
 

 

  
 

Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë 
MISIONI NË KOSOVË 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT  
 

MBI  
 

RAPORTET FINANCIARE VJETORE TË PARTIVE POLITIKE 
 

PËR VITET 2002 DHE 2003 
 
 
 
 
 
 
 

Departamenti i Zgjedhjeve 
Zyra e Regjistrimit të Partive Politike  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maj 2004



RAPORTI MBI RAPORTET FINANCIARE VJETORE TË PARTIVE POLITIKE PËR VITET 2002 DHE 2003 

 -1-

 
 

PASQYRA E LËNDËS 
 
 
         
1. PËRMBLEDHJE E SHKURTËR .................................................................................................... 2 
2. HYRJE................................................................................................................................................ 3 
3. VLERËSIM I PËRGJITHSHËM..................................................................................................... 4 
4.  BURIMET E INFORMIMIT........................................................................................................... 6 
5.  ANALIZË SIPAS PARTIVE POLITIKE..................................................................................... 10 

5.1. AAK – ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS ............................................................ 10 
5.2. BSDAK – PARTIA E AKCIONIT DEMOKRATIK TË BOSHNJAKËVE TË KOSOVËS............. 11 
5.3. DSB – PARTIA BOSHNJAKE E KOSOVËS ........................................................................... 11 
5.4. GIG – INICIATIVA QYTETARE E GORËS........................................................................... 11 
5.5. IRDK – INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS .................................................... 11 
5.6. KDTP – PARTIA DEMOKRATIKE TURKE E KOSOVËS...................................................... 12 
5.7. KOS – PARTIA OBJEKTIVE E KOSOVËS ........................................................................... 12 
5.8. LDK – LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS ..................................................................... 12 
5.9. LKÇK – LËVIZJA KOMBËTARE PËR ÇLIRIMIN E KOSOVËS............................................ 13 
5.10. LPK – LËVIZJA POPULLORE E KOSOVËS ......................................................................... 13 
5.11. PD – PARTIA E DREJTËSISË .............................................................................................. 13 
5.12. PDAK – PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALIVE TË KOSOVËS......................................... 14 
5.13. PDASHK – PARTIA DEMOKRATIKE ASHKALI SHQIPTARE E KOSOVËS ......................... 14 
5.14. PDK – PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS ..................................................................... 14 
5.15.  PGJK – PARTIA E TE GJELBERVE TE KOSOVES .............................................................. 15 
5.16.  PLK – PARTIA LIBERALE E KOSOVËS.............................................................................. 16 
5.17.  PLSH – PARTIA LIBERALE SHQIPTARE ........................................................................... 16 
5.18. PNDSH – PARTIA NACIONALE DEMOKRATIKE SHQIPTARE ........................................... 16 
5.19.  PREBK – PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS......................................................... 16 
5.20.  PREK – PARTIE E RE E KOSOVËS..................................................................................... 17 
5.21. PRSH – PARTIA REPUBLIKANE SHQIPTARE .................................................................... 17 
5.22.  PSDK – PARTIA SOCIAL DEMOKRATE E KOSOVËS ......................................................... 17 
5.23.  PSHDK – PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS ......................................... 17 
5.24.  SDA – PARTIA E AKCIONIT DEMOKRATIK....................................................................... 18 
5.25.  UDGJ – UNIONI DEMOKRATIK I GJAKOVËS.................................................................... 18 
5.26.  UNIKOMB – PARTIA E UNITETIT KOMBËTAR SHQIPTAR.............................................. 18 

 

6.  SHTOJCA A KUSHTET DHE PËRCAKTIMET ...................................................................... 19 

 
7.  SHTOJCA B REGJISTRI I DONACIONEVE DHE I KONTRIBUTEVE MONETARE .... 20 
8.  SHTOJCA C-REGJISTRI I KONTRIBUTEVE NË NATYRË ............................................... 28 
9. SHTOJCA D REGJISTRI I PAGESAVE.................................................................................... 31 

 
 

 



RAPORTI MBI RAPORTET FINANCIARE VJETORE TË PARTIVE POLITIKE PËR VITET 2002 DHE 2003 

 -2-

 
RAPORT MBI RAPORTET FINANCIARE VJETORE TË PARTIVE 

POLITIKE PËR VITET 2002 DHE 2003  
 
1. Përmbledhje e shkurtër    
 
1. Bazuar në Urdhëresën Administrative të UNMIK-ut nr. 2004/01, Zbatimi i Rregullores së 
UNMIK-ut nr. 2000/16 e ndryshuar, për regjistrimin dhe veprimtarinë e partive politike në 
Kosovë, Zyra e Regjistrimit të Partive Politike mori detyrën për kryerjen e një revizioni të të 
gjitha partive politke të regjistruara. Nga partitë politike është kërkuar të publikojnë informatat 
financiare për veprimtarinë e tyre gjatë viteve 2002 dhe 2003. Informatat të cilat janë kërkuar që 
partitë t’i publikojnë, kanë qenë të kufizuara në donacionet monetare dhe kontributet në natyrë 
(në mall dhe shërbime), mbi 1,500 euro nga një burim i vetëm për secilin vit fiskal. Përveç kësaj, 
nga partitë është kërkuar të publikojnë informatat për pagesat që kalojnë mbi 10,000 euro nga një 
burim i vetëm për secilin nga këto dy vjet. 
 
2. Shumica e partive i kanë dorëzuar informatat e tyre brenda afatit dhe mjaft korrekte. Pesë parti 
nuk i kanë dorëzuar raportet me kohë: tri nga këto parti janë konsideruar si jo funksionale dhe dy 
parti të tjera i kanë dorëzuar pas gjobave administrative dhe kohës shtesë, në përputhje me 
Urdhëresën Administrative. 
 
3. Duke marrë parasysh se viti 2004 është vit i zgjedhjeve, është në interes të votuesve që partitë 
politike të tregojnë transparencë në çështjet financiare. Ky publikim gjithashtu ka qenë një 
tentim për t’i shtyrë partitë politike të kuptojnë dobitë e transparencës. Përpjekjet për të vendosur 
transparencën demokratike janë komponentë qenësore për arritjen e këtij qëllimi. Për këtë arsye 
OSBE-ja, së bashku me të tjerët, po punon me partitë politike për t’i inkurajuar që t’i ofrojnë 
publikut më shumë informata për aktivitetet e partive. 
 
Zyra mendon që edhepse partitë politike mund të kenë disa rezerva për publikimin e informatave 
financiare, në të ardhmen ato do t’i shohin dobitë duke fituar besimin e votuesve.  
Vështirësia kryesore në të cilën ka hasur Zyra gjatë kryerjes së revizionit, kryesisht ka qenë e 
natyrës teknike. Shumica e partive kanë dorëzuar formularë të shkruar me dorë, të cilët, në 
shumë raste, ka qenë vështirë të lexohen. Përveç kësaj, në formularë shpesh kanë munguar 
informatat e plota. Është dashur që Zyra të kërkojë informata shtesë nga disa parti. Partive u 
është dhënë kopja e informatave të regjistruara në bazën e të dhënave për të verifikuar 
korrektësinë. Pasiqë informatat do të publikohen në internet, është shumë e rëndësishme që 
informatat të jenë sa më të sakta që të jetë e mundur. 
 
Zyra rekomandon përmirësimet vijuese:  
  
• Partitë politike do të duhet të bëhen më të vetëdijshme për rëndësinë e dhënies së 

informatave korrekte. 
• Zyra do t’i ndihmojë partitë që të kenë softuerin kompjuterik, i cili do t’i bëjë proceset e 

raportimit më të lehta. 
• Një sistem i kompjuterizuar do t’i mënjanojë vështirësitë teknike siç janë gabimet 

drejtshkrimore etj.  
 
Hollësitë për secilën parti përshkruhen në pjesën e dytë të raportit. 



RAPORTI MBI RAPORTET FINANCIARE VJETORE TË PARTIVE POLITIKE PËR VITET 2002 DHE 2003 

 -3-

  
2. HYRJE 
 
Dispozitat e Urdhëresës së re Administrative të UNMIK-ut nr. 2004/01 (e cila zbaton  
Rregulloren UNMIK-ut nr. 2000/16 të ndryshuar, për regjistrimin dhe veprimtarinë e partive 
politike në Kosovë), i ka obliguar partitë politike të regjistruara në Kosovë të dorëzojnë raportet 
financiare vjetore për dy vitet fiskale 2002 dhe 2003. Qëllimi i raporteve është që t’i detyrojë 
partitë politike t’u përmbahen kërkesave të shoqërisë demokratike, duke e kuptuar vlerën 
thelbësore dhe rëndësinë e transparencës. Formularët e dhënë nga Zyra kanë mundësuar që 
partitë politike të publikojnë kontributet e tyre monetare ose në natyrë (në mall dhe shërbime) 
dhe pagesat duke identifikuar qëllimin e shfrytëzimit, nëse shumat e donacioneve, e kontributeve 
dhe pagesave në të holla gjatë vitit kanë kaluar limitin e kërkuar për raportim. 
 
Urdhëresa Administrative nr. 2004/01 
 
Urdhëresa Administrative 2004/01 (UA), Zbatimi i Rregullores së UNMIK-ut nr.2000/16 të 
ndryshuar, për regjistrimin dhe veprimtarinë e partive politike në Kosovë, kërkon nga partitë e 
regjistruara politike që të publikojnë donacionet monetare dhe kontributet në natyrë (në mall dhe 
shërbime) nga një burim i vetëm gjatë vitit. Nëse vlera e gjithmbarshme e donacionit monetar 
apo e një kontributi në natyrë (në mall dhe shërbime), nga një burim i vetëm, i kalon 1,500 euro, 
nga partia politike kërkohet të publikojë këtë informatë. Po kështu, partitë politike kanë qenë të 
obliguara të publikojnë pagesat monetare të një burimi të caktuar, nëse vlera e gjithmbarshme e 
të gjitha pagesave ndaj atij burimi gjatë vitit ka kaluar shumën prej 10,000 euro, duke e 
identifikuar qëllimin e shfrytëzimit. Raportet financiare vjetore për vitet 2002 dhe 2003 i 
përfshijnë të gjitha transaksionet financiare që janë bërë gjatë gjithë vitit fiskal, duke filluar nga 
1 janari dhe duke mbaruar më 31 dhjetor. Sipas Pjesës 4 të Urdhëresës Administrative, Zyra ka 
kompetenca “të hetojë dhe verifikojë cilindo raport financiar vjetor të dorëzuar nga partitë 
politike duke përfshirë të gjitha donacionet, kontributet monetare dhe pagesat”. Posa ka hyrë në 
fuqi UA-ja më 14 janar 2004, revizorët e OSBE-së kanë filluar trajnimin dhe organizimin e 
takimeve me personat për kontakte financiare të partive politike për t’i informuar për UA-në dhe 
implikimet për partitë politike. 
 
1.2. Programi i revizionit  
 
Në pajtim me standardet ndërkombëtare të llogaritjes, revizorët kanë përpiluar një program të 
revizionit të mjaftueshëm, në përputhje me këto standarde të aplikueshme të llogaritjes në 
Kosovë. Revizionet e kryera kanë pasur për qëllim të japin një vlerësim më të mirë të gjendjes 
financiare të partive politike duke i rishikuar shumat e publikuara të donacioneve dhe 
kontributeve monetare, të kontributeve në natyrë dhe të pagesave si dhe zbatimin e kërkesës për 
transparencë të partive politike.   

 
1.3 Vlerësimi i rrezikut  
 
Revizionet e mëparshme të viteve 2001 dhe 2002 kanë përfshirë vetëm fushatën e publikimeve 
financiare. Kësaj radhe ka qenë rasti i parë që të gjitha partitë politike të regjistruara dhe personat 
e tyre të kontakteve për çështje financiare të bëjnë një revizion që i përfshin të gjitha aktivitetet 
për vitet fiskale 2002 dhe 2003. Edhepse partitë politike nuk kanë qenë të mësuara të përgatisin 
raporte financiare vjetore, kërkesat për publikime janë thjeshtësuar në mënyrë që të lehtësohet 
kuptimi dhe zbatimi i tyre. Vlerësimi i përgjithshëm i procesit vjetor të revizionit mund të 
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kuptohet si i kënaqshëm. Të gjitha partitë politike që kanë qenë subjekt i revizionit, tashmë kanë 
qenë të njohura me publikimin e transaksioneve të tyre financiare dhe me përvojë edhe më të 
madhe për mbajtjen e shënimeve të tyre dhe skedimin e dokumenteve ligjore siç janë dëftesat, 
llogaritë dhe faturat. Përveç kësaj, revizorët kanë pasur informata nga burime të ndryshme të 
hulumtuara gjatë vitit 2002 dhe gjithashtu deklaratat e partive politike mbi publikimin financiar 
të fushatës së tyre. Prandaj, rreziku i padëshiruar i revizionit, rreziku i kontrollit dhe rreziku i 
zbulimeve që mund të përmbajë, do të jenë me gjasë në nivel më të ulët në krahasim me 
revizionet e mëparshme.  
 
1.4 Materialiteti  
 
Materialiteti i referohet cilësisë së informatave që përmbajnë shënimet financiare me të cilat 
punon Zyra. Në rastet kur informatat janë harruar ose janë konsideruar të pasakta, revizorët i janë 
referuar secilit burim të vetëm që është përdorur gjatë revizioneve të mëparshme të publikimeve 
financiare - siç është fushata e publikimeve financiare për zgjedhjet komunale të vitit 2002, si 
dhe të gjitha llogaritë, faturat dhe dëftesat. Për vitin 2003, revizorët kryesisht u janë referuar 
shifrave të dorëzuara nga partitë politike. 

 
1.5 Vërejtjet  
 
• Zyra konsideron se revizioni duhet të përqendrohet në ato parti të cilat kanë fituar vende në 

zgjedhjet parlamentare të vitit 2001, meqë ato kanë të drejtë të kenë përkrahje financiare nga 
Buxheti i Konsoliduar i Kosovës (BKK) dhe Fondi i Përkrahjes së Demokratizimit. Kjo është 
me interes të madh për publikun, jo vetëm për hir të transparencës por edhe për shkak se këto 
parti kërkojnë të fitojnë përkrahje financiare nga xhepi i publikut. Pos kësaj, të gjitha partitë 
politike të regjistruara në Kosovë, pa marrë parasysh nëse kanë fituar vende apo jo, janë 
kontrolluar nga revizorët.  

• Zyra ka qenë e mendimit që revizioni i partive politike duhet të përqendrohet në shumat të 
cilat kalojnë limitin e kërkuar për raportim dhe hapësira e mundshme për të gabuar është 
vlerësuar si e vogël. Revizioni i ka shënuar disa mospërputhje ku publikimi i shpenzimeve të 
fushatës në zgjedhjet e vitit 2002 nuk është shënuar në raportin financiar vjetor. Pasi që janë 
bërë kontakte, partitë i kanë korrigjuar informatat e tyre. Revizioni nuk ka hetuar ndonjë 
mospërputhje të rëndësishme që do të ndryshonte mendimin e rvizorëve. Kjo nënkupton që 
mund të kenë mbetur jashë publikimit shuma mbi limitin për raportim, por edhe nëse është 
kështu, kjo nuk do të ketë ndonjë ndikim të rëndësishëm në shqyrtimin e përgjithshme të 
publikimeve.    

 
3. VLERËSIM I PËRGJITHSHËM  
 
Revizorët kanë filluar procesin e hetimeve dhe të verifikimeve në lidhje me publikimet 
financiare të partive politike, duke përcjellë afatin për dorëzimin e publikimeve financiare për 
vitet 2002 dhe 2003, në përputhje me UA-në. Rruga që është ndjekur gjatë procesit të hetimeve 
dhe verifikimeve është parashikuar të jetë brenda fushëveprimit të revizionit për të cilin revizorët 
janë dakorduar. Meqë zgjedhjet e ardhshme do të ngrejnë interesimin dhe vëmendjen e 
drejtpërdrejtë ndaj aktiviteteve, kryerjes së punëve të partive politike dhe gjendjes financiare, 
publikimi i informatave financiare për vlerësim të publikut do të fitojë vëmendje të shtuar.  
Në lidhje me UA-në nr. 2004/01, që ka hyrë në fuqi, Zyra ka organizuar sesionin e pyetjeve dhe 
të përgjigjeve për partitë politike më 22 janar 2004, në lidhje me zbatimin e UA-së. Në atë takim, 
revizori i lartë dhe asistenti i revizorit të lartë bënë prezentimin për UA-në dhe pastaj u 
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përgjigjen pyetjeve. Niveli i pjesëmarrjes së partive politike nuk ka qenë i lartë dhe vetëm 
kryetari i PNDSH-së dhe personat për kontaktim për çështje financiare të PGJK-së, LKÇK-së, 
LPK-së, PReK-ut, PLK-së, BKDSH-së dhe PD-së morën pjesë në sesion. Pjesëmarrësit janë 
informuar për kërkesat për raportim dhe për publikimin financiar të partive politike si dhe për 
çështje të tjera. Gjatë seancës, nga pjesëmarrësit u kërkua të jenë më të kujdesëshëm kur të 
raportojnë e posaçërisht në lidhje me kontributet në natyrë (në mall dhe shërbime). Pas kësaj 
seance me pyetje dhe përgjigje, AAK-ja ka kontaktuar me Zyrën për të marrë informata në lidhje 
me UA-në e lartpërmendur. Personit të kontakteve për financa të AAK-së i është dhënë 
informacioni i domosdoshëm dhe i mjaftueshëm. Po ashtu edhe një numër i vogël i partive të 
tjera kanë marrë informata plotësuese përmes telefonit. 
Përgjegjësitë e partive politike për raportet financiare vjetore për vitet 2002 dhe 2003 në 
formularin e përshkruar nga Zyra janë si vijon.  
Nga partitë politike Zyra ka kërkuar të dorëzojnë informatat vijuese jo më vonë se më 1 maj 
2004: 

- emrin, shkurtesën, adresën, identitetin e përsonit për kontaktim për financa, numrin për 
kontaktim të partisë, numrin e regjistrimit të tatimit (nëse ekziston) dhe numrin e 
punëtorëve. 

- çdo kontribut në të holla prej një burimi të veçantë gjatë vitit, nëse vlera e 
gjithmbarshme e të gjitha kontributeve prej atij burimi gjatë vitit kalon mbi 1,500 euro. 

- çdo pagesë monetare gjatë vitit prej burimit të veçantë, nëse vlera e gjithmbarshme e të 
gjitha pagesave gjatë vitit kalon mbi 10,000 euro, duke identifikuar qëllimin e pagesës. 

 
 
TË ARRITURAT 
 
Kjo ishte hera e parë që partive politike u është kërkuar dorëzimi i raportit financiar vjetor. 
Pothuajse të gjitha partitë politike i kanë dorëzuar raportet e tyre me kohë dhe të përfunduara me 
drejtësi dhe korrektësi.  Mendimi i Zyrës është që procesi i publikimit financiar për vitin 2002 
dhe 2003 në raportet financiare vjetore ka treguar përmirësim të dukshëm të rezultateve të 
procesit të publikuar financiar në krahasim me vitet e kaluara. 
Edhepse partive politike u është kërkuar vetëm raportimi i donacioneve dhe kontributeve që 
kalojnë mbi 1,500 euro nga një burim i vetëm dhe pagesat mbi 10,000 euro një burimi të vetëm 
brenda vitit, shumë prej tyre kanë publikuar shumën më të ulët se këto limite. Transparencë më e 
madhe është arritur duke iu mundësuar medieve dhe votuesve/publikut qasje në aktivitetet 
financiare të partive. Publiku tani ka qasje në listat e donatorëve të partive politike dhe të 
furnizuesve më të mëdhenj të partive politike me mallëra dhe shërbime. 
Shumica e partive politike kanë treguar gatishmëri të vërtetë që të jenë më transparentë në 
gjendjen e tyre financiare për të mirën e popullit. Në përgjithësi, ka pasur përmirësim të 
përgjithshëm të cilësisë dhe të raporteve të partive të vogla politike.  
 
 
REKOMANDIMET PËR PËRMIRËSIME TË MËTEJSHME 
 
Për këtë përiudhë të raportimit është vënë re përmirësim i madh i bashkëpunimit ndërmjet 
partive politike dhe revizorëve. Veç tjerash, sa i përket procesit të revizionit, është vërejtur një 
shkallë e lartë e mirëkuptimit gjatë kryerjës së revizionit financiar. Këto revizione nuk janë bërë 
në interes të OSBE-së por për përmirësimin e transparencës financiare të partive politike dhe në 
interes të votuesve. 
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Revizorët do të punojnë në drejtim të një sistemi, në të cilin partitë politike do të detyrohen të 
paraqesin një fletë bilanci të përfunduar të të hyrave dhe paraqitjen e shpenzimeve në 
pajtueshmëri me standardet llogaritëse të pranuara ndërkombëtarisht.  
Për t`u ndihmuar partive politike, Zyra do të mbajë sesione trajnimi dhe po ashtu do të mund të 
siguronte një softuer kompjuterik për llogaritje nëse paraqitet nevoja për këtë mendim. 
Vështërsitë e hasura në këtë proces të skedimit ishin kryesisht të natyrës teknike. Shumica e 
partive politike kanë dorëzuar formularë të shkruar me dorë, të cilët nganjëherë ka qenë vështirë 
t’i lexojnë revizorët dhe ka pasur gabime të shumta gjatë shënimit në bazën e të dhënave. Për 
kompenzimin e këtyre, partive politike u është dhënë kopja e informatave të shënuara në bazën e 
të dhënave dhe u është kërkuar konfirmimi i saktë i informatave.  Është me rëndësi që informatat 
në bazën e të dhënave të jenë të sakta meqë ato do të publikohen në faqën e internetit për qasje 
publike.  
Informatat e marra nga formularët e dorëzuar në të shumtën e rasteve ishin të papërfunduar - 
mungonin emrat dhe/ose adresat e kontribuesit ose të pranuesit të pagesave. Në shumë raste ishte 
dhënë vetëm emri pa mbiemër ose adresë. Qëllimi i këtij ushtrimi nuk është të ekspozohet 
ndonjë individ, por të përkrahet transparenca. 
Fakti se ka individë që kotribuojnë për partitë politike është gjë e mirë qoftë ajo ndihmë me të 
holla ose duke marrë pjesë në aktivitete politike, dhe është pjesë e procesit demokratik, prandaj 
duhet të inkurajohet.  
 
Rekomandimet e përmbledhura për përmirësimin e këtij publikimi: 
• Partitë politike duhet të jenë më të vetëdijshme për nevojen e sigurimit të informatave më të 

sakta. 
• Zyra do t`i ndihmojë partitë politike që të pajisen me softuer i cili do t’i bënte më të lehta 

proceset e raportimit. 
• Një sistem kompjuterik do të shmangte vështërsitë teknike siç janë gabimet e shkrimit etj. 
 
 
4.  BURIMET E INFORMIMIT  
 
Burimi kryesor informativ ka qenë raporti financiar vjetor i dorëzuar nga partitë politike dhe 
revizorët janë mbështetur kryesisht në informatat e publikuara në këto raporte. Kur kishte 
mungesë informacioni, kërkoheshin informata shtesë nga përsonat për kontakte financiare të 
partive politike. Gjithashtu kemi bërë edhe krahasime me raportet financiare të mëparshme të 
dorëzuara nga partitë si dhe krahasimet e partisë me partitë e tjera. Veç kësaj, për vlerësim dhe 
qëllime krahasimi janë përdorur informatat të cilat ishin mbledhur gjatë periudhës së fushatës së 
zgjedhjeve komunale të vitit 2002 prej individëve, përkitazi me rrogat, çmimet e mallërave dhe 
shërbimet e bizneseve dhe të furnizuesve. 
Duhet theksuar se, gjatë procesit të hetimit dhe verifikimit, partitë politike kanë bashkëpunuar 
me revizorët në mënyrë që Zyra të pajiset me informata shtesë sa u përket donacioneve 
monetare, kontributeve në natyrë dhe pagesave. 
  
ANALIZA E PËRGJITHSHME E RAPORTEVE TË DORËZUARA 
 
Njëzet e  katër parti politike (AAK, BSDAK, DSB (DRSM), GIG, IRDK, KDTP, KOS, LDK, 
LKÇK, LPK, PD, PDASHK, PDK, PGJK, PLK, PNDSH, PREBK, PReK, PRSH, PSDK, 
PSHDK, SDA, UDGJ, UNIKOMB), prej të cilave 27 të regjistruara në Kosovë,  kanë dorëzuar 
me kohë raportet financiare vjetore për vitet 2002 dhe 2003. Tri parti ishin gjobitur për 
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mospërputhje me Urdhëresën Administrative nr. 2004/01. Së bashku me gjobat, BK-së, BKDSH-
së dhe PDAK-ut u është dhënë kohë shtesë për dorëzimin e raporteve financiare vjetore për vitet 
2002 dhe 2003. PDAK-u ka dorëzuar raportet financiare vjetore për të dyja vitet pasi ishte 
gjobitur. BK-ja dhe BKDSH-ja janë dënuar për mosrespektim të rregullave për herë të dytë dhe 
janë informuar për situatën dhe nuk do të çertifikohen për zgjedhjet e ardhëshme në qoftë se nuk 
i dorëzojnë raportet financiare vjetore për vitet 2002 dhe 2003. 
Një numër i partive nuk ka shënuar asnjë donacion monetar, kontribute në natyrë ose pagesë. 
Këto parti akoma do të mund të kishin transakcione financiare të kufizuara edhepse nuk kanë 
publikuar asnjë nga të hyrat ose pagesat. Përderisa kontributet individuale të jenë nën 1,500 euro 
dhe pagesat vetëm një burimi nën 10,000 euro, kjo ende është në pajtim me UA-në. Disa nga 
partitë kanë vendosun vullnetarisht të publikojnë donacionet monetare dhe kontributet në natyrë 
të cilat nuk i kalojnë limitet për raportim. Ky informacion nuk do të përfshihet në këtë dokument 
dhe nuk do të publikohet në faqe të internetit. 
  
Prej 25 partive politike që kanë dorëzuar raportet financiare vjetore, 13 prej tyre kanë qenë të 
pakënaqshme gjatë procesit të hetimit dhe verifikimit nga revizorët me mënyrën se si janë 
publikuar informatat në raportet financiare vjetore për vitet 2002 dhe 2003. Partitë politike që 
kanë pasur gabime me plotë kuptimin e fjalës dhe/ose pjesë të lëna jashtë publikimeve të tyre 
janë thirrur në mbledhje gjatë periudhës së hetimit dhe të verifikimit. Për këtë qëllim, janë 
mbajtur mbledhje me AAK-në, IRDK-në, LDK-në, PDK-në, PDASHK-un dhe PSDK-në që të 
shpjegohet dhe theksohet rëndësia e publikimit të informatave për të hyrat dhe pagesat që i 
kalojnë limitet e kërkuara për raportim dhe e respektimit të UA-së për të mirën e një shoqërie më 
demokratike. 
Gjatë procesit të hetimit dhe verifikimit, revizorët kishin krijuar një bazë të të dhënave për 
regjistrimin e të gjitha informatave të dorëzura nga partitë politike në mënyrë që të kenë  
shënime sa më të sakta dhe me qasje për partitë. Do të shfrytëzohet edhe baza e të dhënave për 
publikimin e informatave përkitazi me donacionet dhe kontributet monetare, kontributet në 
natyrë dhe pagesat. Ky informacion do të vendoset në faqe të internetit.  
Në përputhje me UA-në, neni 4.5, partitë politike të cilave u është bërë revizioni janë paraqitur 
me rezultatet paraprake të revizionit. Partive u janë dhënë pesë ditë pune për dorëzimin e çdo 
shpjegimi që ka të bëjë me informacionin që mungon, gabimet e dukshme ose lëshimet e 
identifikuara nga Zyra. 
 
 
4.1 Donacionet dhe kontributet monetare 
 
Neni 3.1 i UA-së i obligon të gjitha partitë politike që të publikojnë identitetin e të gjithë 
përsonve që i japin partisë donacione ose kontribute monetare që e kalojnë shumën prej 1,500 
euro brenda një viti. Zyra ka mbledhur emrat e donatorëve dhe të kontribuesve të partive politike 
për përpilimin e një liste që tregon shumën e donacioneve dhe identitetin dhe adresën e burimit. 
Lista do të publikohet për rishqyrtim publik në përputhje me UA-në. 
Duhet të theksohet se në të shumtën e rasteve, partitë politike që kanë publikuar donacionet dhe 
kontributet monetare që kalojnë limitin e kërkuar për raportim, nuk kanë regjistruar në raporte 
adresat e sakta të donatorëve, siç është kërkuar. Gjithashtu, revizorët kanë hasur në shumë raste 
të donacioneve dhe kontributeve monetare të paraportuara kur i kanë krahasuar me raportet e 
vitit 2002 dhe me publikimet financiare të fushatës së po atij viti. Këto donacione dhe kontribute 
në natyrë të paraportuara kanë tërhequr vëmendjen e përsonave për kontaktime financiare për t’i 
rishqyrtuar edhe një herë partitë politike relevante. Duke përcjellë kërkesën e bërë nga revizorët 
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në lidhje me informatat e paraportuara, gati të gjitha partitë politike kanë dalur me informata 
shtesë përkitazi me identitetin dhe të gjitha adresat e donatorëve.  
 
 
Tabela 1 : Publikimi i donacioneve dhe i kontributeve monetare të partive politike që kërkohet 
për raportim mbi limitin prej 1,500 euro nga i njëjti burim gjatë vitit të njëjtë fiskal∗. 

 
Partia politike 

Shuma e gjithmbarshme e publikuar mbi 1,500 euro e 
donacioneve dhe kontributeve monetare (në euro) 

 2002 2003 
AAK 77,415.00 193,939.00 
DSB NZ 9,860.60 
GIG NZ 9,907.50 
IRDK 17,000.00 33,998.71 
KDTP 6,020.00 32,118.71 
KOS 2,500.00 NZ 
LDK 146.946,42 805.960 
LPK 4,120.00 39,608.71 
LKÇK 3,632.00 32,118.71 
PD 2,345.00 32,118.71 
PDAK 8,700.00 4,500.00 
PDK 137,464.41 485,928.33 
PLK 15,513.47 NZ 
PReK 19,950.00 24,000.00 
PSDK 5,463.30 2,000.00 
PSHDK 5,790.00 32,118.71 
SDA NZ 11,341.50 
UDGJ NZ 5,000.00 
 

 
4.2 Kontributet në natyrë (në mall dhe shërbime) 

 
Kontributet në natyrë janë përcaktuar si kontribute të çdo malli ose shërbimi të çdo vlere të 
siguruar pa asnjë pagesë për të. Partitë politike kanë qenë të obliguara të publikojnë kontributet 
në natyrë që kalojnë mbi 1,500 euro nga i njëjti burim gjatë vitit të njëjtë. Në ato raste kur partive 
politike u ka munguar informacioni për emrin ose adresën e kontribuesit ose përcaktimi i mallit 
ose shërbimit që është marrë si kontribut në natyrë, është marrë kontakt me njerëzit dhe janë 
kërkuar të dhëna plotësuese për artikujt që mungojnë.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
∗ Partitë politike që nuk kanë publikuar asnjë shifër që kalon limitin e kërkuar për raportim nuk janë përfshirë në 
këtë tabelë. 
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Publikimi i kontributeve në natyrë dhënë partive politike mbi limitin që kërkohet për raportim 
prej 1,500 euro nga i njëjti burim gjatë të njëjtit vit1. 

 
Partia politike  

Shuma e gjithmbarshme e publikuar mbi 1,500 euro e 
donacioneve dhe kontributeve monetare (në euro) 

 2002 2003 
AAK 29,720.00 17,000.00 
LPK 1,500.00 2,500.00 
PDK 140,701.00 9,892.00 
PReK 16,310.00 16,650.00 
 
4.3 Pagesat 

 
Partitë politike kanë qenë të obliguara për t’i publikuar pagesat që kalojnë mbi 10,000 euro një 
burimi të veçantë brenda vitit të njëjtë. Një shumicë e partive politike nuk kanë publikuar asnjë 
pagesë në raportet e tyre financiare vjetore për vitet 2002 dhe 2003. Nga ana tjetër, një pakice të 
partive politike që kanë publikuar pagesat që kalojnë mbi 10,000 euro për një burim të vetëm 
gjatë njërit ose tjetrit vit, shpesh u ka munguar qoftë adresa e plotë ose personi që ka marrë 
pagesën ose identifikimi i qëllimit të shfrytëzimit të asaj pagese. Në përputhje me UA-në 
përkatëse, revizorët kanë marrë kontakt me personat për kontaktime financiare të atyre partive 
politike lidhur me ato pagesa dhe kanë kërkuar më shumë informacion përkitazi me të dhënat që 
mungojnë. 
 
Publikimi i pagesave të subjekteve politike mbi limitin e kërkuar për raportim prej 10,000 euro 
brenda të njëjti vit fiskal 2. 

 
Partia politike 

 
Shuma e gjithmbarshme e publikuar mbi 10,000 euro për 
pagesa (në euro) 

 2002 2003 
AAK 17,290,00 102,824.00 
IRDK NZ 10,950.00 
LDK 161.442 654.774,16 
LPK NZ 13,322.97 
PD NZ 11,300.00 
PDK 166,610.00 419,528.49 
PSHDK NZ 21,978.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Partitë politike që nuk kanë publikuar asnjë shumë që kalon limitin e kërkuar për raportim për kontribute në natyrë 
nuk janë përfshirë në këtë tabelë. 
 
2 Partitë politike që nuk kanë publikuar asnjë shumë që kalon limitin e kërkuar për raportim për pagesa nuk janë 
përfshirë në këtë tabelë. 
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ANALIZË SIPAS PARTIVE POLITIKE 
 
 

5.1.  AAK – Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 
 

FORMULARËT DHE DOKUMENTET E DORËZUARA 
 

AAK-ja i ka dorëzuar me kohë raportet financiare vjetore për vitet 2002 dhe 2003. AAK-ja 
gjithashtu i ka dorëzuar raportet financiare vjetore për të gjitha degët ndaras edhepse partitë nuk 
kanë qenë të obliguara të dorëzojnë raporte të veçanta për secilën degë. Revizorët i kanë pranuar 
24 raporte për secilin nga këto 2 vite dhe raportet janë pranuar si të dorëzuar. Edhepse partitë 
politike nuk kanë qenë të obliguara të publikojnë informatat për kontributet nën 1,500 euro ose 
pagesat nën 10,000 euro, siç specifikohet me Urdhëresën Administrative (UA) nr. 2004/01, 
AAK-ja vullnetarisht i ka publikuar shumat që kanë qenë nën limitin e kërkuar për raportim.  

TË HYRAT 
 
AAK-ja ka publikuar gjithsej të hyra prej 121,306 euro për vitin 2002, nga të cilat 88,466 euro 
vijnë nga donacionet dhe kontributet monetare dhe 32,840 vijnë nga kontributet në natyrë (në 
mall dhe shërbime). Pos kësaj, të hyrat e publikuara për 2003 kanë qenë gjithsej 225,643 euro, 
nga të cilat 205,063 euro vijnë nga donacionet dhe kontributet monetare dhe 20,580 euro nga 
kontributet në natyrë. 

 
a. Donacionet dhe kontributet monetare  
  
AAK-ja ka publikuar informatën për 58 individë apo ndërmarrje që kanë dhënë donacione dhe 
kontribute monetare për vitin 2002 dhe 38 për vitin 2003. Kanë qenë në mes 58.20 dhe 38.12 
mbi limitin e kërkuar për raportim prej 1,500 euro sipas Urdhëresës Administrative nr 2004/01. 
Shuma e donacioneve dhe kontributeve monetare që kalojnë nivelin e kërkuar ka qenë gjithsej 
77,415 euro për vitin 2002, kurse 193,939 euro për vitin 2003. (shtojca 8)  
 
b. Kontributet në natyrë 
 
AAK-ja gjithashtu ka publikuar informatën për 12, përkatësisht, 10 individë ose ndërmarrje që 
kanë dhënë kontribute në natyrë për vitet 2002, përkatësisht 2003. Në grupin prej 12 individëve, 
kanë qenë 7 dhe në grupin prej 10 individëve - kanë qenë 4 sish mbi limitin e kërkuar për 
raportim prej 1,500 euro sipas të njëjtës Urdhëresë Administrative. Shuma e kontributeve në 
natyrë që kalon nivelin e kërkuar të raportimit për vitin 2002 ka qenë gjithsej 29,720 euro, derisa 
17,000 euro kanë qenë për vitin 2003. (shtojca 9) 
 
BAGESAT 
 
Numri i pagesave të publikuara për vitet 2002 dhe 2003 ka qenë 33, përkatësisht 42. Në mesin e 
shifrave të publikuara për secilin prej 2 viteve, vetëm 1 nga 33 pagesat dhe 3 nga 42 pagesat 
kanë kaluar limitin e kërkuar të raportimit prej 10,000 euro, sipas Urdhëresës Administrative nr: 
2004/01. Shuma e pagesave mbi nivelin e kërkuar të raportimit për vitin 2002 ka qenë 17,920 
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euro. Në anën tjetër, shuma e gjithmbarshme e pagesave që kalon nivelin e kërkuar të raportimit 
ka qenë 102,824 euro.  
 

5.2. BSDAK – Partia e Akcionit Demokratik të Boshnjakëve të Kosovës 
 
BSDAK-u i ka dorëzuar me kohë raportet financiare vjetore për vitet 2002 dhe 2003. BSDAK-u 
i ka shënuar 3 kontribute monetare për këto 2 vjet - 2002 dhe 2003; të gjitha kontributet kanë 
qenë nën limitin e raportimit prej 1,500 euro, sipas Urdhëresës Administrative nr: 2004/01. 
Partia nuk ka publikuar asnjë pagesë që kalon limitin e kërkuar të raportimit për asnjërin nga 
këto 2 vite. 
 

5.3. DSB – Partia Boshnjake e Kosovës 
 
DSB-ja i ka dorëzuar me kohë raportet financiare vjetore për vitet 2002 dhe 2003. Partia ka qenë 
e obliguar që të publikojë vetëm kontributet që kalojnë 1,500 euro ose pagesat që kalojnë 10,000 
euro, brenda një viti prej një burimi të vetëm, sipas Urdhëresës Administrative nr: 2004/01. 
DSB-ja i ka shënuar 19 kontribute monetare me shumë prej gjithsej 425 euro, për vitin 2002; të 
gjitha kanë qenë nën limitin e kërkuar të raportimit. Për vitin 2003 partia ka publikuar të hollat e 
pranuara nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës prej gjithsej 9,860.60 euro.  
 
DSB-ja nuk ka publikuar asnjë kontribut në natyrë (në mall dhe shërbime) as për vitin 2002 e as 
për vitin 2003. Për vitin 2002 partia ka publikuar 5 pagesa prej gjithsej 771 euro. DSB-ja ka 
publikuar 10 pagesa prej gjithsej 9,860.60 për vitin 2003. Të gjitha pagesat kanë qenë nën limitin 
e kërkuar për raportim prej 10,000 euro. Partia në mënyrë të kënaqshme ka dhënë informata të 
plota të kontribuesve dhe pranuesve të pagesave. 
 

5.4. GIG – Iniciativa Qytetare e Gorës 
 
GIG-u i ka dorëzuar me kohë raportet financiare vjetore për vitet 2002 dhe 2003. Partia ka qenë 
e obliguar të publikojë vetëm kontributet që kalojnë 1,500 euro ose pagesat që kalojnë 10,000 
euro, nga një burim i vetëm brenda vitit, sipas Urdhëresës Administrative nr: 2004/01. GIG-u ka 
shënuar 33 kontribute monetare me gjithsej 562 euro për vitin 2002; të gjitha kanë qenë nën 
limitin e kërkuar për raportim. Për vitin 2003 partia ka publikuar të hollat e pranuara nga Buxheti 
i Konsoliduar i Kosovës prej gjithsej 9,907.50 euro.  
GIG-u nuk ka publikuar asnjë kontribut në natyrë (në mall dhe shërbime) as për vitin 2002 e as 
për vitin 2003. Për vitin 2002 partia ka publikuar 9 pagesa prej gjithsej 562 euro dhe 7 pagesa 
për vitin 2003 prej gjithsej 9,907.50. Të gjitha pagesat kanë qenë nën limitin e kërkuar për 
raportim. Partia në mënyrë të kënaqshme ka dhënë informata të plota të kontribuesve dhe 
pranuesve të pagesave. 
 

5.5. IRDK – Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës 
 
IRDK-ja i ka dorëzuar me kohë raportet financiare vjetore për vitet 2002 dhe 2003. Partia ka 
qenë e obliguar të publikojë vetëm kontributet që kalojnë 1,500 euro ose pagesat që kalojnë 
10,000 euro, nga një burim i vetëm brenda vitit, sipas Urdhëresës Administrative nr: 2004/01. 
IRDK-ja i ka shënuar 6 kontribute monetare prej gjithsej 17,000 euro, për vitin 2002. Për vitin 
2003 partia ka publikuar të hollat e pranuara nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës prej gjithsej 
32,118.71 euro dhe një donacion individual prej 1,880 euro.  
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Partia nuk ka publikuar asnjë kontribut në natyrë (në mall dhe shërbime) as për vitin 2002 e as 
për vitin 2003. Për vitin 2002 partia nuk ka publikuar asnjë pagesë, kurse për vitin 2003 partia ka 
publikuar vetëm 1 pagesë prej gjithsej 10,950 euro. 
 

5.6. KDTP – Partia Demokratike Turke e Kosovës 
 
KDTP-ja i ka dorëzuar me kohë raportet financiare vjetore për vitet 2002 dhe 2003. Partia ka 
qenë e obliguar të publikojë vetëm kontributet që kalojnë 1,500 euro ose pagesat që kalojnë 
10,000 euro, nga një burim i vetëm brenda vitit, sipas Urdhëresës Administrative nr: 2004/01. 
KDTP-ja i ka shënuar 3 kontribute monetare prej gjithsej 8,170 euro, për vitin 2002, 2 prej të 
cilave kanë qenë nën limitin e kërkuar për raportim prej 1,500 euro. Për vitin 2003 partia ka 
publikuar të hollat e pranuara nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës prej gjithsej 32,118.71 euro 
dhe 2 donacione të tjera prej gjithsej 1,391 euro.  
Partia ka publikuar 1 kontribut në natyrë (në mall dhe shërbime) për vitin 2002 prej 670 euro dhe 
asnjë kontribut për vitin 2003. Për vitin 2002, KDTP-ja ka publikuar 13 pagesa prej gjithsej 
9,448.80 euro dhe 33 pagesa prej gjithsej 32,118.71 euro për vitin 2003. Të gjitha pagesat e 
publikuara kanë qenë nën limitin e kërkuar për raportim prej 10,000 euro. 
 

5.7. KOS – Partia Objektive e Kosovës 
 
KOS-i i ka dorëzuar me kohë raportet financiare vjetore që u përkasin viteve 2002 dhe 2003. Në 
raportet financiare vjetore të veta, KOS-i nuk ka publikuar asnjë shumë të donacioneve dhe të 
kontributeve monetare, as të konributeve në natyrë (në mall dhe shërbime), as të pagesave që 
kalojnë limitet e kërkuara për raportim të parashikuara me Urdhëresën Administrative nr. 
2004/01. Gjatë periudhës së hetimeve dhe të verifikimeve, deklaratat e partisë janë verifikuar 
duke I krahasuar me publikimet financiare të fushatës së partisë për zgjedhjet komunale të vitit 
2002, dhe nuk është gjetur asnjë gabim apo mospërputhje. 
Duke marrë parasysh përmasën e partisë dhe duke u bazuar në informatat e marra për kryerjen e 
punëve të mëparshme të saj, publikimi i saj është pranuar dhe nuk është zbatuar asnjë proces i 
mëtejshëm i hetimeve. 
 

5.8. LDK – Lidhja Demokratike e Kosovës  
 
FORMULARËT DHE DOKUMENTET E DORËZUARA 
 
LDK-ja i ka dorëzuar me kohë raportet financiare vjetore për vitet 2002 dhe 2003. Pasi partitë 
politike nuk kanë qenë të obliguara që të publikojnë të dhënat për kontributet nën 1,500 euro ose 
pagesat nën 10,000 euro, siç parashikohet me Urdhëresën Administrative nr. 2004/01, LDK-ja ka 
raportuar vetëm për shumat mbi limitin e kërkuar të raportimit, gjë që është e kënaqshme. 
 
TË HYRAT 
 
LDK-ja ka publikuar të hyrat me gjithsej 146,946.42 euro për vitin 2002. Për vitin 2003, kjo 
parti ka raportuar për gjithsej 805,960 euro, nga të cilat 799,260 euro vijnë nga Buxheti i 
Konsoliduar i Kosovës dhe 6,700 euro nga degët e partisë.   
 
a. Donacionet dhe kontributet monetare 
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LDK-ja ka publikuar informatat për 22 individë, ndërmarrje dhe degë të partisë që kanë dhënë 
donacione dhe kontribute monetare prej gjithsej 146,946.42 euro për vitin 2002. Partia ka 
publikuar dy donacione dhe konrtibute monetare prej gjithsej 805,960 euro për vitin 2003, nga të 
cilat 799,260 euro vijnë nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës dhe 6,700 euro nga degët e partisë.  
LDK-së i mungon në raportin vjetor financiar për vitin 2002 adresa e një donatori i cili quhet 
Ethem Kupina.  
 
b. Kontributet në natyrë (në mall dhe shërbime) 
 
Partia nuk ka raportuar për asnjë kontribut në natyrë për vitet 2002 dhe 2003.  
 
c. PAGESAT  
 
Për vitin 2002 LDK-ja ka raportuar për një pagesë prej 161,442 euro për pagat e punonjësve të 
partisë. Për vitin 2003 partia ka raportuar për 16 pagesa prej gjithsej 654,774.16 euro, nga të cilat 
226,510.91 euro kanë qenë për pagat e punonjësve të partisë. 
 

5.9. LKÇK – Lëvizja Kombëtare për Çlirimin e Kosovës 
 
LKÇK-ja i ka dorëzuar me kohë raportet financiare vjetore për vitet 2002 dhe 2003. Partia ka 
qenë e obliguar të publikojë vetëm kontributet që kalojnë 1,500 euro ose pagesat që kalojnë 
10,000 euro, nga një burim i vetëm brenda vitit, sipas Urdhëresës Administrative nr. 2004/01. 
LKÇK-ja i ka shënuar 10 kontribute monetare prej gjithsej 6,395 euro, për vitin 2002. Vetëm një 
nga kontributet e raportuara ka qenë mbi limitin e kërkuar për raportim. Për vitin 2003 partia ka 
publikuar të hollat e pranuara nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës prej gjithsej 32,118.71 euro. 
Partia ka publikuar 22 kontribute në natyrë (në mall dhe shërbime) për vitin 2002 prej gjithsej 
8,500 euro dhe nuk ka publikuar asnjë kontribut për vitin 2003.  
LKÇK-ja ka publikuar 18 pagesa prej gjithsej 6,395 euro për vitin 2002 dhe 29 pagesa prej 
gjithsej 32,118.70 euro për vitin 2003. Të gjitha pagesat e publikuara për këto 2 vite kanë qenë 
nën limitin e kërkuar për raportim. 
  

5.10. LPK – Lëvizja Popullore e Kosovës 
 
LPK-ja i ka dorëzuar me kohë raportet financiare vjetore që u përkasin viteve 2002 dhe 2003. Në 
raportin financiar vjetor të vitit 2002, partia ka publikuar donacionet dhe kontributet monetare 
prej gjithsej 4,120 euro dhe kontribute në natyrë (në mall dhe shërbime) prej gjithsej 1,500 euro. 
Në raportin financiar vjetor për vitin 2003, LPK-ja ka publikuar 4 donacione monetare dhe 
kontribute, prej gjithsej 39,545.71 euro, 1 kontribut në natyrë, i cili ka qenë 2,500 euro.  
LPK-ja ka publikuar vetëm një pagesë që kalon limitin e kërkuar për raportim, e cila ka qenë 
13,322.97 euro. 
Shifrat e dorëzuara nga LPK-ja kanë qenë të pranueshme dhe kanë pasur të dhënat përkatëse për 
donatorët, kontribuesit dhe pranuesit e pagesave.  
 

5.11.  PD – Partia e Drejtësisë 
 
PD-ja i ka dorëzuar me kohë raportet financiare vjetore për vitet 2002 dhe 2003. Partia ka qenë e 
obliguar të publikojë vetëm kontributet që kalojnë 1,500 euro ose pagesat që kalojnë 10,000 
euro, nga një burim i vetëm brenda vitit, sipas Urdhëresës Administrative nr. 2004/01. PD-ja i ka 
shënuar 11 kontribute monetare prej gjithsej 7,000 euro për vitin 2002. Vetëm një nga 
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kontributet e raportuara ka qenë mbi limitin e kërkuar të raportimit. Për vitin 2003 partia ka 
publikuar të hollat e pranuara nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës prej gjithsej 32,118.71 euro. 
Partia nuk ka publikuar asnjë kontribut në natyrë (në mall dhe shërbime) për vitet 2002 dhe 
2003.  
Për vitin 2002 PD-ja ka publikuar 11 pagesa prej gjithsej 6,986 euro dhe 16 pagesa për vitin 
2003 prej gjithsej 32,010.50 euro. Të gjitha pagesat e publikuara kanë qenë nën limitin e kërkuar 
të raportimit. 
 

5.12. PDAK – Partia Demokratike e Ashkalive të Kosovës 
 
PDAK-u i ka dorëzuar me kohë raportet financiare vjetore që u përkasin viteve 2002 dhe 2003. 
Në raportin financiar vjetor për vitin 2002, partia ka publikuar 7 kontribute monetare prej gjithsej 
10,950 euro, nga të cilat 3 kanë qenë mbi limitin e kërkuar për raportim dhe 3 kontribute në 
natyrë (në mall dhe shërbime) prej gjithsej 2,010 euro, nga të cilat asnjëra nuk ka kaluar limitin e 
kërkuar të raportimit. Në raportin financiar vjetor për vitin 2003, PDAK-u ka dorëzuar 4 
donacione dhe kontribute monetare prej gjithsej 6,800 euro dhe 2 kontribute në natyrë prej 
gjithsej 1,300 euro.   
PDAK-u ka publikuar 7 pagesa në raportin e vet të vitit 2002, prej gjithsej 10,900 euro dhe 4 
pagesa prej gjithsej 4,450 euro në raportin e vitit 2003. 
Duke marrë parasysh përmasën e partisë dhe duke u bazuar në të dhënat e nxjerra nga raportet e 
mëparshme të dorëzuara nga PDAK-u, të dhënat e publikuara janë vlerësuar si të kënaqshme. 
 

5.13. PDASHK – Partia Demokratike Ashkali Shqiptare e Kosovës 
 
PDASHK-u ka dorëzuar me kohë raportet financiare vjetore që i përkasin viteve 2002 dhe 2003. 
Partia ka publikuar vetëm një donacion në të holla në raportin financiar vjetor për vitin 2002, i 
cili është 1,900, euro dhe nuk ka publikuar asnjë shumë për kontributet në natyrë (në mall dhe 
shërbime) dhe pagesat për të njëjtin vit. 
Mirëpo, PDASHK-u nuk ka publikuar asnjë shumë për donacionet në të holla dhe kontributet në 
natyrë dhe pagesat për vitin 2003 që kalojnë limitin e kërkuar për raportim. 
Duke pasur parasysh përmasën e partisë dhe duke u bazuar në të dhënat që dalin nga raportet e 
mëparshme të dorëzuara nga PDASHK-ja, shuma e publikuar është konsideruar e pranueshme. 
 

5.14. PDK – Partia Demokratike e Kosovës 
 
FORMULARËT DHE DOKUMENTET E DORËZUARA 
 
Sa u përket raporteve financiare vjetore për vitet 2002 dhe 2003, PDK-ja ka dorëzuar Zyres 
gjithsej 63 formularë DZ-PPR2003-01alb. Megjithëse partitë nuk kanë qenë të obliguara të 
dorëzojnë raporte të ndara për secilën degë sipas Urdhëresës Administrative nr. 2004/01, PDK-ja 
ka qenë njëra nga partitë që ka raportuar për secilën degë veçmas. Gjithashtu, duhet theksuar se 
SQ-ja e PDK-së dhe të gjitha degët e saj kanë raportuar për të gjitha të hyrat dhe pagesat e tyre 
pavarësisht nga limitet e raportimit.  
Megjithatë, pasiqë Urdhëresa Administrative nr. 2004/01 përcakton bazat ligjore për hetimin dhe 
verifikimin e këtyre raporteve nga Zyra dhe për shqyrtim publik, raporti përfundimtar do t’i 
përfshijë vetëm shumat e raportuara që i kalojnë këto limite, pra, vetëm ato shuma do të jenë në 
dispozicion për publikun. 
 
TË HYRAT  
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Të hyrat e gjithmbarshme për vitin 2002 pohohet të kenë qenë 466,084.24 euro, prej të cilave 
382,942.24 euro vijnë nga kontributet monetare dhe 83,142.00 euro nga kontributet në natyrë.  
 
Megjithatë, të hyrat e gjithmbarshme për vitin 2003 pohohet të kenë qenë 563,326.48 euro, prej 
të cilave 535,459.58 euro vijnë nga kontributet monetare dhe 27,866.90 euro nga kontributet në 
natyrë.  
 
a. Donacionet dhe kontributet monetare 
  
Edhepse PDK-ja ka pohuar shumën prej 382,942.24 euro si kontribute monetare për vitin 2002, 
vetëm 54,683.73 euro kanë kaluar limitin e raportimit prej 1,500 euro nga burimi i vetëm gjatë 
vitit. Në përgjithësi, ato donacione janë më shpesh nga ndërmarrjet/bizneset sesa nga individët 
privatë. 
 
Gjithashtu, shuma prej 535,459.58 euro, e pohuar nga PDK-ja si kontribut monetar për vitin 
2003, përfshin vetëm 463,864.33 euro si shumë që e kalon limitin e raportimit. Burimi kryesor i 
të hyrave në vlerë prej 449,004.03 euro për vitin 2003 ka qenë nga Fondi i Demokratizimit dhe i 
Përkrahjes nga BKK-ja, që e gëzonin subjektet politike të përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës. 
(shih shtojcën 8) 
 
b. Kontributet në natyrë (në mall dhe shërbime) 
 
PDK-ja ka pohuar se shuma e gjithmbarshme e kontributeve në natyrë për vitin 2002 ka qenë 
83,142.00 euro, prej të cilave vetëm shuma prej 31,010.00 euro kalon limitin e raportimit. 
Shumica e kontributeve në natyrë për këtë vit ka qenë gjatë përiudhës së fushatës ose për këtë 
periudhë të Zgjedhjeve Komunale të vitit 2002.  
 
Për vitin 2003, PDK-ja ka pohuar se ka pranuar shumën prej 27,866.90 euro si kontribut në 
natyrë. Megjithatë, vetëm 3,600.00 euro si kontribut në natyrë ka kaluar limitin e raportimit. Të 
dyja këto kontribute janë qiraja e zyrave për vitin 2003 në dy komuna. (Luteni të shikoni 
shtojcën 9.)  
 
PAGESAT  

 
Shuma e gjithmbarshme e pagesave nga PDK-ja, si pagesa për vitin 2002 kanë qenë 354,260.72 
euro, prej të cilave 26,265.23 euro kanë kaluar limitin e raportimit. Pagesat janë raportuar në dy 
kategori: shpenzimet e fushatës (të raportuara si flamuj) dhe shpenzimet për përdorimin e 
telefonave (linjat tokësore dhe telefonat celularë). 
 
Ndonëse raportet e PDK-së për vitin 2003 kanë publikuar shumën e gjithmbarshme prej 
525,717.63 euro si pagesa, shuma prej 187,831.19 euro ka kaluar limitin e raportimit. Burimet 
kryesore të pagesave kanë qenë blerja e automjeteve në shumën prej 74,831.89 euro; PTK-ja 
61,703.49 euro; KEK-u 20,754.48 euro etj. (shih shtojcën 10) 
 

5.15.  PGJK – Partia e te Gjelberve te Kosoves 
 
PGJK-ja ka dorëzuar me kohë raportet financiare vjetore për vitet 2002 dhe 2003. Partia ka qenë 
e obliguar të publikojë vetëm kontributet që kalojnë shumën prej 1,500 euro ose të pagesave që 
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kalojnë shumën prej 10,000 euro, prej një burimi të vetëm brenda vitit, sipas Urdhëresës 
Administrative nr. 2004/01. PDJK-ja nuk ka raportuar për asnjë donacion as kontribut monetar 
për vitet 2002 dhe 2003. Partia nuk ka publikuar asnjë kontribut në natyrë (në mall dhe 
shërbime) për vitet 2002 dhe 2003, dhe nuk ka publikuar asnjë pagesë në vitet 2002 dhe 2003. 
 

5.16.  PLK – Partia Liberale e Kosovës 
 
PLK-ja ka dorëzuar me kohë raportet financiare vjetore për vitet 2002 dhe 2003. Partia ka qenë e 
obliguar të publikojë vetëm kontributet në shumën prej 1,500 euro ose të publikojë shumën prej 
10.000 euro, prej burimit të vetëm branda një viti, sipas Urdhëresës Aministrative nr. 2004/01. 
PLK-ja ka shënuar 6 kontribute monetare në shumën prej 15,513.47 euro për vitin 2002. Të 
gjitha kontributet e raportuara kanë kaluar limitin që kërkohet për raportim. Për vitin 2003 partia 
nuk ka publikuar asnjë nga donacionet dhe kontributet monetare. Partia nuk ka publikuar asnjë 
kontribut në natyrë (në mall dhe shërbim) gjatë këtyre 2 vvjetve. Për vitin 2002 partia ka 
publikuar pagesën në shumën prej 19,123 euro, kurse nuk ka publikuar asnjë shumë për vitin 
2003. Të gjitha publikimet për pagesa në vitin 2002 nuk kanë kaluar limitin e kërkuar për 
raportim. 
 

5.17.  PLSH – Partia Liberale Shqiptare 
 
PLK-ja ka dorëzuar me kohë raportet financiare vjetore për vitet 2002 dhe 2003. Partia ka qenë e 
obliguar të publikojë vetëm kontributet në shumën prej 1,500 euro ose të publikojë shumën prej 
10.000 euro, prej burimit të vetëm branda një viti, sipas Urdhëresës Aministrative nr. 2004/01. 
PLK-ja ka shënuar 6 kontribute monetare në shumën prej 15,513.47 euro për vitin 2002. Të 
gjitha kontributet e raportuara kanë kaluar limitin që kërkohet për raportim. Për vitin 2003 partia 
nuk ka publikuar asnjë nga donacionet dhe kontributet monetare. Partia nuk ka publikuar asnjë 
kontribut në natyrë (në mall dhe shërbim) gjatë këtyre 2 vvjetve. Për vitin 2002 partia ka 
publikuar pagesën në shumën prej 19,123 euro, kurse nuk ka publikuar asnjë shumë për vitin 
2003. Të gjitha publikimet për pagesa në vitin 2002 nuk kanë kaluar limitin e kërkuar për 
raportim. 
 

5.18. PNDSH – Partia Nacionale Demokratike Shqiptare 
 
PNDSH-ja ka dorëzuar me kohë raportet financiare vjetore që u përkasin viteve 2002 dhe 2003. 
Partia nuk ka publikuar asnjë shumë që kalon limitin për raportim të donacioneve dhe kontribute 
monetare, as kontribute në natyrë (në mall dhe shërbime) dhe pagesa në raportet financiare 
vjetore të viteve 2002 dhe 2003. 
Duke pasur parasysh përmasën e partisë dhe duke u bazuar në të dhënat e nxjerra nga raportet e 
mëparshme të dorëzuara nga PNDSH-ja, nuk ka asnjë publikim më të lartë se limiti i kërkuar për 
raportim dhe janë konsideruar të pranueshme. 

 
 

5.19.  PREBK – Partia Rome e Bashkuar e Kosovës 
 
PREBK-u ka dorëzuar me kohë raportet financiare vjetore për vitet 2002 dhe 2003. Partia ka 
qenë e obliguar të publikojë vetëm kontributet deri në 1,500 euro ose pagesat që kalojnë mbi 
10,000 euro prej një burimi të vetëm brenda vitit, sipas Urdhëresës Administrative nr. 2004/01.  
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PREBK-u nuk ka raportuar për asnjë doncion dhe kontribut monitar për vitet 2002 dhe 2003. 
Partia nuk ka publikuar asnjë kontribut në natyrë (në mall dhe shërbime) për vitet 2002 dhe 
2003, as që ka publikuar ndonjë pagesë për vitet 2002 dhe 2003. 
 
  

5.20.  PReK – Partie e Re e Kosovës 
 
PReK-u ka dorëzuar me kohë raportet financiare vjetore për vitet 2002 dhe 2003. Partia ka qenë 
e obliguar të publikojë vetëm kontributet që e kalojnë shumën prej 1,500 euro ose pagesat që e 
kalojnë shumën prej 10,000 euro, prej një burimi të vetëm brenda vitit, sipas Urdhëresës 
Administrative nr. 2004/01. PReK-u ka regjistruar 5 kontribute në të holla në shumën prej 
19,950 euro për vitin 2002, të cilat të gjitha kanë qenë më të larta se limiti i kërkuar për raportim. 
Për vitin 2003 partia ka publikuar 4 kontribute monetare në shumën prej 24,000 euro. Partia ka 
publikuar 5 kontribute në natyrë (në mall dhe shërbime) për vitin 2002 në shumën prej 18,758 
euro dhe 3 contribute për vitin 2003 në shumën prej 16,650 euro. Partia nuk ka publikuar asnjë 
pagesë për vitet 2002 dhe 2003.. 
 

5.21. PRSH – Partia Republikane Shqiptare 
 
PRSH-ja ka dorëzuar me kohë raportet vjetore financiare që u përkasin viteve 2002 dhe 2003. 
Partia nuk ka publikuar asnjë shumë për donacionet monetare, kontributet në natyrë (në mall dhe 
shërbime) dhe pagesat që i kalojnë limitet e kërkuara për raportim për ato dy vjet. 
Duke pasur parasysh përmasën e partisë dhe duke u bazuar në të dhënat e nxjerra nga raportet e 
mëparshme të dorëzuara nga PRSH-ja, asnjë publikim që kalon limitin e kërkuar për raportim 
nuk është konsideruar i pranueshëm. 
 

5.22.  PSDK – Partia Social Demokrate e Kosovës 
 
PSDK-ja ka dorëzuar me kohë raportet financiare vjetore që u përkasin viteve 2002 dhe 2003. 
Në njërin prej dy raporteve financiare vjetore, PSDK-ja ka publikuar një donacion monetar që 
kalon limitin e kërkuar për raportim prej 1,500 euro. Shuma e publikuar për donacionet dhe 
kotributet monetare është 5,463.30 euro për vitin 2002 dhe 2,000 euro për vitin 2003. Partia nuk 
ka publikuar asnjë shumë të kontributeve në natyrë (në mall dhe shërbime) dhe asnjë pagesë që 
kalon limitin e kërkuar për raportim për këto dy vjet. 
Duke pasur parasysh përmasën e partisë dhe duke u bazuar në të dhënat e nxjerra nga raportet e 
mëparshme të dorëzuara nga PSDK-ja, publikimi është vlerësuar i kënaqshëm. 
 
 
 

5.23.  PSHDK – Partia Shqiptare Demokristiane e Kosovës 
 
PSHDK-ja ka dorëzuar me kohë raportet financiare vjetore që u përkasin viteve 2002 dhe 2003. 
PSHDK-ja ka publikuar një donacion monetar që kalon limitin e kërkuar për raportimin financiar 
vjetor të vitit 2002, i cili ka qenë 5,790 euro. Partia gjithashtu ka publikuar 7 pagesa në shumën 
prej 5,790 euro. Në raportin financiar vjetor për vitin 2003, PSHDK-ja ka publikuar vetëm një 
donacion prej 32,118 euro, nga Fondi i Demokratizimit, që i është dhënë nga Buxheti i 
Konsoliduar i Kosovës. Në anën tjetër, PSHDK-ja ka publikuar 13 pagesa në shumën prej 
31,865.16 euro në raportet finaciare vjetore të vitit 2003. Në mesin e atyre 13 pagesave, vetëm 
një ka kaluar limitin e kërkuar për raporim. 
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Partia nuk ka publikuar asnjë shumë për kontribute në natyrë (në mall dhe shërbime) që e kalon 
shumën e kërkuar të raportimit për asnjërin nga këto dy vjet.  
Duke pasur parasysh përmasën e partiesë dhe duke u bazuar në të dhënat e marra nga raportet e 
dorëzuara më parë nga PSHDK-ja, ai publikim është vlerësuar si i kënaqëshëm. 
 

5.24.  SDA – Partia e Akcionit Demokratik 
 
SDA-ja ka dorëzuar me kohë raportet vjetore financiare që u përkasin viteve 2002 dhe 2003. 
Partia nuk ka publikuar asnjë shumë për donacionet dhe kontributet në të holla, as për kontributet 
në natyrë (në mall dhe shërbime) dhe pagesat në raportin financiar vjetor për vitin 2002.  
SDA-ja ka publikuar vetëm një donacion prej 11,341.50 euro që kalon limitin e kërkuar të 
raportimit për vitin 2003. Partia nuk ka publikuar asnjë kontribut në natyrë  as pagesat që kanë 
kaluar limitin e raportimit financiar vjetor në atë vit. 
Duke pasur parasysh përmasën e partisë dhe duke u bazuar në të dhënat e nxjerra nga raportet e 
dorëzuara më parë nga SDA-ja, publikimi është vlerësuar si i kënaqëshëm. 
 

5.25.  UDGJ – Unioni Demokratik i Gjakovës 
 
UDGJ-ja ka dorëzuar me kohë raportet financiare vjetore që u përkasin viteve 2002 dhe 2003.  
Partia nuk ka publikuar asnjë shumë për donacionet dhe kontributet në të holla, as kontributet në 
natyrë (në mall dhe shërbime) dhe pagesat në raportet financiare vjetore që u përkasin viteve 
2002 dhe 2003. 
Duke pasur parasysh përmasën e partisë dhe duke u bazuar në informatat e marra nga raportet e 
dorëzuara më parë nga UDGJ-ja, asnjë publikim që kalon limitin e kërkuar për raportim nuk 
është vlerësuar si i pranueshëm.     
 

5.26.  UNIKOMB – Partia e Unitetit Kombëtar Shqiptar 
 
UNIKOMB-i ka dorëzuar me kohë raportet financiare vjetore që u përkasin viteve 2002 dhe 
2003. Partia nuk ka publikuar asnjë shumë që e kalon limitin e kërkuar të rapotimit për 
donacione dhe kontribute monetare, as të kontributeve në natyrë (në mall dhe shërbime) dhe të 
pagesave në raportin financiar vjetor për vitin 2002.  
Në raportin financiar vjetor për vitin 2003, UNIKOMB-i ka publikuar vetëm një donacion në të 
holla prej 11,500 euro, i cili është dhënë nga Fondi i Demokratizimit dhe i Përkrahjes nga 
Buxheti i Konsoliduar i Kosovës. 
Duke pasur parasysh përmasën e partisë dhe duke u bazuar në të dhënat e nxjerra nga raportet e 
dorëzuara më parë nga UNIKOMB-i, publikimi më lart është vlerësuar si i pranueshëm. 
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 6.  SHTOJCA A Kushtet dhe përcaktimet 
 
Të hyrat i referohen shumës së gjithmbarshme të donacioneve dhe të kontributeve monetare me 
kontributet në natyrë (me mall dhe shërbime). 
 
Donacionet dhe kontributet monetare i referohen çdo shume të hollash të marra si tarifë 
anëtarësie ose detyrime; kontributeve nga jashtë vendit, nga individët ose organizatat, bisneset 
ose organizatat e çdo lloji. 
 
Kontributet në natyrë i referohen vlerës së kontributeve në kuptim të mallit dhe shërbimeve 
dhe çdo pagese, siç përcaktohet me nenin 1(g) të Rregullës së Zgjedhjeve 5/2002, që i jepen 
partisë politike. 
 
Pagesa i referohet çdo pagese të bërë individëve, bizneseve ose organizatave nga një parti 
politike për mallin, blerjen e mallit, materialin, punën dhe shërbimet qoftë lëndore ose jolëndore. 
 



 

 

 
7.  SHTOJCA B Regjistri i donacioneve dhe i kontributeve monetare 
 

Emri i partiesë 
Viti 
financiar Emri i donatorit Adresa e donatorit Vlera 

AAK-         

  2002       
    ELKOS PEJË, rr. Nexhdet Basha 264/8 12,500.00€ 
    ARDA-REI PRISHTINË, ZONA INDUSTRIALE PN. 4,000.00€ 

    LULZIM VOKSHI PRISHTINË, LAGJJA DARDANIA BLL. I, HYR.I, NR.6 5,000.00€ 
    INTERCOP PEJË, Dardania p.n. 5,000.00€ 
    ALBAKOS Rr. Nëna Terezë nr. 24, PRISHTINË 5,000.00€ 
    DUKAGJINI PEJË, rr. FEHMI AGANI nr.16 2,500.00€ 

    ANTARËSIA ZVICËR 
ZVICËR, EDI CONSULTING RUE DE 1 HOPITAL 39 
2800 14,415.00€ 

    ARDA-REI PRISHTINË, ZONA INDUSTRIALE P.N. 4,000.00€ 

    LULZIM VOKSHI PRISHTINË, LAGJJA DARDANIA BLL. I, HYR. I, nr. 6 5,000.00€ 

    DEGA ZVICËR 
EDI CONSULTING RUE DE 1 HOPITAL 39 2800 
DELEMANT 2,000.00€ 

    EKO HOLDING PRISHTINË, rr. .MOSTARI nr.4 4,000.00€ 
    ELKOS PEJË, rr. Nexhdet Basha 264/8 2,500.00€ 
    TAFA COMERC RR. NËNË TEREZË nr. 37, GJAKOVË 1,500.00€ 
    DEVOLLI PEJË 5,000.00€ 
    GJELLTORJA OPOJA RR. BANESAT E FEROVISË, ULPIANA 1,500.00€ 
    LIFE Sheshi Shkëlzen Haradinaj nr. 25, Pejë 2,000.00€ 
    LIKA TRANS Carrabreg, Deçan 1,500.00€ 
       GJITHSEJ 77,415.00€ 
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  2003       
    KORPORATA DUKAGJINI INFORMATAT SELIA E DEGËS 1,500.00€ 
    INTERCOP PEJË, Dardania p.n. 4,000.00€ 
    AGROKOS PRISHTINË, RRUGA E PEJËS P.N. 1,600.00€ 
        3,964.00€ 
    DONATORËT GJAKOVE 3,600.00€ 
    Sali Ibishi Rr. Abedin Rexha p.n., Klinë 8,130.00€ 
        5,433.00€ 
    METI COMMERCE GJILAN, RR. E GJINOLLVE P.N. 1,500.00€ 
    ELKOS PEJË, Rr. Nexhdet Basha 264/8 17,500.00€ 
    BUXHETI I KOSOVËS PRISHTINË 131,712.00€ 

    DEGA NË ZVICËR 
EDI CONSULTING RUE DE 1 HOPITAL 39 2800 
DELEMANT 12,500.00€ 

    QMI PRISHTINË, BULEVARDI I DËSHMORËVE NR.50 2,500.00€ 
      GJITHSEJ 193,939.00€ 

DSB         

  2003       

    
MINISTRIA E EKONOMISË DHE E 
FINANCAVE – SEKTORI PËR DEMOKRACI RR. NËNA TEREZË, PRISHTINË 9,860.60€ 

      GJITHSEJ 9,860.60€ 

GIG         

  2003       

    
MJETE FINANCIARE NGA BUXHETI I 
KOSOVËS PRISHTINË 9,907.50€ 

      GJITHSEJ 9,907.50€ 

IRDK         

  2002       
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    DIASPORA, ZVICËR ZVICËR 3,500.00€ 
    DIASPORA, GJERMANI GJERMANI 5,000.00€ 
    N.P.T.P BETONITA PEJË 2,500.00€ 
    ANËTARËSIA OBILIQ 1,500.00€ 
    N.P.T.P GENTEX PEJË 2,500.00€ 
    DPT ORI GJAKOVË 2,000.00€ 
      GJITHSEJ 17,000.00€ 

  2003       
    ANËTARËSIA OBILIQ 1,880.00€ 
    FONDI MBËSHTETËS PËR DEMOKRACI PRISHTINË 32,118.71€ 
      GJITHSEJ 33,998.71€ 

KDTP         

  2003       
    BKK Prishinë 32,118.71€ 
      GJITHSEJ 32,118.71€ 

LDK         

  2002       
    DEGËT E LDK-së – GJILAN GJILAN 4,000.00€ 
    DEGËT E LDK-së – PODUJEVË PODUJEVË 8,000.00€ 

    ISLAM HARAQIA dhe AFRIM POLLOSHKA 
RR. MIGJENI P.N. DHE - POMPA E BENZINËS 
GJAKOVË 7,000.00€ 

    ALI AJETI – ASOCIACIONI GJERMANI 2,550.00€ 
    DEGËT E LDK-së – MITROVICË MITROVICË 4,235.00€ 
    DEGËT E LDK-së – VUSHTRRI VUSHTRRI 3,000.00€ 
    NTP ARAGONIT FSHATI ÇOLLAPEK - LIPJAN 9,000.00€ 
    DEGËT E LDK-së - AUSTRI AUSTRI 2,000.00€ 
    SELAMI OSMANI RR. ISMAIL QEMAJLI P.P. (DARDANIA-I) GJILAN 2,100.00€ 
    DEGËT E LDK-së - LIPJAN LIPJAN 6,556.50€ 
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    DEGËT E LDK-së - SUHAREKË SUHAREKË 3,000.00€ 
    DEGËT E LDK-së - PEJË PEJË 11,500.00€ 
    DEGËT E LDK-së - GJAKOVË GJAKOVË 9,000.00€ 
    DEGËT E LDK-së - FERIZAJ FERIZAJ 3,000.00€ 
    DEGËT E LDK-së - MALISHEVË MALISHEVË 2,000.00€ 
    DEGËT E LDK-së - GJERMANI GJERMANI 22,000.00€ 
    ETHEM KUPINA PRISHTINË 2,500.00€ 
    DEGËT E LDK-së - PRISHTINË PRISHTINË 9,150.00€ 
    TË HYRAT NGA ANTARËSIA ZVICËR 27,130.00€ 
    DEGËT E  LDK SË - OBILIQ OBILIQ 2,000.00€ 
    DEGËT E LDK-së – FUSHË KOSOVË FUSHË KOSOVË 3,000.00€ 
    DEGËT E LDK-së – VITI VITI 3,000.00€ 
    DEGËT E LDK-së - PRIZREN PRIZREN 2,375.00€ 
    DEGËT E LDK-së – SHBA SHBA 12,500.00€ 
    DEGËT E LDK-së – ISTOG ISTOG 4,000.00€ 
    DEGËT E LDK-së - KAMENICË KAMENICË 3,000.00€ 
      GJITHSEJ  167,596.50€ 

  2003       

    PROGRAMI I MB. PARTIVE - MEF NËNA TEREZË 799,260.00€ 
    ANËTARËSIA – LDK DEGA - ZVICËR 6,700.00€ 
      GJITHSEJ  805,960.00€ 

LPK         

  2002       

    
ANËTARËSI DEGA E LPK-së, ZVICËR 
MURAT BYTYQI FSH SOPI SUHAREKË 4,120.00€ 

      GJITHSEJ 4,120.00€ 

  2003       
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    FONDI MBËSHTETËS PËR DEMOKRACI PRISHTINË 32,118.71€ 
    IDRIZ ISUFI PR. ADEM JASHARI NR. 36 GJILAN 3,500.00€ 
    ANËTARËSI DEGA E LPK-së, ZVICËR FAIK RRACI AV. GREJ NR. 761018 LLOZANË 2,427.00€ 

    
ANËTARËSI DEGA E LPK-së, GJERNJANI 
GËZIMI OSMANI LANDES BERGER STR. 80339 MYNHEN 1,500.00€ 

      GJITHSEJ  39,545.71€ 

LKÇK         

  2002       
    NEBIH FAZLIU GJERMANI / DYZELDORF 2,000.00€ 
    FEHMI PIREVA LUPÇË  BESIANË 1,632.00€ 
      GJITHSEJ  3,632.00€ 

  2003       

    FONDI MBËSHTETËS PËR DEMOKRACI PRISHTINË 32,118.71€ 
      GJITHSEJ  32,118.71€ 

PDAK         

  2002       
    N.T.P. QUKOLLI RRG. ILIRIA, FERIZAJ 1,500.00€ 
    SHOQATA E ASHKALIVE NË DIASPORË MEGENDORFEN STR. 23 MYNHEN, GJERMANI 2,400.00€ 
    SHOQATA E ASHKALIVE NË ZVICËR LEIMBACH STR. 25, ZVICËR-CYRIH 4,800.00€ 
      GJITHSEJ  8,700.00€ 

  2003       

    SHOQATA E ASHKALIVE NË DIASPORË MEGENDORFEN STR. 23 MYNHEN, GJERMANI 4,500.00€ 
      GJITHSEJ 4,500.00€ 

PDK         

  2002       
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    NN'' ÇLIRIMI'' Fshati Korishë, Prizren €1,500.00 
    NT'' KABASHI'' Sheshi Rrasat e Koshares - pn, Prizren €1,500.00 
    NT'' AURORA'' Adem Jashari – p.n., Prizren €1,500.00 
    SHITJA E MJETIT THEMELOR Betim Qerkini, Ferizaj 1,500.00€ 
    TE TEATRI Rr. Skënderbeu, Gjilan 1,550.00€ 
    AGNI MUSLIM Gjelbërishta p.n., PRISHTINË 1,810.00€ 
    MARRJE HUA-VISIONI COMPUTERS Rr. Dardania ¼, Gjilan 1,875.00€ 
    MON MORINA Ferma e pulave, Lipjan 2,000.00€ 
    BOSFORI Rr. Ferizaji, pn, Gjilan 2,700.00€ 
    KONFORI Rr. Kosova nr. 60, Gjilan 2,900.00€ 
    AFRIM ETEMI "ARDA REI" Zona Industriale, PRISHTINË 3,000.00€ 
    BEZI Rr. Dardania 1/10, Gjilan 3,310.00€ 
    ASHFK LLOGARIA Xhavit Mitrovica nr. 3 3,800.00€ 
    BEDRI SELMANI  Rr. Zahir Pajaziti, nr. 184, BESIANË 4,000.00€ 
    DEVOLLI Rr. Fusha e Pejës p.n., PEJË 6,400.00€ 
    ZEN LUSHTAKU Adem Jashari 14, SKËNDERAJ 15,338.73€ 
      GJITHSEJ 54,683.73€ 

  2003       
    GETOARI Zona Industriale, Prizren 1,500.00€ 

    
HYRJET NGA SHITJA E VETURËS NË 
DEGË-AGNI MUSLIU Gjelbërishta p.n., PRISHTINË 1,790.80€ 

    SKËNDER BESHOLLI Fshati Letonc, Besianë 2,000.00€ 
    GANI MULLABATI Rr. Brigada 124 p.n.., RAHOVEC 2,009.50€ 
    SHABAN BERISHA - BOSFORI Rr. Ferizaji, p.n., Gjilan 2,200.00€ 
    QEMAJL MUSTAFA Rr. Dardania ¼, Gjilan 2,360.00€ 
    AGJIRZIM. LLOGARIA Xhavit Mitrovica nr. 3, Fushë Kosovë 3,000.00€ 
    BUXHETI I KONSOLIDUAR I KOSOVËS Prishtinë 449,004.03€ 
      GJITHSEJ  463,864.33€ 

PD         
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  2002       
    DEGA PRISHTINA PRISHTINË 2,345.00€ 
      GJITHSEJ  2,345.00€ 

  2003       
    BKK Prishtinë 32,118.71€ 
      GJITHSEJ  32,118.71€ 

PLK         

  2002       
    GJERGJ LASKAJ SOLOTHUN - ZVICËR 2,351.15€ 
    MIKEL MARKAJ NJU JORK – ShBA 2,500.00€ 
    SOKOL NDREJAJ DETROID – ShBA 2,500.00€ 
    ANTON NIKOLLËBIBAJ DETROIT – ShBA 2,500.00€ 
    LEKË NIKOLLËBIBAJ DETROIT – ShBA 2,500.00€ 
    JETON MULAJ LUZERN – ZVICËR 3,162.32€ 
      GJITHSEJ 15,513.47€ 

PReK         

  2002       
    FAMIS COMERC SEMETISHTË, SUHAREKË 10,000.00€ 
    SKËNDER KADA Bregu i Diellit  rr.1, llam 8/5 Prishtinë 25,000.00€ 
    AVDYL ÇETA fsh. Trubohovc, ISTOG 1,750.00€ 
    MUJË KRASNIQI Bregu i Diellit  Bll. 8/2, PRISHTINË 15,000.00€ 
    FADIL BYTYQI fsh. Semetishtë, Suharekë 5,500.00€ 
    FLAMUR GASHI Rr. Punëtorve nr.19 Pejë 3,000.00€ 
    GAZMEND HOXHA Bregu i Diellit  rr. Enver Maloku, nr.17, PRISHTINË 3,000.00€ 
      GJITHSEJ  63,250.00€ 

  2003       

    GAZMEND HOXHA Bregu i Diellit  rr. Enver Maloku, nr. 17, PRISHTINË 2,000.00€ 
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    NAIM BAJRAKTARI Bregu i Diellit, rr.1, llam 8/8, Prishtinë 3,000.00€ 
    SKËNDER KADA Bregu i Diellit  rr.1, llam 8/5 Pristinë 10,000.00€ 
    FADIL BYTYQI fsh. Semetisht, Suharekë 9,000.00€ 
      GJITHSEJ 24,000.00€ 

PSDK         

  2002       

    
OLOF PALME INTERNATIONELLA 
CENTRUM BOX 306  101 36 STOCKHOLM/SWEDEN 5,463.30€ 

      GJITHSEJ  5,463.30€ 

  2003       
    ALBI COMMERC PRISHTINË 2,000.00€ 
      GJITHSEJ 2,000.00€ 

PSHDK         

  2002       

    BASHKËSIA E DEGËVE NË ZVICËR ANËTARËSIA ZVICËR 5,790.00€ 
      GJITHSEJ  5,790.00€ 

  2003       
    BKK Prishtinë 32,118.71€ 
      GJITHSEJ  32,118.71€ 

SDA         

  2003       
    BKK Prishtinë 11,341.50€ 
      GJITHSEJ 11,341.50€ 

UNIKOMB         

  2003       
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    BKK Prishtinë 11,500.00€ 
      GJITHSEJ 11,500.00€ 

 
 
 
 
 
8.  SHTOJCA C-Regjistri i kontributeve në natyrë 
 

Emri i partisë Viti financiar Përshkrimi Emri i kontribuesit Adresa e kontribuesit Vlera 
AAK           

  2002         

    PËRDORIMI I VETURËS BESIM ISMAJLI LAGJJA SOFALI P.N.., PRISHTINË 1,500.00€ 

    
MALLRA TË KONSUMIT TË 
GJERË ELKOS PEJË, rr. Nexhdet Basha 264/8 3,000.00€ 

    SHERBIME TË SHTYPJES DUKAGJINI PEJË, RR. FEHMI AGANI NR. 16 9,000.00€ 

    PËR PLLAKATE DUKAGJINI   5,865.00€ 
    BURA-LOKALET PA PAGESË     3,000.00€ 

    PËR PLLAKATE AM 
PRISHTINË, RR. REXHEP MALA 
NR. 20 5,355.00€ 

    PËRDORIMI I VETURËS RAMUSH HARADINAJ 
PRISHTINË, BULEVARDI I 
DËSHMORËVE NR. 49 2,000.00€ 

        GJITHSEJ 29,720.00€ 

  2003         

    SHËRBIME TE SHTYPJES DUKAGJINI PEJË, RR. FEHMI AGANI, NR. 16 10,000.00€ 
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    LOKALET PA PAGESË, Q.Z. BURMA     2,000.00€ 

    MALLRA ELKOS PEJË, rr. Nexhdet Basha 264/8 5,000.00€ 
        GJITHSEJ 17,000.00€ 

LPK           

  2002         
    3 PLLAKATE FIRMA DUGAGJINI PEJË 1,500.00€ 
        GJITHSEJ 1,500.00€ 

  2003         

    VETURË VALDET SOPI FSH. DUBOVË E MADHE PEJË 2,500.00€ 
        GJITHSEJ 2,500.00€ 

PDK           

  2002         
    TAVOLINË GARNITURË ADEM ZOGJANI  Fshati Halilaq, Fushë Kosovë 1,600.00€ 

    QIRAJA E ZYRËS SALIF RENDA Sheshi Skënderbeu  p.n., OBILIQ 1,800.00€ 

    STADIONI PËR MANIFESTIME 
SALLA SPORTIVE "1 
TETORI" PRISHTINË 2,000.00€ 

    PANOT ME FOTO AVNI KASTRATI 
Rr. Vëllezërit Dragaj, p.n. 
MITROVICË 2,500.00€ 

    USHQIM BEZI Rr. Dardania 1/10, Gjilan 3,000.00€ 
    QIRAJA ODA EKONOMIKE Nëna Terezë, PRISHTINË 5,110.00€ 
    FLAMUJ DHE REK. "EURO PRINT" Rr. Mujedin Shefiti, Tetovë 15,000.00€ 
        GJITHSEJ 31,010.00€ 

  2003         
    QIRAJA Kuvendi Komunal PRIZREN PRIZREN 1,800.00€ 
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    QIRA 12X150 SALIF RENDA Sheshi Skënderbeu  pn, OBILIQ 1,800.00€ 
        GJITHSEJ 3,600.00€ 

PReK           

  2002         

    AGREGAT HILMI GASHI  Rr. Fehmi Agani nr.59, PRISTINË 5,000.00€ 
    INTERNETI-KOMPJUTËR SKËNDERI PRISTINE 6,970.00€ 
    INVENTAR BURIM   4,340.00€ 
        GJITHSEJ 16,310.00€ 

  2003         

    QIRA FADIL BYTYQI fsh. Semetisht, Suharekë 7,000.00€ 

      SKËNDER KADA 
Bregu i Diellit  rr.1, llam 8/5 
Prishtinë 8,000.00€ 

    PTT AVDYL CETA fsh. Trubohovc, ISTOG 1,650.00€ 
        GJITHSEJ 16,650.00€ 
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9. SHTOJCA D Regjistri i pagesave 
 

Emri i partisë Viti financiar Përshkrimi Paguar për Adresa Vlera 

AAK           

  2002         
    SHPENZIME PËR PAGA STAFI I PAGUAR PRISHTINË 17,290.00€ 
        GJITHSEJ 17,290.00€ 

  2003         

    SHPENZIME PËR TELEFON PTK PRISHTINË 19,407.00€ 
    SHPENZIME PËR RRYMË ELEKTR. KEK   16,838.00€ 
    SHPENZIME PËR PAGA STAFI I PAGUAR   66,579.00€ 
        GJITHSEJ 102,824.00€ 

IRDK           

  2003         

    PËR BLERJEN E KOMPJUTËRVE INFO PEJË 10,950.00€ 
        GJITHSEJ 10,950.00€ 

LDK           

  2002         

    PAGESË PËR MATERIALE DEGËT E LDK-së - AUSTRI AUSTRI 161,442.00€ 
        GJITHSEJ 161,442.00€ 

  2003         
    SHËRBIME PËR TRAJNIM EDA PRISHTINË 12,550.00€ 
    SIGURIMI I VETURAVE KOSOVA E RE   13,080.50€ 
    MEREMETIMI DHE ENTERIERI KRAPI. COM   16,995.00€ 
    SHËRBIME RESTORANTI ORA   10,549.00€ 
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    VAJRA DHE KARBURANTE OTI MARKET   26,858.77€ 
    SHËRBIME PUBLIKIMI H55   15,833.50€ 
    SHËRBIME TË TELEFONISË PTK   14,372.42€ 

    
BLERJA DHE SERVISIMI I 
VETURAVE BAHOLLI   111,726.00€ 

    SHËRBIME HOTELIERE GRAND HOTELI   11,326.00€ 

    
FURNIZIM, INSTALIM, NGROHJE, 
VENTILIM BOCH MITROVICË 35,793.00€ 

    SHËRBIME TRAJNIMI ANTI DANK PRISHTINË 12,500.00€ 
    PAGA DHE SHËRBIME ADMINISTRATORI   226,510.91€ 
    KRYESIA-KOMPENSIMET KRYESIA   50,518.00€ 
    PAGESA PËR DOGANË SHËRB. DOGANOR PRISHTINE 59,510.00€ 
    ENTERIER DHE PAJISJE TË TJERA PROJEKTING FERIZAJ 16,155.00€ 

    
FURNIZIMI, INSTAL, 
NDËRTIM.ELEKT. SVIRCA PRISHTINË 20,500.00€ 

        GJITHSEJ 654,778.10€ 

LPK           

  2003         

    PAGA MUJORE PËR PUNTORË     13,322.97€ 
        GJITHSEJ 13,322.97€ 

PDK           

  2002         

    FLAMUJT "EURO PRINT" 
RR. MUJEDIN SHEFITI, 
TETOVË 16,155.00€ 

    
SHPENZIME TË TJERA TË 
PTT-së PTK PRISHTINË 110.00€ 

    SHPENZIMET E PTT-së PTK PRISHTINË 300.00€ 
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    KARTELA TELEFONI PTK PRISHTINË 60.00€ 

    
SHPENZIMET E 
TELEFONIT PTK PRISHTINË 300.00€ 

    TELEFONIT PTK PRISHTINË 390.00€ 
  MBUSHJE TELEFONI PTK PRISHTINË 30.00€ 
  MBUSHJE TELEFONI PTK PRISHTINË 60.00€ 
  MBUSHJE TELEFONI PTK PRISHTINË 140.00€ 
  TELEFONI I DEGËS PTK PRISHTINË 352.78€ 
  SHERIBME TELEFONI PTK PRISHTINË 200.00€ 
  MBUSHJE TELEFONI PTK PRISHTINË 80.00€ 

  
SHPENZIME TË 
TELEFONIT PTK PRISHTINË 180.00€ 

  KARTELA TË MBUSHSES PTK PRISHTINË 439.80€ 
  MBUSHJE TELEFONI PTK PRISHTINË 50.00€ 

  
SHPENZIME TË 
TELEFONIT PTK PRISHTINË 110.00€ 

  TELEFON PTK PRISHTINË 946.00€ 

  
SHPENZIME TË 
TELEFONIT PTK PRISHTINË 6,361.65€ 

  Nëntotali: 10,110.23€ 
        GJITHSEJ 26,265.23€ 

  2003         

    ENERGJI ELEKTRIKE PRISHTINË KEK 14,434.48€ 

    ENERGJI ELEKTRIKE PRISHTINË KEK 5,596.00€ 

    ENERGJI ELEKTRIKE PRISHTINË KEK 144.00€ 

    
SHPENZIME TË RRYMËS 
ELEKTR. – PRISHTINË PRISHTINË KEK 100.00€ 

    
SHPENZIME TË RRYMËS 
ELEKTR. PRISHTINË KEK 480.00€ 

    Nëntotali: €20,754.48 
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  MIRËMBAJTJA E OBJEKTEVE 
R. SYLEJMAN VOKSHI, NR. 
20, PRISHTINË GLOBI 30,215.90€ 

  
SHPENZIME TË 
TELEFONIT INTERNETI PTK PRISHTINË 58,733.99€ 

  KARTELA TË MBUSHJES PTK PRISHTINË 40.00€ 
  KARTELA TË MBUSHJES PTK PRISHTINË 120.00€ 
  KARTELA TË MBUSHJES PTK PRISHTINË 390.00€ 
  KURTELA TELEFONI PTK PRISHTINË 120.00€ 
  MBUSHJE TË VALES 900 PTK PRISHTINË 300.00€ 
  SHËRBIME TË TELEFONIT PTK PRISHTINË 240.00€ 
  SHPENZIME PËR PTK-në PTK PRISHTINË 120.00€ 
  TELEFON FIKS PTK PRISHTINË 1,639.50€ 
  Nëntotali: €61,703.49 

  BLERJE E VETURAVE  FIRMA "SIQANI" 
RR. DRINI I BARDHE PN, 
PRISHTINE 74,831.89€ 

        
        
        GJITHSEJ 187,831.89€ 

PD           

  2003         

    QIRA E ZYRËS ISLAM RAHIMI FAZLI GRAIÇEVCI NR. 22 11,300.00€ 
        GJITHSEJ 11,300.00€ 

PSHDK           

  2003         

    Kompensim për anëtarët e Kryesisë ANËTARËT E KRYESISË PEISHTINË 17,796.08€ 
        GJITHSEJ 17,796.08€ 

 


