
MONITORIM I SHPENZIMEVE TË BUXHETIT DHE 
PARTIVE POLITIKE NË PERIUDHËN 

PARAZGJEDHORE DHE GJATË ZGJEDHJEVE



Aktivitete të projektit 

- Metodologjia 

- Thirrje për vëzhgues lokal dhe përzgjedhja 

- Trajnim për rritje të kapaciteteve të mbikëqyrësve lokal 

- Kalendar i aktiviteteve 

Rregullorja ligjësore 

Resurset dhe bashkëpunëtorët e jashtëm 

Aktivitetet e ardhshme 



Data Aktivitet 

Jo më herët  se 25.01.2016 – jo më vonë se 

14.02.2016

Shpallje të Zgjedhjeve, 

Jo më herët  se 27.01.2016 – jo më vonë se 

04.04.2016

Hapjen e llogarisë së posaçme për transakcion, 

01.04.2016 Shpalljen e pjesëmarrësve në listën e kandidatëve

04.04.2016 Nisja e Kampanjës zgjedhore 

14.04.2016 Raport financiar (të ardhura/të dala)

22.04.2016 Heshtja zgjedhore 

24.04.2016 Zgjedhje 

30.04.2016 Raport financiar (të ardhura/të dala)

Kalendar i aktiviteteve 



Nivel kombëtarë Nivel lokal

TV kampanjë TV kampanjë lokale 

Radio kampanjë Radio kampanjë lokale 

Kampanjë në mediet e shtypura Kampanjë në mediet e shtypura lokale 

Internet (online) kampanjë Reklamim i jashtëm (outdoor)

Reklamim i jashtëm (outdoor) Mitingje të partive politike

Mitingje të partive politike Mbledhje të qytetarëve 

Mbledhje të qytetarëve Materiale propaganduese 

Materiale propaganduese Marrje me qira e hapësirave partiake 

MONITORIM I SHPENZIMEVE



Organizata lokale – vëzhgues 

Organizata Rajon (Komuna)

1 ZIP Instituti – Shkup / ZIP Institute-Skopje Aerodrom, Gazi Babë, Qendër 

2 Fokus - Veles / Focus - Veles Veles, Kavadar, Çashka

3 DROM – Kumanovë / DROM - Kumanovo Kumanovë, Kriva Pallanë, Kratovë 

4 Eho Shtip / Eho - Shtip Shtip. Koçanë, Karabinci

5 LDA Strugë /LDA Struga Strugë, Ohër, Makedonski brod

6 Organizata e grave – Strumicë Strumicë, Gjevgjeli, Bosillovë

7 CSO – Tetovë / CSO - Tetovo Tetovë, Gostivar, Vrapçisht

8 MKC Manastir /MKC- Bitola Manastir, Prilep, Novaci



Shpallje e paguar - Facebook (17.12.2015)



Shpallje e paguar - time.mk (18.12.2015)



Shkup, 18.12.2015 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele
informon gjithë mediat se të dielën, më 20 dhjetor, 2015 në ora 00:00, hyn në fuqi ndalesa 
për transmetim të reklamave të paguara politike në programet e radio-difuzerëve, në 
mediet e shtypura dhe në mediet elektronike (internet portalet).

Ndalesa është е përcaktuar në nenin 82 pika 1 Nga Ligji për ndryshim dhe plotësim të 
Kodit zgjedhor (ʺGazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisëʺ nr. 196/15) dhe vlen deri në 
ditën e nismës së kampanjës zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme parlamentare që do 
të mbahen në vitin 2016. 



(06.01.2016) Kremtim i Natës së Krishtlindjes në organizim të OK të LSDM 

Kumanovë, në sheshin  e qytetit të Kumanovës, paralajmëruar nga zëdhënësi









Më shumë, në raportet në linqet:

http://cea.org.mk/

dhe

http://www.transparency.mk/


