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Udhëzues për gazetari hulumtuese të bazuar në dokumente në Kosovë

awrence Marzouk është redaktor i lajmeve në
gazetën britanike The Argus, me seli në
Brighton. Për tre vite me radhë ka punuar si
gazetar dhe redaktor i Rrjetit Ballkanin për Gazetari
Hulumtuese në Kosovë.
Ka një dekadë përvojë pune në gazetari, si gazetar dhe
redaktor i gazetave më të rëndësishme rajonale në Britani të Madhe, dhe ka kontribuar me lajme, hetime
dhe kolumne në gazetat më të mëdha britanike.
Ai i ka ndihmuar gazetës së parë të tij në fitimin e shpërblimeve mbarëkombëtare britanike me punën e
kryer në raportimin e bombardimeve në Londër në korrik të vitit 2005.
Lawrence ka qenë dy herë në listën e ngushtë për shpërblimin e reporterit rajonal të vitit për punën e kryer
në zbulimin e skandaleve në sektorin publik në Britani, përfshirë këtu edhe zbulimin e konflikteve të interesit dhe shpenzimeve të pamatura nga institucionet
shtetërore, të gjitha përmes analizimit dhe publikimit
të dokumenteve të marra në bazë të ligjit të aplikueshëm për lirinë e informimit.
Në vitin 2009, ai filloi punën në Rrjetin Ballkanik të
Gazetarisë Hulumtuese në Kosovë, si redaktor i
gazetës së vetme në gjuhën angleze në vend, Prishtina
Insight, si dhe duke lansuar portalin e ri të gazetarisë
hulumtuese - Gazeta Jeta në Kosovë.
Hetimet që ai i ka realizuar në fushën e korrupsionit
të nivelit të lartë kanë rezultuar me aktakuza
ndërkombëtare dhe vendore ndaj zyrtarëve të lartë,
përfshirë këtu edhe ministra aktualë.
Në vitet 2010 dhe 2011, ai ka fituar shpërblimin e vitit
për hetimin më të mirë kundër korrupsionit, që jepet
nga Programi Zhvillimor i Organizatës së Kombeve të
Bashkuara.
Lawrence është autor i doracakut Ndiq Gjurmët Nëpër
Letra, i cili është një udhëzues për zhvillimin e gazetarisë hulumtuese të bazuar në dokumente në Kosovë.
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Autor:
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Ky libër shpërndahet falas dhe nuk është për shitje.
© Të gjitha të drejtat e siguruara. Asnjë pjesë nga ky publikim nuk mund të
riprodhohet ose ritransmetohet në ndonjë formë, mënyrë tjetër, elektronike,
mekanike, fotokopje, ose inçizim tjetër, apo kopjuar në ndonjë sistem tjetër të
natyrë së ndryshme, pa autorizim nga autori dhe botuesi, kërkesa e cila duhet
drejtuar botuesit.
Qëndrimet e prezantuara i përkasain vetëm autorit dhe kontribuesit.

Mirënjohjet:
Falënderim: Duam të falënderojmë Gresa Musliun për punën e saj të
zellshme në realizimin e hulumtimeve për këtë udhëzues dhe për
disponimin e saj të mirë, përkundër përballjes së përditshme me një
burokraci të rreptë.
Jemi jashtëzakonisht mirënjohës ndaj Free Press Unlimited, të cilët,
si financues të këtij projekti kanë bërë të mundur jo vetëm këtë udhëzues, po edhe shumë prej hulumtimeve në të cilat bazohet ky.
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Hyrje

Ka kaluar koha kur të vetmet gjëra që u duheshin reporterëve për të kryer punën e
tyre ishin një fletore, një laps i mprehur dhe përkushtimi i palëkundur.

Të gjithë ata që duan të zbulojnë keqpërdorimet duhet të dinë se si të përcjellin
gjurmët nëpër letra, e kjo nënkupton njohuri të thukëta të ligjeve që mbulojnë
punën e mediave, shkathtësi në punën në internet dhe aftësi për të menaxhuar
sasi të mëdha dokumentesh.
Gazetarët duhet ta dinë si të nxjerrin dokumente nga institucionet që mëtojnë t’i
fshehin ato, duke i shfrytëzuar ligjet që garantojnë ‘të drejtën për të ditur’, por
edhe se si të gjejnë raporte publike, shumica prej të cilëve tani mund të gjenden
edhe në internet.
Njohja e detajuar e Google dhe aplikacioneve tjera të kërkimit në internet është po
ashtu e domosdoshme.
Raportuesit të cilët nuk mund të ndjekin gjurmët nëpër letra përtej kufijve
shtetërorë shumë shpejtë do ta kuptojnë se kërkimi i së vërtetës për ta ka marrë
fund.
Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese në Kosovë gjatë tërë kohës ka dëshmuar
se si dokumentet publike mund të ndihmojnë në zbulimin e keqpërdorimeve.
Kosova ka legjislacion mbi lirinë e informimit që reporterëve u mundëson hulumtime të pafund në këtë fushë të frytshme dhe, edhe pse disa organe publike çalojnë në implementimin e tij, janë të shumta dokumentet të cilat mund t’i sigurojnë
të gjithë ata që kanë vullnet për të negociuar me burokracinë frustruese.
Reporterët që nuk i ndjekin të gjitha shtigjet e mundshme jo vetëm që ia mohojnë
vetes disa mënyra të rëndësishme për zbulimin e korrupsionit dhe keqpërdorimeve,
por edhe i pengojnë të tjerët në ndjekjen e shtigjeve të tilla.
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Ndonëse të gjitha mjetet e përmendura më sipër ende janë pjesë e aparaturës së
gazetarëve, epoka e internetit e bën të domosdoshëm përdorimin e mjeteve shumë
më moderne.
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Sa më shumë që organizatat mediale ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të ditur,
aq më shumë institucionet publike do të detyrohen t’i zbatojnë ligjet të cilat shumë
zyrtarë të të njëjtave do preferonin të mos ekzistonin fare.
Reporterët nuk duhet t’i harrojnë metodat e tyre të vjetra, zhvillimin e kontakteve
dhe parashtrimin e pyetjeve të vështira, por ata nuk mund ta kryejnë punën e tyre
si duhet në rast se nuk pajisen me veglat dhe mjetet e shekullit XXI.
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Këshillë: njihni ligjet më mirë se sa zyrtarët të cilëve u
drejtoheni. Nëse nuk i njihni ato sa duhet, ata do të arrijnë që ta eskivojnë me lehtësi kërkesën tuaj.

TOP TIP

TOP TIP

L

LIGJI MBI QASJEN NË DOKUMENTE ZYRTARE
ë GJITHA dokumentet në të GJITHA formatet që krijohen nga një shërbyes
civil apo nga një politikan gjatë kryerjes së detyrave të tyre duhet të vihen në
dispozicion të opinionit publik, me disa përjashtime.
Kjo do duhej të përfshijë çdo gjë, që nga faturat e ministrave e deri tek dokumentacionet e tenderit, megjithëse në realitet institucionet hezitojnë të nxjerrin të
dhënat e ndjeshme edhe pse janë të obliguar ligjërisht ta bëjnë këtë.
Ligji për Qasjen në Dokumente Publike ka hyrë në fuqi në nëntor të vitit 2010 dhe
garanton qasje në të gjitha dokumentet zyrtare, me disa përjashtime.
Ky është ligji më i rëndësishëm për të gjithë gazetarët që kërkojnë informata.
Ky ligj është i aplikueshëm për të gjitha institucionet shtetërore, nga ministritë,
agjencitë dhe gjykatat, si dhe për të gjitha dokumentet zyrtare, nga korrespondencat e deri tek raportet e brendshme.
Këto dokumente nënkuptojnë edhe "tekste të shkruara apo të shtypura, harta,
orare, fotografi, vizatime, skica, materiale pune të ruajtura në formë magnetike
apo elektronike si me tingull apo me zë".
Aplikuesve u lejohet të shikojnë dokumentet origjinale ose t’i fotokopjojnë ato për
ndonjë pagesë të vogël.
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igjet e Kosovës ofrojnë qasje të gjerë në dokumentet zyrtare.
.
Edhe pse zbatimi i ligjeve është paksa i mangët dhe procesi për marrjen e informatave nuk është mirë i definuar dhe shpesh është shumë i mundimshëm,
ka mundësi që puna të kryhet me sukses.
Megjithatë, për të qenë të suksesshëm në këtë kuptim, gazetarët apo hulumtuesit
duhet të njohin mirë ligjet relevante dhe mjetet përkatëse juridike në rast se vërejnë mospajtueshmëri me ligjet.
Zyrtarët shpesh tentojnë që kërkimin tuaj ta bëjnë më të vështirë, por nëse tregoheni këmbëngulës do të mbeteni të habitur me dokumentet të cilat mund t’i nxirrni nga ta.

KAPITULLI NJË

Kosova: Platforma Ligjore
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1: Dini se çfarë po kërkoni. Ia vlen të kryhet një hulumtim
paraprak për të kuptuar se cilët dokumente janë ruajtur dhe
se si titullohen ata, në mënyrë që të mund të kërkoni informatat e sakta. Kjo ua bën më të vështirë zyrtarëve humbjen e kohës kot.
2: Ligji është tejet i qartë: edhe kur përjashtimi mund të zbatohet për një pjesë të dokumentit të cilin ju e keni kërkuar,
atëherë duhet të lëshohet i tërë dokumenti ndërsa pjesët në
fjalë duhet të fshihen. Këtë duhet ta bëni të qartë nëse ndonjë
zyrtar tenton që t’ju mohojë qasjen në dokumente të tilla.
3: Testet e interesit publik kanë të bëjnë me të gjitha përjashtimet (neni 12.2). Mos u tërhiqni, por përpiquni të
vërtetoni se ‘zbulimi i informatave është në interes publik.’
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TOP TIP

1) Çdo aplikues do të ketë të drejtën t’i qaset dokumentacionit zyrtare.
Kufizimi i kësaj të drejte do të bëhet në mënyrë të matur, dhe vetëm me
qëllim të mbrojtjes së:
2) sigurisë kombëtare, marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të mbrojtjes;
3) sigurisë publike;
4) parandalimit, zbulimit dhe hetimit të aktiviteteve kriminale;
5) hetimeve disiplinore;
6) inspektimit, kontrollit dhe mbikëqyrjes nga institucione publike;
7) të drejtës për fshehtësi private dhe interesa të tjera private, të mbrojtura
me ligj;
8) biznesit dhe interesave të tjera ekonomike;
9) politikave shtetërore, monetare dhe valutore;
10) barazisë së palëve në procedurë gjyqësore dhe administrimit efikas të
drejtësisë;
11) mjedisit;
12) shqyrtimet në mes apo përbrenda institucioneve publike lidhur me
studimin e një rasti.
Mungesa e definimit të qartë të përjashtimeve do të jetë me siguri temë e diskutimit ligjor në të ardhmen, sepse institucionet do të tentojnë gjithsesi të fshehin informacione turpëruese duke shfrytëzuar ndonjë prej pikave më sipër.
Aplikuesit duhet t’i kthehet përgjigje brenda shtatë ditësh. Nëse përgjigjja është negative, aplikuesi mund të paraqesë ankesë në institucione brenda 14 ditësh. Në rast
dështimi të kësaj ankese, çështja mund të çohet tek Ombudspersoni ose në gjykatë.
Implementimi i këtij ligji mbetet ende në nivel të ulët, veçanërisht në kuptim të procedurave administrative, por BIRN-i e ka shfrytëzuar atë në mënyrë mjaft efektive.
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Përjashtimet këtu janë të definuara jo mirë, por përfshijnë këto:

Ndërkohë që Ligji për Qasje në Dokumente Publike është i aplikueshëm për të gjitha
institucionet shtetërore, shumë prej tyre kanë ligje të veçanta, të cilat diktojnë qasjen në informacione. Është fare e paqartë nëse Ligji mbi Qasjen në Dokumentet
Zyrtare duhet të shfuqizojë dispozitat e këtyre ligjeve, por, në praktikë zyrtarët
anojnë nga ajo që të udhëzohen përmes ligjit që ka të bëjë më së shumti me fushën
specifike të tyre.

LIGJI MBI PROKURIMIN PUBLIK
Prokurimi publik është një nga zonat më të frytshme ku gazetarët mund të hulumtojnë, kështu që njohja e ligjit duhet të jetë e detyrueshme.
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LIGJE TJERA

Dokumentet, si dosjet e tenderit, janë në dispozicion menjëherë pasi të jetë shpallur tenderi për kontratë, ndërsa ofertat individuale bëhen të hapura për publikun
pasi të jetë dhënë tenderi.
Disa informacione në lidhje me prokurimin publik nuk janë në dispozicion për inspektim. Para së gjithash, këto do të kenë të bëjnë me informacion afarist sekret.
Sidoqoftë, kjo vlen vetëm për seksione të dokumenteve të cilat konsiderohen "konfidencialitet afarist" dhe autoriteti kontraktues është i detyruar të redaktojë ato
seksione dhe aplikuesit t’i ofrojë pjesën tjetër të dokumentit.
“Autoriteti kontraktues i cili ka klasifikuar një artikull informacioni si konfidencialitet afarist, sipas paragrafit 3 të këtij neni, do të përgatisë një version ‘të dezinfektuar’ të dokumentit, nëse një artikull i tillë informacioni ndodhet në
dokumentin i cili përmban edhe informacionin jo konfidencial,” -thotë ligji.
Edhe nëse i tërë dokumenti konsiderohet konfidencial, autoriteti i kontraktuar publik duhet t’i ofrojë aplikuesit një përmbledhje të përgjithshme të tekstit.
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Para së gjithash, të gjitha dokumentet që lidhen me prokurimin publik, duhet të
vihen në dispozicion të publikut, me disa përjashtime.
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Ligji mbi Kadastrin
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Ligji për kadastrin i vitit 2003 ka qenë paksa i paqartë.
Edhe pse ligji i ri për kadastrin që u miratua vitin e kaluar pritej që t’i zgjidhte
këto probleme dhe të mundësojë qasje më të mirë, praktika e deritanishme është
e vobektë.
Qasja në dokumente kadastrale tani bëhet në bazë të ligjit për qasje në dokumente
zyrtare, i cili do duhej të lejojë lirimin e informatave mbi pronësinë.
BIRN ka filluar të shënojë suksese në sigurimin e informatave nga Komuna e Prishtinës dhe Agjencia Kadastrale.

Ne po ashtu e kemi siguruar edhe dokumentin origjinal nga Komuna e Suharekës.
(Shih shembullin e dokumentit në faqen 45)

Ligji mbi Zgjedhjet e Përgjithshme
Sipas Ligjit mbi Zgjedhjet, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të mbajë të dhëna
publike të:
a) Regjistrit të Donatorëve, duke paraqitur:
(i) emrin e plotë dhe regjistrimin civil, pasaportën apo patentë-shoferin e
çdo personi që ka dhënë kontribute për një entitet politik, vlera e mbledhur e të cilit ka tejkaluar njëqind euro ( 100) për çdo vit kalendarik;
(ii) identitetin e trupit politik pranues të kontributit;
(iii) vleren e kontributit; dhe
(iv) datat në të cilat janë bërë kontributet;
b) kopje të të gjitha Raporteve të Publikimit Financiar të Fushatave që i dërgohen Zyrës;
c) kopje të të gjithë Formularëve të Publikimit Financiar të Kandidatëve për
kandidatët e certifikuar, që i dërgohen Zyrës;dhe

BIRN
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Këto duhet të jenë në dispozicion për t’u lexuar për pjesëtarët e publikut në një
lokacion qendror.
Ky është një shembull i raportit financiar të fushatës.

Ligjet mbi Gjykatat
Ligji mbi Gjykatat nuk e trajton çështjen se cilat dokumente nga gjykatat e qarkut
dhe komunale janë publike dhe cilat nuk janë publike.
Megjithatë, sipas ligjit, vendimet e Gjykatës për Ankesa dhe të Gjykatës Supreme,
duhet të bëhen publike nga ana e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, i cili është edhe
përgjegjës për “të siguruar qasje publike në regjistrat dhe në informacionin gjyqësor që janë lëndë e hapur për publik”, sipas Ligjit mbi Këshillin Gjyqësor të Kosovës.
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d) kopje të çfarëdo raporti final lidhur me auditimet e bëra nga ana e Zyrës.

Ligji për administratën tatimore lejon qasje të kufizuar ndaj informatave publike
lidhur me pagimin e taksave.
Ky ligj ofron qasje në informata për “çdo person, kur tatimpaguesi është dënuar
për mashtrim ose kur informatat përmbajnë një listë të personave të regjistruar për
TVSH me qëllim që personat të verifikojnë nëse janë duke bërë biznes me një person të regjistruar për TVSH; apo çdo person, kur informatat përmbajnë një listë të
personave, përfshirë numrat e tyre fiskal, të regjistruar në administratën tatimore
me qëllim për të kryer veprimtari ekonomike.”
Nuk është e qartë se cilat informata do të zbulohen kur tatimpaguesi dënohet për
mashtrim dhe kur zbulohen ato, dhe BIRN-i aktualisht po mundohet ta zgjidhë
këtë çështje me Administratën Tatimore.

Ligji për planifikimin
Ligji për planifikimin inkurajon një proces transparent të planifikimit dhe “pjesëmarrje publike”, edhe pse nuk saktëson qartë se çka nënkupton kjo. Mirëpo, sipas
Ligjit për dokumentet publike, dokumentet si aplikacionet për planifikim duhet të
jenë në dispozicion.
Ne kemi qenë të suksesshëm në sigurimin e informatave nga Komuna e Prishtinës
lidhur me aplikacionet për planifikim, ndonëse deri më tani edhe nuk kemi marrë
regjistra zyrtarë.
Ky dokument tregon se cilët individë (përfshirë Kryeministrin Hashim Thaçin) kanë
marrë leje ndërtimi për parcelat e tokave në Çagllavicë, në periferi të Prishtinës .
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Administrata tatimore
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Ky ligj potencialisht mund t’u shkaktojë probleme të mëdha gazetarëve nëse fillon
të keqpërdoret.
Për shembull – BIRN aktualisht është përpjekur që të sigurojë faturat nga një kartelë
krediti ministrore. Zyra e Kryeministrit e ka refuzuar kërkesën tonë dhe pas ankesës
tek Ombudspersoni, Zyra për Mbrojtjen e të Dhënave Personale ka vendosur në
favor të Kryeministrit.
Ky ligj mund të interpretohet në mënyra të ndryshme dhe mbulojë edhe shumë informata të cilat përndryshe do të konsideroheshin publike.
Megjithatë, gazetarët duhet të jenë syçelë, ngase edhe moszbulimi i informatave
në bazë të të qenit ‘të dhëna personale’ duhet t’i nënshtrohet testit të interesit
publik.
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LIGJI PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE
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donëse në internet do të gjeni një thesar të jashtëzakonshëm informacioni,
për shumë hulumtime do të kërkohen kopje në-letër të dokumenteve të
marra nga institucionet e shtetit.

N

Për të hulumtuar për këtë udhëzues, BIRN-it i është dashur të paraqesë kërkesa
pranë dhjetëra institucionesh, rezultatet e të cilave dallojnë nga njëri tek tjetri.
Kryesisht, institucionet kanë qenë të gatshme të sigurojnë dokumentacionin, pas
një presioni të vockël.

KAPITULLI DY

Dokumentet me Kërkesë

Edhe pse e-mailit janë të pranueshme, megjithatë është më mirë që kërkesën tuaj
ta dorëzoni me dorë tek personi i duhur, duke cekur ligjin përkatës. Në të njëjtën
kohë dërgoni e-mail, meqë disa zyrtarë dinë të ‘humbin’ kërkesën tuaj.

AGJENCIONI PËR REGJISTRIM TË BIZNESIT NË KOSOVË
Transparenca
Agjencioni mund të sigurojë të gjitha dokumentet lidhur me një kompani të caktuar, me kërkesë me shkrim. BIRN ka vlerësuar se agjencioni është efikas dhe i dobishëm. Kërkesat për dokumente në përgjithësi kanë marrë dy deri tri ditë.

Çfarë të kërkoni?
Është mirë që gjithmonë të kërkoni të gjitha dokumentet lidhur me një kompani,
sepse kemi vërejtur që agjencioni mban relativisht pak sosh. Informacioni që mblidhet, mund të jetë thelbësor për të mbështetur një storie. Për shkak të një gabimi
në regjistrat në internet, BIRN nuk pati mundësinë të konfirmojë nëse pronari i një
kompanie kishte qenë pronari i njëjtë me atë të një kompanie tjetër, meqë emrat
ishin pothuajse identikë. Një kërkesë e dërguar tek agjencioni mundësoi dokumente zyrtare, të cilat përfshinin numrat personalë të pronarëve të të dy kompanive, të cilat ishin të njëjtë – dhe kështu u dëshmua që ishte i njëjti person. (Shih
artikullin 5, Kapitulli tetë).

Ndiq gjurmët nëpër letra
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Edhe pse mund të bëni kërkesë për pothuaj çfarëdo dokumenti nga cilido institucion,
në vijim për ju kemi paraqitur gjetjet tona lidhur me gatishmërinë e institucionit, si
dhe disa sugjerime për faktin se çfarë mund të jetë e dobishme për kërkesën tuaj.
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KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE
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Transparenca
Komisioni kishte një faqe të shkëlqyeshme interneti, e cila më nuk po funksionon.
Reagimi i zyrtarëve ndaj kërkesave tona ka qenë i ngadalshëm. Për sa u përket
dokumenteve lidhur me zgjedhjet e vitit 2009, Komisioni kishte dërguar të gjitha
informacionet mbi donacionet e dhëna partive politike, tek një auditor i jashtëm,
dhe në këtë mënyrë kishte privuar publikun nga mundësia e inspektimit të tyre
para zgjedhjeve të vitit 2010.

Çfarë të kërkoni?
KQZ-ja mund të ofrojë faturat e shpenzimeve zgjedhore, që janë bërë nga dhe për
partitë. Kjo është një fushë e pasur, ku gazetarët hulumtues mund të eksplorojnë
raportimin financiar nga partitë politike, që, sipas auditorëve konsiderohet i dobët,
dhe dëshmon lidhje në mes palëve që ofrojnë shërbime zgjedhore dhe fitimit të
kontratave publike pas zgjedhjeve. (Shih artikullin 4, kapitulli tetë)

KOMISIONI RREGULLATIV I PROKURIMIT PUBLIK
Transparenca
BIRN ka qenë në gjendje të marrë dosjet e plota të rasteve lidhur me shumë ankimime për të cilat kishte bërë kërkesë të shkruar. Këto u dërguan brenda dy ditësh.

Çfarë të kërkoni?
Agjencia e Prokurimit Publik është përgjegjëse për miratimin e tenderëve nga një
burim i vetëm dhe për pagesat shtesë për kontraktorët pa tender deri në dhjetë për
qind të vlerës së kontratës. Një listë e tillë ose një vlerësim i kontratës së caktuar,
mund ta paralajmërojë gazetarin për sfera interesante.

KOMISIONI RREGULLATIV I PROKURIMIT PUBLIK
Transparenca
BIRN ka qenë në gjendje të marrë dosjet e plota të rasteve lidhur me dy ankimime
për të cilat kishte bërë kërkesë të shkruar. Këto u dërguan brenda dy ditësh.

Çfarë të kërkoni?
Kërkoni dosjen e plotë për rastet lidhur me një ankimim. Kjo do të përfshijë korrespondencën nga të gjitha partitë e përfshira si dhe raportet e ekspertëve.

BIRN

Ndiq gjurmët nëpër letra

Transparenca
Zyra e Auditorit të Përgjithshëm ka qenë institucioni më transparent nga të gjitha
institucionet që BIRN ka kontaktuar. Të gjitha dokumentet e lidhura me pikat e auditivit, për të cilin BIRN është interesuar të hulumtojë më tej, janë dorëzuar shpejt
dhe në mënyrë të plotë, pas një kërkese me shkrim. (Shih artikullin 1, kapitulli tetë)

Çfarë të kërkoni?
Auditori i Përgjithshëm duhet të dorëzojë të gjitha dokumentet që ka grumbulluar
si pjesë të auditimit të tyre. Kjo përfshin korrespondencat, dokumentet e prokurimit
dhe faturat.

KAPITULLI DY

ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM

DEPARTAMENTET E PROKURIMIT

Të gjitha departamentet e prokurimit, si ato ministrore dhe ato komunale, që janë
kontaktuar nga BIRN, kanë qenë të gatshme t’u lejojnë gazetarëve që të inspektojnë dosjen e plotë të dokumenteve. Disa hezitonin të lejonin fotokopjimin e dokumenteve, po BIRN lejohej të bënte fotokopje duke u kujtuar ligjin në secilin rast.
Para se BIRN të lejohej të inspektonte apo të bënte kopje të dokumenteve, kërkesat me shkrim u ishin drejtuar shefave të departamenteve të prokurimit.

Çfarë të kërkoni?
Dosjet e tenderëve janë shpesh të mëdha dhe disa nga materialet që ndodhen
brenda, do të jenë vërtet konfidenciale, kështu që është e rëndësishme të keni një
ide të mirë për atë që kërkoni, edhe pse shfletimi mund të japë rezultate. ‘Procesverbali’, raporti i vlerësimit që shënohet me hapjen e ofertave për tender, dhe
ofertat në fjalë, që të gjitha janë të dobishme. Gabimet e qëllimshme në llogaritjen e kostove, diskualifikimi jo i rregullt i kompanive, kompanitë fituese që nuk
kanë përmbushur të gjitha kriteret e tenderit, si dhe emrat, adresat ose numrat e
telefonit që shfaqen në më shumë se një ofertë – duhet të shërbejnë si sinjalizime
alarmi. (Shih artikullin 1, kapitulli tetë)

AGJENCIA KADASTRALE DHE ZYRAT KOMUNALE TË KADASTRIT
Transparenca
BIRN ka hasur në vështirësi gjatë negocimit me sistemin kadastral në Kosovë,
megjithëse gjendja është përmirësuar pas miratimit të legjislacionit të ri në fillim

Ndiq gjurmët nëpër letra
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Transparenca
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KAPITULLI DY

të vitit 2011. Ne ishim në gjendje që të gjejmë numrat e ngastrave në Agjencinë
Kdastrale. BIRN aktualisht është duke siguruar informatat gjegjëse nga zyrat komunale, përfshirë informatat mbi pronësinë e tokave dhe lejet e planifikimit.

Çfarë të kërkoni?
Dihet mirë se politikanët në Kosovë kanë më shumë prona se sa që i deklarojnë,
të cilat shpesh regjistrohen në emrat e bashkëpunëtorëve apo të afërmve të tyre.
Një fushë kyçe e hulumtimit mund të jetë sigurimi i këtyre regjistrave kadastralë,
përmes shfrytëzimit të kontakteve të cilat janë në gjendje t’ju orientojnë tek
lokacionet dhe personat me interes.

GJYKATAT

18

BIRN kërkoi aktakuzën e rastit Medikus nga Gjykata e Qarkut në nëntor 2010 por
kërkesa është refuzuar nga gjyqtari i EULEX-it, pjesërisht në bazë të asaj që Ligji
për Lirinë e Informatave i vitit 2003 nuk e cekte në mënyrë specifike gjyqësorin.
Edhe kërkesat pasuese u kapluan nga baltina e burokracisë.

Çfarë të kërkoni?

Gjykatat ia kanë konfirmuar BIRN-it se ato do të ofrojnë informata mbi ndryshimet e pronësisë mbi ndërmarrjet dhe tokat.
Nëse ju nuk mund t’i merrni këto informata nga ARBK apo Agjencia Kadastrale, ndoshta mund të funksionojë kjo mënyrë.

BIRN
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TOP TIP

Në nëntor u prezantua ligji i ri mbi Qasjen në Dokumente Publike dhe ai tani përfshin edhe dokumentet gjyqësore. Duke marrë parasysh disa përjashtime të caktuara lidhur me procedurën penale, mbetet e paqartë se cilat dokumente do të bëhen
publike, po, megjithatë, kjo do duhej të hapte derën që një mori e tërë materialesh
gjyqësore të hapeshin për sferën publike, gjithsesi, pasi gjykimet të kenë mbaruar.

TOP TIP
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Transparenca
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PËRDORIMI I GOOGLE-it
Faqet e kërkimit, sidomos në veçanti Google, janë avanacimet teknologjike më me
rëndësi për gazetarët, në vitet e fundit.
Megjithëkëtë, shumë gazetarë -reporterë nuk dinë t’i përdorin mirë funksionet e
tyre bazë.

Skenari 1 - Të zbulosh rreth një pronari të biznesit

Rregulli 1:
Kur kërkoni një tekst në Google, futeni në thonjëza (p.sh. emrin
e pronarit të kompanisë). Kjo do të thotë se Google do të kërkojë
fjalë-formimin e saktë të kërkimit tuaj dhe do të mënjanojë faqet
që kanë të bëjnë vetëm pjesërisht me fjalët e kërkimit. Kjo ju ofron
rezultate më të ngushta – prandaj ka gjasë më të madhe që të
përkojë me temën për të cilën jeni interesuar.

Ndiq gjurmët nëpër letra
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ër disa mund të jetë befasi, por në Kosovë, qasja në informacione është dukshëm më e mirë se në shumë shtete të Bashkimit Europian. Në Kosovë është
tepër më lehtë të gjenden informata për kompanitë se sa, të themi, në qytetin
e Nju Jorkut.
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Gërryerja e Internetit:
Një Thesar për Gazetarët

19
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SHEMBULL
Dëshironi të gjeni informacion mbi Fatmir Gashin, pronar i
një firme ndërtimore të quajtur Construction Plus.

Udhëzues për gazetari hulumtuese të bazuar në dokumente në Kosovë

Në qoftë se shënoni vetëm Fatmir Gashi, Google do të nxjerrë të
gjitha rezultatet që përfshijnë në të njëjtën faqe fjalën Fatmir
dhe fjalën Gashi, duke ju ofruar informacione kryesisht të padobishme. Por, nëse tekstin e futni në thonëjza dyshe, pra shkruani “Fatmir Gashi”, do të gjeni faqet me emrin e saktë të tij.
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Po kjo vlen edhe për Construction Plus – shënoni “Construction Plus”, dhe do të ngushtoni dukshëm fushën e kërkimit.
Rregulli 2:
Nëse dëshironi të kërkoni faqe me dy emra të ndryshëm (p.sh.
emrin e një kompanie dhe emrin e pronarit të saj), vini të dy
termat e kërkimit në thonjëza dhe shënoni fjalën AND (dhe)
në mes të fjalëve. Kjo do të nxjerrë faqet që u referohen të dy
termave të kërkimit, dhe do të mënjanojë faqet që i referohen
vetëm njërit..
SHEMBULL
Shënoni “Fatmir Gashi” AND “Construction Plus” në Google
dhe rezultat do të jenë të gjitha faqet që u referohen njëkohësisht edhe Fatmir Gashit, edhe kompanisë Construction Plus.
Rregulli 3:
Google është makinë kërkimi më e mirë se shumica e faqeve të
tjera që kanë mundësi kërkimi. Prandaj Google mund të përdorni në vend të funksionit për kërkim në faqet e ndryshme.

BIRN
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Për shembull, shumë faqe të qeverisë së Kosovës mbahen në
www.ks-gov.net. Për të kërkuar çdo paraqitje të “Construction Plus” këtu, shkruani: “Construction Plus” site: rks-gov.net

Duke marrë parasysh sasinë e të dhënave që mbahen në faqen
e prokurimit publik (krpp.rks-gov.net/krpp), ka gjasa që kërkimi
të rezultojë me shfaqje të disa kontratave. Për të kërkuar sërish, përdorni informacionin nga dokumentet përkatëse që
gjeni, si numrat e telefonit apo adresat e e-mailit. Për shembull, Construction Plus ka fituar pesë kontrata me Ministrinë
e Transportit, dhe këtë e keni gjetur. Numri i telefonit mobil të
pronarit të saj, Fatmir Gashi, është i regjistruar në njoftimin
për dhënien e tenderit, 044 456 789. Nëse pastaj shënoni:
“044 456 789” site: rks-gov.net në Google dhe klikoni për të
kërkuar, do të mund të gjeni dokumente të tjera përkatëse.
Kjo do t’ju ndihmojë të gjeni kontrata të tjera që ka fituar
Fatmir Gashi, për shembull, në emër të një kompanie tjetër,
por me të njëjtin numër telefoni.

TOP TIP

TOP TIP

Kjo do të kërkojë termin “Construction Plus” nëpër shumë institucione qeveritare, duke përfshirë faqen e prokurimit publik.

Google nuk është assesi pa të meta dhe mund të huqë ndonjë faqe që ka të bëjë
me personin rreth të cilit po kërkoni në faqen e caktuar. Megjithatë, është vegla më
e mirë e mundshme.
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SHEMBULL
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SHEMBULL:
Tregtar i “korruptuar” i armëve
Kjo storie tregon fuqinë e shfrytëzimit të internetit në mënyrë efektive për të hulumtuar aktivitetet afariste të individëve dhe kompanive.
Duke shfrytëzuar kombinime të kërkimeve në Google – të
përgjithshme dhe atyre specifike në kuadër të faqes së internetit të
Prokurimit Publik – faqen e internetit të ARBK për informata të
kompanisë dhe listën e votuesve, ne arritëm që të mbledhim bashkë
një rrjet të bizneseve që operoheshin nga dy personat e dyshuar për
korrupsion .

Kërkimi me Google Image
Kërkimi me Google ImagePërkundër thënies së moçme se ‘fotografia nuk gënjen
kurrë’, në internet fotografitë po keqpërdoren çdo herë e më shumë.
Shumë faqe në internet shfrytëzojnë materiale të blera me shumicë – fotografi që
janë të blera nga katalogë të ndryshëm dhe jo imazhe të vërteta të njerëzve apo
vendeve, ndërsa ka edhe të tilla që thjeshtë i vjedhin fotografitë apo i keqpërdorin
ato.
Google ofron mundësinë për të parë nëse fotografia në fjalë është shfrytëzuar diku
tjetër në internet.
Nëse klikoni në ‘image search’ në Google, ju do të vëreni se në skajin e djathtë të
shiritit të kërkimit gjendet një ikonë e fotoaparatit. Nëse klikoni në të juve do t’ju
ofrohet mundësia që ta vendosni në internet ndonjë foto nga kompjuteri juaj apo
adresën elektronike të një fotografie.
Pasi që ta keni bërë këtë, Google do të kërkojë kopjet e së njëjtës fotografie në internet dhe do t’ua paraqesë madje edhe fotografitë e ngjashme, edhe pse kjo
mënyra e fundit për momentin nuk është krejt korrekte apo e dobishme për gazetarët.
Pra, parashtrohet pyetja kur mund të shfrytëzohet kjo? Për shembull, ju mund ta

BIRN
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A është kjo zyrë vërtetë ashtu si duket?

Për të zbuluar URL-në e një fotografie, thjeshtë klikoni mbi të
me butonin e djathtë të miut dhe zgjidhni opsionin ‘Copy Image
URL’, në rast se e shfrytëzoni programin Google Chrome. Më pas
këtë mund ta kopjoni në shiritin e kërkimit.
Vendosni foto përmes ‘Google Images’

Ndiq gjurmët nëpër letra

TOP TIP

TOP TIP

Kur bëmë këtë, e zbuluam se ajo dhomë e takimeve ishte pjesë e një hapësire zyrash
që jepej me qira nga një kompani e quajtur Regent Business Centres. Pra, doli se
kjo fotografi është bërë në një zyrë të marrë me qira.
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Kur BIRN-i po kërkonte informata mbi firmën njujorkeze Siva Partners, e cila kishte
paralajmëruar disa investime në Ballkan gjatë vitit 2012, ne i krahasuam fotografitë
e zyrave dhe dhomës së takimeve që ata kishin vënë në faqen e tyre të internetit.
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shfrytëzoni këtë mënyrë nëse doni të vërtetoni nëse pretendimet e një kompanie
janë të sakta.
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Si mund të ju ndihmojnë Hartat që të hulumtoni?
Google Map dhe Open Street Map:
Google ka përmirësuar në masë të madhe pamjet satelitore të Kosovës
në vitet e fundit, si dhe hollësitë në hartën tradicionale të saj.
Nëse kërkoni të gjeni informata lidhur me një parcelë të caktuar
toke, duhet ta gjeni numrin kadastral të saj.
Kjo është më lehtë për t’u thënë se për t’u bërë kur e marrin parasysh
gjendjen e adresarit. Mund të jetë e vështirë që të gjendet emri i
saktë i shumë rrugëve, e lëre më numrin e shtëpisë.
Përmes Google Map, ju së paku mund ta përcaktoni truallin më
saktë e më pas ta shfrytëzoni lokacionin e tij për të nxjerrë numrin
e ngastrës kadastrale nga Agjencia Kadastrale.
Gjithashtu, ai është mjet i dobishëm për ata që kërkojnë të zhbirojnë në zhvillimet e fundit, instalimet ushtarake dhe ndërtesat tjera
private apo publike të cilat mbahen larg vështrimit vigjilent publik.
Për shembull, është e mundur t’ia hedhim një vështrim mjaft të hollësishëm pallatit të ri të Behgjet Pacollit në periferi të Prishtinës, apo
t’ia hedhim një sy brendisë së Kampit Bondsteel.
Pamjet satelitore mund të jenë të dobishme edhe për ta përcjellë
ndryshimin me kalimin e kohës. Për shembull, gazetarët mund t’i
shfrytëzojnë këto pamje për ta përcjellë ndikimin e shpyjëzimit.

Pamje nga Google Map tregon shtëpinë pallat të ZKM Behgjet Pacollit.

SHFRYTËZIMI I HARTAVE NDËRKOMBËTARE
A keni nevojë të kontrolloni se ku gjenden zyrat e një kompanie në Londër, Nju Jork,
Vjenë apo Paris? Falë aplikacionit Google Street View Nuk ka nevojë të shkoni më larg
se sa para kompjuterit tuaj. Ja se ku gjendet selia e firmës Interfin Ltd të Behgjet Pacollit, në të njëjtën ndërtesë me një shitore kuzhinash në periferi të Mançesterit.

BIRN
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Në Facebook ruhen një sasi jashtëzakonisht e madhe e të dhënave personale, shumica e të cilave janë të hapura për publikun, sepse njerëzit nuk i mbrojnë shumë
mirë të dhënat e tyre.
Së paku, mund të gjeni miqtë dhe familjarët e protagonistëve tuaj, shpeshherë
edhe përkatësinë politike dhe nganjëherë edhe të dhënat e biznesit të tyre.
Miqtë dhe anëtarët e familjes janë veçanërisht të rëndësishëm në Kosovë, për shkak
se një firmë shpesh mund të jetë e regjistruar në emër të dikujt tjetër.

SHFRYTËZIMI I TWITTER-IT PËR KRYERJE TË HETIMEVE

KAPITULLI TRE

FACEBOOK-U

Përderisa faqja zyrtare e Twitter-it ofron kërkimin nëpër një numër të kufizuar të
‘cicërimave’, ekzistojnë disa operatorë tjerë që ofrojnë më shumë.
Snapbird.org është një nga opsionet që mund të shfrytëzohet për t’i gjetur ‘cicërimat’ e kaluara.
Faqet e mediave sociale mund të jenë të dobishme në rast se përpiqeni që të zbuloni lokacionin e caktuar të një personi në moment të caktuar, apo nëse doni të
vërtetoni nëse një takim vërtetë është realizuar apo jo.
Por, Twitter-i është shndërruar në një vegël shumë të rëndësishme për gjetjen e
storieve të reja për reporterët.
Paul Lewis, redaktor i projekteve speciale në The Guardian, shfrytëzoi Twitter-in në
një sërë storiesh që kishin për qëllim zbulimin e shpenzimeve publike.
Edhe dëshmitarët shpesh i qasen Google apo Twitter për të gjetur më shumë informata mbi ndonjë ngjarje që ata e kanë parë.
Duke vënë veten në mendjen e dëshmitarëve dhe duke menduar se çfarë fjalësh do
të mund të kërkonin ata, ju me vënien e fjalëve të tilla në cicërimat tuaja në Twitter, do të mund t’i tërhiqni ata tek ju.
Përpiquni që të përfshini informata specifike, si emrat e rrugëve, numrat e fluturimeve, apo kohët e sakta.

Ndiq gjurmët nëpër letra
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Twitter është duke u shndërruar në një mjet çdo herë e më të rëndësishëm të komunikimit dhe, si rezultat i kësaj, në një burim të vlefshëm të informimit për gazetarët hulumtues dhe në një mjet për gjetje të burimeve të informimit.
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WAYBACK MACHINE
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Në qoftë se një faqe interneti nuk ekziston më, ajo mund të rikthehet duke përdorur makinën Wayback Machine, e cila ruan të dhënat e faqeve të fshira. Shkoni
në web.archive.org/

IP ADRESAT
Mund të zbuloni se ku, kur dhe në emër të kujt është regjistruar një faqe interneti,
duke vizituar ndonjërin nga gjetësit e IP-së në internet. Provoni një adresë për
fillestarë who.is/ që është falas.
Shembull:
Departamenti i shtetit fshin shënimin në Wikipedia të Dell-it që kishte
materiale kontroverse
Kjo storie, në fakt, nuk cilësohet si gazetari hulumtuese, por tregon
se mund të zbuloni fakte interesante nëse dini t’i gjurmoni adresat
e IP-ve.
Ne kishim vërejtur se shënimi në Wikipedia i Ambasadorit të SHBAsë ishte ndryshuar rregullisht pas skandalit në lidhje me përzgjedhjen
e presidentit të ri më herët gjatë këtij viti.
Kundërshtarët e intervenimit të SHBA-së në Kosovë rregullisht
ndryshonin shënimin për t’i pasqyruar mendimet e tyre, gjersa një
përdorues në Wikipedia vazhdimisht i largonte ato referenca.
Një kontrollim i shpejtë i adresës së IP-së së përdoruesit, në njërin
nga shërbimet e shumta pa pagesë në internet, zbuloi se llogaria e
Ambasadorit Dell spastrohej nga një kompjuter i regjistruar në Departamentin e Shtetit.
Pasi që të keni gjetur IP-në e një faqeje të internetit, ju mund të kontrolloni se sa
faqe tjera janë të regjistruara në atë ‘adresë’.
Kjo është e rëndësishme ngase një faqe e internetit mund të mos zbulojë se kush
operon me të, ndërsa IP adresa e bën këtë.
Firmat mund t’i regjistrojnë faqet e reja të internetit dhe produktet e reja me emra
domenesh në të njëjtin IP. Faqja e internetit www.ip-adress.com ju mundëson gjetjen e një ‘IP rezerve’ pa shumë mund.
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Faqja www.arbk.org është pa dyshim vegla më e rëndësishme për gazetarët hulumtues në Kosovë. Mund ti kërkoni informacionet me emrin e kompanisë, me
numrin personal të ndonjërit prej pronarëve, ose me numrin e regjistrimit të biznesit.

Ndiq gjurmët nëpër letra
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AGJENCIONI I REGJISTRIMIT TË BIZNESEVE NË KOSOVE, ARBK
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Ueb Faqet Kosovare
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1:

Shënimi i saktë i emrave mund të jetë diçka e
vështirë, veçanërisht kur është fjala për fjalët në
anglisht, të cilat shkruhen fonetikisht në shqip (a
është Construction Plus apo Konstruction Plus?). Për
të gjetur kompaninë e duhur, ia vlen të provoni disa
variante të shënimit të shkronjave.

2:

Emri i kompanisë shpesh në dokumente të ndryshme
shfaqet ndryshe, një gjë që e komplikon gjetjen e
disa kompanive të caktuara. Për shembull, ndonjëherë do të shihni emrin e shënuar (Construction
Plus) dhe ndonjëherë, me vizë lidhëse në mes, (Constructon-Plus). Vlen të përmendet gjithsesi, se ju
mund të kërkoni emrin e një kompanie duke përdorur vetëm një pjesë të emrit. Për shembull, nëse
kërkoni fjalën “stru” në ARBK, rezultatet që do t’ju
shfaqen, do të përfshijnë edhe Construction edhe
Konstruction. Kini durim, dhe do të jeni në gjendje
të gjeni kompaninë e saktë.

3:

Shumica e fituesve të tenderëve përfshijnë emrin e
kompanisë, si dhe adresën dhe informacione kontaktuese. Shfrytëzoni këtë informacion shtesë për të
ngushtuar kërkimin tuaj dhe për të gjetur kompaninë e saktë që kërkoni.

4:

Nëse kërkimi juaj ju ka nxjerrë më shumë se 20
rezultate, rezultati do të jetë i ndarë në më shumë
se një faqe. Kjo mund ta bëjë më të vështirë gjetjen
e kompanisë së saktë. Për shembull, ju po kërkoni
Construction Plus, që është regjistruar në Mitrovicë
dhe kjo nuk ju nxjerr asnjë rezultat, por, nëse
kërkoni Construction kjo do t’ju nxjerrë 10 faqe me
rezultate.
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TOP TIP

KAPITULLI KATËR
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UDHËZIME PËR T’I RËNË NË
GJURMË NJË KOMPANIE

Mënyra më efikase për të gjetur një kompani është
duke kërkuar në bazë të numrit unik të biznesit. Disa
biznese janë të regjistruara edhe pranë Ministrisë së
Tregtisë dhe Industrisë (për shembull, në qoftë se
janë kompani ndërtimi apo operatorë turistik), apo
pranë Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale, nëse merren me miniera. Këto regjistra në internet japin numrin unik të biznesit. Këtë do ta
diskutojmë më vonë në detaje.

Ndiq gjurmët nëpër letra

KAPITULLI KATËR
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5:

TOP TIP

TOP TIP

Një listë e gjatë nga kërkimi në ueb faqe do të shfaqet dhe
nëse hapni cilëndo nga faqet e kompanisë, pastaj ktheheni
sërish tek faqja e rezultateve përmes shigjetës të majtëposhtë, të gjitha rezultatet do të jenë listuara në një faqe.
Kështu, thjesht mund të bëni kërkimin duke shtypur butonët “control F” në tastierë, që do t’ju hap një dritare, ku,
nëse shënoni Mitrovica, mund ti gjeni kompanitë të cilat si
adresë përfshijnë fjalën Mitrovica.

BIRN
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1: Shfrytëzoni deklaratat e pasurisë të Agjencisë Kundër Korrupsionit. Të gjithë ata që kanë dorëzuar formularë të tillë në
vitin 2010 është dashur të vendosin numrin e letërnjoftimit në
faqen e parë të tyre (pas kësaj, këto informata janë konsideruar
private), që do të thotë se ju mund t’i kërkoni bizneset që janë
pronë e të gjithë politikanëve dhe zyrtarëve të lartë civilë (apo
së paku të atyre që kanë dorëzuar deklaratat e pasurisë së tyre!).

2:

Për herë të parë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar listën e plotë zgjedhore për zgjedhjet e vitit 2010,
përfshirë edhe numrat personalë të secilit. Kështu, ju mund
të gjeni numrin personal të dikujt, në qoftë se e dini se në
cilën komunë votojnë ata dhe nëse dini emrin e plotë të
tyre. Për këtë do të flasim më në detaje pak më vonë.

3:

Faqja e ARBK-së nuk është e pagabueshme dhe nuk do t’ju
ofrojë gjithnjë listë të plotë të kompanive në emrin e një
personi të caktuar, edhe nëse keni numrin personal të atij
personi. Shpesh, do të shihni se emrat e njerëzve shfaqen
si pronarë kompanie, kurse kërkimi me numrin e tyre personal nuk jep asnjë rezultat për kompaninë në fjalë.
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TOP TIP

TOP TIP

Në faqen e internetit të ARBK-së, kompanitë në pronësi të një
pronari të caktuar mund ti kërkoni vetëm në qoftë se e dini
numrin të vetëm personal të pronarit. Deri vonë, kjo ka shfaqur
pamundësira, meqë gjetja e numrit personal ka qenë e vështirë.
Për fat të mirë për gazetarët, tani kjo është shumë e lehtë.

Udhëzues për gazetari hulumtuese të bazuar në dokumente në Kosovë
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SI TI KËRKONI KOMPANITË QË JANË
PRONË E NJË PRONARI TË CAKTUAR

Deklaratat e pasurive ofrojnë një dritare shikimi në pasurinë dhe aktivitetet private
të personave të lartë në qeveri, të cilat përmbajnë të hyrat e paraqitura prej tyre, pasuritë në para kesh, kreditë, interesimet afariste, pronat dhe veturat, si dhe informacion të ngjashëm lidhur me të afërmit e ngushtë (ndonëse jo për vallezër a motra).
Disa gazetarë kanë vërejtur mospërputhje në mes pasurisë në deklaruar dhe asaj
reale, si dhe kanë vënë në dyshim të dhënat se si, individë të caktuar, kanë grumbulluar aq shumë pasuri krahasuar me të ardhurat që kanë deklaruar.
Megjithëkëtë, gazetarët dhe shoqëria civile duhet të bëjnë më shumë , që të ekspozojnë këto mospërputhje në një mënyrë më metodike dhe të mençur.

Krijimi i temave për storie nga Deklarimet e Pasurive
1)

2)
3)

4)
5)

6)

Përdorimi i deklaratës së pasurisë, bashkë me ARBK-në, mundet
lehtë të nxjerr në shesh personalitete të larta që nuk kanë deklaruar
interesat e tyre afariste (Shih artikullin 4, kapitulli tetë) Për fat të
keq vetëm dosjet e vitit 2010 i përmbajnë edhe numrat e letërnjoftimit.
Mund të shtroni pyetje lidhur me atë se si disa njerëz kanë grumbulluar aq shumë pasuri, me të ardhura kaq të ulëta
Shuma e kredive të marra nga dikush, krahas me nivelin e deklaruar
të të ardhurave të tij a të saj, është një fushë e mirë për të bërë
kërkim (Shih artikullin 4, kapitulli tetë)
Mund të shtroni pyetje lidhur me numrin e zyrtarëve shtetërorë, të
cilët kanë anëtarë të familjes që punojnë si shërbyes civilë
Nëse një zyrtar posedon një biznes, atëherë - a e ka vendosur ai/ajo
arkën fiskale për atë biznes? Nëse jo, atëherë ka gjasë që ai/ajo
është duke shkelur ligjin, i cili i detyron bizneset të kenë arkë
fiskale.
A është zyrtari në pajtueshmëri me Ligjin e Kosovës mbi Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Detyrës Publike ?

Ndiq gjurmët nëpër letra
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Deklaratat e pasurive (në anën e djathtë të faqes ballinë), të regjistruara pranë
www.akk-ks.org, janë shfrytëzuar rregullisht nga ana e gazetarëve në Kosovë, por
jo aq sa mundet.

KAPITULLI KATËR

AGJENCIONI KOSOVAR KUNDËR KORRUPSIONIT
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KAPITULLI KATËR

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përbën një burim tjetër të shkëlqyeshëm të të dhënave për gazetarë hulumtues.

Shpenzimet e Partive Politike
KQZ publikon në internet raportin e auditimit për shpenzimet zgjedhore, të cilat
përfshijnë detaje mbi donacionet ndaj partive, në faqen www.kqz-ks.org. Kjo mund
të përdoret për të parë nëse kompania apo individët që marrin kontrata me institucionet shtetërore, janë edhe financues të partive politike. Raportet e fundit të
publikuara mund t’i gjeni tek
http://www.kqz-ks.org/SKQZ-WEB/al/materiale/raportiiauditimit2009.pdf

Udhëzues për gazetari hulumtuese të bazuar në dokumente në Kosovë

(Shih artikullin 4, kapitulli tetë, si shembull se si mundë të përdoret kjo)
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Deklarimet e Pasurisë
Individët kandidatë për zgjedhje, janë po ashtu të detyruar të deklarojnë pasuritë
e tyre. Këto deklarime mund të krahasohen me deklarimet e paraqitura pranë Agjencisë Kundër Korrupsionit dhe me regjistrat e ARBK-së. Deklarata e fundit mund
të gjendet këtu http://www.kqz-ks.org/SKQZ-WEB/al/rrethkqz /publikimifinanciar/publikimifinanciar.htm

Listat e votuesve
Lista e plotë e votuesve për zgjedhjet e dhjetorit 2010 mund të gjendet në ueb
faqen e tyre, dhe është mirë që ta kërkoni përmes Google-it.
Kjo ju ofron emrin, numrin personal dhe qendrën e votimit për secilin votues të
regjistruar në vend.
Si rezultat, mund të shfrytëzoni numrat personalë nga ajo listë, dhe në ARBK të
kërkoni kompanitë në pronësi të individëve të caktuar.

BIRN
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Në qoftë se mbiemri i një personi nuk është shumë i zakonshëm në komunën e tij/saj, është e lehtë të gjenden
anëtarët e familjes, duke kërkuar njerëzit me të njëjtin
mbiemër të regjistruar në të njëjtën qendër votimi. Pa
dyshim, kjo është problematike në fshatra, ku shumë
njerëz kanë mbiemra të njëjtë, por në qytetet e mëdha, si
Prishtina, kjo do t'ju japë një tregues të mirë – edhe pse
nuk është dëshmi e lidhjes familjare. Pastaj, mund të
kërkoni bizneset në pronësi të atyre që mund të jenë
anëtarë të familjes.

2)

Anëtarët e familjes shpesh aplikojnë për letërnjoftim në
të njëjtën kohë, gjë që do të thotë se numrat personalë të
tyre janë të ngjajshëm me të anëtarëve të tjerë të familjes. Provoni kërkimin e një mbiemri të caktuar për ata që
kanë pesë, gjashtë apo më shumë shifra identike nga
gjithsej dhjetë shifrat e numrit. Kjo mund t’ju shpjerë edhe
tek anëtarët e familjes që janë martuar dhe nuk e kanë më
mbiemrin të njëjtë, por qi akoma i lidh numri personal.

KOMISIONI RREGULLATIV I PROKURIMIT PUBLIK (KRPP)
Çdo gazetar hulumtues në Kosovë do të duhej të shikonte nga tenderët. Fatmirësisht,
krpp.rks-gov.net është një bibliotekë praktike dhe e pasur me informacione.
Tek seksioni i arkivës, mund të kërkoni pothuajse të gjithë tenderët, sipas palës
kontraktuese, ose, nëse e dini artikullin e tenderit, mund të kërkoni më saktë me
fjalët kyçe.

Ndiq gjurmët nëpër letra

BIRN

KAPITULLI KATËR

1)
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Kompanitë në Kosovë shpesh janë të regjistruara në emër të
anëtarëve të familjes, në mënyrë që të fshihet pronari i vërtetë
i tyre. Pasuria e bashkëshortit dhe pasuritë e fëmijëve duhet të
jenë të deklaruara nga zyrtari në deklaratën e tij/saj të pasurisë pranë Agjencisë Kundër Korrupsionit, por jo ato të pasurisë së vëllezërve a motrave (ose ato të të afërmve më të
largët). Prandaj, nëse doni të shihni nëse vëllai i një politikani
zotëron një kompani në vend të politikanit, do t'ju duhet që
listën e votuesve ta përdorni më me kreativitet:

TOP TIP

TOP TIP

SI TI HULUMTONI LIDHJET FAMILJARE:
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Ndonëse faqja në internet e PPRC-së është e dobishme, nëse
jeni duke kërkuar për ndonjë tender specifik apo nëse jeni
thjeshtë duke shfletuar, nuk mund të bëni kërkim sipas kompanisë fituese të tenderit, meqë shpalljet e tenderëve aktualë
janë në dokumente Wordi dhe nuk mund të jenë të dukshme
në faqen në internet.
Po këtu na del në ndihmë Google. Siç u shpjegua më herët,
mund të shfrytëzoni funksionet e faqes së Google kështu
site:ks-gov.net apo site:ks-gov.net , ku më parë shënoni emrin
e kompanisë, dhe faqja do t’ju nxjerrë rezultatin me të gjitha
kontratat e fituara nga kompania në fjalë. Për fat të keq, pasi
që adresa e faqes ka ndryshuar, Google po i qaset asaj më
rrallë dhe si rezultat i kësaj nuk po gjen shumë rezultate.

TOP TIP

TOP TIP

KAPITULLI KATËR

Si ti hulumtoni tenderët
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ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
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Nëse po hulumtoni për tenderë të dyshimtë, mos kërkoni më larg se tek Organi
Shqyrtues i Prokurimit oshp.rks-gov.net. Përderisa disa kompani mund të ankohen
pranë Organit Shqyrtues të Prokurimit pa arsyetim të mirë për humbjen e tenderit,
shumë prej tyre kanë ankesë të vërtetë. Shikoni rregullisht listën e vendimeve tek
kjo faqe për ide për storie, meqë shumica e ankesave, të miratuara ose jo, do t’ju
shpien drejt storieve me rëndësi. (Shih artikullin 2, kapitulli tetë)
Ide për artikuj:
OSHP nuk merret vetëm me bizneset e dëmtuara, po edhe me
ankesat e autoriteteve kontraktuese, të cilave u është ndaluar nga
Agjencioni i Prokurimit Publik që të zbatojnë tenderë me një
burim, apo janë penguar të paguajnë deri në 10 për qind më
shumë se çmimi i kontraktuar për punë.
Pyetni veten:
1) Pse është ndaluar ky autoritet kontraktues nga zbatimi i tenderit me një burim?
2) Nëse autoriteti kontraktues kërkon të paguajë nënkontraktues deri në 10 për qind më shumë se çmimi i pajtuar, a do
ta kishte fituar tenderin një kompani tjetër sikur këto shpenzime shtesë të ishin faktorizuar në procesin e tenderimit?
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Zyra publikon auditimet e saj vjetore në qershor dhe gazetarët duhet të kalojnë kohë
duke lexuar këto me kujdes, për të gjetur ndonjë informackion të mundshëm. Sa
kohë që puna e auditorit nuk është hetimi i aktiviteteve të korrupsionit, zyra nuk bën
vëzhgime të tenderëve, për të siguruar nëse ato janë në përputhje me ligjin. Nëse auditori thekson ndonjë aktivitet prokurimi, atëherë ia vlen të hulumtohet në detaje.
Ide për artikuj:
Ndërkohë që prokurimi mund të jetë me siguri seksioni më interesant i një auditimi, edhe në vende të tjera mund të gjeni më
shumë informacione.
1) Auditimet shpeshherë ofrojnë listë faturash të papaguara. Kjo
do t’ju japë një indikacion mbi shëndetin financiar të autoritetit, meqë faturat e papaguara nënkuptojnë menaxhim të
dobët financiar.
2) Lista e faturave të papaguara do t’ju ofrojë një dritare shikimi
se çfarë blen ai autoritet, pa procesin e tenderit. Duhet ta
pyesni veten nëse kjo gjë duhet tenderuar, dhe të zbuloni se
kush i merr paratë. (shih artikullin 4, kapitulli tetë)

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Ministria licencon kompanitë ndërtimore, agjencitë turistike dhe hotelet, prandaj
informacioni mbi këto kompani është në dispozicion në ueb faqen www.mti-ks.org.
Për sa u përket agjencive turistike dhe hoteleve, do të gjeni emrat e pronarëve,
numrin e biznesit dhe informatat kontaktuese. Licencat e ndërtimit nuk mund të
gjenden më në internet. I tërë ky informacion mund të për- doret për ta krahasuar
me regjistrat e ARBK-së.

Ndiq gjurmët nëpër letra
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Udhëzues për gazetari hulumtuese të bazuar në dokumente në Kosovë

Nëse nuk mund të gjeni ide për hulumtim, apo nëse dëshironi të përkrahni ndonjë
hulumtim përmes fakteve të mira, mos kërkoni më tej se tek Zyra e Auditorit të
Përgjithshëm www.oag.rks-gov.net.

KAPITULLI KATËR

ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM
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Nga këto leje, shfrytëzoni adresat e e-mailit, numrat e telefonit dhe emrat, për t’i
krahasuar me kompani të tjera. Kërkojini ato drejtpërdrejt në Google, ose shfrytëzoni faqen: ks-gov.net dhe prisni rezultatet.

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale
Në adresën www.kosovo-mining.org, Komisioni mundëson qasje në lejet që u janë
dhënë kompanive për eksplorim dhe mihje. Nëse po kërkoni numrin e biznesit të
një kompanie, kjo mund të jetë e dobishme, sepse ato janë të listuara aty.

Ministria e Shëndetësisë

Udhëzues për gazetari hulumtuese të bazuar në dokumente në Kosovë

Vizitoni faqen www.msh-ks.org , nëse po kërkoni informacion mbi klinikat private,
barnatoret dhe importuesit e medikamenteve.
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Zyra e Kryeministrit
Vendimet e marra nga kabineti i Kosovës vendosen relativisht shpejt në këtë faqe
www.kryeministri-ks.net. Vendimet që vendosen këtu, vlen të vëzhgohen hollësisht
për të siguruar nëse ato janë në pajtim me ligjin e Kosovës (shih artikullin 4, kapitulli tetë).

Gjykatat – Dokumentet Ligjore
EULEX-i ofron në internet aktgjykimet e bëra, në faqen www.eulex-kosovo.eu

BIRN

Ndiq gjurmët nëpër letra

Gazetarët hulumtues do të kenë patjetër nevojë që të bëjnë kërkim lidhjesh rajonale dhe ndërkombëtare, në hulumtimet e tyre.

DEKRETET NDËRKOMBËTARE PËR LIRINË E INFORMIMIT

KAPITULLI PESË

Kërkimet Ndërkombëtare

Qytetarët kosovarë mund të bëjnë kërkesa lidhur me lirinë e informimit pranë autoriteteve publike të Mbretërisë së Bashkuar, përfshirë ato që veprojnë në Kosovë,
siç janë Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar dhe Departamenti për Zhvillim
Ndërkombëtar.
Pothuaj çdo organizatë ka një zyrtar për Lirinë e Informimit dhe informacionet
kontaktuese janë zakonisht në dispozicion në faqen përkatëse në internet. Nëse
keni dyshime, kontaktoni zyrtarët për shtyp.
Dokumentet në dispozicion përfshijnë korrespondencat dhe raportet ndërkombëtare.
Vlejnë përjashtime të ngjashme me ato në Kosovë.
Për më shumë informacione vizitoni: www.direct.gov.uk/en/Governmentcitizensandrights/Yourrightsandresponsibilities/DG_4003239
Për të përcjellë se çfarë po kërkojnë të tjerët, apo për ta dorëzuar vetë një kërkesë
përkatëse, ju mund ta shfrytëzoni web-faqen whatdotheyknow.com. Kjo web-faqe
e shkëlqyeshme ju mundëson kërkimin pa ju dashur të gjeni personin përkatës në
departamentin përkatës të cilin duhet ta kontaktoni, por kjo nënkupton se të gjitha
kërkimet tuaja bëhen publike.

Ndiq gjurmët nëpër letra
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Mbretëria e Bashkuar
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Shtetet e Bashkuara
Qytetarët e Kosovës mund të aplikojnë për dokumente në Shtetet e Bashkuara. Kjo
përfshin informacionin që ka Ambasada e ShBA-së në Kosovë si dhe USAID.

Bashkimi Europian
Qasja publike në dokumente është e garantuar në Parlamentin, Këshillin dhe Komisionin Europian – dhe kjo do duhej të zbatohet edhe në EULEX, megjithëse ende
askush nuk e ka tentuar.
Të gjithë mund të aplikojnë – nuk është e thënë që të jeni anëtar i Bashkimit
Evropian.

Udhëzues për gazetari hulumtuese të bazuar në dokumente në Kosovë

Nga degët e ndryshme të BE-së mund të merren informata të shumta lidhur me
Kosovën, që nga raportet e ndikimit të investimeve të BE-së e deri tek detajet lidhur me shpenzimet për këshilltarë ligjorë.
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Dokumentet përfshijnë disa informacione të besueshme, ndonëse ka përjashtime.

Banka Botërore
Banka Botërore ka politikën e vet për qasje në dokumente që do të thotë se ju
mund të aplikoni për raporte dhe të dhëna të cilat më parë nuk janë zbuluar kurrë.
Pasi që Banka Botërore është e angazhuar shumë në një sërë projektesh kyçe në
Kosovë, ia vlen të parashtroni kërkesa përkatëse pranë saj.

Organizata e Kombeve të Bashkuara
Duke qenë se kjo është një organizatë që shpenzon shuma marramendëse në promovimin e qasjes në informata anembanë botës është me të vërtetë dëshprues fakti
se OKB-të nuk kanë politikë të tyre për të lejuar parashtrimin e kërkesave.

Shtetet e tjera
Disa shtete të ndryshme, nga Gjermania e gjer në Belize, kanë gjithashtu ligje mbi
lirinë e informimit. Për listën e plotë, vizitoni http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_information_legislation
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Gazetarët në Kosovë duhet të ndjekin me vëmendje aktivitetet e lobimit për
Kosovën në ShBA.

Kompanitë dhe organizatat joqeveritare
Për të kontrolluar se cilat kompani, individë dhe organizata joqeveritare bëjnë lobim
tek institucionet e ShBA-së për çështje lidhur me Kosovën, vizitoni seksionin e lobimit tek faqja opensecrets.org. Mund të kërkoni emrat e organizatave që përdorin
lobistë me seli në ShBA, por edhe të hulumtoni çështje të lobimit lidhur me
Kosovën.

Dekreti për Regjistrimin e Agjentëve të Huaj
Faqja e internetit www.fara.gov ju ofron qasje në të gjitha dokumentet e paraqitura pranë Qeverisë Amerikane lidhur me lobimet nga ana e autoriteteve të huaja,
si parti politike dhe qeveri. Këtu do të gjeni detaje të lobimit nga partitë politike,
ambasadat dhe qeveritë në Kosovë, Serbi dhe Shqipëri.

Ndiq gjurmët nëpër letra
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LOBIMI NË SHBA
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Sa i përket Evropës, ju mund të kërkoni ndihmë pranë organizatës Access Info Europe (www.access-info.org) e cila punon në promovimin e shfrytëzimit të ligjit për
lirinë e informatave nga gazetarët. Ata e kanë edhe një web-faqe të mirë
(www.legalleaks.info/toolkit) në të cilën gjendet një doracak mjaft i dobishëm.
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GJYKATAT E HUAJA
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Dokumentet që ndërlidhen me Gjykatën e Lartë të MB-së dhe procedurat pranë
Gjykatës Evropiane të Drejtësisë mund të gjenden në: www.bailii.org/
Nëse dëshironi të gjeni dokumente që ndërlidhen me raste në SHBA, ju duhet të
hapni një llogari me PACER, gjë që kërkon kohë.

KËRKIMI I REGJISTRAVE TË KOMPANIVE NDËRKOMBËTARE BALLKANI DHE MË TEJ
Nëse jeni duke kërkuar informata mbi kompani të caktuara, vendi më i mirë për t’i
kërkuar ato është web-faqja Investigative Dashboard përmes të cilës mund të lidheni me makina kërkuese anembanë botës. Këtë web-faqe mund ta vizitoni në
adresën www.investigativedashboard.org/
Deri tani, zgjedhja më e mirë për kërkim ndërkombëtar është Lexis Nexis, www.lexisnexis.com. Kjo faqe interneti ofron një spektër të gjerë opsionesh për kërkim
ndërkombëtar për kompani dhe individë. Në këtë vend mbahen dosjet e kompanive
nga gjithë bota. Është i shtrenjtë (kushton rreth 10,000 euro në vit) por anëtarësimi
në këtë faqe gjithsesi ia vlen – shikoni nëse redaktori/ja juaj do të pajtohet (apo
kërkoni ndihmë nga ndonjë donator)!

Për detaje të plota mbi faqet ballkanike dhe ato ndërkombëtare, shih raportin e
BIRN-it Digging Deeper (Gropo më Thellë).
Një burim tjetër i hapur dhe çdo herë e më i rëndësishëm është faqja opencorporates.org, i cili ka informata për mbi gati 50 milionë kompani të ndryshme anembanë botës.
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Kjo, për shkak të trendit në rritje të ‘turizmit’ shpifës, ku banorët jobritanikë po
bëjnë padi për shpifje e ofendim në gjykatat e Mbretërisë së Bashkuar, meqë ligji
britanik shihet si më i favorshëm për viktimat e shpifjes sesa të medies që ka publikuar akuzat.
Në mënyrë që të ndodhë kjo, paditësit i mjafton vetëm të dëshmojë se artikulli shpifës i botuar, është parë në internet, në Mbretërinë e Bashkuar. Të gjitha gazetat
e Kosovës që janë edhe në internet, të paktën duhet të jenë në dijeni për dispozitat e ligjit britanik.

LIGJI I KOSOVËS
Ligji i Kosovës, kryesisht i fal gazetarët që sulmojnë personalitete publike. Sipas
ligjit, nëse "një shpifje ose ofendim ka të bëjë me një çështje të interesit publik apo
nëse personi i dëmtuar aktualisht është ose ka qenë zyrtar publik apo është kandidat për një post publik, mund të kërkohet përgjegjësi për shpifje ose ofendim
publik vetëm nëse autori ka ditur më parë se informacioni është i rrejshëm apo ka
trajtuar me pakujdesi vërtetësinë e saj”.
Kjo mbrojtje e “interesit publik” nënkupton se informacioni i rëndësishëm, i cili në
të ardhmen mund të rezultojë se është i pavërtetë, mund të botohet nëse gazetari
vërteton se ai apo ajo ka vepruar si duhet dhe se publikimi i materialit ka qenë në
të mirë të “interesit publik”.

Ndiq gjurmët nëpër letra
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ërderisa shumica e gazetarëve në Kosovë do të fokusohen kryesisht në mosshkelje të ligjit shtetëror mbi shpifjet, të gjithë gazetarët hulumtues, veçanërisht ata që hulumtojnë bizneset ndërkombëtare, duhet të kenë parasysh ligjin
britanik mbi shpifjet.

Udhëzues për gazetari hulumtuese të bazuar në dokumente në Kosovë

Publikimi i Sigurt
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Ligji britanik negociohet shumë më vështirë. Mbrojtja më e mirë që duhet ta kërkojnë gazetarët, si dhe mbrojtja që dëshmon rëndësinë e sigurisë së dokumenteve,
njihet si “privilegj i cilësuar”.
Informacioni nga dokumentet zyrtare të institucioneve shtetërore, përfshirë ato në
Kosovë, mund të shfrytëzohet pa ndonjë frikë nga padia për shpifje, përderisa gazetari të mos publikojë me keqdashje dhe përderisa të përmendurve në dokument, t’u
jepet e drejta për reagim.
Derisa t’i përmbaheni kësaj që thuhet në dokumente dhe, nëse shikoni me kujdes
që të mos flisni për shkelje përtej asaj që thuhet në burimin zyrtar, mund të botoni
pa frikë.

Udhëzues për gazetari hulumtuese të bazuar në dokumente në Kosovë
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LIGJI BRITANIK
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Softuerët e rrjeteve sociale
Lidhjet mes individëve nuk janë gjithmonë krejt të qarta, dhe përcaktimi i tyre
bëhet edhe më i vështirë kur ju përballeni me male dokumentesh në tavolinën tuaj.
Nëse gazetari është duke kryer një hetim kompleks, ai ose ajo duhet të dijë se si t’i
organizojë në mënyrë adekuate informatat që i ka në dispozicion.
Kjo mund të bëhet përmes shfrytëzimit të disa softuerëve tejet të dobishëm, të cilët
krijojnë lidhje automatike mes informatave të cilat përndryshe nuk është lehtë të
gjenden.
Programet si i2 shfrytëzohen nga organizata që luftojnë krimin anembanë botës,
por shumica e gazetave dhe organizatave mediave në Ballkan nuk kanë mundësi
që ta sigurojnë programe të tilla. Çmimi i tij (10,000 euro për softuer) e bën atë të
duket si një investim i paarritshëm – por mos u dëshpëroni sepse ka edhe softuerë
dhe baza të dhënave pa pagesë të cilat janë duke u shfaqur çdo ditë e më shumë.
Për shembull, ju mund t’i gjeni lidhjet mes kompanive dhe pronarëve të tyre përmes
regjistrit Zvircan Moneyhouse. Një listë të softuerëve që mund të shfrytëzohen për
krijimin e rrjeteve mund të gjendet në adresën www.investigativedashboard.org/category/software/social-networks/.

Shfrytëzimi i Excel:
Kur BIRN-i po kryente hetime lidhur me kontratat e dhëna nga Ministria e Transportit e Kosovës, ai vendosi të gjitha të dhënat relevante në një dokument të Excelit, gjë që bënte që pikat e përbashkëta të jenë më të dukshme. Për shembull, vetëm
pasi që i vëri këto të dhëna në këtë program u vu në pah se një numër i madh i
kompanive të papërvoja dhe të vogla kishin fituar tenderë të mëdhenj.
Problemet e Komunës së Prishtinës në lidhje me prokurimin e një automjeti zjarrfikës u qartësuan tek pasi që të dhënat për të gjitha kompanitë relevant u vënë
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Raportimi përmes kompjuterit është duke u zhvilluar çdo herë e më shumë. Ai
mundëson shfrytëzimin e teknikave më të mira për të zbuluar informata dhe për
të organizuar të dhënat në formate më interesante dhe më lehtë të qasshme.
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Organizimi i Informative Tuaja:
Shfrytëzimi i Teknologjive Moderne
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në një dokument të Word-it dhe u bë e qartë se kemi të bëjmë me një sërë numrash telefonik të njëjtë, pronarësh të njëjtë dhe adresash të njëjta. Hetimi zbuloi se
katër kompani të cilat kanë ofertuar për automjetin zjarrfikës në fakt ishin shumë
të afërta me njëra-tjetrën, me çka u ngrit frika se gjatë këtij tenderi ka pasur rregullime të çmimeve.
Shënimi i orareve kohore e madje edhe vizatimi i hartave me dorë mund t’i ndihmojnë gazetarit në krijimin e një pasqyre vizuale më të kuptueshme të informatave
në dispozicion.
(Shihni storien e automjetit zjarrfikës)

GAZETARIA E TË DHËNAVE

Udhëzues për gazetari hulumtuese të bazuar në dokumente në Kosovë

Përpunimi i të dhënave:
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Aktualisht, një nga fushat më interesante të zhvillimit në sferën e gazetarisë është
shfrytëzimi i të dhënave dhe bashkëpunimi mes gazetarëve dhe programerëve/hakerëve kompjuterikë.
Me ndihmën e një skaneri të mirë dhe të një softueri për njohjen optike të shkronjave ju mund të përpunoni me mijëra faqe teksti dhe të nxirrni nga to të dhënat
kyçe.
Këto metoda shfrytëzohen mirë veçanërisht në SHBA, ku gazetarët përmes këtyre
metodave kanë shkruar storie mbi performansën e shkollave dhe spitaleve.
Një shembull i mirë i tillë është analiza e pothuajse 9 milion regjistrave të pacientëve nga pothuajse të gjitha spitalet e Teksasit për vitet 2007, 2008 dhe 2009.
Softueri i ka përpunuar të dhënat dhe sajuar 15 tregues specialë, në bazë të të
cilëve opinioni publik ka mundur ta vlerësojë performansën e çdo spitali.
Për
të
parë
rezultatet
e
kësaj
pune,
vizitoni
web-faqen:
http://dmnhospitals.heroku.com/hospitals

Hartat interaktive:
Hartat interaktive paraqesin edhe një mënyrë të shkëlqyeshme për të vizualizuar informatat që i gjeni. Ja edhe një shembull nga SHBA-ja ku një student i gazetarisë
ka siguruar raportet e inspektimeve të restoranteve vendore dhe pastaj i futi ato në
hartë http://cu-citizenaccess.org/feature/restaurant-inspections
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Për shembull, aktualisht BIRN është duke punuar me programerë kompjuterik
për të ripërpunuar të gjitha informatat nga regjistri i bizneseve i Kosovës,
kështu që do të jetë e mundur që të kërkohen firmat në pronë të individëve
të caktuar apo të regjistruar në adresa të caktuara. Aktualisht kjo mund të
bëhet vetëm nëse keni numrin e letërnjoftimit të personit në fjalë dhe shpesh
rezultatet nuk janë të plota.
Kjo metodë mund të jetë e dobishme për shumë baza të të dhënave, nga
dokumentet e prokurimit e deri tek licencat e mihjes.

Ne po ashtu jemi duke shtjelluar grumbullimin e të gjitha të dhënave të
prokurimit.

Ndiq gjurmët nëpër letra
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Kjo teknikë ngërthen në vete nxjerrjen apo marrjen e informatave nga një
bazë publike e të dhënave, të cilat ripaketohen në një format më të dobishëm
dhe më të përshtatshëm për shfrytëzuesin e tyre.
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Rekrutimi nga jashtë (crowd sourcing):
Rekrutimi nga jashtë në fakt është arti i të kërkuarit nga individë të tjerë, që nuk
janë gazetarë, që ta kryejnë punën e një gazetari. Ata janë pjesëtarë të publikut që
ndihmojnë qoftë në thithjen e fondeve për një projekt apo të kërkojnë nëpër mijëra dokumente.
Kjo metodë mund të shfrytëzohet kur keni sasi të mëdha dokumentesh që duhet
përpunuar, siç ishte rasti i publikimit të shpenzimeve të deputetëve në Mbretërinë
e Bashkuar. Gazeta The Guardian i ka vënë të gjitha 170,000 dokumente në internet dhe ka kërkuar nga opinioni publik që t’i shqyrtojë ato dhe të vërej storiet potenciale.
Ajo mund të shfrytëzohet edhe për të mbledhur të dhëna nga opinioni publik. Në
Suedi, mediumi shtetëror grumbulloi të dhënat mbi firmat të cilat po merrnin pjesë
në një skemë kontroverse qeveritare, duke u ofruar të papunëve vende pune dhe
duke kërkuar nga punëtorët që të paraqiten. Ata ndërmorën këtë veprim pasi që
qeveria nuk deshi t’i lëshojë listat e firmave pjesëmarrëse në këtë skemë.

BIRN
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Hulumtimet

ARTIKULLI 1:
Kur Zyra e Auditorit të Përgjithshëm botoi auditimin e saj të llogarive të komunës
së Prishtinës për vitin 2009, shumë medie, përfshirë edhe BIRN-in, raportuan për
rastin misterioz rreth një makine zjarrfikëse, e cila i kushtoi komunës 20 herë më
shumë sesa vlera e saj aktuale. Asnjë nga mediet nuk pyeti se si kishte mundur të
ndodhte kjo. Por, në nëntor 2010, ne iu kthyem kësaj çështjeje dhe kërkuam nga
ZAP-ja të gjitha dokumentet që ata kishin lidhur me çështjen, duke u bazuar në
lirinë e ligjit për informim. Ndër ato dokumente, ne kemi gjetur një listë firmash,
të cilat kishin dorëzuar tenderë për makinën zjarrfikëse. Një hulumtim për këto
biznese, i kombinuar me një kërkim të kontratave të tjera që u ishin dhënë atyre,
filloi të zbulonte një model shqetësues - shumë numra të telefonit, adresa dhe
emra ishin shumë të zakoneshëm për të katër kompanitë ofertuese. Ne pastaj
kërkuam nga komuna të gjitha dokumentet që kishin të bënin me procesin e tenderimit. Pas shumë vonesave, komuna lëshoi shumicën e informatave, duke konfirmuar kështu dyshimet tona - të katër kompanitë ofertuese ishin aq ngushtë të
ndërlidhura me njëra-tjetrën, saqë nuk ishte rrezik serioz për të fiksua çmimin. Informacioni ynë tashmë ka kaluar në Agjencinë Kundër Korrupsionit. Informatat
tona tani janë përcjellë tek Agjencia Kundër-Korrupsionit.
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Restorers
Wreak Havoc
on Prishtina’s
Old Hamam
Four years after
renovation work
started on Pristina’s
15th-century baths,
experts say many
original features have
been destroyed.
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Prishtina Pays 30 Times
Too Much For Fire Engine
Prishtina Insight reveals a capital scandal: how the city ended up with a fire engine too dangerous to use - and for which
it paid vastly over the odds.
By Petrit Collaku, Lawrence
Marzouk and Shengjyl Osmani
fire engine for which city
hall in Prishtina paid
almost 300,000 euro had an
estimated worth of just 11,000
euro, documents obtained by
Prishtina Insight show.
Our investigation has revealed
that the bidding process was a
farce; the four firms bidding to
supply the fire engine had all been
registered at the same time and
had common owners and staff.
Three operated from the same
office and two had the same telephone numbers.

A

business
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But documents obtained from
Kosovo’s Office of the Auditor
General, under freedom of information laws, show that All Zone
instead imported two vehicles
from Germany, not Poland.
One was built in 1985 with a ladder that did not function. Kosovo
customs valued this vehicle at
only 10,000 euro. The other was a
2000 Mercedes transport vehicle,
purchased by All Zone for 11,000
euro.
According to the Auditor
General’s Office and sources within the fire service, it is believed
that All Zone used the more modern vehicle to which it then

attached the ladder and other
equipment from the older engine.
Prishtina Insight has handed its
dossier of documents to Kosovo’s
Anticorruption Agency, which
said it was to launch an investigation into the matter.

Four bidders, or just one?
Four firms originally made bids
to supply the fire engine for
Prishtina: All Zone, Fast NP, Ideal
Solutions and Pro Trade, with
prices ranging from 300,000 to
379,000 euro.
continues page 2-3

Kosovo Loses EU Free Trade
Agreement

Kosovo’s Lost City Rises
From Earthy Tomb

A ten-year-old agreement with the
European Union and Kosovo allowing
duty-free exports into the economic zone
has not been renewed because of arguments over the country’s disputed status.
From January 1, 2011, the preferential
trade agreement between ...
page 7

Two-and-a-half metres underground,
covering the equivalent of 120 football
pitches, the ancient city of Ulpiana is slowly being unearthed by Kosovar and international archaeologists.
Although the location has long been
known as the country’s ...
page 14-15
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The vastly overpriced vehicle,
which it is believed was adapted
inside Kosovo with parts from an
old fire engine, is so unsafe that
firefighters have refused to use it.
Following the tender process in
May 2009 for a fire engine produced in 2000 or later, with a 30metre hydraulic ladder, the municipality agreed to purchase a vehicle from the company All Zone.
The Prishtina-based firm provided a letter from an established
Polish firm, ISS Wawrzaszek, saying they would supply the vehicle
and spare parts. There is no suggestion that Wawrzaszek acted
improperly.

guide

> page 6
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Hamam – Raising
the Bar

> page 19

Kosovo’s only English-language
newspaper is available:

Delivered to
Your Door
From Newsstands
across Kosovo
Sent To
Your Inbox
From
our partners
see page 23 for more info

BIRN zbulon një skandal kapital: si përfundoi kryeqyteti me kamion
zjarrfikës shumë të rrezikshëm për përdorim – dhe për të cilin ka
paguar shumë më shumë sesa vlera e vërtetë.
Nga Petrit Çollaku,
Lawrence Marzouk dhe
Shengjyl Osmani
ër një kamion zjarrfikës, komuna e Prishtinës ka
paguar 300,000 euro e cila ka pasur një vlerë të
llogaritur prej vetëm 11,000, tregojnë dokumentet
që i ka siguruar BIRN.

P

Dokumente të përdorura
gjatë hulumtimit

Udhëzues për gazetari hulumtuese të bazuar në dokumente në Kosovë

Hulumtimi ynë ka zbuluar se procesi i tenderimit ka qenë
farsë; katër firmat tenderuese për të furnizuar brigadën
me kamion zjarrfikës kanë qenë që të gjitha të regjistruara në të njëjtën kohë dhe kanë pasur pronarë dhe personel të përbashkët. Tre operonin nga një zyrë e njëjtë
dhe dy kanë pasur numër të njëjtë telefoni.
Automjeti i mbivlerësuar, i cili besohet të jetë përpunuar
brenda Kosovës me pjesë nga një kamion i vjetër, është aq
shumë i pasigurt që zjarrfikësit kanë refuzuar ta përdorin atë.
Pas procesit të tenderimit në Maj 2009 për kamion zjarrfikës i prodhuar në 2000 ose pak më vonë, me një shkallë
30 metra hidraulike, komuna është pajtuar për ta blerë
kamionin nga kompania All Zone.
Firma me qendër në Prishtinë ka dorëzuar një letër në fillim nga një firmë Polake, ISS Wawrzaszek, duke thënë se
ata do të bëjnë furnizimin e makinës dhe sigurojnë pjesë
shtesë. Nuk ka sugjerime që Wawrzaszek kanë vepruar në
mënyrë jo korrekte. Por dokumentet e siguruara nga Zyra
e Auditorit të Përgjithshëm në Kosovë, nën lirinë e ligjeve për informim, tregojnë se All Zone kanë importuar në
vend dy makina nga Gjermania, e jo nga Polonia.
Njëra makinë ka qenë e prodhuar më 1985 dhe ishte e zjar-
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rfiksave me shkallë që nuk funksiononte dhe defekte tjera.
Dogana e Kosovës e vlerësoi këtë makinë me vetëm 10,000
euro. Tjetra makinë ishte një Mercedes 2000 transportues
mallrash, i blerë nga All Zone për vetëm 11,000 euro.
Sipas Zyrës të Auditorit të Përgjithshëm dhe burime nga
shërbimi zjarrfikës, besohet se All Zone kanë përdorur
transportuesin e mallrave të cilës më tej ia kanë bashkangjitur shkallët dhe pajisjet nga kamioni i vjetër i zjarrfiksave.
Prishtina Insight e ka dërguar dosjen me dokumentacionin e saj tek Agjencia Kosovare Kundër Korrupsionit, të
cilët kanë thënë se do të nisin hetime për këtë çështje.

Katër ofertues, ose vetëm një?
Katër firmat fillimisht kanë ofruar për ta furnizuar Prishtinën me makinë zjarrfikëse: All Zone, Fast NP, Ideal Solutions dhe Pro Trade, me çmime që vijonin nga 300,000
deri më 379,000 euro.

Udhëzues për gazetari hulumtuese të bazuar në dokumente në Kosovë
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Dokumente të përdorura
gjatë hulumtimit

Dokumentet e siguruara nga BIRN tregojnë se Gazmend
Kelmendi ishte drejtor ekzekutiv në All Zone por dokumentet të tjera lidhur me All Zone kanë qenë të nënshkruara nga një person tjetër, Valon Zymberi.
Kelmendi gjithashtu ka nënshkruar edhe ofertën e Fast
NP, sidoqoftë, Zymberi ka nënshkruar edhe për Pro Trade.
Fitim Jetullahu ka nënshkruar ofertën për Ideal Solutions.
Që të katër firmat kanë qenë të regjistruara në të njëjtën
ditë, tek Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë, 27
janar, 2009, dhe tre nga kompanitë kanë qenë të renditura
me adresa të ngjashme në lagjen e Prishtinës, Dardania.
Telefon fiks i shënuar për All Zone në një letër të dërguar
tek komuna e Prishtinës, është i njëjtë me atë të shënuar
për Ideal Solutions tek një njoftim për dhënie të një kontrate tenderi tjetër.
Gazmend Kelmendi i tregoi gazetës se ai më nuk është i
përfshirë tek firma All Zone dhe refuzoi që të komentonte.
“Flisni me Valon Zymberin sepse unë nuk jam personi i

BIRN
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Dokumente të përdorura
gjatë hulumtimit

Zymberi i tregoi Prishtina Insight se ai nuk beson që ka
pasur ndonjë konflikt të interesave tek tenderimi, edhe
pse pranoi se të tri firmat kanë qenë të bazuara tek zyra
e tij gjatë kohë së ofertave.
“Nuk mund ta quaj konflikt interesash sepse unë kam
marrë pjesë me All Zone dhe gruaja ime me Pro Trade, e
cila është pronësi e vëllait të saj,” tha ai. Në bazë të të
dhënave nga regjistri i biznesit të Kosovës, të verifikuara
nga Prishtina Insight, gruaja e tij, Syzana Zymberi, është
e radhitur si pronare.
“Ai [vëllai i saj] gjeti një makinë atje [në Gjermani] dhe
unë nuk mundesha ti thosha të mos merr pjesë [gjatë
ofertave],” shtoi ai.

Udhëzues për gazetari hulumtuese të bazuar në dokumente në Kosovë

“Unë nuk mund të them se kjo është konflikt interesash.
Unë kam punën time, ai ka punët e tija, që të dy kishim
ofertat tona,” shtoi ai.
Zymberi theksoi se ai nuk ka qenë në dijeni për Fast NP por
pranoi se Ideal Solutions dhe Pro Trade, në të vërtet kanë
qenë të bazuara tek zyra e All Zone gjatë kohës së tenderit.
Aso kohesh, Gazmend Kelmendi ka qenë duke nënshkruar
në emër të All Zone dhe Fast NP për dokumente lidhur
me tenderin.
“Arsyeja që nuk ka adresë është se ne kemi qenë një grup
shokësh dhe kishim dëshirë të përdornim një zyrë, në
mënyrë që të mos paguanim shumë për qira, dhe kjo ka
qenë arsyeja,” tha ai.
Agjencia Kosovare e Prokurimit Publik ka deklaruar se
është e paligjshme që firma në pronësi të të njëjtit individ të konkurrojnë për një tender sepse mund të çojë tek
rregullimi i çmimit.
“As një person nuk mund të jetë i përfshirë në dy kompani kur aplikohet për një tender publik,” tha Mursel
Racaj, kryetar i Agjencisë për Prokurim Publik.

Ndiq gjurmët nëpër letra
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përshtatshëm të flas për kontratën,” tha Kelmendi.
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I shtrenjtë – por i rrezikshëm:
Komandanti i brigadës së zjarrfikësve të Prishtinës, Latif
Zeka, pranoi se motori i makinës së zjarrfikësve ka qenë i
improvizuar në Shtator, 2010, duke thënë se makina i ka
përmbushur kërkesat teknike dhe ka qenë në gjendje të
mirë pune.
Marrëveshja është nënshkruar pavarësisht faktit se dokumentacioni i doganave e ka radhitur makinën vetëm si
një kamion për transportim të mallrave.
Vetëm disa javë pas nënshkrimit të marrëveshjes, shërbimi
zjarrfikës ishte i detyruar ta kthente prapa makinën tek
All Zone pasi që motori ka qenë duke humbur presionin
e ajrit, stabilizuesit e përdorur për ta siguruar kamionin
kur shkallët kanë qenë në përdorim nuk kanë funksionuar,
dhe vaji ka rrjedhur. Zeka tha që janë ankuar tek komuna,
e cila i ka urdhëruar kompanisë ta dërgojnë makinën në
riparim “dhe tani po funksionon”.

Udhëzues për gazetari hulumtuese të bazuar në dokumente në Kosovë
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Dokumente të përdorura
gjatë hulumtimit

Por ai nuk mund të siguronte një letër e cila do ta vërtetonte se kompani e kualifikuar e ka bërë riparimin, siç
kërkohet nga ligji. Në ndërkohë, burime nga shërbimi zjarrfikës i Prishtinës theksoi se zjarrfikësit akoma po refuzojnë ta përdorin makinën sepse e konsiderojnë si të pasigurt.
“Ne i kemi thënë komandantit se askush prej nesh nuk do
ta përdor kamionin,” tha një zjarrfikës, i cili kërkoi të
mbetet anonim, i tregoi BIRN-it.
Zeka mohoi të ketë pranuar ankesa të tilla nga personeli,
duke përsëritur se kamioni ka qenë funksional por pranoi
se asnjëherë nuk është përdorur – me sa duket për shkak
se nuk kanë ndodhur ndonjë zjarr i cili do të kishte nevojë
për një makinë të tillë.
“Unë vetë e kam provuar dhe kam punuar me të për katër
orë pa asnjë problem,” tha Zeka. “Nuk dua ta rrezikoj
jetën e personelit tim.” Ai nuk pranoi të flasë nëse makina ka pasur vlerën për aq para sa është paguar. “Pyeteni
komunën, sepse ata e kanë paguar,” tha ai.

BIRN
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Dokumente të përdorura
gjatë hulumtimit

“Shkaku ishte qasja e tyre me papërvojë. Tani më për dy
vite kanë kaluar nga trajnimet e tyre dhe nuk ka më probleme me makinën zjarrfikëse.” Ai tha që i posedon të gjitha
certifikatat relevante për tu përgjigjur për sigurinë e makinës. “Motori ishte testuar dhe aprovuar edhe nga fakulteti
teknik i Universitetit të Prishtinës, qendrës së homologimit
[ku makinat e adaptuara testohen] dhe qendrës për testime
teknike. Pra, ka pasur testime nga tre institucione,” tha ai.

KAPITULLI TETË

Zymberi veçoi se makina i ka kaluar të gjitha testimet relevante dhe se prishja e makinës zjarrfikëse kishte qenë e
shkaktuar nga zjarrfikësit e papërvojë. “Gjatë trajnimit,
fillestarët e kanë trajtuar me ashpërsi makinën, që shkaktoi
shpërthimin e tubave të vajit dhe problemet e tjera,” tha ai.

Çmim i lartë misterioz:
Udhëzues për gazetari hulumtuese të bazuar në dokumente në Kosovë

Raporti nga Zyra e Auditorit të Përgjithshëm në fillim të
këtij viti, e cila gjithashtu e ka rishqyrtuar këtë çështje, tha
se auditorët kanë qenë në gjendje të konstatojnë se si komisioni i vlerësimit ka arritur deri në çmimin 300,000 eurosh.
“Çmimi i paguar është 27 herë më i lartë sesa vlerësimi i
doganës [për çmimin],” deklarohet në raportin e auditorit.
“Ne nuk ishim në gjendje të gjenim ndonjë shpjegim se
si komisioni i vlerësimit ka arritur tek ky çmim [300,000]
në lidhje me dhënien të kontratës,” përfundon raporti.
Komuna e Prishtinës pretendon se makina zjarrfikëse ka
qenë e fituar përmes një tenderi të hapur dhe se All Zone
kishte ofruar çmim më të lirë. “Një makinë speciale e re
me shkallë shpëtimi dhe me pajisje të tjera mund të kushtojë afro 700,000 euro,” deklaroi Muhamet Gashi, zëdhënës i komunës.
Zëdhënësi shtoi se kompani i ka poseduar certifikimet e
nevojshme për ta modifikuar makinën në një kamion zjarrfikës. Auditorëve nuk u janë dhënë këto dokumente gjatë
hulumtimit të tyre. Zëdhënësi tha që makina ka arritur
në gjendje të mirë dhe ai gjithashtu i akuzoi zjarrfikësit
për “përdorimin të papërshtatshëm” të motorit si pasues
i problemeve të tjera teknike.
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ARTIKULLI 2:
Ueb-faqja e Komisionit Rregullator të Prokurimit Publik është një vend i madh për
të gjetur ide rreth artikujve. Pa ndryshuar fare, disa raste interesante do të kalojnë
duke tërhequr kështu vëmendjen e gazetarëve. Kur vërejtëm një garë në mes të dy
kompanive ndërkombëtare, për fitimin e një kontrate 7- milionëshe, për të
mbikëqyrur projektin më të madh të Kosovës në infrastrukturë, vlerësuam se ajo
meritonte më shumë vëmendje. Ne dorëzuam një kërkesë tek OSHP-ja për të gjitha
dokumentet lidhur me rastin, dhe pastaj shikuam shumë dokumente, analiza
ekspertësh dhe procesverbale të takimeve, që na ishin dhënë. Ne nuk arritëm të
gjenim atë që kërkonim, por, në vend të kësaj, gjetëm diçka tjetër.
Ministria e Transportit nuk kishte arritur të punësonte kompaninë që do të vepronte si mbikëqyrëse e Qeverisë deri në shkurt 2011, gati një vit pas fillimit të
projektit të autostradës, e cila kushton 1 bilion euro. Për më tepër, Ministria ka
bërë ankesa të zëshme si korrespondencë, të marra nga BIRN, se vonesat në dhënien
e tenderit do të rezultonin me humbje të mëdha financiare për vendin.
Edhe pse nuk është një hetim mbi korrupsionin, ky artikull tregon se si marrja e
dokumenteve shtesë, mund të shtojë më shumë hollësi në një artikull, duke ngritur
shqetësime rreth mënyrës se si shpenzohet paraja publike dhe duke bërë presion
mbi autoritetet për të punuar me më shumë efikasitet.
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Punimet në projektin më të madh infrastrukturor në Kosovë, në autostradën që kushton rreth një bilion euro, janë zhvilluar për gati një
vit pa mbikëqyrjen përkatëse të qeverisë.

Nga Petrit Çollaku

M

Dokumente të përdorura
gjatë hulumtimit
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betet ende e paqartë se pse qeveria e Kosovës
ende nuk e ka nënshkruar kontratën me kompaninë italiane Merlino-Progetti & Politecnica,
edhe pse kanë kaluar gjashtë muaj pasi kjo e fundit ka fituar tenderin për mbikëqyrjen e projektit të autostradës.
Procesi është shtyrë përkohësisht pasi që një kompani
tjetër ofertuese, Louis Berger SAS nga Franca, i bëri thirrje
Organit Shqyrtues të Prokurimit në Prishtinë mbi
vendimin për tender.
Ankesa e kompanisë franceze u refuzua nga OSHP-ja, e
cila deklaroi se pjesëmarrja e tyre do të ishte një konflikt
interesash.
Kur ankesa është paraqitur, Ministria është ankuar duke
pretenduar se një vendim për anulimin e tenderit do të
shkaktonte "humbje të mëdha" për vendin.
Ministria e Transportit e shpalli kompaninë Merlino-Progetti & Politecnica fituese të tenderit për mbikëqyrjen e
ndërtimit dhe shërbimeve të menaxhimit të projektit më
të shtrenjtë të infrastrukturës që është shpallur ndonjëherë në Kosovë, Rruga 7, ose Autostrada Morinë-Merdare, i shpallur në gusht 2010.
OSHP-ja ka kërkuar nga autoriteti kontraktues, Ministria
e Transportit, për të nënshkruar dokumentet e nevojshme
me kompaninë italiane për një projekt që do të kushtojë
afër shtatë milionë euro.
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VAZHDON PA MBIKËQYRJE PUNA NË
AUTOSTRADËN E KOSOVËS
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Ndërkohë, Ministria ka deklaruar se zyrtarët e saj janë
duke kontrolluar dokumentet e kompanisë dhe kanë
kërkuar nga ta dokumente shtesë nga Italia.
Në një letër drejtuar kompanisë në fjalë, më 24 janar
2011, Ministria tha se ka pasur nevojë që të sigurojë
dokumente shtesë për gjendjen financiare dhe ekonomike
të kësaj firme, duke përfshirë edhe rrjedhën financiare për
tri vitet e kaluara.
Organi Shqyrtues i Prokurimit pastaj i dha dhjetë ditë
Ministrisë për të verifikuar dokumentet e kompanisë Merlino-Progetti dhe i paralajmëroi ata që një procedurë e
tillë do duhej të kishte përfunduar gjatë vlerësimit të ofertave në fillim të procesit të tenderit.
Pasi që ky afat ka kaluar tashmë pa nënshkrimin e Ministrisë në kontratë, OSHP-ja u ka thënë zyrtarëve të qeverisë se në qoftë se ata nuk nënshkruajnë, Ministria do të
gjobitet.
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"Autoriteti kontraktues duhet ose të nënshkruajë kontratën ose të anulojë atë, përndryshe ata do të dënohen
nga ne,” tha kryetari i OSHP-së, Hysni Hoxha, për Prishtina Insight.
"Unë nuk e di se çfarë realisht po ndodh," tha Hoxha,
duke shpjeguar se vlefshmëria e tenderit për këtë projekt
po i vjen fundi dhe Ministria mund edhe ta anulojë atë.
"Pastaj, unë jam shumë i sigurt se italianët do të ankohen
dhe rasti do të komplikohet edhe më shumë," tha ai.
Edhe nga kreu i prokurimit brenda Ministrisë, Nexhat
Krasniqi, ka konfirmuar se zyrtarët e qeverisë nuk e kanë
nënshkruar akoma marrëveshjen.
"Jo, ne ende nuk e kemi nënshkruar kontratën. Unë nuk
mund të shpjegojë të dhënat përmes telefonit," tha Krasniqi për Prishtina Insight.
Ai nuk ishte në gjendje të caktojë një takim me Prishtina
Insight për të ofruar shpjegime të mëtutjeshme.
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Tirana
Carnage
Leaves
Albania at
Boiling Point
After anti-government
protests left three dead
and dozens wounded,
there are fears that
Albania’s descent into
chaos may have become
unstoppable.
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Kosovo Agency Accused
of Manipulating Land Sale

FEATURE

Auditor General says Privatisation Agency ‘manipulated’ auction of publicly owned industrial estate, short-changing the
public of up to 200,000 euro.

Guerrilla Gardening
Grows in Prishtina

By Petrit Collaku, Lawrence
Marzouk and Shengjyl Osmani
rishtina
Insight
has
obtained documents under
freedom of information
rules that show the Privatisation
Agency of Kosovo, PAK, advertised the site - a large industrial
estate on the edge of Prishtina - as
having five times less office space
than was actually for sale.
The winning bidder, Liria F.C 2,
from Prishtina, bought the enterprise from the PAK for 1,050,000
euro.
Experts believe that delays in

P

Exclusive Interview:

signing the contract and the
manipulation of the office space
figure may have deprived taxpayers of around 200,000 euro.
The PAK first announced the
auction of the site in November
2008 in a newspaper advert offering 550 square metres of office
space within a total of 7,646 square
metres of land.
In brochures provided to bidders, it then said that the location,
formerly home to the publicly
owned Kosova Elektro company,
included 1,460 metres of office
space.
But the final contract revealed

that the actual area of office space
was 2,583 square metres, five times
the size mentioned in the original
offer.
The PAK correctly stated the
total area of land for sale at each
point at 7,646 square metres.
But real estate experts believe
the difference in the size of the
office space between the offer presented to bidders – 1,460 square
metres – and the real size of the
site – 2,583 square metres – was
worth at least 90,000 euro.
Documents seen by Prishtina
Insight show that the final transfer of the site was not signed until

at least 14 months later, in January
2010.
Over this time, according to a
real estate expert in Prishtina, the
value of the site would have risen
by about 10 per cent, potentially
adding a further 110,000 euro to its
overall value.
According to the PAK’s internal
correspondence, which Prishtina
Insight has obtained, the agency
was aware of the costly discrepancy but pressed ahead with original
deal with Liria FC for just over 1
million euro.
continues page 2

Marty: Document is “Not a
Report Against Kosovo”

The People on the
Pavement

It may come as little surprise that in the
history of the Council of Europe no committee report has garnered as many media
hits as Dick Marty’s inquiry titled
“Inhuman treatment of people and illicit
trafficking in human organs in Kosovo.”
In recent weeks...
page 4

‘It’s a Roma begging ring – organized
crime’, ‘they make quite a lot of money;
they’re not really that poor’, ‘they’re not
from Kosovo, you know – they’re bussed in
from Albania’, ‘giving them money just
encourages them.’
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Ky hetim u nxit nga një koment në një raport nga Zyra e Auditorit të Përgjithshëm,
ZAP, se Agjencia Kosovare e Privatizimit, AKP, e kishte manipuluar shitjen e tokës
dhe hapësirës për zyrë në Fushë-Kosovë. Ne patëm kërkuar nga ZAP-i të gjitha
dokumentet lidhur me rastin, dhe ajo konfirmoi se hapësira për zyrë fillimisht ishte
shpallur si 500 m², kurse në fakt për shitje ishte nxjerrë pesë herë më shumë tokë.
Korrespondenca zbuloi gjithashtu se AKP-ja kishte zbuluar dhe publikuar gabimin,
pasi marrëveshja për shitjen e tokës ishte paraparë të nënshkruhej një vit pas caktimit të çmimit, bazuar në 500m² të hapësirës së zyrës. Pavarësisht nga gabimi dhe
humbja e qartë e fondeve për tatimpaguesit, procesi i shitjes vazhdoi më tutje.
BIRN ka biseduar me një ekspert të vlerësimit të pasurive të patundshme, i cili na
tregoi shifra të cilat tregonin se portofoli publik, si rezultat i ndonjë gabimi ose manipulimi, mund të kishte humbur më shumë se 200.000 euro. Pasi iu bë presion me
këto të dhëna, AKP-ja i deklaroi BIRN-t se kjo kishte kaluar informacionet tek Agjencia Kundër Korrupsion, një fakt që agjencia e mohon.
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AGJENCI KOSOVARE E AKUZUAR
PËR MANIPULIME ME SHITJE TË TOKAVE
Auditori i përgjithshëm thotë se Agjencia e Privatizimit ‘ka manipuluar’ me ankande të pronësive industriale publike, ku në një rast
ka kthyer kusur më pak publikut për rreth 200,000 euro.

Nga Prishtina Insight

rishtina Insight ka siguruar dokumente në
bazë të lirisë së informimit të cilat kanë rezultuar se Agjencia Kosovare e Privatizimit, AKP,
ka shpallur publikisht lokacionin- një pronë industriale e madhe në afërsi të Prishtinës – se ka pesë
herë më pak hapësirë për zyrë nga ajo që ka qenë në
fakt për shitje.

P

Ofertuesi fitues, Liria F.C 2, nga Prishtina, e ka blerë
ndërmarrjen nga AKP-ja për 1,050,000 euro.
Ekspertët besojnë se vonesa për nënshkrimin e kontratës dhe manipulimet me hapësirën e zyrës mund
ti kenë privuar taksapaguesit me afro 200,000 euro.
AKP-ja fillimisht njoftoi për ankandin e lokacionit
në Nëntor të vitit 2008, përmes një shpalljeje në
gazetë ku 550 metra katrorë ishin ofruar për tu
shfrytëzuar për zyra në kuadër të 7,646 metra katror tokë.
Në broshurat të dhëna ofertuesve, në ato kohë ka
cekur se lokacioni, më herët pronë e kompanisë publike Kosova Elektro, ka përfshirë 1,460 metra sipërfaqe për zyrë.
Por kontrata përfundimtare nxjerri në fakt se sipërfaqja për hapësirën për zyra ka qenë 2,583 metra katrorë, pesë herë më shumë sesa ajo e cekur në
ofertën origjinale.
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Documents used in
the investigation
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Por ekspertë të pasurive të patundshme besojnë se dallimi
në sipërfaqen e hapësirës për zyrë ndërmjet ofertës të
prezantuar ofertuesve – 1,460 metra katrorë – dhe sipërfaqja reale e lokalit – 2,583 metra katrorë – ka qenë e
vlefshme më së paku 90,000 euro.
Dokumentet që i ka rishikuar Prishtina Insight tregojnë
se transaksioni përfundimtar i lokacionit nuk ka qenë i
nënshkruar më së paku, pas 14 muajsh më vonë, në Janar
të 2010-ës.
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Gjatë kësaj kohe, në bazë të një eksperti për lokacione të
patundshme në Prishtinë, vlera e këtij lokacioni mund të
ishte ngritur për 10 për qind, potencialisht duke ja shtuar
më tej 110,000 euro vlerës të përgjithshme.
Në bazë të korrespondencës të brendshme të AKP-së, të
cilën Prishtina Insight e ka siguruar, agjencia ka qenë në
dijeni për mospërputhjen e kushtueshme por e ka vazhduar më tej me marrëveshje origjinale me Liria FC për pak
më shumë se 1 milion euro.
“Duhet të ceket se sipërfaqja totale e kateve të ndërtesës
e prezantuar në MI [Memorandumin Informativ]
(1,460m2) ka qenë e llogaritur keq, që është vërejtur gjatë
procesit të përmbylljes së kontratës, dhe Zyra Rajonale në
Prishtinë e AKP-së e ka korrigjuar atë në total prej
2,583m2,” një nëpunës i AKP-së ka shkruar në letër drejtuar kryesuesit të tij, Dino Asanaj, në Dhjetor të 2009-ës.
Ndërsa zyrtarë të AKP-së folën për “llogaritje të gabuara”,
Zyra e Auditorit të Përgjithshëm u ankua në raportin e
publikuar verën e kaluar se procesi shumë qartë ka qenë
i “manipuluar”.
“Në kontratën Kosova Elektro, ne kemi vërejtur se gjatë
procesit të privatizimit AKP-ja ka manipuluar me sipërfaqen e lokalit të privatizuar,” ka shkuar Auditori.
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AKP-ja saktësisht e ka cekur totalin e tokës për shitje në
secilin pikë të 7,646 metrave katrorë.
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“Ne kemi vërejtur parregullsi dhe transparencë të pamjaftueshme në procesin e privatizimit, si rezultat i një
konkurrence të padrejtë ndërmjet ofertuesve,” u theksua
në raport.
AKP-ja i konfirmoi Prishtina Insight-it se është e mundshme që kontrata të ketë qenë e manipuluar, dhe thanë
që e kanë raportuar rastin në Agjensioni Kundër Korrupsionit dhe departamentit për krime ekonomike pranë Policisë së Kosovës.
“AKP-ja kishte dyshime që kanë qenë të vërejtura gjatë
procesit dhe ne i kemi raportuar ato tek Agjensioni
Kundër Korrupsionit dhe tek institucionet përkatëse për
hulumtim të mëtutjeshëm,” Yll Kaloshi, zëdhënës i AKPsë, i tha Prishtina Insight-it.
Ai tha që shitja ka ndodhur gjatë transferimit të kompetencave nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit tek Agjencia Kosovare e Privatizimit në fund të 2008-ës.
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Kaloshi konfirmoi se kontrata me blerësin ka qenë e nënshkruar duke përfshirë të dhënat jo të sakta.
“Unë nuk mund të paragjykoj asgjë. Agjencitë përgjegjëse
janë ato që duhet të vendosin se çfarë do të ndodhë dhe
kush është i përfshirë. AKP-ja është e hapur [për hulumtime],” tha Kaloshi. Ai shtoi se menaxhimi dhe bordi i
AKP-së do ti mirëpresin faktet.
Prishtina Insight e kontaktoi Agjensionin Kundër Korrupsionit por mohoi se kanë pranuar ndonjë gjë nga AKP-ja.
“Agjencia nuk ka pranuar ndonjë informatë lidhur me
këtë rast,” tha agjencia.
Fazli Cakiqi, pronar i Liria FC, të cilët e kanë blerë tokën,
tha se ai nuk ka qenë në dijeni për ndonjë problem me
kontratën, ose që ai ka marrë më shumë hapësirë për zyra
sesa ishte përcaktuar në fillim.
“Ne nuk kemi pranuar ndonjë informatë nga AKP-ja që ka
problem me kontratë,” Cakiqi i tha Prishtina Insight.
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Kosovo Mayor Splashes €18,000 in
Prishtina Insight can reveal that the mayor of Gjilan’s office spent 18,000 euro in one year in a restaurant owned by a business partner who helped
fund the mayor’s reelection.

By Prishtina Insight
cash-strapped
Kosovo
municipality spent 50,000
euro on official lunches and
hotel rooms in 2009, 20,000 euro of
which went on the Hotel Kristal,
owned by the business partner of
mayor Qemajl Mustafa.
Mustafe Shala also donated cash
to the mayor of Gjilan’s reelection
fund in 2009.
No tenders were issued for the
bills in the Hotel Kristal’s restaurant, which ranged from eight euro
to 3,200 euro, according to documents that Prishtina Insight
obtained under Freedom of
Information rules.
The municipality spent a total of
1.9 million euro on goods and services in 2009, of which 2.5 per cent
went on official lunches, the record
show.
Some 18,000 euro was spent by
the mayor’s office alone and a further 2,000 euro from other departments.
The 20,000 euro spent in Hotel
Kristal would have bought the
equivalent of 20,000 hamburgers or
5,000 chicken risottos at the venue.
The municipality confirmed that
it paid none of the restaurant
invoices that the Hotel Kristal
issued in 2009 because it had run
out of money. It paid the full 20,000
euro that it owed for the year in
2010, when it received the following
year’s budget.
The mayor is joint owner with
Shala of a Gjilan-based fruit company, Frutta Viva, a wholesale trader in bananas. Shala is a major

A

businessman in Kosovo through
his ownership of Compact Group,
which, among many other products, markets the popular mineral
water brand, Dea.
In the run-up to the 2009 local
elections, Shala donated 7,000 euro
to the Gjilan branch of the
Democratic Party of Kosovo, PDK,
to which the mayor belongs,
according to the audit of political
party accounts released this week.
This was one of the largest single
donations to the party in the town.
The mayor said he saw no conflict of interest in providing so
much trade for his business partner’s restaurant because the law
did not oblige him to issue a tender
for the service.
“It is not a conflict of interest
because he [Shala] does not survive
only on the municipality’s expenditure at his [hotel] business,” the
mayor told Prishtina Insight.
“He has a successful business in
which the municipality holds
many events but it’s not the only
place where we spend our budget
on lunches and meetings.”

Undeclared assets:
Comparison of records at
Kosovo’s Business Register with
the declarations of assets that all
politicians must submit to the
Anti-corruption Agency shows
that the mayor of Gjilan did not
account for all his income and
properties.
He did not include his 15-percent stake in the banana firm, or

his ownership of another firm,
NTP Vision, a hardware store, in
the declaration.
According to his declaration, his
only earnings are the 800 euro a
month that he receives from his
salary as mayor.
When Prishtina Insight asked
him how he planned to pay back a
loan of 96,000 euro in only four
years, as his asset form declared,
he answered that he was also
receiving 1,300 euro a month in
rent from a property.
“I filled out this declaration very
carefully and all the information
is there, saying what real estate I
own, and there are a few more
details regarding that,” he said.
Mustafa is far from being the
only public figure in Kosovo not to
have fully declared his income or
assets.
The 2010 European Commission
progress report on Kosovo said
some senior officials had not submitted any declarations of assets
at all, noting this as a matter of
serious concern.
“Available information revealed
discrepancies between the income
and properties of senior Kosovo
officials,” the report said. “This
indicates [that] widespread corruption at high levels in Kosovo
persists.”

Contracts for party
donors:
Shala’s town-centre hotel is not
the only firm that received signifi-

cant amounts of taxpayers’ money
while also funding the mayor’s
party.
Donors to the PDK in Gjilan
before the 2009 election included
three construction firms: N.N.P.
Magjistralja; Florim Zuka, owner
of the Tali company; and Bejta
Commerc, via its proprietor Basri
Kqiku.
These firms donated 2,500 euro,
8,000 euro and 10,000 euro respectively; the latter two represent the
largest single donations to the
local PDK party branch.
All three Gjilan-based firms won
a significant number of contracts
before and after the 2009 election.
There is no suggestion that
these firms were not qualified to
obtain such contracts, nor that
Mustafe Shala acted inappropriately by providing his 7,000 euro
donation. But the European
Commission has criticised the
Kosovo government for not outlawing or at least regulating the
practice of allowing firms that bid
for public tenders to donate funds
to political parties.
The 2010 progress report noted
that while parliament had adopted
a law on financing political parties, “it is not fully in line with
European standards.
“One of the key weaknesses of
the law is that it neither prohibits
nor strictly regulates donations
from legal entities which provide
goods or services to public administration,” the report said.
The Office of the Auditor
General, in its 2009 report on

municipal finances, noted that the
town of Gjilan paid Magjistralja
25,000 euro, without issuing a tender, on top of a contract for road
maintenance worth 170,000 euro.
“No supplement contracts were
found, only approval from the
mayor of the municipality for further supplies from the contractor,”
the report read.
An authority may contract to
spend a further 10 per cent of the
estimated cost of a project, without putting it out to tender, but
only if it receives permission from
the Public Procurement Agency.
In the case of the extra money
paid to Magjistralja, however, the
extra work was worth more than
10 per cent and no approval was
sought.
“Breaches in the public procurement law may result in public
funds being misused or used not in
the best economical way,” the
audit concluded.
The municipality replied that,
on the recommendation of the
mayor, no procurement process
was to be carried out because of
“unpredicted road damage” and
because the municipality was
“short of time”.
The mayor said that the three
firms that had donated funds to
the PDK where all experienced,
professional companies, and the
contracts were awarded to them on
the basis of merit.
“We
cannot
discriminate
against old, well-established and
technically strong companies like
Bejta, Tali and Magjistralja, which

Mayor: Only ‘Dirty’ Politicians
Gjilan mayor Qemajl Mustafa, of the ruling Democratic Party of Kosovo, PDK, is frustrated with Kosovo’s politics in general, and dismissive about the EU law mission’s probe into his town hall.
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Q: In 2009, the municipality spent
20,000 euros of its 1.9-million-euro
goods and services budget on official lunches in one restaurant,
Hotel Kristal. Shouldn’t the municipality have ensured value for
money by running a tender process
for this?
A: Those expenses are not only
for 2009, there are many expenses
of 2010, too, and the amount spent
in Hotel Kristal is less than 1 per
cent of the total budget, because
we also had many meeting in other
places.
Because of Hotel Kristal’s location in the centre of Gjilan and its
amenities, such a good conference
room, most events were scheduled
there. But events organised during
2009 and 2008 were held in other
locations, too, such as in
Restaurant Bujana and Hotel Luli,
and we do not exclude any businesses if they suit our purpose.
It does not seem reasonable to

have a tender process because
those expenses occurred at different times and at different occasions. Moreover, because all events
cannot be held only in one place,
we cannot make a tender for only
one enterprise; it might happen
that some meetings are held out of
the town.
By law, we must have a declaration for each spent invoice, which
afterwards must be paid [by the
municipality]. In accordance with
the public procurement law, I personally make sure that all expenses are made after an offer from a
firm and that all the processes
match the [legal] requirements.
Q: The owner of Hotel Kristal,
Mustafe Shala, is also your business partner in a banana firm. He
also donated 7,000 euros to the PDK
in Gjilan for the 2009 local elections, according to the Central
Election Commission. Is it not a
conflict of interest for Gjilan
municipality to be spending so
much money without a tender in the
hotel owned by your business partner, who has also donated money
towards your re-election?
A: It’s up to individuals to
choose which political party to

belong to. Mustafe Shala is a citizen of Gjilan and of Kosovo and is
free to make his own decisions
about which party to support, and
for sure, he wasn’t with us for the
previous two elections.
Mustafe Shala is a successful
businessman, who employs many
people and has no conflict of interest with the municipality of
Gjilan. He does not survive only on
the municipality’s expenditure at
his [hotel] business. He has a successful business in which the
municipality holds many events,
but it’s not the only place where we
spend our budget on lunches and
meetings.
He is my business partner in a
company that has nothing to do
with the municipality, a banana
plant, where we ripen bananas and
resell them on the market. I have a
small percentage of shares in it,
only 15 per cent, and I bought
those shares through a bank loan.
Mustafe Shala does not sell
bananas to the municipality, so I
don’t see any conflict of interest
here. The law allows heads of
municipalities to own shares in
other businesses.
Q: As you mentioned, you own a

Ndiq gjurmët nëpër letra

banana plant and another business
called Vision. Why are neither
declared on the Anti-Corruption
Agency's declaration of assets
[which public officials are required
to submit]?
A: Vision Company no longer
operates. I used to manage it, but
as I don’t have time now, it does not
have any operations. In the declaration [of assets], there is only a
box for real estate; there is no
question or box for other assets
like shares and companies. I filled
out this declaration very carefully
and all the information is there,
saying what real estate I own, and
there are a few more details.
Q: In the anticorruption declaration you listed a loan of 96,000
euros that you must repay over four
years, but you say there that your
only income is your mayoral salary
of 800 euros a month. How will you
repay the loan?
A: Yes, I have a salary of 800
euros, and meanwhile I’m renting
out a house, from which I get 1,300
euros a month. I have also extended the [loan] repayment period to
60 months. Currently, I’m in financial trouble and my sister has sent
us a couple of thousand US dol-
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Ky artikull tentoi të përmblidhte sa më shumë dokumente publike që ishte e
mundur, të cilat janë në dispozicion për publikun, në mënyrë që të detyronte një
politikan, përkatësisht kryetarin e komunës së Gjilanit, të jepte llogari. Dokumentet
e marra përfshinin një libër të faturave nga hotel/restoranti që gjendet shumë afër
zyrave komunale, një libër ky që na u ofrua nga komuna e Gjilanit në përputhje
me lirinë e Ligjit të informacionit. U përdor gjithashtu deklarata e kryetarit për Agjencinë Kundër Korrupsionit, si edhe raporti i auditorit për shpenzimet dhe donacionet e partive politike gjatë zgjedhjeve të 2009-ës, dokumente nga Agjencia për
Regjistrimin e Bizneseve, ARBK, të cilat janë marrë duke iu referuar numrave të
identifikimit [ID], të gjetura nga raundi zgjedhor, si edhe raportit nga Zyra e Auditorit të Përgjithshëm për komunat. Të gjitha këto kanë ngritur pyetje serioze lidhur me faktin nëse një konflikt i mundshëm interesi në komunë është duke u
shqyrtuar seriozisht, dhe nëse komuna ka qenë duke siguruar vlerën e duhur të
parave.
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KRYETAR KOMUNE I KOSOVËS HARXHON €18,000
NË RESTORANTIN E PARTNERIT
Prishtina Insight ka zbuluar se zyra e kryetarit të komunës së Gjilanit ka shpenzuar 18,000 euro gjatë një viti tek restoranti, pronë
e biznes partnerit i cili i ka ndihmuar atij të rizgjidhet kryetar.

Nga Prishtina Insight

Komuna Kosovare, e varfër me shpenzimet e saja, ka
shpenzuar 50,000 euro në dreka zyrtare dhe dhoma
hoteli gjatë 2009, nga të cilat 20,000 euro i kanë
shkuar Hotel Kristalit, pronë e biznes partnerit të
kryetarit, Qemajl Mustafa.
Mustafë Shala, gjithashtu ka dhuruar të holla si pjesë
e financimit të rizgjedhjes së kryetarit të Gjilanit.
Asnjë tender nuk ka qenë i hapur për faturat të shpenzuara tek restoranti i Hotel Kristalit, të cilat kanë
qenë prej tetë euro deri 3,200 euro, sipas dokumenteve të cilat Prishtina Insight i ka marrë duke u
bazuar në rregulloren për qasje në dokumente publike.
Komuna ka shpenzuar në total 1.9 milion euro në
mallra dhe shërbime gjatë 2009-ës, nga të cilat 2.5
për qind kanë shkuar në dreka zyrtare, vërtetuan të
dhënat.
Rreth 18,000 euro kanë qenë të shpenzuara nga zyra
e kryetarit dhe 2,000 të tjera nga departamentet e
ndryshme.
Me 20,000 euro të shpenzuara në Hotel Kristalin do
të ishte e mundur të blihen 20,000 hamburgera ose
5,000 pjata pilafë me lëng pule po në të njëjtin
vend.
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Documents used in
the investigation

Dokumente të përdorura
gjatë hulumtimit

Kryetari i Komunës bashkë me Shalën janë pronarë të përbashkët të kompanisë për fruta në Gjilan, Frutta Viva, që
tregton banane me shumicë. Shala është një biznesmen i
madh në Kosovë përmes pronësisë në Compact Group, e
cila në mesin e shumë produkteve tjera, prodhon ujin e
njohur, Dea.
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Gjatë fushatës parazgjedhore për zgjedhjet lokale të
2009-ës, Shala ka dhuruar 7,000 euro tek selia e Partisë
Demokratike të Kosovës, PDK, në Gjilan, të cilës i përket
edhe kryetari, të dhëna këto nga auditimi i llogarive të
partive politike të shpallura javën e kaluar.
Ky ka qenë një donacion i vetëm i kësaj vlerë, më i madhi
për partinë në këtë qytet.
Kryetari tha se nuk sheh konflikt interesi në shfrytëzimin
e restorantit të partnerit të tij sepse ligji nuk e detyron atë
të shpall tender për shërbime.
“Nuk është konflikt interesi sepse ai [Shala] nuk mbijeton
vetëm me shpenzimet e komunës tek biznesi [hoteli] i
tij,” u shpreh kryetari për Prishtina Insight.
“Ai ka një biznes shumë të suksesshëm në të cilin komuna zhvillon shumë ngjarjesh por nuk është vendi i
vetëm ku ne shpenzojmë nga buxheti jonë për dreka dhe
takime zyrtare.”

Pronësi të pa deklaruara:
Duke i krahasuar të dhënat nga Agjencioni i Regjistrimit
të Bizneseve në Kosovë, ARBK me deklaratën e prejardhjes
dhe gjendjes së pasurisë së zyrtarëve të lartë publik që
duhet dorëzuar Agjencisë Kundër Korrupsion tregojnë se
kryetari i Gjilanit nuk i ka cekur të gjitha pronat e tundshme dhe të ardhurat financiare.
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Komuna na vërtetoi se shpenzimet nuk janë mbuluar gjatë
kohës kurrë është bërë shpenzimi tek Hoteli Kristal, në
2009-ën, pasi që nuk ka pasur buxhet të mjaftueshëm për
ti mbuluar ato. Por i ka paguar 20,000 që i kishte borxh
në vitin 2010, pas miratimit të buxhetit për vitin e ri.
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Ai nuk i ka paraqitur në deklaratën për prejardhje të pasurisë 15 për qind të aksioneve në kompaninë e bananeve, e as pronësinë e një kompanie tjetër, N.T.P. Vision,
shitore për pajisje elektronike.
Sipas deklaratës së tij, të hyrat e vetme të tija financiare
janë nga rroga e tij si kryetar komune, me 800 euro në
muaj.
Kur Prishtina Insight e pyeti atë për se si mendon ta
paguaj kredinë prej 96,000 euro për vetëm katër vjet, siç
ishte cekur në deklaratë, ai tha se gjithashtu ka të hyra
prej 1,300 euro në muaj nga qiramarrja e një prone të tij.
“E kam plotësuar me shumë kujdes deklaratën dhe të
gjitha të dhënat janë aty, duke cekur çdo pronë qe e posedoj, dhe ka edhe disa të dhëna më të hollësishme rreth
tyre,” tha ai.
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Dokumente të përdorura
gjatë hulumtimit

Mustafa nuk është e vetmi zyrtarë i lartë politik në Kosovë
që nuk i ka cekur tërësisht të hyrat dhe pasuritë e tyre.
Raporti i progresit i Komisionit Evropian për vitin 2010
për Kosovën veçoi se disa zyrtarë të lartë nuk i kanë
dorëzuar deklaratat e tyre për gjitha pronat që i kanë,
sikur të mos ishte kjo një çështje për tu brengosur fare.
“Informatat në dispozicion kanë zbuluara se ka mospërputhje mes të të ardhurave dhe pronave të zyrtarëve të
lartë Kosovarë,” veçoi raporti. “Kjo tregon se korrupsion
vazhdon të jetë i përhapur në nivel të lartë në Kosovë.”

Kontrata për donatorë partie:
Hoteli i Shalës në qendër të qytetit nuk është firma e
vetme që merr të hyra të larta nga taksapaguesit, të cilët
në ndërkohë e financojnë edhe partinë e kryetarit.
Donatorë të PDK-së në Gjilan para zgjedhjeve të 2009-ës
kanë përfshirë tri komani: N.N.P. Magjistralja: Florim
Zuka, pronar i kompanisë Tali; dhe Bejta Commerc,
përmes pronarit të saj Basri Kqiku.
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Dokumente të përdorura
gjatë hulumtimit

Që të tri kompanitë, të bazuara në Gjilan, kanë fituar një
numër të madh të kontratave para dhe pas zgjedhjeve të
2009-ës.
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Nuk ka asnjë sugjerim se këto firma nuk kanë qenë të
kualifikuara për të marrë kontrata të tilla, as se Mustafë
Shala ka vepruar në mënyrë të papërshtatshme duke bërë
një donacion prej 7,000 euro. Por, Komisioni Evropian e
ka kritikuar qeverinë Kosovare se nuk është duke i përfshirë me ligj ose së paku është duke i rregulluar praktikën
që i kufizon kompanitë të cilat konkurrojnë për tenderë
publik, të bëjnë donacione tek partitë politike për kampanja parazgjedhore.
Raporti i progresit për vitin 2010 ka cekur se tek sa parlamenti e ka miratuar ligjin për financimin e partive politike, “nuk është tërësisht në përputhje me standardet
Evropiane.
“Njëra nga dobësitë e ligjit është se as nuk e parandalon
as saktësisht i rregullon donacionet e personave juridik të
cilët sigurojnë mjete dhe shërbime ndaj administratës
publike,” thuhet në raport.
Zyra e Auditorit të Përgjithshëm, në raportin e tyre për
vitin 2009 për financimet e komunave, ka veçuar se qyteti
i Gjilanit i ka paguar Magjistrales 25,000 euro, pa shpallur tender, për një kontratë për mirëmbajtjen e rrugëve,
me vlerë prej 170,000 euro.
“Asnjë kontratë shtesë nuk është gjetur, vetëm miratim
nga kryetari i komunës për furnizime shtesë nga kontraktuesi,” shkruante raporti.
Autoritetet mund të shpenzojnë 10 për qind nga kostoja
e paraparë e një projekti pa kontratë, dhe pa shpallur tender, por vetëm nëse posedon miratim nga Agjencia e
Prokurimit Publik.
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Këto firma kanë bërë donacione përkatësisht nga 2,500
euro, 8,000 euro dhe 10,000 euro; këto dy të fundit kanë
qenë donacionet më të mëdha nga individë tek selia
lokale e PDK-së.
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Në rastin e parave shtesë të paguara tek Magjistralja,
megjithatë, puna shtesë ka qenë e vlerësuar me më shumë
se 10 për qind dhe nuk ka poseduar aprovim.
“Shkeljet ndaj ligjit për prokurim publik mund të rezultojnë në keqpërdorime të fondeve publike ose të mos përdoren në mënyra më ekonomike,” përfundon auditimi.
Komuna reagoi se, me rekomandim të kryetarit të komunës, procesi i prokurimi nuk ka qenë i nevojshëm, për
shkak të vetë disa “dëmeve rrugore të parashikuara” dhe
për shkak se komuna “nuk ka pasur kohë të
mjaftueshme”.
Kryetari tha se të tre firmat që kanë bërë donacione financiare ndaj PDK-ës kanë qenë me përvojë, kompani
profesionale, dhe kontraktuesit kanë qenë të shpërblyer
në bazë të meritave të tyre.

Udhëzues për gazetari hulumtuese të bazuar në dokumente në Kosovë

KAPITULLI TETË

Dokumente të përdorura
gjatë hulumtimit

“Ne nuk mund ti diskriminojmë të vjetrit, të themeluar
që prej vitesh dhe teknikisht të forta si për shembull Bejta,
Tali dhe Magjistralja, të cilat punojnë shumë profesionalisht, dhe ne na nevojiten kompani që na garantojnë
kualitet,” tha Mustafa.
Misioni ligjor i BE-së në Kosovë, EULEX, aktualisht janë
duke hulumtuar nëse disa tenderë rrugorë kanë qenë të
shpërndara me mashtrime në qytet.
Por kryetari po qëndron me mendimin se nuk ka bërë
asgjë të keqe dhe thotë se nuk është në rregull që ai është
bërë i dyshuar pa u paralajmëruar për arsyet dhe natyrën
e akuzës.
“Koha do të tregojë se ata [EULEX] kanë bërë gabim, që
nuk është problem, sepse drejtësia do të tregojë këtë,” tha
ai.
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Kosovo
Mayor
Splashes
€18,000 in
Partner’s
Restaurant
Prishtina Insight can
reveal that the mayor of
Gjilan’s office spent
18,000 euro in one year
in a restaurant owned
by a business partner
who helped fund the
mayor’s reelection.
See Page 4 - 5

Press Baron Scrimped on
Restoring KLA Cemetery

NEIGHBOURHOOD

Albania PM to Fight
‘Coup’ Effects with
Lady Gaga
> page 9

NEWS

Kosovo Survivors
Relive Tisa Tragedy
> page 3
BUSINESS

Goran Milic: ‘Al
Jazeera Balkans
Will Outdo CNN’
> page 8

A firm owned by a newspaper proprietor with links to some former Kosovo Liberation Army members who are now politi- FEATURE
cians cut corners in renovating a KLA cemetery, Prishtina Insight can reveal.
By Prishtina Insight
he company placed in
charge of renovating the
KLA “martyrs’ cemetery” in
Mitrovica cut more than 10 per
cent off the cost price of the project by using inferior materials
and by not finishing all the work.
An auditor’s report shows that
ADA Consulting Group, owned by
Avni Krastrati, who holds the
majority of shares in Infopress, a
newspaper close to the governing
Democratic Party of Kosovo,
PDK, saved at least 18,000 euro of

T

the contract price of 170,000 euro.
Despite this, the Ministry of
Environment
and
Spatial
Planning, which commissioned
the work in September 2009,
signed off the project, saying it
had been executed according to
the contract and paid the full
170,000 euro.
The report by the Office of
Auditor General of Kosovo, OAG,
released last summer, said corners were cut in the construction
work.
“The OAG audit team, along
with the chairman of the committee for technical acceptance,

assigned by the ministry, carried
out physical examination to verify whether the works were carried out in accordance with the
contract. The works were not carried out as required,” the report
said.
The auditor’s office added that
the failure of the ministry to
ensure that the project was completed properly meant that public
funds had been wasted.
According to the report, 400
metres of kerb were missing and
the firm laid just 1,296 metres of
stones to build the drains rather
than the 3,000 metres required. It

New Ski Resort Offers
Greatest Potential in
Balkans

news

The first sections of a new ski resort, to
be built from scratch in the southern
mountains of Kosovo in order to sidestep
the long-running row over who owns the
current resort at Brezovica, could be completed for the 2012...
page 6

used smaller stones than those
specified. The auditors estimated
that the use of fewer stones alone
saved the firm about 18,000 euro.
The contractors also laid concrete paving blocks on the paths
rather than asphalt, as specified
in the contract. According to the
auditors, this would have further
lowered the costs.
Documents
from
Kosovo’s
Business
Registry,
which
Prishtina Insight has obtained,
reveal that ADA’s owner is also the
majority shareholder in Infopress.
continues page 2

Kosovo Protest Warning As
Price Rises for Basic Goods
Outstrip Salaries

business

Kosovo is facing social unrest because
the price of basic goods is rising faster
than wages, experts warn.
A consumer watchdog, the NGO
Konsumatori, told Prishtina Insight that
traders hiked prices...
page 7

It’s
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Albanian

> page 14

Kosovo’s only English-language
newspaper is available:

Delivered to
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across Kosovo
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Shumica e punëve për këtë artikull, pëprveçqë ishin bërë nga Zyra e Auditorit të
Përgjithshëm, ZAP, kur ajo kishte dyshuar se punimet në varrezat e UÇK-së në
Mitrovicë nuk kishin përfunduar dhe se paraprakisht punimet ishin bërë me cilësi
të dobët. Megjithëkëtë, ajo që e veçoi këtë artikull dhe e bëri më interesant, qe puna
që bëri BIRN më pastaj. Pas marrjes së të gjitha dokumenteve relevante nga ZAP,
ne pastaj u përpoqëm të kuptonim se kush e posedon këtë kompani, ADA Consulting, përgjegjëse për punimet. Dokumenti nga regjistrimi i bizneseve, ARBK,
deklaronte emrin e pronarit, që ishte Avni Kastrati, por një hulumtim përmes numrit të tij të identifikimit [ID] në ueb-faqen e ARBK-së, dështoi të na identifikonte
diçka më shumë për këtë njeri. Google gjithashtu doli të ishte një ndihmës i pamjaftueshëm. Mirëpo, ekipi i BIRN-it vazhdoi hulumtimin dhe hasi shansin që udhëzoi tek zbulimi se një ‘Avni Kastrati’ gjithashtu është aksionari më i madh i
gazetës Infopress. Më pastaj BIRN kërkoi të gjitha dokumentet për Infopress nga
ARBK-ja. Të pajisur me numrin ID të pronarit të ADA Consulting dhe Infopress nga
ARBK-ja, BIRN ishte në gjendje të vërtetonte që i njëjti njeri ishte pronar i të dy
kompanive.
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BARONI I SHTYPIT KURSEN NË RESTAURIMIN E
VARREZAVE TË UÇK-SË
Një firmë, e pronarit të një gazete me lidhje me disa anëtarë të
mëhershëm të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të cilët tani janë politikanë po i shkurtojnë këndet tek renovimi i varrezave të UÇK-së,
të cilat Prishtina Insight i ka zbuluar.

Nga Prishtina Insight
ompania në krye për renovim të varrezave të
dëshmorëve të UÇK-së në Mitrovicë ka shkurtuar shpenzimet për 10 për qind të projektit
duke përdorur materiale të dobëta dhe duke mos
përfunduar punimet.

K

Raporti i auditorit të përgjithshëm tregon se ADA
Consulting Group, në pronësi e Avni Kastratit, i cili
i posedon shumicën e aksioneve të Infopress-it,
gazetë e afërm me Partinë Demokratike të Kosovës,
PDK-n, ka kursyer së paku 18,000 euro nga kontrata
prej 170,000 euro.
Pavarësisht kësaj, Ministria për Ambient dhe Planifikim Hapësinor, e cila i ka iniciuar punimet në shtator të 2009-ës, ka nënshkruar projektin, duke veçuar
se punët janë ekzekutuar sipas kontratës dhe i kanë
paguar çmimin e plotë, 170,000 euro.
Raporti i Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm të
Kosovës, ZAP, i lëshuar verën e kaluar, ka veçuar se
shqetësimet kanë qenë alarmante për punimet.
“Ekipi i auditimit nga ZAP-i, së bashku me kryetarin
e komisionit për miratime teknike, i përcaktuar nga
ministria, kanë marrë përsipër ti verifikoj punimet
fizike nëse janë bërë në përputhshmëri me kontratën. Punimet nuk kanë qenë ashtu siç janë pritur,”
raporti ka veçuar.
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Sipas raportit, 400 metra skajore të rrugës kanë munguar
dhe po ashtu firma ka shtruar vetëm 1,296 metra rigola
[bloqe të drenazhimit] në vend të 3,000 metrave të nevojshme. Ka përdorur edhe gurë më të vegjël, varësisht atyre
të duhura.
Auditorët kanë paraparë se përdorimi i më pak gurëve i ka
kursyer firmës rreth 18,000 euro.
Te kontraktuarit kanë shtruar kubëza betoni në vend të
asfaltit nëpër këto rrugë, siç ka qenë e paraparë ne kontratë. Sipas auditorëve, kjo ka sjellë më pak hargjime për
kompaninë.
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Dokumentet nga Regjistri i Bizneseve të Kosovës, të cilat
i ka siguruar Prishtina Insight, zbulojnë se pronari i ADA
njëkohësisht është edhe aksionari më i madh në Infopress.
Gazeta ka marrëdhënie të afërta me ish pjesëtarë të
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, UÇK. Aksionari me më pak
aksione të kompanisë është ish deputet i PDK-së, Rexhep
Hoti.
Kastrati tha për Prishtina Insight se vlerësimi i auditorit
ishte i pasaktë. Vlerësimet e raportit për ulje të çmimeve
kanë qenë ‘të pasakta,’ ka thënë ai. “Bisedoni me drejtorin tim teknik.”
Drejtori teknik i kompanisë, Shpëtim Musliu, ka pranuar
se ata nuk i janë përmbajtur të gjitha specifikimeve të
cekura në kontratë.
Por ai mbajti qëndrimin se ata nuk kanë përfituar nga
projekti sepse ndryshimet nga kostot po tejkaloheshin në
fushat e tjera.
“Ne kemi qenë të fokusuar në shtrirjen e më shumë zhavorri sesa që është dashur,” the Musliu.
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Zyra e auditorit të përgjithshëm shtoi se dështimi i ministrisë për të siguruar mbarim të suksesshëm të punimeve
do të thotë se paratë publike janë shpenzuar kot.
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Ata gjithashtu kanë pasur poçe më të shtrenjta sesa ato
që janë përcaktuar në kontratë.
“Ne po ashtu kemi punuar në kushte të këqija klimatike
dhe kishim shumë baltë përreth, e cila i kushtoi shumë
kompanisë,” shtoi ai.
Mirëpo, për ndryshime specifike nevojiten miratime paraprake nga autoriteti kontraktues, të cilin kompania nuk e
ka poseduar.
Certifikata e Ministrisë për pranimin të punimeve, nga
data 16 dhjetor 2009, e nënshkruar nga zyrtarë të ministrisë, Musliu dhe kompanisë mbikëqyrëse H&B Consulting, ka theksuar se firma i kanë ekzekutuar të gjitha
punimet në bazë të kontratës.
“Pas një kontrolli të hollësishëm, komisioni [vlerësues]
deklaroi se projekti është përfunduar në bazë të skicave
dhe specifikimet teknike nga dosja e tenderit,” një certifikatë e marrë në bazë të ligjit për qasje në dokumente
publike, nga Prishtina Insight ka theksuar.
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Raporti i auditorit ka theksuar se një zyrtarë nga komisioni për vlerësim i ministrisë ka qenë prezent gjatë vizitës së auditorit në vendndodhje, e cila i ka qartësuar
parregullsitë.
Adnan Elshani, zyrtarë i ministrisë dhe anëtar i komisionit
për vlerësim, nuk e ka konfirmuar apo mohuar që kompania nuk i ka bërë punimet sipas kontratës.
Elshani tha se ai ishte në dijeni për vërejtjet e auditorit
por shtoi se ai është në mbikëqyrje të shumë gjërave të
tjera dhe që nuk i kujtohen detale nga projekti i varrezave.
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