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Vitin 2017 e përmbyllëm duke e shënuar gjashtëvjetorin e themelimit të Institutit për Politika Zhvillimore –
INDEP. Me prurje të reja në staf dhe njëkohësisht me një staf më të madh në numër, ky përvjetor na shërbeu
edhe njëherë për ta vlerësuar se ku qëndrojmë në rrugën drejt përmbushjes së objektivave të cilat ia kemi caktuar vetes si think-tank. Për 6 vite në vazhdimësi kemi ofruar zgjidhje alternative për politikat kruciale publike.
Këto zgjidhje politikash kemi qenë në gjendje t’i ofrojmë përmes punës sonë të pavarur kërkimore, avokimit
të drejtpërdrejtë dhe angazhimit në sferën publike. Vazhduam edhe këtë vit ta ruajmë reputacionin e një prej
institutive kërkimore më me influencë në Kosovë, marrë parasysh ndikimin e drejtpërdrejtë përmes rekomandimeve tek nivelet politikëbërëse, veçanërisht nga Kuvendi i Kosovës.
Meqë shqetësimet e njëjta vazhduan ta ndjekin shoqërinë tonë edhe përgjatë vitit 2017, edhe aktivitetet dhe
projektet tona i ndoqi një vazhdimësi përpjekjesh që nga viti paraprak për ta çuar përpara misionin që në
vendin tonë të zbatohen praktikat që e forcojnë demokracinë dhe promovojnë vlerat e demokracisë liberale.
Përmes projekteve hulumtuese dhe angazhimit të drejtpërdrejtë në nivelin vendimmarrës; kemi finalizuar botime të bazuara në hulumtim të pavarur e të detajizuar, të cilat gjithnjë kanë marrë për model krahasimi praktikat më efikase të zbatuara në shoqëritë dhe shtetet e tjera.
Programi ynë për Zhvillim të Qëndrueshëm gjatë vitit 2017 ka vazhduar të jetë fokus i punës tonë. E filluam
vitin me angazhimin e rinisë në diskutimin rreth rolit të tyre në formësimin e politikave publike dhe vazhduam
duke shërbyer si roje e interesit publik duke marrë pjesë në grupe punuese të ligjeve përkatëse në Komisionin
për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri, ku përmes rekomandimeve tona insistuam që
ligjet e reja të hartohen duke pasur parasysh edhe faktorin mje disor dhe praktikat më të mira të vendeve të
tjera. Po ashtu, i kemi bërë presion të vazhdueshëm Qeverisë për funksionalizimin e Zyres sw Rregullatorit tw
Energjisw - ZRRE-së dhe vetë ZRRE-së në lidhje me tarifat e rrymws elektrike e prezantuara rishtas më 2017.
Ndërkohë, e përditësuam databazën e Treguesve të Zhvillimit të Qëndrueshëm, e cila përmban më shumë se
150 tregues, të klasifikuar në 19 tema kryesore dhe 47 nën-tema dhe synon në zbulimin e trendeve, sfidave dhe
mundësive nga perspektiva e tri shtyllave kryesore të zhvillimit të qëndrueshëm në vend, përkatësisht sferës
ekonomike, sociale dhe ajo mjedisore. Një databazë kjo e cila na jep një pasqyrë më të qartë rreth asaj se ku
gjindet vendi yne karshi përmbushjes së 17 Objektivave të Zhillimit të Qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara, si dhe na jëp një ide se sa ka shënuar progres angazhimi i institucioneve tona në këtë drejtim.
Ndërkohë, në programin e Qeverisjes Demokratike, e kemi forcuar edhe më tutje bashkëpunimin me Kuvendin e Kosovës, me Qeverinw pwrmes fuqizimit tw bashkwpunimit me Ministritw relevante pwr fushwveprimtarinw tonw, si dhe kemi zgjëruar tutje aktivitetin tonë duke u fokusuar edhe në qeverisjen lokale. Projektet
e implementuara në në kuadër të këtij programi janë vazhdimësi e përkushtimit tonë në fuqizimin e institucioneve demokratike që kanë për bazë veprimi transparencën, përgjegjësinë dhe llogaridhënien.
Në këtë kuptim, ky vit shënoi vitin e dytë të projektit Investometri, i cili ka për qëllim rritjen e transparencës
nëpër komuna nw lidhje me investimet kapitale. Për shkak të suksesit që e shënoi gjatë vitit të parë të implementimit, ky projekt tashmë përfshin edhe 4 komuna të tjera, duke e çuar kështu në 8 numrin e komunave të
monitoruara nga INDEP. Po ashtu, përgjatë tërë vitit 2017, në shumicën e herëve në bashkëpunim me rrjetin e
OJQ-ve të tjera në Kosovë, kemi reaguar për shumë nga veprimet e vendimet e paligjshme që janë ndërmarrë
nga Qeveria, duke bërë presion të vazhdueshëm tek ta për rritjen e përgjegjësisë dhe llogaridhënies ndaj qytetarëve. Në të njëjtën linjë, e kemi implementuar edhe projektin “Përmirësimi i llogaridhënies dhe transparencës
së institucioneve publike përmes një administrate lokale profesionale e të pa ndikuar politikisht” të platformës
rajonale WeBER, gjatë të cilit i kemi monitoruar dy komuna sa i përket parimit të transparencës dhe llogaridhënies. Ndërkaq, duke besuar që së bashku, me organizatat e tjera joqeveritare që e ndajnë të njëjtin qëllim,
mund t’i shtyjmë proceset përpara më shpejtë; e kemi forcuar bashkëpunimin me partnerët dhe gjatë rrugës
kemi krijuar edhe partnerë të rinj.
Po ashtu, kemi vazhduar të insistojmë në rritjen e bashkëpunimit mes sektorit qeveritar dhe atij jo-qeveritar,
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në mënyrë që të bashkohen dhe koordinohen përpjekjet për një
zhvillim sa më të lartë ekonomik që nga ana e tij do të sillte
edhe mirëqenie më të madhe për qytetarët. Përveç kësaj, këtë vit
kemi kaluar edhe në nivel tjetër angazhimi, ku përmes disa projekteve kemi filluar në ngritjen e kapaciteteve të OJQ-ve të tjera
duke e ofruar ndihmën dhe eksperiencën tonë tashmë 6 vjeçare.
Ndërkaq, si shtysë për rritjen e bashkëpunimit mes shoqërisë
civile dhe institucioneve qendrore, INDEP është pjesë e Forumit për Transparencë në Kuvendin e Republikës së Kosovës, ku
drejtori ekzekutiv i Institutit, përfaqëson INDEP-in në këtë mekanizëm të përbashkët në mes të Kuvendit dhe shoqërisë civile.
Forumi ka për synim zbatimin e Deklaratës për Partneritet në
mes të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe shoqërisë civile
dhe të promovojë transparencën dhe gjithëpërfshirjen në punët
e Kuvendit dhe rritjen e kapaciteteve dhe mbështetjes për shoqërinë civile. Si pjesë e këtij Forumi, INDEP mbështeti organizimin dhe mori pjesë në konferencën vjetore të tij që sivjet
kishte temë: “Integrimi dhe liberalizimi i vizave”.
Në 2017 Instituti e ka vazhduar aktivitetin e vet edhe përtej
nivelit nacional duke u angazhuar edhe më tej në nismat rajonale si vazhdimësi e vitit të kaluar dhe duke nisur të reja me
qëllim të përmirësimit të iniciativave dhe politikave rajonale,
duke e stimuluar kështu bashkëpunimin ndërkufitar. Për herë
të dytë e përfaqësuam Kosovën në Forumin Botëror të Ekonomisë në nivel të panelistëve dhe morëm pjesë si folës edhe në
takime e konferenca të tjera rajonale që u mbajtën në Poloni,
Austri e Gjermani. E përmbyllëm projektin South East Electricity Roadmap (SEERMAP) duke kontribuar në zhvillimin e
skenarëve të energjisë elektrike deri në vitin 20150 për vendet
e Europës Juglindore dhe morëm pjesë në takimin e radhës që
u mbajt në mes të palëve të interesit të iniciativës Central and
South-Eastern Energy Connectivity (CESEC) në Bruksel ku
morën pjesë përfaqësues të të gjitha vendeve të rajonit. Ndërkohë, si pjesë e platformës rajonale WeBER, e implementuam
projektin “Përmirësimi i llogaridhënies dhe transparencës së
institucioneve publike përmes një administrate lokale profesionale e të pa ndikuar politikisht”, projekt i cili lidhet ngushtë me
programin e Qeverisjes Demokratike.
Në nëntor të vitit 2017, Instituti u përfshi edhe në Bordin
Këshillues të Kosovës të Programit Rajonal për Demokraci Lokale në Ballkanin Perendimor (ReLOaD). RELOAD financohet

PANELISTË

Forumin Ndërkombëtar
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Energy Connectivity (CESEC)
– Bruksel
Konferencën e Danubit
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nga Bashkimi Evropian dhe implementohet nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP) dhe
mëton t’i fuqizojë demokracitë pjesëmarrëse në vendet e Ballkanit Perendimor duke fuqizuar rolin e shoqërisë
civile dhe ofruar modele të financimit të qëndrueshëm për OJQ-të lokale. Hulumtuesi i Instituti, Dardan Abazi
në takimin inaugurues të Bordit Këshillues u zgjodh përfaqësues i këtij Bordi në Bordin Gjeneral të Projektit.
Edhe ky angazhimi i INDEP në këtë projekt shënon sinergjinë e ngushtë të programit për qeverisje demokratike dhe bashkëpunimit rajonal.
Vitin 2017 e përmbyllëm me hartimin e 17 analizave ku përfshihen hulumtime parlamentare dhe analiza/hulumtime të politikave.
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Ndërkaq, mediet ishin pjesë e pandashme e aktiviteteve tona përgjatë tërë vitit. Ishim të pranishëm në diskutime të ndryshme mbi çështje me shumë rëndësi për qytetarët. Të gjitha organizimet tona u mbuluan nga shumica e medieve më të shikuara e të lexuara në vend; ishim pjesë e rreth 10 intervistave/diskutimeve televizive,
2 intervista nga mediet ndërkombëtare dhe shumë artikuj mbi aktivitetet tona nëpër mediet online në Kosovë.
Si funksionojmë?

Bashkpunimi rajonal

Qeverisja demokratike

Zhvillimi qendrueshem

5

INDEP.INFO

Qeverisja Demokratike
Edhe gjatë vitit 2017 vazhduam të kontribuojmë në promovimin e qeverisjes demokratike përmes hulumtimeve, analizave, monitorimeve të ligjeve dhe komisioneve e së fundi duke i monitoruar në baza ditore e
javore të gjitha vendimet dhe veprimet e Qeverisë në Kosovë.

Si duhet të udhëhiqet Prishtina në 4 vitet e ardhshme?
Në prag të zgjedhjeve lokale në Kosovë, në fund të shtatorit, me mbështetje nga Friedrich Ebert Stiftung (FES)
në Prishtinë, e mbajtëm tryezën: “Prishtina në katër vitet e ardhshme”. Në këtë tryezë u prezantua “Platforma
e Shoqërisë Civile për Prishtinën 2017-2021” një dokument
me rekomandime për platformat politike të kandidatëve për
zgjedhjet për kryetar të komunës. Ndonëse të ftuar në këtë
tryezë ishin të gjithë kandidatët për kryetar të komunës së Prishtinës, të pranishëm në këtë tryezë ishin vetëm dy nga ta;
kryetari aktual Shpend Ahmeti dhe kandidati i Alternativës,
Rifat Deri.
Kjo platformë është vazhdim i platformës së hartuar në vitin
2014, ku kishin kontribuar rreth gjashtëdhjetë ekspertë lokalë e profesionalë dhe janë anketuar rreth 600 qytetarë të komunës së Prishtinës për të pasur një pasqyrë të preokupimeve

6

RAPORTI VJETOR 2017
kryesore të qytetarëve që duhet të adresohen në udhëheqjen e ardhshme të kryeqytetit. Kjo platformë përfshin
rekomandime për fushën e arsimit, zhvillimit ekonomik, shëndetësisë, shërbimet publike, urbanizmit dhe zhvillimit urban.

Transparenca dhe llogaridhënia në komunat e Kosovës
Gjysmëvitin e dytë e implementuam projektin “Përmirësimi i llogaridhënies dhe transparencës së institucioneve publike përmes një administrate lokale profesionale e të pa ndikuar politikisht” në komunën e Drenasit dhe
Obiliqit. Ky projekt i identifikoi sfidat kryesore në funksionimin e administratës lokale në pjesën e shërbimit
publik dhe menaxhimit të burimeve njerëzore dhe të llogaridhënies. Ndërkohë, përmes të gjeturave të hulumtimit të ndërmarrë, ky projekt synon ta shtrojë rrugën për zgjerimin e reformave me qëllim të promovimit të
meritokracisë në rekrutimin publik dhe të përmirësimit të llogaridhënies e transparencës në funksionimin e
administratës lokale. Për qëllime përfundimtare të këtij projekti realizuam anketa me shërbyesit civilë të të dy
komunave, Drenas dhe Obiliq, po ashtu edhe fokus grupe me OJQ-të lokale në të dy vendet dhe qytetarët e
këtyre komunave.
Raportet e finalizuara me të gjeturat nga anketimet dhe fokus grupet do të publikohen në shkurt 2018, që
shënon edhe muajin përmbyllës të këtij projekti. Përndryshe, ky projekt realizohet në kuadër të platformës
rajonale Western Balkans Enabling Projects for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform
– EeBER, e cila është krijuar për t’i mbështetur organizatat e shoqërisë civile për ta monitoruar reformën e
administratës publike dhe për ta lehtësuar zhvillimin e qëndrueshëm rajonal përmes platformave të komunikimit, dialogut politik dhe raportimit kualitativ të mediave.

LLOGARIDHËNIA DHE
TRANSPARENCA NE KOMUNEN E
DRENASIT

LLOGARIDHËNIA DHE
TRANSPARENCA NE
KOMUNEN E OBILIQIT
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Investometri mbush një vjet dhe
zgjerohet edhe në katër komuna
Në përfundim të një viti të implementimi të projektit INVESTOMETRI në katër komuna: Prishtinë, Drenas, Fushë-Kosovë dhe Obiliq; në bashkëpunim me komunat përkatëse organizuamnjë
cikël takimesh me qytetarët e këtyre katër komunave. Gjatë këtyre takimeve, e prezantuam platformën INVESTOMETRI dhe diskutuam për investimet kapitale në komunat e tyre. Qytetarëve
u pajisen me broshurat e përgatitura për secilën
komunë të monitoruar, ku ata mund të shihnin
listën e investimeve kapitale dhe ecurinë e tyre.
Në këto takime, i inkurajuam qytetarët t’i përdorin përparësitë që sjellë platforma në mënyrë
që të informohen më shumë rreth investimeve
kapitale në komunitetin e tyre dhe të jenë pjesë e
presionit pozitiv ndaj autoriteteve komunale.
Ndërkaq, në vitin e dytë të implementimit, platforma Investometri.com u zgjerua për t’i përfshirë në monitorimin e saj edhe 4 komuna të
tjera: Gjilanin, Kamenicën, Novobërdën dhe
Graçanicën.
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Platforma synon që në vitet e ardhshme të implementimit të këtij projekti t’i përfshijë të gjitha
komunat e Kosovës.
Ndërkaq,përveç takimeve me qytetarë, e organizuam edhe tryezën “Transparenca në shpenzimet publike për investime kapitale në nivel lokal”. Një nga konkludimit kryesore t137 k137saj
tryeze ishte sese kjo platformë kishte ndikuar
pozitivisht në rritjen e transparencës së komunave.
Tryeza mblodhi zyrtarëte Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) dhe përfaqësues të institucioneve lokale për të diskutuar rreth kësaj teme. Në këtë tryezë, po ashtu u
prezantua analiza “Investimet kapitale në komuna të Republikës së Kosovës”
Pas monitorimit një vjeçar të katër komunave,
me synim të gjetjes së arsyeve se pse investimet
kapitale nuk realizohen tërësisht në nivel komunal; analiza tregoi se një pjesë e madhe e investimeve kapitale vonojnë në zbatimin e tyre të
plotë. Sipas rezultateve të analizës, këto projekte
ose kryhen me vonesa ose kanë mbetur tërësisht
të parealizuara edhe pas kryerjes së vitit kalendarik. Arsyet e këtyre vonesave, sipas analizave,
përfshijnë problemet pronësore me të cilat përballen komunat, pastaj

º Monitoruam investimet kapitale të katër komunave
• Prishtinë
• Drenas
• Obiliq
• Fushë-Kosovë
º Zgjeruam rrjetin edhe në katër komuna tjera
• Novobërdë
• Gracanicë
• Gjilan
• Kamenicë

º Prezantimi i analizes ne tryezen “Transparenca në
shpenzimet publike për investime kapitale në nivel
lokal”

“Investimet kapitale në komuna të
Republikës së Kosovës”
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problemet e procedurave të ligjit, problemi me operatorët etj. Po ashtu, analiza tregoi se një pjesë e madhe e
vonesave të implementimit të projekteve kapitale vijnë si rrjedhojë e problemeve që komunat nuk kanë përgjegjësi direkte. Ndërkaq, pjesa më e madhe e shpenzimeve komunale, sipas analizës, shkon për paga dhe mëditje.
Ndërkaq, meqë me sukses i monitoruam investimet kapitale të katër komunave, Prishtinë, Drenas, Obiliq dhe
Fushë-Kosovë, këtë vit e zgjeruam rrjetin edhe në katër komuna tjera. Tani, Investometri përfshin edhe komunën e Novobërdës, Gracanicës, Gjilanit dhe Kamenicës. Bashkë me këto komuna, Instituti INDEP i monitoron 8 komuna të Kosovës sa i përket investimeve kapitale. Qytetarët e këtyre katër komunave përmes një kliku
mund të informohen për investimet kapitale në komunën e tyre, ecurinë dhe arsyet e vonesave potenciale. Platforma INVESTOMETRI ofron një hapësirë të informimit për qytetarët të cilët duan të informohen më shumë
rreth investimeve kapitale në komunën e tyre. Kjo platformë, synon që jo vetëm të informojë qytetarët për investimet kapitale në komunë por edhe t’u ofrojë mundësinë atyre që të përcjellin ecurinë e realizimit të punëve.
Platforma plotëson kushtin e parë për pjesëmarrje aktive të qytetarëve në vendimmarrje e që është informimi.

Transparenca komunale në qeverisjen lokale: sfidat dhe sukseset
Në bashkëpunim me Komunën e Drenasit dhe Qendrën për Hulumtimin e Administratës Publike (KDZ) me
bazë në Vjenë; organizuam konferencën “Transparenca komunale në qeverisjen lokale: sfidat dhe sukseset”.
Kjo konferencë u përbë prej dy panele.
Kjo konferencë kishte për qëllim t’i mbledhë përfaqësuesit e komunave si kryetarët, aktivistët e shoqërisë civile
dhe palët e tjëra të interesuara. Përmes kësaj konference u diskutuan sfidat ekzistuese në rritjen e transparencës
komunale ndaj taksapaguesve, menaxhimin e kërkesave të qytetarëve. Për më shumë, në këtë konferencë u
diskutua edhe rreth integrimit të teknologjisë informative me qëllim përfundimtar të rritjes së transparencës
ndaj qytetarëve.

Transparenca komunale në qeverisjen lokale: sfidat dhe sukseset
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Të ftuar në panelin e parë “Transparenca komunale dhe menaxhimi i kërkesave të qytetarëve” ishin Beqir
Fejzullahu, , zëvendësministër i Ministrisë për Administrim të Pushtetit Lokal; Ramiz Lladrovci, kryetar i
komunës së Drenasit; Sazan Ibrahimi, kryetar i Asociacionit të Komunave të Kosovës; Bernhard Kabrina, Udhëheqës i programit të KDZ-së dhe Bekim Kupina, redaktor në gazetën Koha Ditore.
Të pranishmit diskutuan rreth transparencës dhe llogaridhënies nëpër komunat e Kosovës dhe rëndësinë thelbësore të tyre në qeverisje. Kryetari Lladrovci duke e prezantuar punën e komunës së Drenasit drejt rritjes së
transparencës dhe llogaridhënies ndaj qytetarëve, po ashtu, e përmendi edhe platformën Investometri.com si
mjet që ka ndihmuar në informimin e qytetarëve për investime kapitale dhe rritjen e transparencës.Sazan Ibrahimi, kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës, tregoi se sipas vlerësimeve të fundit autoritetet lokale
janë institucionet më të besueshme të qytetarëve. Udhëheqës i programit të KDZ-së, Berhard Kabrina, solli
shembuj se si arrihet transparenca e qeverisjes lokale në Austri dhe si është integruar teknologjia në lehtësimin
e informimit të qytetarëve sa i përket projekteve. Z. Kabrina tha se transparenca në komunat e Kosovës është
pothuajse e përafërt me ato të Evropës. Ndërkaq, Bekim Kupina, redaktor i gazetës Koha Ditore, e ngriti çështjen e një lloj transparence një drejtimëshe për shkak të pasivitetit të zyrave të informimit nëpër komuna. Ai
avokoi që komunat të kenë mundësi për më shumë staf në zyrat e informimit, ndërkaq këto të fundit të jenë në
dispozicion të medieve.

Transparenca në investimet kapitale dhe përdorimi i teknologjisë informative”

Ndërkaq, në panelin e dytë “Transparenca në investimet kapitale dhe përdorimi i teknologjisë informative” të
ftuar ishin Drejtori i Investimeve Kapitale në Komunën e Prishtinës, Hysen Durmishi; Zëdhënësi i komunës
së Drenasit, njëkohësisht kryetar i Kolegjiumit për transparencë, Bekim Dobra dhe Adem Haliti, zëdhënës i
komunës së Obiliqit. Panelistët prezantuan punën që kanë bërë komunat e tyre në rritjen e transparencës ndaj
qytetarëve dhe se si e kanë integruar teknologjinë informative në këtë aspekt.

11

INDEP.INFO

Monitorimi i njëqind ditëshit të parë të qeverisë
Së bashku me institutin GAP dhe GLPS, hartuam raportin vlerësues të 100 ditëve të para të Qeverisë Haradinaj.

Kjo analizë vlerëson katër (4) shtylla kryesore të politikave qeverisëse:
1. Vendimet e Qeverisë të ndërmarra gjatë 100 ditëve dhe përmbajtjen e tyre.
2. Programi legjislativ, më saktësisht projektligjet e hartuara, të miratuara dhe nismat e reja legjislative.
3. Zhvillimet dhe sfidat kryesore të diplomacisë Kosovare, duke u fokusuar në njohjet e pavarësisë
së Kosovës dhe anëtarësimin e saj në organizata të ndryshme ndërkombëtare.
4. Niveli i transparencës që Qeveria ka reflektuar gjatë 100 ditëshit të qeverisjes.

Projektligjet e hartuara, të
miratuara

Vendimet e Qeverisë

Niveli i transparencës
së Qeverise

Zhvillimet dhe sfidat kryesore
të diplomacisë
12
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Zhvillimi i qëndrueshëm
Zhvillimin e qëndrueshëm vazhdojmë ta vlerësojmë si
koncept kyç për zhvillimin afatgjatë të vendit.Ky vit na
shërbeu ta japim kontributin tonë në aspektin legjislativ të fushës së minierave dhe mineraleve, vazhduam ta
monitorojmë ZRRE-n dhe tëkundërshtjmë ndërtimine
termocentralit Kosova e Re.

Bashkëpunimet me Komisione Parlamentare
Edhe këtë vit kemi vazhduar bashkëpunimin me
Komisionin për Zhvillim Ekonomik, Industri, Tregti
dhe Infrastrukturë si dhe atë për Bujqësi, Pylltari dhe
Planifikim Hapësinor. Kemi marrë pjesë vazhdimisht
në mbledhjet e komisioneve dhe në grupin punues për
Ligjin për Miniera dhe Minerale. Përveç përfshirjes së
drejtpërdrejtë në grupe punuese të komisioneve, ne
kemi përdorur edhe përfshirjen jo të drejtpërdrejtë
përmes komenteve të dërguara për Ligjin për Paga në
Sektorin Publik në uebfaqen e Zyres për Qeverisje të
Mirë, kur koncept-dokumenti për këtë Projektligj ka
dalë në konsultim publik online.
2017-ta shënoi për ne vitin e pestë të bashkëpunimit
me Komisionin parlamentar për Zhvillim Ekonomik,
Infrastrukturë, Tregti dhe Industri. Në kuadër të këtij
bashkëpunimi, së bashku me stafin e Komisionit parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti
dhe Industri e mbajtëm punëtorinë “Propozimi i planit
financiar dhe roli i INDEP në mbështetje të Komisionit
në vitin 2017”. Gjatë punëtorisë, në përputhje me planin
e punës u hartua propozimi i ndarjes së buxhetit në vija
buxhetore. E veçanta e planifikimit të sivjetmë ishte se
iu kushtua më shumë rëndësi shpenzimeve për ekspertiza ligjore. Komisioni gjatë vitit 2017 pati mundësinë
që për gjashtë projektligje të angazhojë ekspertë të fushës me qëllim që vendimmarrja të jetë e bazuar në hulumtim të pavarur dhe profesional.
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Dy punëtori të realizuara në bashkëpunim me komisionin për
Zhvillim Ekonomik,
Infrastrukturë, Tregti dhe Industri.
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Gjatë punëtorisë u diskutua edhe roli mbështetës i INDEP. Ishte pajtueshmëri e të dyja palëve që puna e INDEP
do të jetë e rëndësishme si në mbështetje të rolit ligjvënës të Kuvendit ashtu edhe në pjesën e mbikëqyrjes ndaj
agjencive të pavarura. Po ashtu, gjatë muajit mars së bashku me pjesën tjetër të Grupit Punues për Projektligjin
për Miniera dhe Minerale, morëm pjesë në njëpunëtori dy ditore për hartimin e këtij projektligji.
Së bashku me të njëjtin komision, e mbajtëm tryezën diskutuese “Zhvillimi i qëndrueshëm i sektorit të minierave dhe mineraleve – Draft-Projektligji i ri për Miniera dhe Minerale”. Kjo tryezë mblodhi deputetë, përfaqësues të organizatave jo qeveritare, përfaqësues të kompanive dhe palë të ndryshme të interesuara për ta
diskutuar këtë draft-projektligj para se të mbahet dëgjimi publik formal në Kuvend. Kjo tryezë ofroi mundësi
që palë të ndryshme të interesit dhe ekspertë përkatës të kësaj fushe t’i japin vlerësimet dhe vërejtjet e tyre për
draft-projektligjin e ri, në mënyrë që të mos ketë nevojë për ndryshime dhe përplotësime të këtij ligji më vonë.

Zhvillimi i qëndrueshëm i sektorit të
minierave dhe mineraleve – DraftProjektligji i ri për Miniera dhe
Minerale

Grupi punues për Projektligjin për
Miniera dhe Minerale
Në panel ishin kryesuesja e grupit punues për hartimin e Projektligjit për Miniera dhe Minerale, Sala Berisha
Shala dhe përfaqësuesi i Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale, Musa Shabani.
Të pranishëm në tryezë ishin edhe përfaqësues të kompanive dhe bizneseve në këtë sektor që e panë si nismë
të duhur ndryshimin e këtij ligji dhe mbajtjen e kësaj tryeze diskutuese. Ata vlerësuan se ligji duhet t’i mbrojë
interesat jo vetëm të vendit por edhe të kompanive dhe bizneseve. Për ta arritur këtë, ata kërkuan koordinim
të të gjitha palëve të përfshira në këtë sektor që do të lejonte një rezultat optimal për të gjithë palët e interesit,
përfshirë institucionet në nivel lokale, agjencitë e pyjeve, ujërave etj. Për më tutje, ata diskutuan disa nga pikat
e këtij draft-projektligji dhe kërkuan sqarime nga anëtarët e këtij komisioni lidhur me to.
Duke qenë pjesë e grupit punues të këtij projektligji që prej fillimit, gjatë një punëtorie dy ditore bashkë me
pjesën tjetër të grupit punues për Projektligjin për Miniera dhe Minerale, i diskutuam në hollësi çështjet që
duhet të adresohen në këtë Ligj. Instituti vazhdimisht ka avokuar që kufizimet e kornizës së mëparshme ligjore
të përmirësohen. Në këtë punëtori u diskutua specifikisht për masat ligjore që duhet të përfshihen për mbrojtjen e ambientit si balancë krahas zhvillimit ekonomik si p.sh kushtet për aktivitete minerare, distancat nga
vendbanimet, lumenjtë dhe objektet e tjera. Po ashtu, u adresuan edhe masat që duhet të merrenparasysh për
rregullimin e tregut, përkatësisht rregullatorin e këtij sektori; përzgjedhja e anëtarëve të bordit përkatës, raportimi, llogaridhënia dhe përgjegjësitë e këtij rregullatori.
14
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RAPORTI PËR LEGJISLATURËN E GJASHTË (VI) TË KOMISIONIT
PËR ZHVILLIM EKONOMIK, INFRASTRUKTURË, TREGTI DHE
INDUSTRI DHE TË ATIJ PËR BUJQËSI, PYLLTARI, MJEDIS DHE
PLANIFIKIM HAPËSINOR
Me ardhjen në detyrë të legjislaturëssë gjashtë (VI) në Kosovë, ne u përgaditëm
dy komisioneve raporte të detajuara mbi misionin, progresin dhe sfidat që e
presin këtë legjislaturë gjatë këtij mandati. Anëtarët e Komisionit për Zhvillim
Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri dhe të atij për Bujqësi, Pylltari,
Mjedis dhe Planifikim Hapësinor, përmes këtyre raporteve patën mundësi të
marrin informata të detajuara mbi punën e këtyre komisioneve gjatë legjislaturave të kaluara; se ku qëndrojnë problemet kryesore dhe cilat duhet të jenë
prioritetet e tyre. Përmes këtyre raporteve ne e thelluam bashkëpunimin tonë
disa vjeçar me këto dy komisione duke u ndihmuar për ta kursyer kohën në
mbledhjen e informatave në mënyrë që t’ia nisin menjëherë punën drejt përmbushjes së objektivave në këtë fushë.
15
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E kundërshtuam vendimin për strukturën e re tarifore
Si pjesë e KOSID (Konsorciumit Kosovar i Organizatave të Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm)
vazhduam ta mbikëqyrim punën e Zyrës së Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) dhe përgjatë tërë vitit avokuam
çështje me rëndësi në këtë sektor si plotësimin e bordit të këtij rregullatori, komentuam dhe kundërshtuam
vendimet të cilat nuk ishin mirë të argumentuara dhe po ashtu vazhduam ta kundërshtojmë, sikur edhe më
herët, ndërtimin e termocentralit “Kosova e Re”.
ZRRE), në mars, kishte prezantuar strukturën e re tarifore, sipas së cilës lirohet çmimi i energjisë në dimër
dhe shtrenjtohet energjia në verë. Së
bashku me KOSID e organizuam tryezën
me qytetarë dhe biznese për të diskutuar
rreth strukturës së re tarifore të propozuar. Tryeza shtjelloi ndikimin që do të kenë
ndryshimet e propozuara nga ZRRE në
çmimin e energjisë te sektori familjar dhe
ai komercial me fokus te bizneset e vogla
dhe të mesme, si dhe ndikimin potencial
në kërkesën e përgjithshme të energjisë në
vend.
Në këtë tryezë u prezantua edhe analiza
e strukturës së propozuar e cila tregonte
se heqja e tarifave sezonale dhe e atyre të
blloqeve është ndryshim tejet i madh që
ndikon edhe në xhepin e konsumatorëve
por edhe në sjelljen e tyre karshi konsumit
të energjisë elektrike. Si e tillë, sipas analizës, ZRRE duhej ta rishqyrtonte këtë propozim dhe të mos ta ndryshonte strukturën aktuale të tarifave të energjisë elektrike. Diskutimet nga të pranishmit konkluduan se struktura e re tarifore e propozuar nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë po bëhej pa një analizë të qartë të nevojave
të tregut dhe kostove që do të kishte ndryshme për kategori të ndryshme të konsumatorëve.

Apeluam per funksionalizimin e bordit të ZRRE-së
Dy herë gjatë vitit 2017, si pjesë e KOSID-it, bëmë kërkesë drejtuar Qeverisë së Kosovës që ta funksionalizojë
bordin e ZRRE-së, i cili kishte mbetur jofunksional që nga maji 2017 për shkak se ZRRE-së i duhet kuroumi
prej 3 anëtarëve për të marrë vendime, ndërkaq ishin vetëm dy anëtarë në këtë bord.
Për shkak të rrëzimit të Qeverisë Mustafa në maj të 2017, procedura për emërimin e anëtarëve në mungesë
të bordit u pezullua. Ne kërkuam që rrethanat politike të mos përdoren si arsyetim për bllokimin e punës së
ZRRE-së. Kërkesën tonë e arsyetuam me atë se Qeveria në detyrë i kishte të gjitha kompetencat që i duheshin
për ta proceduar plotësimin e bordit të ZRRE-së. Duhet pasur parasysh se nuk ka pasur as edhe një kornizë
ligjore që e ka ndaluar qeverinë e atëhershme në detyrë për t’i vazhduar këto procese meqë stafi që merret me
këto intervistime të kandidatëve dhe procedura të tjera; është staf civil dhe jo politik. Meqë as pas formimit të
Qeverisë së re në shtator kjo çështje nuk u procedua, ne vazhduam të insistojmë tek institucionet përkatëse që
kjo çështje të zgjidhet sa më parë dhe të vihet ndër prioritetet e Qeverisë në 100 ditëshin e parë. Kjo për shkak
të rëndësisë së madhe të kësaj agjencie në sektorin e energjisë.
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Kundërshtuam vendimin e Qeverisë për nënshkrimin e kontratës për ndërtimin e
termocentralit Kosova e Re
Si pjesë e KOSID-it, e kundërshtuam vendimin për procedimin me ndërtimin e termocentralit “Kosova e Re”
për shkak se i njëjti jo vetëm që nuk siguron pavarësi të furnizimit por do ta dëmtojë shëndetin, mjedisin dhe
të ardhmen evropiane të sektorit energjetik në Kosovë. Me një proces jotransparent dhe të fshehtë, e vetmja
që mund të garantohet është thellimi i varfërisë energjetike, i izolimit dhe i degradimit të mëtejmë të mjedisit
dhe shëndetit publik. Ne argumentuam se ai vendim është në kundërshtim me parimet kushtetuese të shtetit
demokratik që promovon mbrojtjen e mjedisit (Neni 7 – Vlerat), me parimet për mbrojtjen e mjedisit (Neni
52 – Përgjegjësia për Mjedisin Jetësor), me Ligjin Nr. 05/L-081 për Energjinë mbi promovimin e një tregu të
lirë e të integruar në rajon dhe më gjerë (Neni 6.2). Kapërcimi i këtyre dispozitave kushtetuese dhe ligjore ishte
i papranueshëm dhe andaj kërkuam se ky vendim të tërhiqet.
Sipas nesh, projekti “Kosova e Re” minon të ardhmen evropiane të Kosovës. Në procesin integrues, ai bie ndesh
me politikat evropiane të dekarbonizimit, ato të liberalizimit dhe integrimit të tregut dhe me standardet mjedisore e shëndetësore.
Ky vendim për të proceduar me arritje të marrëveshjes me Contour Global ishte strategjikisht i gabuar për
sektorin e energjisë së Republikës së Kosovës. Kjo sepse i vuri të gjitha kapacitetet financiare, humane dhe
institucionale në shërbim të zhvillimit të një teknologjie në vdekje siç është ajo e djegies së linjitit. Në vend se
institucionet e Kosovës të punonin në përmbushjen dhe zgjerimin e caqeve për efiçiencë të energjisë dhe për
energji të prodhuar nga burime të gjelbra, Qeveria prioritizioi investime miliardëshe në projekte të së kaluarës.

Rinia në politikat publike
Duke qenëse në vazhdimësi kemi qenë të angazhuar me çështjen e papunësisë së të rinjve në Kosovë duke e
promovuar aftësimin profesional si alternativë ndaj papunësisë; në shkurt nw bashkwpunim me East West
Parliamentary Pracicte Project (EWPPP) mblodhëm udhëheqësit rinorë të partive kryesore në Kosovë për t’i
diskutuar sfidat kryesore të të rinjve dhe zgjidhjet potenciale ndaj problemit të papunësisë. Tryeza “Roli i Rinisë
në Formësimin e Politikave të Punësimit” mblodhi kryetarët e forumeve rinore të partive në Kosovë, këshillat
dhe qendrat e të rinjëve, dhe të interesuar të shumtë rreth kësaj teme. Përmes kësaj tryeze, për më shumë, u
diskutua cfarë roli ka rinia në formësimin e politikave të punësimit nga institucionet qeverisëse.
Panelistë në këtë tryezë ishin Jill Adler, drejtoreshë ekzekutive e EWPPP-së, Fatmir Haxholli, këshilltar i Ministrit të Punës dhe Mirëqenies Sociale në Kosovë dhe kryetarët e forumeve rinore të secilës parti. Interesimi i
madh për pjesëmarrje në këtë tryezë solli një diskutim mjaft të frytshëm prej vetë të rinjve të cilët kërkuan që
rinia të ketë më shumë rol në formësimin e politikave të punësimit, por edhe më tej, në politikat publike në
përgjithësi.
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Bashkëpunimi rajonal
Në fushën e bashkëpunimit rajonal, kemi vazhduar edhe këtë vit ta japim mbështetjen tonë në shtyerjen përpara të synimeve të përbashkëta në fushën e energjisë, qeverisjes demokratike dhe integrimit Euro-Atlantik.
Përderisa i kemi përforcuar bashkëpunimet ekzistuese, kanë nisur bashkëpunime të reja me partnerë të tjerë
në nivele të ndryshme. Me këtë vit përmbyllen dy vite që kur Instituti përfshihet në organizime ndërkombetare
jo vetëm si pjesëmarrës, por edhe në cilësinë e panelistit në diskutime të ndryshme

INDEP në
Forumin
Ekonomik
Botëror XXVII

INDEP për herë të dytë e përfaqësoi Kosovën në Forumin
Ekonomik Botëror XXVII
Kjo pjesëmarrje shënoi edhe një sukses të radhës të INDEP në arenën ndërkombëtare, duke vazhduar kështu
ta forcojmë edhe më shumë bashkëpunimin dhe rrjetëzimin me akterë të tjerë të rëndësishëm ndërkombëtarë
me të njëjtin mision.
Drejtori Ekzekutiv i INDEP-it, Burim Ejupi, mori pjesë në Forumin Ekonomik në Poloni. Në këtë ngjarje, z.
Ejupi e ndau eksperiencën dhe njohuritë e Institutit në diskutimin “European-Norwegian Cooperation in the
Field of Energy Security – Strategy Games”. Ky diskutim kishte për qëllim t’i verifikojë modelet e sigurisë së
energjisë në vendet e Europës Qendrore dhe Lindore, si dhe të Norvegjisë. Për më shumë, ky panel synoi t’i
ngërthejë ndryshimet cilësore që mund të kenë efekt në proceset e vendimmarrjes, përkatësisht në politikat e
energjisë nëpër vende dhe ndërmarrje ; ndryshime këto që mund të vijnë prej mjedisit të brendshëm dhe ndërkombëtar. Në këtë panel, Z.Ejupi ishte së bashku me figura të shquara të organizatave joqeveritare, kompanive
dhe qendrave për studime të lokalizuara në Poloni, Ukrainë, Kroaci, Gjermani dhe Moldovë. Për më shumë,
ky forum u bë vendtakim i kryeministrave, sekretarëve të shtetit, ministrave e deputetëve të vendeve pjesëmarrëse, pjesëmarrja e të cilëve edhe më tutje e dëshmoi rëndësinë e këtij forumi.Ky forum përbën konferencën më
të madhe në Europën Qendrore dhe Lindore. Në çdo fillim shtatori, ky forum mbledh rreth 3000 pjesëmarrës.
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Pjesëmarrësit në këtë forum variojnë prej liderëve politikë, ekonomikë e socialë deri ekspertët e fushave të
ndryshme. Sesionet që përfshinë mbi 180 panele, ligjërata të personaliteteve të sferës publike, workshope dhe
tryeza të rrumbullakta u mbuluan nga 500 gazetarë.Kjo konferencë përfshiu 15 forume dhe tema, disa ndër
të cilat ishin: Forumi i Energjisw, i Inovacionit, i Regjioneve, Shteti dhe Reformat, Investimet dhe Zhvillimet,
Mediat dhe Siguria e Informacionit, etj. Forumi Ekonomik, i 27-ti me radhë, është pikëtakim i 60 shteteve nga
Europa, Azia dhe Amerika dhe u mbajt prej 7 deri me 9 shtator.

U përmbyll projekti South East Europe Electricity Roadmap (SEERMAP)
Projekti South East Europe Electricity Roadmap (SEERMAP) kishte si synim zhvillimin e skenarëve në sektorin e energjisë elektrike deri në vitin 2050 për vendet e Evropës Juglindore. Projekti u shtri në nëntë vende
të rajonit të Evropës Juglindore: Shqipëri, Bosnje e Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni, Mal të zi, Serbi, Bullgari,
Greqi dhe Rumani. Kosova u përfaqësua në këtë projekt nga Instituti ynë.
Për më shumë se një vit, projekti mblodhi ekspert
të fushës nga sektori qeveritar dhe joqeveritar për
të ndarë të dhëna, analiza dhe qëndrime të cilat
u përdorën për të modeluar të dhëna rreth energjisë elektrike në skenarë të dekarbonizimit të
plotë, të dekarbonizimit të vonuar dhe të gjendjes
pa afate të caktuara. Këta skenarë dhe të dhëna
janë paraqitur në konferencën përmbyllëse të
projektit dhe pritet të shërbejnë si referencë për
hartimin e politikave në sektorin e energjisë elektrike.
Përfaqësues të Institutit morën pjesë në këtë
tryezë si dhe ishin vazhdimisht aktiv në projekt
duke kontribuar me ekspertizën e vet në fushën e
politikave publike në fushën e energjisë.
Ndërkaq, raporti i plotë me skenarët e zhvilluar
për sektorin e energjisë elektrike deri në vitin
2050 me fokus në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Bullgari, Greqi, Serbi, Maqedoni, Kosovë,
Mal të Zi dhe Rumani, u publikua në fund të projektit.

E përfaqësuam Kosovën në takimin rajonal të iniciativës Central and South-Eastern
Energy Connectivity (CESEC)
INDEP u përfaqësua në takimin mes palëve të interesit të iniciativës Central and South-Eastern Energy Connectivity (CESEC) që u mbajt në Bruksel ku morën pjesë përfaqësues të të gjitha vendeve të rajonit. Mbledhja u mbajt pas zgjerimit të bashkëpunimit rajonal të CESEC në fusha të reja, si energjia elektrike, burimet
e ripërtëritshme dhe efiçienca e energjisë që erdhi si rezultat i takimit që kishin në Bukuresht ministrat nga
rajoni në shtator të këtij vitit. Takimi i shtatorit u konkludua me një Memorandum Mirëkuptimi që e plotëson
atë ekzistues për gazin. Qëllimi i përgjithshëm i kësaj shtrirjeje është të orientojë kalimin në një të ardhme
të sigurt të energjisë përmes bashkëpunimit të zgjeruar rajonal.Përmes këtij takimi, u shkëmbyen ide midis
pjesëmarrësve për ta gjetur mënyrën e duhur për t’u përfshirë në bashkëpunimin rajonal të CESEC. Po ashtu,
në këtë takim Komisioni i ka prezantuar objektivat dhe veprimet e CESEC në të gjitha fushat e bashkëpunimit.
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Ishim pjesë e konferencës së Danubit për Qeverisje
Si pjesë e bashkëpunimit tonë të ri me
Qendrën për Hulumtim të Administratës Publike (KDZ), morëm pjesë në
Konferencën e Danubit për Qeverisje
organizuar nga KDZ si pjesë e projektit
BACID – Rritja e kapaciteteve për vendet e Ballkanit perëndimor dhe Republikës së Moldavisë.Në këtë konferencë, në
cilësinë e folësit në panelin për Qeverisje të Hapur dhe Transparencë, përfaqësues të INDEP, paraqitën përvojat e Institutit në promovimin e qeverisjes së
hapur e transparente dhe të hapjes së të
dhënave. Në panel gjithashtu u diskutua
për sfidat që institucionet e Kosovës, e
veçanërisht komunat kanë në kategorizimin e të dhënave, plasimin e tyre dhe
shfrytëzimin e tyre në dobi të zhvillimit
të qëndrueshëm socio-ekonomik.
Konferenca e Danubit është ndër orga zimet më të mëdha në fushën e qeverisjes demokratike, rritjes së kualitetit të shërbimeve, gjithëpërfshirjes qytetare në vendimmarrje dhe promovimit të parimeve të reformës në administratën publike.
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Avokimi
Përveç avokimit individual përmes pjesëmarrjes në dy komisione, propozimeve të politikave bazuar
në hulumtimet e pavarura dhe projekteve të tjera përmes të cilave tentojmë ta përmbushim misionin
tonë; Instituti ka vazhduar që të bashkëpunojë edhe me organizatat e tjera të shoqërisë civile. Përveç
bashkëpunimit me KOSID, pjesë e të cilit jemi, përgjatë tërë vitit 2017, u bashkuam në iniciativa dhe
reagime të shumta së bashku me OJQ-të e tjera me të cilat i ndajmëprioritetet e njëjta. Këto bashkëpunime na e mundësojnë që t’i shtyejmë përpara çështjet e ndryshme të cilat i kemi në fokus.
Një ndër bashkëpunimet që po vazhdon tash e disa vjet, mbetet
me Institutet GAP dhe GLPS, me të cilat që nga viti 2015 e monitorojmë procesin e emërimit të bordeve në ndërmarrjet publike.
Edhe këtë vit, reaguam dhe u kërkuam institucioneve përgjegjësi
sa herë që u bënë veprime të kundërligjshme të ndërlidhura ma
këtë çështje. Bashkëpunimi në këtë fushë, me këto dy organizata,
u zgjerua edhe në çështje të tjera duke e ndërtuar kështu njëbashkëpunim shumë të shëndetshëm, i cili do të na shërbejë edhe në
të ardhmen
Gjatë muajit shkurt, reaguam ndaj iniciativës së Qeverisë së
Kosovës për ta krijuar Grupin koordinues për të drejtat e njeriut
në Republikën e Kosovës. I kërkuam Qeverisë të ndërmarrë veprime
konkrete që do ta konfirmojnëpërkushtimin serioz të Qeverisë së Kosovës drejt respektimit të të drejtave të njeriut. Dhe kjo, sipas nesh, do të dëshmohej sikur së pari Qeveria t’i shkarkonte të emëruarit
politikë në bordet e ndërmarrjeve publike.Kanjë vit që Agjencia Kundër-Korrupsionit pas denoncimit
të instituteve INDEP, GAP dhe GLPS kishte nxjerrë opinionin ligjor me të cilin konstatonte shkeljet e
Ligjit Nr. 03/L-087, përkatësisht nenit 17.2 (k) për Ndërmarrjet Publike.
Në fund të shtatorit, Qeveria e Kosovës i shkarkoi dhjetë drejtorë të ndërmarrjeve publike, vendim ky
që u cilësua nga ne zbatim selektiv i ligjit dhe të opinionit të Agjencisë Kundër Korrupsionit. Përmes
një letre të përbashkët me institutet GAP dhe GLPS, iu drejtuam kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj, duke ia kujtuar se sikur ky vendim ta kishte për qëllim zbatimin e ligjit,
do të pasonte faza e emërimit nëpër këto pozita të anëtarëve të
tjerë nga Listat Rekomanduese, ashtu siç e kërkon ligji. Po ashtu,
pjesë e këtij vendimi janë anëtarë të një organi i cili nuk ishte
më nën përgjegjësinë e Qeverisë, por të Kuvendit të Kosovës dhe
ishte vetëm Kuvendi ai që mund t’i shkarkojë këta drejtorë. Ne
kërkuam marrjen e vendimeve që çojnë deri në fund zbatimin e
së drejtës.
Gjatë muajit dhjetor u karakterizua me shumë ngjarje në vend
dhe mobilizimi në mes të shoqërisë civile ishte shumë i madh. Fillimisht, së bashku me GAP dhe GLPS, e kundërshtuamvendimin e
Qeverisë Haradinaj për rritjen e pagave në sektorin publik, ku paga
e kryeministrit është dyfishuar dhe në të njëjtën kohë janë rritur pagat e zëvendëskryeministrave, ministrave, zëvendësministrave dhe
të tjerëve funksionarë publikë. Në një kohë kur Kosova po shënon
zhvillim të ngadalshëm ekonomik, dhe rritje të shpenzimeve buxhetore; e konsideruam tëpapranueshme që paga e kryeministrit dhe
vartësve të tij të jetë më e madhe se vendet në rajon, të cilat kanë
zhvillim ekonomik dukshëm më të lartë se Kosova.
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Ndërkaq, së bashku me 11 organizata të tjera të shoqërisë civile në Kosovë, reaguam ndaj deklaratave linçuese
të Kryeprokurorit të Shtetit, Aleksandar Lumezi, dhe mosefikasitetin e tij. Përmes këtij reagimi shprehëm
shqetësimet tona në lidhje me deklarimet publike të Kryeprokurorit të Shtetit drejtuar mediave pas raportimeve të tyre lidhur me takimin e tij me zyrtarë të lartë të Partisë Demokratike të Kosovës. Në një letër drejtuar
mediave, Kryeprokurori i Shtetit linçonte mediat, shantazhonte ato dhe i quante “bashkëpunëtorë të grupeve
dhe strukturave kriminale”. Ne insistuamse nëse Kryeprokurori i Shtetit, kishte informata të tilla ashtu siç ka
deklaruar, atëherë të zhvillojë hetime dhe jo që përmes deklarimeve të tilla, të përpiqet të shantazhojë dhe
kërcënojë mediat. Sipas nesh, deklarimet e tilla nga Kryeprokurori shpërfaqin mos efikasitetin në punën e tij
dhe mos marrjen e veprimeve konkrete në arritjen e rezultateve në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit në nivelet e larta.
Ndërkohë, së bashku me 5 organizata të shoqërisë civile reaguam dhe e kundërshtuam iniciativën e një pjese
të deputetëve te Kosovës për ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara. Sipas nesh, kjo iniciativë është e
rrezikshme, eksperiment i dëmshëm dhe i paprecedent në shtetndërtimin tonë. Kërkuam që Kuvendi i Kosovës,
deputetët individualisht dhe Qeveria e Kosovës të jetë e ndërgjegjshme për rreziqet që kjo iniciativë ka dhe për
pasojat e pariparueshme në funksionalitetin e shtetit dhe humbjen e përkrahjes nga shtetet aleate.
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