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Nga 



ORGANIZATA  

Organizatës ÇOHU! është themeluar me synimin që të krijojë një opinion kritik 
dhe denoncues ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit politik, të rrisë kërkesën 
e qytetarit për llogaridhënie dhe tё punoj për funksionimin e integritetit 
institucional e të kontrollit të ndërsjellë të pushteteve (Checks and Balance). 
Organizata për Demokraci Anti-korrupsion dhe Dinjitet – ÇOHU!, e themeluar në 
shtator të vitit 2005, ka arritur të bëhet njëra nga organizata kryesore dhe bartëse e 
aktiviteteve në sektorin e shoqërisë civile në luftën kundër korrupsionit politik dhe 
krimit të organizuar. 

Përkundër ambientit krejtësisht të pafavorshëm për luftimin e korrupsionit, 
posaçërisht atij politik, për shkak të vëmendjes së autoriteteve vendore dhe 
ndërkombëtarë në aspektet e statusit dhe të ardhmes politike e juridike të vendit, 
Organizata ÇOHU! ka arritur të krijojë një identitet dhe rol të rëndësishëm në 
fushën e luftimit të korrupsionit politik dhe krimit të organizuar, duke u bërë një 
zyrë referimi jo vetëm në Kosovë por edhe jashtë saj.  

Njëri ndër shkaqet kryesor tё mungesës së sundimit të ligjit është korrupsioni 
politik dhe bashkëjetesa e krimit të organizuar me politikën. Në kёtё kuadër, 
Organizata ÇOHU! vazhdimisht mbledh informata, analizon ato, bën hulumtime 
dhe raporte, organizon fushata, duke ngritur kështu një presion të vazhdueshëm 
ndaj pushtetit me qëllim përmirësimit të  sundimit të ligjit.  

Për disa vite me radhë qё nga themelimi i saj, Organizata ÇOHU! jo rrallë ka qenë 
një zë i vetmuar i denoncimit të hapur publik të individëve, grupeve e liderëve 
politik, që prapa sfondit të “ndërtimit të shtetit të ri Kosovar” kanë shfrytëzuar 
dobësitë institucionale për pasurim të shpejt të tyre dhe grupeve tё ngushta tё 
interesit të tyre.  Fatkeqësisht, denoncimi nga Organizata ÇOHU! i korrupsionit 
politik, krimit të organizuar dhe shkeljes sistematike të ligjit nga ana e pushtetarëve 
nuk ka gjetur përgjigjen e duhur nga organet që do duhej t’i luftonin ato.  

Nё gjithë këto vite pune, Organizata ÇOHU! ka krijuar kapacitetet për të pasur 
qëndrueshmëri nё aktivitetet e saj duke mbajtur një identitet shumë specifik të një 
organizate me qëndrim të ashpër kritik në fushën që vepron, por edhe me 
hulumtime serioze që kapin tri fusha qenësore: a) ndërtimi i kornizës ligjore e 
institucionale kundër korrupsionit, b) gazetari hulumtuese dhe, c) nё monitorimin 
e proceseve tё transformimit tё pronës publike nё atё private, me theks tё veçantë 
tek kompanitë publike.    

OGRANOGRAMI DHE ZYRET  

• Organizata ÇOHU! ёshtё e regjistruar si fondacion nё Zyrёs pёr Regjistrimin e 
Organizatave tё Shoqërisë Civile pranё Ministrisё sё Administratёs Publike. 
Duke poseduar statusin juridik tё fondacionit, ÇOHU! mbikëqyret nga Bordi i 
organizatës, i cili ёshtё edhe organi mё i lartё vendim-marrёs.  
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• ÇOHU! përbëhet nga tri zyre:  

• Qeverisja e Mirë dhe Sundimi i Ligjit; 

Zyra për Demokratizim dhe Integritet Publik ka si fushë-veprimtari 
monitorimin e punës së qeverisë dhe projekteve me rendësi për vendin. 
Kjo zyre fillimisht është marrë me monitorimin e punës së Qeverisë në 
çdo 100 ditë punë duke analizuar proceset me rendësi në periudha të 
ndryshme kohore. Kjo zyrё së fundmi është marrë me monitorimin e 
tenderëve në ministritë me buxhet më të madh me rast është krijuar 
databaza e Organizatës me të dhënat përkatëse.  Nga kjo, Organizata 
publikon raporte analitike rreth shpenzimit të parasë publike, duke 
analizuar bizneset dhe rajonet të favorizuara, si dhe ndikimin politik në 
vetë shpenzimin e parasë publike. Kёto tё dhёna bёhen publike nё web 
faqen e Qendrёs Kosovare pёr Gazetari Hulumtuese – Preportr, i cili 
ёshtё projekti i ÇOHU! dhe funksionon nё kuadër tё organizatës.  

• Privatizimi dhe Kompanitë Publike; 

Promovimi i praktikave të mira në menaxhim të aseteve publike, por 
edhe identifikimi i korrupsionit, konfliktit të interesit dhe të keq-
menaxhimit, është një pjesë e veçantë e punës së Organizatës. 
Hulumtuesit e organizatës në këtë fushë, por edhe bashkëpunimi me 
ekspertë nga jashtë, kanë bërë shpesh që ÇOHU! të jetë bartëse e debatit 
rreth politikave të qeverisë sidomos në raport me kompanitë publike. 
ÇOHU! ka qenë njёri nga akterёt kryesorë në monitorimin e politikave 
mbi kompanitë publike dhe për këtë, ka informuar dhe sensibilizuar në 
vazhdimësi Kuvendin e Kosovës. Si rezultat i punës të kësaj zyreje, por 
edhe i akterёve tjerё, Kuvendi i Kosovës ka refuzuar tre herë radhazi 
Strategjinë e qeverisë për privatizimin e PTK-së. Kjo ka kontribuar nё 
shtimin e kontrollit ndaj ekzekutivit nё krijimin mё transparent dhe 
gjithpёrfshirёs tё politikave ekonomike.  

• Infrastruktura Anti-korrupsion dhe Këshilltari Ligjor; 

Nëpërmjet Zyrës së Infrastrukturës Anti-korrupsion dhe Këshilltarit 
Ligjor,  Organizata ÇOHU! është një pjesëmarrëse e përhershme në 
grupet punuese për përpilimin e ligjeve anti-korrupsion. Përveç 
pjesëmarrjes në grupet punuese nё Kuvendin e Kosovës dhe nё 
institucionet tjera, jo rrallë ÇOHU! kërkon bashkëpunim me organizata 
tjera në ekspozimin e pikave të dobëta të identifikuara në legjislacionet 
ekzistuese dhe ato që janë në përgatitje e sipër.  

Pjesë e rëndësishme e kësaj zyre është edhe kontakti me palët që kanë 
informacione dhe dokumente për të denoncuar, të cilat Zyra e 
këshilltarit ligjor i analizon dhe i raporton në Zyrën e Prokurorit Special, 
apo edhe në organet tjera në varësi të rastit.  
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• Nё vitin 2011, ÇOHU! ka filluar me njё program nё fushёn e gazetarisë 
hulumtuese tё quajtur Qendra Kosovare pёr Gazetari Hulumtuese –
QKGH. Ky projekt ka ardhur si pasojë e një ndjesie të një faze shumë 
të vështirë që media në Kosovë ishte dhe është duke kaluar. Duke qenё 
se sektori i medias nuk është shumë i zhvilluar dhe ekonomia nuk ofron 
bazë për shumëllojshmëri të të hyrave të tyre, media e ka shumë të 
vështirë të diversifikojë burimet e të ardhurave, gjë e cila do të siguronte 
pavarësi. Kështu, mbështetja për gazetari hulumtuese si dhe publikimin 
i disa prej temave më sensitive shpesh mungon. Në këtë kuadër, QKGH-
ja synon që të krijoj një hapësirë për gazetarë hulumtues, të cilët shumë 
shpesh janë të diskriminuar apo të shtypur në punën e tyre në mediat 
nacionale. 

OGRANOGRAMI   
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PËRMBJEDHJE E AKTIVITETEVE - 2013 

    Organizata ÇOHU! përgjatë viti 2013, ka qenë e fokusuar nё tri fusha tё cilat 
hyjnë  nё kuadër tё fokusit tё saj, dhe pёr tё cilat, ka konsideruar se kërkojnë 
vëmendje tё theksuar.  

• Hulumtimi dhe avokimi nё fushën e parashkrimit tё veprave penale 
nga gjykatat themelore.  

- Parashkrimi i ndjekjes dhe i ekzekutimeve tё veprave penale nga ana e 
gjykatave themelore përbën njërin nga problemet mё tё rënda dhe i cili ende 
nuk ka marrё adresimin e duhur nga organet e drejtësisë. Deri mё 2011, kur 
organizata ÇOHU! ka bёrё publike pёr herё tё parё tё dhënat mbi 
parashkrimin e lёndёve penale,1 opinioni vendor nuk ka pasur asnjë njohuri 
rreth numrit tё përgjithshëm dhe llojeve tё veprave penale tё parashkruara. 

-  Tё dhëna mbi parashkrimin e lёndёve penale deri mё sot, nuk janё bёrё 
publike nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK).  

- Tё gjeturat e ÇOHU! kanë treguar se nё gjykatat themelore janë parashkruar 
afër 11,000 mijë lёndё penale qё nga përfundimi i konfliktit mё 1999. Tё 
dhёnat e parashkrimi tё lёndёve penale nga gjykatat themelore, pёr herё tё 
parё nё Kosovё, janё bёrё publike nga ÇOHU! mё 2011. ÇOHU! vazhdon 
qё tё merre me monitorimin e parashkrimeve tё lёndёve penale qё nga viti 
2011, dhe pёr ҫdo vit, publikon raporte mbi kёtё problematikë tё sistemit tё 
drejtësisë nё Kosovё.  

- Gjatё viti 2013, ÇOHU! ka monitoruar parashkrimin e lёndёve penale dhe 
tё dhёnat e siguruara tregojnë pёr mbi 2200 lёndё penale tё parashkruara nё 
gjykatat themelore dhe degët e tyre.    

• Përmirësimi i kornizës ligjore anti-korrupsion:   

- Përkundur përmirësimit tё kornizës ligjore anti-korrupsion, tё metat dhe 
paqartësitë qё ekzistojnë, i bёjnё kёto ligjet pa ndonjё efekt tё theksuar nё 
praktikё. Organizata ÇOHU! qё nga viti 2007, ka njё program tё 
qëndrueshëm tё monitorimit dhe tё avokimit nё fushën e ligjeve dhe 
institucioneve anti-korrupsion. Nё kёtё kuadër, ÇOHU! ka qenё 
pjesëmarrëse  e tё gjitha nismave nё fushën anti-korrupsion, përveç atij tё 
viti 2004-05. 

- Nё kёtё kontekst, ÇOHU! ёshtё organizata e vetme nё Kosovë qё ka njё 
bagazh tё veprimit konsisten dhe tё ndikimit relativisht tё theksuar nё kёtё 
fushё. Angazhimi disa vjeçar nё kёtё drejtim, i ka mundësuar ÇOHU!-ut qё 

1 Organizata  ÇOHU!; “Parashkrimi i lëndëve penale gjatë viteve 2001-2011 në 
gjykatat komunale të Kosovës”; http://www.cohu.org/sq/Hulumtime-q/Parashkrimi-i-l-
nd-ve-penale-gjat-viteve-2001-2011-n-gjykatat-komunale-t-Kosov-s-94  
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tё akumuloj kapacitet dhe njohuri, duke i mundësuar organizatës qё tё bёhet 
njё ndër akterёt mё relavant nё kёtё drejtim.  

- Edhe gjatë viti 2013, ÇOHU! ka qenë e angazhuar nё përmirësimin e 
kornizës ligjore anti-korrupsion. ÇOHU!, qё nga viti 2012, ka përpiluar njё 
analizё2 tё përgjithshme tё tё gjitha ligjeve qё pёrbёjnё kornizën ligjore anti-
korrupsion, nё tё cilёn paraqiten tё metat dhe ndryshimet e domosdoshme 
qё duhet tё bëhen. Kjo analizë, ka shërbyer dhe vazhdon tё shërbej si 
platformë e Organizatës pёr avokim rreth përmirësimit tё kuadrit ligjor anti-
korrupsion. 

- Disa nga aktivitetet e ÇOHU! tё realizuara gjatë viti 2013:    

a) Konferenca pёr shtyp: 
1) Shqyrtimi i lëndëve të korrupsionit; 
2) Publikimi i shtojcës për Komunën e Prishtinës; 
3) Privatizimi i PTK-së. 

 
b) Tryezë debati: 

1) Tryeza për parashkrimin e lëndëve penale 2001-2012. 
 

c) Pjesëmarrja në Grupe Punuese: 
1) Grupi punues për plotësim ndryshimin e ligjit për parandalimin 

e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publikë, dhe 
ligjit për deklarimin, kontrollin dhe prejardhjen e pasurisë së 
zyrtarëve të lartë publik dhe deklarimin, kontrollin dhe 
prejardhjen e dhuratave të zyrtarëve; 

2) Avokimi i këtyre dy ligjeve në grupet punuese në Kuvendin e 
Kosovës; 

3) Pjesëmarrja në grupin punues për hartimin e deklaratës së 
përbashkët për bashkëpunim në mes të Kuvendit të Kosovës 
dhe shoqërisë civile. 

• Qendra Kosovare pёr Gazetari Hulumtuese (QKGH)  

- Gjatё viti 2013, QKGH ka qenë e fokusuar nё njё numër tё konsiderueshëm 
tё hulumtimeve nё fushën e gazetarisë hulumtuese. Gjatë viti 2013, QKGH-
ja ka publikuar hulumtime nё web faqen e saj elektronike 3 
(www.preportr.com) disa prej tё cilave me njё ndikim tё theksuar nё publik. 
Kjo, posaçërisht kur kihet parasysh qё gjatë viti 2013, QKGH ka punuar me 
vetëm dy gazetarë dhe me njё (desk researcher).         

- QKGH trajton tema qё kryesisht i përkasin fushave tё sundimit tё ligjit, 
qeverisjes sё mirë. Njё fokus tё veçantë zё edhe çështja e privatizimit dhe 

2 Organizata ÇOHU!; Korniza ligjore anti-korrupsion – Mangësitë dhe nevoja e 
rishikimit; http://www.cohu.org/repository/docs/Anti-corruption_Legal_Framework-
Shqip_588175.pdf  
3 Preportr; http://www.preportr.com/sq/Hulumtime  
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menaxhimit tё kompanive publike, nё tё cilёn si QKGH-ja por edhe ÇOHU! 
u kushtojnë vëmendje tё theksuar.  

- Po ashtu, QKGH përveç publikimeve nё faqen e saj elektronike, boton nё 
mёnyrё periodike edhe njё gazetё me Koha Ditore dhe gazetёn Zёri. Gjatё 
viti 2013, QKGH ka publikuar dy numra tё gazetёs Preportr, njё qё i ёshtё 
dedikuar Komunёs sё Prishtinёs4 dhe tjetra Universitetit tё Prishtinёs5.  Nё 
gazetёn Preportr trajtohet njё fushё/sektor e\i caktuar përmes sё cilёs 
mëtohet tё mbulohet sa mё gjerësisht dhe substancialisht sektori/fusha e 
caktuar6.  

- QKGH pёr ҫdo vit organizon njё trajnimi nё fushën e gazetarisë hulumtuese. 
Trajnimi ka pёr fokus tri aspekte nё ndryshme: a) metodologjia dhe mjetet 
nё gazetarinë hulumtuese; b) përdorimi i teknologjisë (foto, video dhe 
montazha) dhe c) etika dhe tё drejtat e njeriut nё gazetarinë hulumtuese. 
Trajnimi kryesisht fokusohet nё aspekte tё praktikёs nё gazetarinё 
hulumtuese, duke mos anashkaluar edhe teorinё. Si i tillё, projekti ka ardhur 
si domosdoshmëri duke qenё se Universiteti Publik, por edhe fakultetet 
private, nuk e kanё tё zhvilluar aspak praktikёn nё gazetarinë hulumtuese.  

- Trajnimi ka nё fokus kryesisht studentë tё gazetarisë, duke mos anashkaluar 
edhe tё interesuarit e tjerё. Pёr ҫdo vit, diku 8 deri nё 10 studentё marrin 
pjesё nё trajnim.     

- Gjatё viti 2013, QKGH ka publikuar 22 tema tё ndryshme tё karakterit 
hulumtues, tё cilat kryesisht merren me ҫёshtjet e abuzimit me pozitën dhe 
paranё publike. Po ashtu, gjatё kёtij viti, janё  botuar edhe 2 gazeta, nё 
kuadёr tё tё cilave janё trajtuar: a) Komuna e Prishtinës7, dhe b) Universiteti 
Publik.8    

 

 

 

 

 

4 Preportr; Gazeta nr7; 
http://www.preportr.com/repository/docs/Preportr_07_308113.pdf  
5 Preportr; Gazeta nr8; 
http://www.preportr.com/repository/docs/preportr_08_dhjetor2013_392260.pdf  
6 Shih tё gjitha Gazetat Preportr tё publikuara deri mё tani. 
http://www.preportr.com/sq/Gazeta  
7 Gazeta Preportr; nr.7; 
http://www.preportr.com/repository/docs/Preportr_07_308113.pdf  
8 Gazeta Preportr; nr.8; 
http://www.preportr.com/repository/docs/preportr_08_dhjetor2013_392260.pdf  
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TË ARRITURAT NË 2013 

Në shumë rrafshe, aktivitetet e realizuara nga ÇOHU! ka pasur njё ndikim tё 
theksuar nё diskursin publik. Kjo vlen si pёr aktivitetet e mbuluara nga nёn 
ombrellën e ÇOHU!, por po ashtu edhe ato tё mbuluara nga QKGH.   
 

• Parashkrimi i lëndëve penale; 
- ÇOHU! përveç se monitoron parashkrimin e lëndëve penale nё gjykatat 

themelore, nё vazhdimësi ka avokuar 
edhe nё disa sfera rreth kësaj ҫёshtje. 
Si e arritur kryesore e aktiviteteve nё 
kёtё drejtim ёshtё nisja e hetimeve nga 
Zyra e Prokurorit  Disiplinor (ZPD) tё 
72 rasteve bazuar nё tё gjeturat e 
ÇOHU!. Nga ky numёr, 64 raste janё 
mbyllur nga ZPD-ja, pёr shkak 
gjyqtarët nuk janё duke e ushtruar mё 
funksionin. Përderisa, 8 raste janë nën 
hetim e sipër. 

- Deri nё vitin 2012, KGJK-ja nuk ka 
pasur tё dhëna tё sistemuara  qё tregojnë 
pёr parashkrimin e lёndёve penale nga 
gjykatat e Kosovёs. Nga viti 2012, kur edhe ÇOHU! ka bёrё publike pёr 
herё tё parё raportin e detajuar mbi parashkrimin e lёndёve penale nga 
gjykatat themelore,   KGJK-ja ka filluar tё mbledh dhe tё sistemoj tё dhёna 
mbi parashkrimin e lёndёve penale, pёr përdorim tё brendshëm, por tё cilat 
ende nuk janё tё hapura pёr publikun.    

• Përmirësimi i kornizës ligjore anti-korrupsion:   
- ÇOHU! nё vazhdimësi ka avokuar pёr përmirësimin e kornizёs ligjore dhe 

institucionale anti-korrupsion. Sot, korniza ligjore anti-korrupsion ka pësuar 
ndryshime cilësore si pasojё direkte e aktiviteteve tё ÇOHU!-ut, por edhe tё 
organizatave tjera tё shoqërisë civile.  

- Qё nga viti 2013, korniza ligjore anti-korrupsion ёshtё përmirësuar nё njё 
segment shumё tё ndjeshëm dhe i cili tashmë ka filluar tё japё rezultate 
konkrete dhe pozitive. Si pasojё e penalizmit tё ‘deklarimit tё rrejshëm’ dhe 
‘refuzimit tё deklarimit’ tё pasurisë, numri i zyrtarëve tё lartё publik qё nuk 
e kanё deklaruar pasurinë ka rёnё dukshëm. Nё vitin 2013, vetёm 35 
zyrtarё tё lartё publik nuk e kanё deklaruar pasurinё, pёrderisa mё 2014 
vetёm 2 zyrtarё nuk e kanё deklaruar pasurinë. Njё krahasim me vitin 2012, 
ku rreth 261 zyrtarё nuk e kishin deklaruar pasurinë tregon pёr efektet 
pozitive tё penalizmit tё mos deklarimit tё pasurisë.   

Konferenca mbi Parashkrimin e lëndëve penale  
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- Si rrjedhojë direkte e penalizmit tё këtyre dy kategorive tё veprave tё 
korrupsionit me Kodin e ri Penal tё Kosovёs,  Agjencia kundёr Korrupsionit 
ka ngritur kallëzim penal ndaj 74 zyrtarëve tё lartё publik, gjё qё nuk ka 
ndodhur asnjëherë mё herët.     

• Gazetaria hulumtuese: 
- Nё vitin 2013, Qendra Kosovare pёr Gazetari Hulumtuese, përmes 

platformës sё saj online Preportr, por edhe gazetës periodike qё botohet nёn 
siglën e QKGH-sё, ka shënuar rritje substanciale nё aspektin e depërtimit 
tek qytetarёt, por edhe ndikim tё theksuar nё disa nga ҫёshtjet qё i ka 
hulumtuar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor
2012 1,685 1,603 6,461 5,600 3,166 1,870 2,717
2013 13,364 15,730 11,329 14,535 17,238 16,466 16,890
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• Rasti i Nis Beqirit 
- Gjatё viti 2013, vlen tё theksohet ndikimi qё ka pasur hulumtimi i Preportr 

nё rastin e Nis Beqirit. Preportr ka qenё media e parё nё Kosovё qё ka bёrё 
publike kthimin, nё njё gjendje shumё tё 
rёndё shëndetësore, tё Nis Beqirit nga 
Suedia 9. Shkrimi dhe videoja e realizuar 
nga Preportr për këtë rast, janё publikuar 
nga dhjetëra portale, gazeta si dhe 
televizione në Kosovë, gjë që ka ndikuar që 
kjo çështje të sensibilizohet në Kosovë. 
Publikimet e vazhdueshme tё Preportr, 
rreth rastit tё Nis Beqirit, janё huazuar edhe 
nga mediat suedeze10. Pas njё sensibilizimi 
tё lartё tё opinionit, Nis Beqiri ёshtё kthyer 
nё Suedi.    
   

• Gazeta Preportr dedikuar Komunës sё Prishtinёs  
- Hulumtim i cili shqyrton tenderët e lëshuar nga Komuna e Prishtinës si dhe 

çështjen e ndërtimeve pa leje, përkatësisht 
legalizimin e këtyre ndërtimeve. Në këtë kuadër, 
ÇOHU! dhe QKGH-ja kanë analizuar mbi 280 
tenderë me vlerë të madhe dhe të mesme që nga 
fundi i vitit 2007 deri në fundin e vitit 2012, vlera 
e të cilëve është afro 100 milionë euro, dhe të cilat 
u janë ndarë afro 270 kompanive. Hulumtimi 
tregon një trend shqetësues mbi prokurimet 
publike në Komunën e Prishtinës, si dhe 
keqpërdorimet që bëhen me pozitën dhe asetet 
publike.  

- Ky hulumtim ka treguar që Komuna e Prishtinës 
u shpërndan tenderë me vlera milionësh 
kompanive të cilat nuk kanë qenë të përgjegjshme 
me kontrata e mëhershme. Po ashtu, hulumtimi ka 
nxjerr në shesh edhe mënyrën se si kryetari i 
komunës, Isa Mustafa u dhuron asete publike 
kompanive të cilat ose janë të ndërlidhura me të, 
ose janë financuese të Lidhjes Demokratike të 
Kosovës (LDK). 

9 Preportr, Saga e Nisit; Besnik Boletini. http://www.preportr.com/sq/Sociale-
Kulture/Saga-e-Nisit-334  
10 http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/ett-dodsstraff  
http://www.vf.se/nyheter/filipstad/nis-fall-uppmarksammat-i-kosovo  

Nis Beqiri me rastin e kthimit nga Suedia. Foto Preportr 

Ballina e gazetës Preportr rreth Komunës së 
Prishtinë 
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- Kjo marrëdhënie shpreh qasjen klienteliste në mes të autoritetit publik, 
Komunës së Prishtinës karshi një pjese të kompanive të cilat janë treguar të 
papërgjegjshme në realizimin e kontratave me këtë institucion. 

- Gjatё kёtij hulumtimi, QKGH ka hasur nё njё mos transparencë tё thellё nga 
ana e Komunës sё Prishtinës. Nga rreth 10 kërkesa pёr qasje nё dokumente 
publike qё QKGH i ka dorёzuar nё Komunës e Prishtinës, nuk ka marrё 
asnjë përgjigjeje adekuate.  

- Pas publikimit tё gazetës, Komuna e Prishtinës u ka dërguar letёr tё gjithë 
donatorëve tё ÇOHU!, pёr kinse shpifjet e publikuara nё gazetë. Por, 
Komuna e Prishtinës, nuk ka  pranuar qё tё ballafaqohet asnjëherë me 
ÇOHU!-un rreth kёtyre tё gjeturave11.    
 

• Gazeta Preportr dedikuar Universitetit tё Prishtinёs   
- Ky hulumtim ka trajtuar cilësinë e studimeve në 

UP duke përfshirë edhe punën shkencore që 
bëhet në UP. Raporti tregon se si në UP-ja qё 
ka 16 Fakultete, të cilat përbëhen nga 80 
departamente, botohen vetëm gjashtë revista 
shkencore, të cilat nuk plotësojnë kriteret 
ndërkombëtare të revistave shkencore pasi që 
nuk kanë kode ndërkombëtare. 

- Raporti gjithashtu ka trajtuar problemin e 
mungesës së literaturës bazë në UP dhe se ka 
bërë një hulumtim në disa fakultete se sa lëndë 
obligative mësohen vetëm me skripta dhe 
përmbledhje të ligjëratave. 

- Gjithashtu raporti ka treguar edhe për rast të 
falsifikime të notave në mënyrë të organizuar, 
raste të cilat tashmë janë në prokurori. Pas 
publikimit të këtyre rasteve edhe mediat e tjera 
janë marrë për disa ditë me këtë problematikë, 
duke marrë prononcime nga protagonistët që 
kanë treguar për herë të parë për Preportr për 
këtë dukuri. 

- Në këtë hulumtimin është trajtuar edhe ndikimi i 
pushtetit në Universitet, ku është gjetur se nё kёtё institucion tё lartё 

11 Kundër-reagim i ÇOHU! dhe Preportr për Komunën e Prishtinës. 
http://www.cohu.org/sq/Reagime-q/Kund-r-reagim-i-COHU!-dhe-Preportr-p-r-Komun-
n-e-Prishtin-s-139  

 
 

Ballina e gazetës Preportr rreth Universitetit të 
Prishtinës 

 
10 

                                                           

http://www.cohu.org/sq/Reagime-q/Kund-r-reagim-i-COHU!-dhe-Preportr-p-r-Komun-n-e-Prishtin-s-139
http://www.cohu.org/sq/Reagime-q/Kund-r-reagim-i-COHU!-dhe-Preportr-p-r-Komun-n-e-Prishtin-s-139


arsimor, ekziston njё trekëndësh i ndërvarur i ndikimit tё politikёs mbi 
rekrutimin e stafit akademik, dhe zgjedhjes sё organeve udhëheqëse. Po 
ashtu, hulumtimi tregon se ka njё lidhje tё fortё nё mes pozitave tё larta 
publike, tё organeve qeverisëse tё vendit, dhe stafit akademik tё UP-sё, dhe 
universiteteve private. T ë gjeturat e Preportr tregojnë që 102 zyrtar që kanë 
poste të larta publike, punojnë në Universitetin e Prishtinës ose në 
Universitete/Kolegje Private në Kosovë. 

- Pas publikimit tё gazetës, edhe media tjera kanё publikuar raporte mbi 
publikimet “shkencore” tё profesorëve tё UP-sё, nëpër revista me karakter 
tё dyshimtë shkencor.    

- Pas daljes nё publik tё kёtyre tё gjeturave, studentët e UP-sё, sё bashku me 
pjesëtarë tё organizatave tё shoqërisë civile, kanë protestuar para Rektoratit 
tё UP-sё, duke i shtyrë nё dorëheqje si rektorin, por po ashtu edhe anëtarët 
e Këshillit Drejtues (KD).  

- Me zgjedhjen e rektorit tё ri dhe anëtarëve tё KD, universiteti ka marrё 
vendim qё tё publikoj tё gjitha CV e stafit akademik, transparencë dhe 
depolitizim tё UP-sё.12  

RRUGA QË DUHET NDJEKUR 2014-15 

 
- ÇOHU! konsideron qё fokusi i saj duhet tё vazhdoj tё jetё i koncentruar dy 

dy drejtimet primare dhe tё cilat kanё  vazhdimësi me aktivitetet e viteve tё 
mëparshme.   

- E para, ҫёshtja e parashkrimit tё veprave penale do tё kërkoj, tё paktën edhe 
pёr disa vite, vëmendje tё theksuar duke qenё se kjo dukuri do tё vazhdoj tё 
jetё prezentë, veçanërisht tek gjykatat themelore. Numri shumë i lartё i 
lёndёve tё parashkruara gjatë viti 2012, i cili ishte mё i larti krahasuar me 
vitet e mëparshme, dëshmon mё sё miri nevojën e mbajtjes sё kësaj ҫёshtje 
nё diskursin publik. Kjo posaçërisht kur Këshilli Gjyqësor i Kosovës ende 
nuk ka ndërmarrë veprime qё fusin nё binarë tё trajtimit tё duhur kёtё ҫёshtje, 
dhe kur numri mё i madh, deri mё tani, i hetimeve disiplinore tё iniciuara 
nga Zyra e Prokurorit Disiplinor, rrjedhin nga raportet e ÇOHU!-ut.   

- E dyta, përmirësimi i kuadrit ligjor anti-korrupsion po ashtu kërkon 
vazhdim tё fokusit pasi qё shumë ҫёshtje tё ndjeshme duhet tё përfshihen 
nё ligjet bazike anti-korrupsion, po qё se mëtohet qё fokusi tё jetë tek luftimi 
i korrupsionit. Kёtu hyjnë ҫёshtjet si: a) krijimi dhe aprovimi i mekanizmave 
tё kontrollit dhe tё verifikimit tё pasurisë sё zyrtarëve tё lartё publik; b) 

12 Koha net; Berishaj premton publikimin e CV-ve, transparencë e depolitizim tё UP-sё.  
http://koha.net/?id=27&l=2454  
Gazeta JnK; ish rektori Gashi, heq nga CV-ja punimet e dyshimta. 
http://www.gazetajnk.com/?cid=1,979,8149  
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plotësimet e kuadrit ligjor tё konfiskimit tё pasurisë, me theks tё veçantë tek 
konfiskim i pasurive tё pashpjegueshme/paligjshme dhe e cila do t’i 
përmbante tё paktën 3 elemente thelbësore: 1) kundërligjshmëria e fitimit tё 
pasurisë; 2) retroaktiviteti dhe; 3) barra e provës tё bjer tek i dyshuari.  
Tash pёr tash, konstruksioni ligjor mbi konfiskimin e pasurisë e bёnё po 
thuajse tё pamundur efektivitetin nё shkallë tё lartё tё mekanizmave tё 
zbatimit tё ligjit tё konfiskojnë pasuri tё zyrtarëve tё lartё publik por edhe 
tё politikanëve. Kjo duke qenë se kuadri ligjor nё fuqi ka si imperativ   
dënimin e zyrtarit publik për njё vepër penale nё mënyrë qё prokurori tё 
ketë hapësirë ligjore pёr nisjen e hetimeve pёr konfiskim tё pasurisë.   

- E treta, pёr sa i përket fushës sё gazetarisë hulumtuese, ÇOHU! do tё 
vazhdoj fokusohet nё hulumtimin e temave tё ndryshme tё karakterit politik, 
ekonomik dhe shoqëror. Po ashtu, ÇOHU! do tё vazhdoj trajnimin me 
gazetarë/studentë tё gazetarisë në fushën e gazetarisë hulumtuese.  

- Por, si edhe pёr ҫdo vit, njё mori e aktiviteteve do tё realizohen nё bazë tё 
rrethanave dhe ngjarjeve qё do tё ndodhin përgjatë këtyre dy viteve. 
Megjithatë, kёto aktivitete hyjnë nё kuadrin e punës dhe misionit tё 
organizatës.    

BASHKPUNIMI ÇOHU! – QKGH 
 

- ÇOHU! dhe QKGH kanë njё bashkëpunim shumë tё ndërthurur, aktivitetet 
e tё cilave plotësojnë substancialisht misionin e organizatës nё tërësi.  

- QKGH, përmes gazetarëve hulumtues nxjerr nё pah shumë shkelje tё ligjit, 
por edh abuzime me pozitës publike nga ana e zyrtarëve publik, por edhe 
figurave politike. Pas publikimit tё hulumtimeve, dhe nё ato raste kur 
konsiderohet se ka bazë tё mjaftueshme, Zyra Ligjore dhe e Infrastrukturës 
Anti-korrupsion (ZLIA) nё kuadër tё ÇOHU!-ut, përpilon njё dosje tё cilën 
e dërgon nё prokurori duke kërkuar nga ajo, që sipas detyrës zyrtare, tё nisё 
hetimet pёr rastin nё fjalë.  

- Deri mё tani, ZLIA ka dërguar nё prokurori 18 raste tek Zyra e Prokurorisë 
Speciale (ZPS), prej tё cilave 3 i ka dërguar nё prokurorinë themelore. ZPS 
ka informuar ÇOHU! se ka filluar hetimet pёr tё gjitha rastet e paraqitura, 
por deri mё tani ende nuk ka ndonjë vendim final.      

- Kjo natyrë e bashkëpunimi ёshtё treguar shumë frytdhënëse duke qenë se 
nuk e kufizon aktivitetin e QKGH-sё vetëm nё publikimin e hulumtimit, por 
i zgjeron dhe plotëson mundësitë e organizatës për tё kontribuar nё 
përmirësimin e sundimit tё ligjit dhe tё qeverisjes sё mirë, duke kërkuar nga 
zyrat e prokurorive që tё fillojnë hetimet bazuar nё detyrën zyrtare.     

- Nё anën tjetër, QKGH shfrytëzon përvojën disa vjeçare tё  Këshilltarit 
Ligjor tё ÇOHU! pёr konsulta dhe këshilla ligjore nё rastet e hulumtimit tё 
temave tё ndryshme.   
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