoftojnë qyteta-
rët me rregulloren 2000/45
dhe statutin e komunës. Në
çdo diskutim përfaqësuesit
nga komuniteti do të para-
qesin çështjet e rëndë-
sishme për ta. Komiteti atë-
herë do të përcaktojë për-
parësitë dhe t'ia dërgojë ato
Kuvendit për shqyrtim. Ko-
miteti ka ftuar një deputet
Serb nga Kuvendi Kosovar
për ta këshilluar komunën.
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OJQ-ja i shpjegon minoritetit serb të drejtat e tyre 

Përfaqësuese nga Komiteti për Mbrojtjen e të
Drejtave të Njeriut përgatisin diskutimin për
ngritjen e vetëdijes, si pjesë e projektit të tyre
“Integrimi përmes arsimit dhe mbrojtjes së të
Drejtave të Njeriut.

Instituti Kosovar për Ligjin
Jofitimprurës (IKDO) orga-
nizoi një diskutim publik mbi
"Pjesëmarrjen Publike në
Vendim-marrje", ku morën
pjesë përfaqësuesit nga
Asociacioni i Komunave
dhe komuniteti i OJQ-ve.
Diskutimi kishte të bëjë
kryesisht me demokratizi-
min dhe politikat publike.

Drejtoresha i IKDO-së
Gjyljeta Mushkolaj i njoftoi
pjesëmarrsit me procesin e
hartimit për rregulloren e
pjesëmarrjes publike duke
shfrytëzuar Gjakovën si
model fillestar. Ajo e theksoi
nevojën për bashkëpunim
mes komunave dhe shoqë-
risë civile për ngritjen e efi-
kasitetit të punës së kuven-
dit.

Aktualisht,
zyrtarët të ci-
lët nuk e zba-
tojnë rregullo-
ren duke dës-
htuar kështu
t'i përmbushin
detyrimet e
tyre nuk mund
t'u nënshtro-
hen sanksio-
neve të para-
para me rre-
gullore për
shkak të kom-
petencave të kufizuara ko-
mentoi kryetari i komunës
së Vushtrrisë Muharrem
Shabani.

Era Gjurgjeala, përfaqë-
suese nga Instituti Kosovar
për Kërkime dhe Politika
Zhvillimore (KIPRED), tre-

goi për përvojat e saj derisa
po mbante intervista në ko-
munën e Podujevës ku pati
mjaft vështirësi për qasje
në dokumentet zyrtare. Ajo
propozoi që përfaqësuesit e
komunës të themelojnë një
zyrë speciale për koordini-
min e informatave publike.

OJQ-të diskutojnë Rregulloren e Pjesëmarrjes Publike
Pjesëmarrësit kërkojnë themelimin e Zyrës Informative

Gjyljeta Mushkolaj, Drejtoreshë e Institutit Kosovar për të
Drejtën e OJQ-ve (IKDO), udhëheq diskutimin publik mbi
"Pjesëmarrjen Publike në Vendimmarrje", në ATRC.

Kush i financon projektet e 
paraqitura në “Avokimi”?

Fondacioni për Iniciativa Demo-
kratike në Gjakovë, vendndodhje
strategjike e së cilës i mundëson
asaj të ketë qasje në zonat e negli-
zhuara historike, është një institu-
cion i çertifikuar nga USAID-i, e
cila ofron fonde për OJQ-të Koso-
vare dhe shoqatat të cilat synojnë të
themelojnë një shoqëri të hapur
dhe tolerante duke mbështetur pro-
jekte dhe fushata avokimi. Proje-
ktet e mbështetura nga FDI pro-
movojnë përgjegjshmëri dhe tra-
nsparencën; përfshirjen e minorite-
teve dhe grave; dhe programe arsi-
mi dhe trajnimi në avokim, me-
naxhim dhe vetëdijësim gjinor. Për
më shumë informata rreth FDI-së
dhe programeve të tyre për grante,
ju lutem shkruani në
fdigjakova@hotmail.com.

World Learning do të themelojë një
zyrë për Programin e Trajnimit të
Pjesëmarrësëve në Prishtinë të fi-
nancuar nga USAID-i. Prej dt. 15
deri më 26 shkurt - ata do të punë-
sojnë katër persona vendas për të
punuar në këtë program: një Me-
naxher/e Programi, një Asistent/e
Programi, një Përgjegjës/e për Ad-
ministratë/Financa, një Asistent/e
Administrativ/e (për përshkrimin e
punës ju lutem kontaktoni ATRC-
në). Nëse jeni të interesuar, ju lutem
kontaktoni Colin Davies colin.da-
vies@worldlearning.org. Më shumë
informata rreth World Learning
mund të gjeni në www.worldlear-
ning.org/ptp-e.

World Learning
themelon Zyrën në

Prishtinë

Derisa kemi mjaft
njerëz në këtë vend, të

gatshëm për të luftuar për
të drejtat e tyre, do të qu-

hemi demokraci.
-Roger Baldwin 

Konkurs për punë 
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"Yjet e Galaktikës", një
OJQ e të rinjve që merret
me ngritjen e vetëdijes tek
të rinjtë rreth çështjeve si
droga, SIDA, prostitucioni,
trafikimi i femrave dhe fëmi-
jëve, iniciativa paqësore,
toleranca dhe mirëkuptimi
ndëretnik, filloi projektin e
quajtur "Parandalimi i Dhu-
nës dhe Drogës në
Shkolla". Ata planifikojnë të
organizojnë debate publike
në shkollat fillore dhe të
mesme të Mitrovicës të cilat
do të ndiqen nga mësuesit,
nxënësit dhe prindërit.

Qëllimi i projektit është

hartimi i një rregul-
loreje mbi këto
çështje dhe të for-
mojë grupe
brenda shkollës të
përbëra nga një
prind, një profesor
dhe një student i
cili do të merret
me çështjet psiko-
logjike me të cilat
është marrë më
parë pedagogu.
Ata planifikojnë të
mbajnë dymbëdh-
jetë debate brenda
gjashtë muajve.

Nga këto debate
ata shpre-
sojnë të da-
lin me reko-
mandime të
cilat mund
t'ia paraqesin Minis-
trisë së Arsimit. Një
grup ekspertësh i
përbërë nga një eks-
pert ligjor, një përfa-
qësues i Drejtorisë
së Arsimit dhe një
mësues do të marrë

pjesë në çdo debat. Projekti
do të zbatohet në bashkë-
punim me kanalin televiziv
vendor TV Mitrovica. Për-
veç diskutimeve, "Yjet" do
të themelojnë një klub de-
bati me studentët lidhur me
të njëjtat tema.
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"Yjet" trajtojnë çështjet e studentëve në shkolla

Migjen Abrashi, drejtor i Yjeve të Galaktikës, i tre-
gon pajisjet të cilat ata i përdorin për të prodhuar
radio programe për ngritjen e vetëdijes mbi pi-
rjen e duhanit, drogës, kontracepcionit dhe
çështjeve të tjera me interes për rininë.

Asociacioni i zdrukthtarëve
inicoi projektin e quajtur
"Made in Kosova" në shta-
tor të vitit 2003, që synon të
promovojë produktet e
zdrukthtarisë vendore. Pro-
jekti ka tri objektiva:
"Të përcaktojë standarde
për lëndën e parë në
zdrukthtari; "Të iniciojë
bashkëpunimin mes aso-
ciacioneve dhe kompanive

të mëdha të biznesit;
dhe "Të përmirësojë
marketingun.

Asociacioni i zdrukth-
tarëve synon të formojë
një marrëveshje mes të
gjitha asociacioneve
për të themeluar një
sindikatë e cila merret
kryesisht me interesat
e zdrukthtarëve. Aso-
ciacioni vazhdimisht
përpiqet të bashkëpunojë
me kompanitë për përpu-
nimin e drurit në Kosovë
siç janë Lesna në Prish-
tinë, Dugllas në Podujevë,
Ukaj në Pejë dhe Brovina
në Gjakovë.
Asociacioni ka krijuar një

marrëdhënie me Mbësh-
tetjen e Biznesit Kosovar
(KBS) dhe Ministrinë e
Tregtisë dhe Industrisë në
Qeverinë e Kosovës. Kjo
ministri është ngarkuar

me hartimin e draftit për
standarde dhe në të njëjtën
kohë do të avokojë për ta-
time më të ulëta në lëndën
e parë. KBS-i do të ofrojë
asistencë teknike përmes
këshilltarëve nga Amerika
dhe ekspertëve në indus-
trinë e drurit.
Asociacioni i zdrukthtarëve

është themeluar menjëherë
pas luftës. Ai përbëhet nga
bizneset e shkatërruara
nga lufta të cilët dëshironin
një fillim të ri.

Asociacioni i Zdrukthtarëve i bashkon asociacionet e tjera dhe kërkon standarde 

Zdrukthtarët vendorë punojnë për të
rindërtuar bisneset e tyre pas luftës.

Yjet e Galaktikës mbajnë edhe trajnime për
ta bërë mësimin më kreativ për nxënësit e
shkollës fillore.

Shoqata e ekologëve avokon për
“Taksa ekologjike për mjedis më të
mirë,” përmes posterëve si ky.

Shoqata e Ekologëve, një OJQ
mjedisore nga Peja, që merret
me probleme ekologjike inicioi
një projekt në janar të vitit 2004
që synon të rregullojë taksat
ekologjike. Kjo "eko-taksë" do të
zbatohet në çdo litër të deriva-
teve të naftës të importuara në
Kosovë. Të hollat nga kjo taksë
do të investohen në themelimin
e Fondit për Ekologji në nivel
qëndror dhe në hapjen e zyrës
brenda Ministrisë së Mjedisit
dhe Planifikimit Hapësinor, që
do t'i menaxhojë këto të holla si
dhe projektet e reja për mjedi-
sin.

"Deri tani projektet e vogla
afatshkurta mund të kenë pasur
disa efekte kozmetike, por në
tërësi kanë patur një ndikim të
vogël në përmisimin e situatës
ekologjike" theksoi Muhamet
Kelmendi përfaqësues nga Sho-
qata e Ekologëve. Kjo taksë, për
shembull, do t'i shfrytëzonte
mjetet për të krijuar një fonda-
cion nga i cili niveli qendror
mund të hartojë projekte stra-
tegjike, të mëdha dhe afatgjata
për çrrënjosjen e substancave
helmuese nga termoelektrana
apo për pastrimin e lumit Sit-
nica.

Faza e parë e projektit të tyre
synon të ngrejë vetëdijen qyte-
tare përmes posterëve, fletush-
kave, videoklipeve dhe progra-
meve kontaktuese në radio.
Gjatë fazës së dytë, asociacioni
do të vizitojë të gjitha OJQ-të
mjedisore Kosovare, paraqesë
projektin e tyre dhe ftojë pjesë-
marrjen e OJQ-ve në tryeza të
rrumbullakëta në nivel rajonal.
Pjesëmarrësit e diskutimit do të
jenë përfaqësues nga Ministria
e Mjedisit dhe Planifikimit Hapë-
sinor dhe Oda Ekonomike, eks-
pertët ekonomikë dhe ligjorë,
qytetarët, media, përfaqësuesit
nga partitë politike dhe OJQ-të e
tjera, organizatat do t'i dorë-
zojnë rekomandimet e tyre në
Kuvend ashtu që ato të mund të
hartojnë një ligj të veçantë ose t'i
shtojnë amendamente ligjit ek-
zistues për Planifikimin Hapësi-
nor, varësisht nga vendimi i ko-
mitetit legjislativ. I tërë projekti
pritet të zgjasë tre muaj.

Shoqata e Ekologëve
avokon për Eko-Taksën 
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Dogana dhe TVSH-ja në importimin e pajisjeve po pengojnë investimet e huaja
Përgjegjësia për caktimin e
tatimeve dhe taksave, të ci-
lat nuk po favorizojnë inves-
timet e jashtme është në
kompetencë të UNMIK-ut
dhe Këshillit Ekonomik Fis-
kal, tha Muhamet Mustafa,
kryetar i Institutit "Riinvest".
Sipas tij, ndikim të konside-
rueshëm në politikën fiskale
kanë vlerësimet e Bankës
Botërore dhe Fondit Mone-
tar Ndërkombëtar.
Mustafa tha se për korrigji-
min e politikës fiskale inicia-
tiva duhet të jetë nga Qeve-
ria, Kuvendi dhe nga sho-
qëria civile, në mënyrë që
të bëhet një presion kons-
truktiv për të ndryshuar po-
litikën fiskale.
Sipas tij qeveria ka qenë e
interesuar ta ndryshojë këtë
politikë dhe për këtë qëllim i
ka dërguar UNMIK-ut dhe
FMN-së propozime në
formë të shkruar dhe të ar-
gumentuar. Praktika e pre-
sionit ndaj këtyre institucio-
neve për të ndryshuar tati-
met dhe taksat në favor të
investimeve dhe krijimit të
punësimit, sipas drejtuesit
të "Riinvest-it", duhet të
vazhdojë edhe në të ardh-
men. 
Ai tha se sipas vlerësimeve
të këtij instituti, nëse UN-

MIK-u ul taksat në importi-
min e pajimeve për inves-
time, buxheti do të humbte
rreth 10 milionë euro, që
është e përballueshme për
Kosovën.
Sipas tij, ndryshimet parë-
sore që duhet të bëhen në

politikën fiskale janë ato që
ndikojnë në uljen e çmimit
të investimeve. Ai përmendi
uljen e normës së doga-
nave dhe TVSH-së për pa-
jisje, në mënyrë që të bë-
hen investime dhe të rritet
shkalla e punësimit.
Ai tha se çështje prioritare
është edhe ulja e tatimit për
lëndët e para që po e rrezi-
kon rritjen e agrobiznesit
dhe prodhimit të ushqimit
në Kosovë.
Politika e tatimeve dhe tak-
save identifikohet si njëra
nga pengesat kryesore në
Kosovë për inkurajimin e in-

vestimeve të jashtme, të ci-
lat gjenerojnë vende të lira
të punës. Kosova është
vendi i vetëm në rajon që
aplikon dogana për lëndët e
para që përdoren në pro-
dhim dhe për importimin e
makinerisë që përdoret për
instalimin e investimeve të
reja.
Norma e doganës në Ko-
sovë është 10 për qind për
të gjitha produktet, duke llo-
garitur se kjo tarifë është e
njëjtë për importimin e vetu-
rave, por edhe për importi-
min e ambalazhit për pro-
dhimin e qumështit.
Kohë më parë Qeveria e
Kosovës i ka dorëzuar një
projekt UNMIK-ut me të ci-
lin kërkohej ulja e doganës
për lëndë të parë dhe pa-
jisje për investime nga 10
për qind sa është tani, në 2
për qind.
Ky propozim është kun-
dërshtuar me arsyetimin se
sistemi dytarifor i doganave
krijon mundësi më të më-
dha për korrupsion dhe
keqpërdorime. Këtë arsye-
tim e ka kundërshtuar Qe-
veria duke konstatuar se
dyshimet për korrupsion
nuk mund të vazhdojnë të
mbajnë peng zhvillimin eko-
nomik.

Muhamet Mustafa,
kryetar i institutit

"Riinvest", tha se për ko-
rrigjimin e politikës fiskale
duhet të bëjë presion kons-
truktiv si Qeveria, Kuvendi
ashtu edhe shoqëria civile.

Misioni i OSBE-së në Kosovë parashtron masa
për të rritur transparencën e partive politike 

Artikull i huazuar: Zëri

Harri Holkeri, Përfaqësuesi
Special i Sekretarit të Përg-
jithshëm në Kosovë, ka
nënshkruar një urdhëresë
administrative në 20 janar
2004, e cila parasheh rre-
gulla për të përmirësuar
transparencën dhe raporti-
min financiar nga partitë po-
litike.
Partitë politike duhet të pa-

raqesin raportet vjetore fi-
nanciare 2002 dhe 2003
deri kah fundi i shkurtit.
Specifikisht, partitë duhet të

raportojnë të gjitha kontribu-
tet mbi 1,500 Euro, të gjitha
shpenzimet mbi 10,000
Euro dhe të caktojnë një
person kontakti për financa.
Përveç kësaj, partitë duhet
të mbajnë evidencë finan-
ciare për një afat pesë-vje-
çar.

Auditimi i raporteve do të
bëhet nga Zyra e Regjistri-
mit të Partive Politike pranë
OSBE-së, e përbërë nga tre
ekspertë ndërkombëtarë
auditimi. Nëse raportet nuk

janë të arkivuara si duhet,
gjobat do të vlerësohen si-
pas formulës së caktuar në
urdhëresë.

Raportet financiare të par-
tive do të jenë të dispo-
nueshme për publik me qël-
lim të hetimit të parregull-
sive në raportimin financiar.

Për tekstin e plotë shih fa-
qen e OSBE-së në internet:
http://www.osce.org/news/g
enerate.php3?news_id=381
6. 
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