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1. FILLIMI I MONITORIMIT    
 

Pas trajnimit të zhvilluar për monitoruesit më 23.12.2015, më 01.01.2016 filloi me zbatim të 

projektit “MONITORIMI I SHPENZIMEVE TË BUXHETEVE TË PARTIVE POLITIKE GJATË PERIUDHËS 

PARAZGJEDHORE DHE ZGJEDHORE” nga ana e Transparency International Macedonia dhe 

Qendra QAE me mbështetje nga 8 organizatave lokale. I gjithë procesi monitorohet me anë të 

punës TIM dhe QAE dhe organizatat lokale, monitorimi i press-cliping nga agjencia e autorizuar 

dhe parashtrimi i raporteve ditore për ngjarjet nëpër medie dhe gjithsesi monitorimi online me 

anë te veglave të shumta (dokumente, baza me të dhëna, Excel vegla) pyetësor dhe formularë 

për monitorim në nivelin lokal dhe qendror për monitorimin e shpenzimeve të aktiviteteve të 

partive politike.    

 

2. KALENDARI I AKTIVITETEVE  
 
 
Në pajtim me rregulloren ligjore, Kodit Zgjedhor, për nevojat e projektit është përgatitur një 

kalendar me datat kryesore lidhur me Zgjedhjet parlamentare të caktuar më 24.04.2016.  

 
 

Data  Aktiviteti  

Më së hershëm 25.01.2016 – më së voni 

14.02.2016 

Shpallje të zgjedhjeve  

Më së hershëm 27.01.2016 – më së voni 

04.04.2016 

Hapje të llogarisë së veçantë të transaksionit  

01.04.2016 Publikim të pjesëmarrësve në listat e kandidatëve  

04.04.2016 Fillimi i fushatës zgjedhore  

14.04.2016 Raporte financiare (të hyra/dala) 

22.04.2016 Heshtje parazgjedhore  

24.04.2016 Zgjedhje  

30.04.2016 Raport financiar (të hyra/dala) 
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3. PËRMBLEDHJE  

Në muajin janar filloi projekti i përbashkët “MONITORIMI I SHPENZIMEVE TË BUXHETEVE TË 

PARTIVE POLITIKE GJATË PERIUDHËS PARAZGJEDHORE DHE ZGJEDHORE”. Në javën e parë të 

monitorimit pothuaj se nuk kishte aktivitete të rëndësishme për shkak të periudhës festive, por 

në periudhën vijuese vetëm më filluan disa aktivitete në lidhje me shpenzimet buxhetore, të 

cilat kuptohet i monitoruam. Kjo përfshin dërgim të letrave për kërkesë të dhënave me karakter 

publik në lidhje me programet buxhetore, strategji kombëtare dhe lokale të shpenzimit (raporte 

tremujore), vendime dhe leje për përdorim të sipërfaqeve publike nga Këshillat e Komunave, 

shpenzimet e partive politike, mënyrat e pagesës, etj. Në bashkëpunim me partnerët lokal, 

kemi themeluar kontakte me institucionet relevante për çështjet e lidhura me shpenzimet 

buxhetore në komunat që monitorohen.  

Zbulime të përgjithshme  

Pjesa më e madhe e shpalljeve për aktivitete të projektit (52% të numrit të plotë) vijnë nga 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë, në vend të dytë janë ata të MPPS (26%). Nga kjo mund të 

nxirren dy konkluzione: centralizim jashtëzakonisht i madh i planifikimit dhe zbatimit të 

aktiviteteve gjatë kësaj periudhe nga Qeveria, që publikon një pjesë të projekteve të publikuara 

në lidhje me përdoruesit tjerë buxhetor dhe ad-hoc zgjidhje të cilat nuk janë të mbuluara me 

planifikimin e buxhetit përkatës.  

Një pjesë e vogël e publikimeve përmbajnë të dhëna për burimin e financimit, si dhe 

program/strategji/plan mbi të cilin është bazuar projekti i parashikuar.  

Përqindja e publikimeve të përdorueseve buxhetor që përmbajnë të dhëna financiare, analiza 

ose burime konkrete të financimit, përveç MPPS është nën 30%. 

Nga monitorimi i strukturës së publikimeve (qëllimet dhe projektet) e përdoruesve kryesore 

buxhetor mund të vërehet që fokusi është tek: fermerët dhe kategorive sociale të cenuara  

(gjithashtu, në mënyrë më të butë edhe studentët/pensionistët). 

Një konkluzion i veçantë fitohet nga përgjigjet e kërkesave për qasje në informacione me 

karakter publik, nga e cila shfaqet që një pjesë e publikimeve janë të lidhur me aktivitete të 

përfunduara paraprakisht, para 6 muajve ose më herët (në rastin pagesa e subvencioneve), që 

më tutje ndikon mbi mendimin publik në periudhën parazgjedhore.  
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Në këto publikime nuk ka asnjë vërejte për implikime fiskale, rreziqe, analiza të profileve të 

përdoruesve të shërbimeve dhe nevojave të tyre dhe nuk ka vlerësim për ndikimin e 

rregulloreve ligjore.  

 

Përdorues 
buxhetor  

Numri i 
plotë i 

publikimeve  

Numri i 
publikimeve që 

përmbajnë të 
dhëna financiare  

% e përmbajtjeve 
që përmbajnë të 
dhëna financiare  

% e përmbajtjeve 
që NUK përmbajnë 

të dhëna 
financiare  

Qeveria e RM 85 23 27% 73% 

MPPS  42 19 45% 55% 

TVM  8 2 25% 75% 

MF 17 4 24% 76% 

APFBZHR 3 1 33% 67% 

MBPEU 5 1 20% 80% 

ARR  1 0 0% 100% 

 

VMRO-DPMNE ka përforcuar aktivitetet/paraqitjet publike në komunat në Shtip, Prilep, etj. Më 

tutje do të përcaktohet me çfarë rrethanash partitë politike i kanë përdorur sipërfaqet publike. 

Aktivitetet qeveritare dhe komunale për hapjen e objekteve të reja dhe mbledhjen e ideve të 

reja kanë vazhduar edhe më tutje. Ka shembuj për aktivitete të qarta partiake me përzierje të 

përfaqësuesve nga autoritete të ndryshme shtetërore (gjyqësore dhe ekzekutive) për aktivitete 

partiake (VMRO-DPMNE). Frosina Remenski (nënkryetare e LSDM-së), ministrja teknike për 

punë dhe politikë sociale ka vizituar Strugën më 28 janar (e enjte). Kire Naumov, kryetari i 

Komitetit Financiar i LSDM-së dhe zëvendës ministër për financa në shoqërim të Cvetanka 

Laskova, kryetare e Forumit të Grave të LSDM-së dhe Viktor Petrushevski anëtar i Bordit 

Ekzekutiv të LSDM-së kanë vizituar Leshokun, Dobroshtin, Odri, Gogje, Neproshtenin dhe 

Tearcën (26.02.2016). Duke marrë parasysh që vizitat kanë qenë gjatë ditëve të punës, më tutje 

do të zbulojmë nëse janë përdorur vetura zyrtare për këtë qëllim.      

Pas deklaratës së qëndrimit të TIM, qëndrimi i ministrave të LSDM-së u ndryshua dhe ata 

vazhduan me aktivitete politike në ditët e punës.    

Rajoni verilindor (Kumanovë, Kriva Pallankë, Kratovë)  

Gjatë procesit të monitorimit të këtij rajoni, për këtë periudhë, kemi marrë informacione për 

përdorimin e sipërfaqes publike (sheshin) në Kumanovë nga organizata lokale e LSDM-së për 

festimin e Krishtlindjeve më 05.01.2016 në të cilin ishin shpërndarë dhurata (1 monedhë ari dhe 
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10 monedha argjendi). Ne dërguam kërkesë zyrtare më 10.01.2016 në Komunë – sektorin 

përgjegjës për këtë çështje të japin të dhënat; nëse ngjarja ishte planifikuar në programin 

vjetor, sa mjete nga buxheti janë planifikuar, a ka leje dhe vendim nga Këshilli i Komunës për 

përdorimin e sipërfaqes publike dhe mënyra si është paguar ky shërbim (donacion, llogari 

partiake) për këtë qëllim. Jemi në pritje të shkresës zyrtare me përgjigje.     

Rajoni lindor (Shtip, Koçanë, Karabinci)  

Sipas shpalljes në internet portalin Kurir http://bit.ly/1SpNKX5 me titull: “Interes i madh për 

projektin e ri për të rinj në debatin e UFR të VMRO-DPMNE” i mbajtur në sallën e madhe në 

Komunën Shtip, kemi dërguar kërkesë zyrtare nr. 0302-406-2 më 02.02.2016 nga komuna e 

Shtipit për të marrë të dhëna për përdorimin e sektorit publik (leje, vendim nga Këshilli, mënyra 

e pagesës). Kemi marrë informacion kthyes për këtë ngjarje më 04.02.2016 me letër nr. 09-

120/1, me lejen e duhur dhe me vendim nga Këshilli i komunës së Shtipit. Mënyra e pagesës 

është individual nga kryetari i UFR të VMRO-DPMNE-së në Shtip, Dragan Janev (shuma është 

1000 MKD për një orë). 

Më 13.01.2016 në televizionin lokal Kanal 5 vërejtëm një shpallje për punësim në çerdhen 

“Vera Ciriviri-Trena” për të cilën dërguam kërkesë përkatëse (nr. 0302-350 më 20.01.2016) dhe 

jemi në pritje të dhënave për strategjinë, vendimin e Këshillit dhe realizimin financiar të 

shpalljes.   

Rajoni jugperëndimor (Strugë, Ohër, Makedonski Brod)  

Sipas internet faqes së Ministrisë për Transport dhe Lidhje më 10.12.2015 u publikua lajmi: 

http://mtc.gov.mk/index.php/media-centar/vesti/595-2015-12-12-11-09-03 “Rindërtimi i dy 

rrugëve rajonale filloi nga Melniçki Pat - Centar Zhupa dhe Boshkov Most-Dibër”. Nga ministria 

kërkuam të dhëna për buxhetin programor, strategjinë kombëtare dhe realizimin financiar me 

letër nr. 03-02-306 dhe jemi në pritje të përgjigjes së tyre.   
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Rajoni i Pellagonisë (Manastir, Prilep, Novaci)  

Në komunën e Manastirit kemi dërguar dy shkresa duke ndjekur ueb faqen e tyre:  

Letra e parë ka të bëjë me “Shpalljen për prokurimin e Ofertave për Shërbime Gjeodezie për 

nevojat e komunës së Manastirit” (letër nr. 24-215/2015-13.01.2016), për të cilën morëm 

përgjigje që nuk mund të japin atë informacion, sepse tenderi ishte ende i hapur.          

Letra e dytë ka të bëjë me “Prokurimin e materialit promovues për nevojat e komunës” të 

shpallur në internet faqen e tyre (nr. 0302-347 më 20.01.2016) për të cilën morëm përgjigje që 

shpallja është në fazë të vlerësimit dhe nuk mund të japin përgjigje).  

Rajoni Juglindor (Strumicë, Gjevgjeli, Bosilovë)  

Në komunën e Strumicës kemi dërguar një kërkesë nr. 03-02-374 më 25.01.2016 në bazë të 

artikullit të publikuar në internet portalin www.strumica.gov.mk-  “Комуналец “Kompania e 

Pastrimit ka derdhur krip dhe rërë nëpër rrugët e qytetit” dhe përgjigja (letër nr. 120232/1 më 

02.02.2016) ishte që ajo ka qenë e parashikuar me Programin për mirëmbajtjen e rrugëve të 

qytetit dhe rrugët lokale në komunën e Strumicës për vitin 2015/2016 me nr. 01-980/1 e 

miratuar më 29.10.2015.  

Rajoni i Shkupit (Qendër, Aerodrom, Gazi Babë) 

Në Shkup, në këtë periudhë u dërgua një letër tek komuna Qendër, me nr. 0302-346 prej më 

18.02.2016 pas publikimit në medie “ Kredia e paraparë për garazhin me kate komuna Qendër 

do të ri-drejton për ndërtim të një shkolle të re”, ku pranuam përgjigjen se paraqet pjesë e 

Programit zhvillimor për ndërtimin e SHF në lagjen Kapishtec, si pjesë e planit afatmesëm për 

programe për zhvillim për periudhën 2016/17, miratuar nga Këshilli i komunës Qendër, në 

seancën e 47-të, mbajtur më 13.11.2015. 

 

Transparency International Macedonia dhe QAE në bashkëpunim me organizatat lokale të 

monitorimit vazhdimisht i monitorojnë të gjitha ngjarjet, deklaratat, konferencat për shtyp, 

debatet të cilat kanë të bëjnë me temën e përbashkët. Në këtë periudhë kemi dërguar BPIJK 

deri tek gjitha komunat dhe institucionet përkatëse dhe që do ti shpallim në periudhën vijuese.  
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MONITORIMI I TË DALAVE BUXHETORE GJATË  
PERIUDHËS PARAZGJEDHOR DHE ZGJEDHORE  

 

 

4. MONITORIMI I INDIKATORËVE PËR NDJEKJE TË SHPENZIMEVE BUXHETORE NË NIVELIN 
QENDROR  

Rritje të dukshme të deficitit buxhetor në tremujorin e tretë, megjithatë nëse shikohet 

barazueshmëria dhe realizimi i deficiteve buxhetore vërtetohet që një pjesë e rëndësishme e 

deficiteve buxhetore janë bërë në tremujorin e parë dhe të dytë të vitit 2015.  

�  Në vitin 2015 kemi rritje të madhe të lëshimit të letrave shtetërore me vlerë mbi lëvizjen e 

tyre sezonale/të zakonshme të zbatuar gjatë viteve të fundit edhe atë në tremujorët e parë të 

vitit, ndërsa në tremujorin e fundit kemi vërejtur uljen të tyre.  

� Tendenca e fuqishme e borxh marrjes nga vendet e huaja në periudhat/vitet kur kemi zgjedhje 

2009, 2011, 2013, 2014. Tendenca e njëjtë pritet të vazhdojë edhe në ciklin zgjedhor që vijon, 

veçanërisht që nga të dhënat mund të vërehet dinamikë e fuqishme e huamarrjes jashtë vendi 

në tremujorin e tretë dhe katërt të vitit 2015.  

� Të dalat kapitale janë rritur dukshëm në krahasim me lëvizjen e tyre të zakonshme/sezonale, 

duke filluar nga tremujori i tretë i vitit 2015.   

� Rritje të shpenzimeve për ndihmë sociale në muajin maj dhe shtator 2015.  

� Paragrafi “transferime tjera” tregon rritje të madhe mbi lëvizjen e zakonshme-sezonale në 

pjesën e parë të vitit.   

� Rritja e të dalave për rroga dhe kompensime në tremujorin e 3-të të vitit 2015. Kjo rritje është 

më e madhe nëse e shikojmë periudhën nga viti 2008. 

� Shpenzimet për mallra dhe shërbime për 2015 duke filluar nga tremujori i tretë tregojnë edhe 

rritje të madhe mbi lëvizjen e tyre sezonale.  

� Transferimet ndaj Agjencisë për Punësim rriten duke filluar nga tremujori i dytë i 2015 kur 

kemi pasur rritje të dalave.   

� Tendenca e rritjes së këtyre shpenzimeve për mbrojtje shëndetësore mbi lëvizjen sezonale 

duke filluar nga tremujori i dytë dhe ky tren mbahet deri në fund të vitit 2015.  

� Kemi vërejtur rritje të të ardhurave tatimore nga gushti deri në tetor 2015 ndërsa niveli i 

realizimit të të ardhurave tatimore tregon që në tremujorin e katërt të ardhurat tatimore janë 

më të vogla – shtypje më të vogël tatimore mbi qytetarët.  

� Të ardhurat nga TVSH fillojnë të rriten nga tremujori i dytë, që është rezultat i aktivitetit të 

rritur ekonomik. Duhet të përmendim që në këtë lëvizje të të ardhurave nga TVSH do të ketë 

pjesën e saj dhe kthimi i TVSH që behet, dhe për të cilat nuk kemi informacione konkrete për 

shumat dhe kohën në të cilën zbatohet ajo.       
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Jo-transparencë e madhe në 
publikimet e ueb faqeve të 
përdoruesve buxhetor të 
monitoruar në lidhje me të 
dhënat cilësore dhe sasiore për 
projektet e paralajmëruara. 
Vazhdon tendenca inerte e 
përdoruesve buxhetor që mos 
përgjigjen me kohë ose të 
injorojnë pjesë të kërkesave 
tona për qasje në informacione 
me karakter publik.   

� Taksat administrative dhe gjobat në vitin 2015 duke filluar nga tremujori i 2 dhe 3 zvogëlohen, 

gjegjësisht kemi rritje të dukshme të realizimit të tyre në lidhje me pritjet e barabarta.   

 

5. PUBLIKIME PUBLIKE NË UEB FAQET E QEVERISË DHE PËRDORUESVE TË ZGJEDHUR 
BUXHETOR  
 

� Vetëm 5% të numrit të plotë të publikimeve përmbajnë elaborim analitik të aktiviteteve të 

planifikuar/realizuar që janë lëndë e publikimit.  

� Vetëm një pjesë modeste e publikimeve (12% në muajin janar 2016) përfshijnë informacione 

për burimet e mjeteve, ndërsa vetëm 10% të 

publikimeve përmbajnë të dhëna për 

programet/strategjitë/planet në bazë të cilave e 

paralajmërojnë ose realizojnë projektin e publikuar.  

� Në muajin janar 2016 në krahasim me muajin dhjetor 

2015 mund të vërehet që numri i publikimeve 

zvogëlohet (pothuaj se për 1/3) dhe publikimin e të 

dhënave sasiore dhe cilësore për secilën nga 

publikimet nga institucionet e monitoruar (me 

përjashtim të agjencisë për rrugë) në krahasim me 

muajin paraprak është zvogëluar.  

� Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujit 

dhe Agjencia për Mbështetjen Financiare në Bujqësi 

dhe Zhvillimit Rural në asnjë prej kërkesave nuk kanë 

përfshirë të dhëna financiare dhe analizë të 

aktiviteteve të publikuar. Ndonëse në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale dhe Ministrisë 

së Transportit dhe Lidhjeve madje 80% të publikimeve nuk kanë përfshirë konstruksione 

financiare dhe të dhëna tjera cilësore dhe sasiore për aktivitetet e paralajmëruara.  

� Një numër dominues, gjegjësisht tre të katërtat nga publikimet e këtij muaji janë bërë nga 

Qeveria e RM-së.   

� Nga monitorimi i synimit të publikimeve (gjegjësisht projekteve) të përdoruesve kryesor 

buxhetor shihet që në mënyrë dominuese në fokus kanë qenë: të rinjtë, fermerët dhe 

kategoritë e cenuara sociale (në masë të vogël edhe të papunësuarit dhe pensionistët).  

� Gjatë kohës së monitorimit në muajin janar janë dërguar 5 kërkesa për qasje në informacione 

të karakterit publik që kanë të bëjnë me shpenzime nga buxheti qendror, për ata të cilat ende 

pritet përgjigje – Qeveria e RM (3), Ministria e Financave (2). 

� Gjatë muajit aktual janë marrë vetëm 3 përgjigje, gjegjësisht janë marrë informacione për 3 

shpenzime të evidentuara, të KQIKP që ishin parashtruar në periudhën paraprake të 

raportimit. Prej tyre dy përgjigje nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujit 

dhe një nga Agjencia e Rrugëve e RM-së. Ishte përgjigjur pozitive që shpenzimet e planifikuar 

janë në pajtim me programet dhe strategjitë e institucionit, ndërsa në pyetjen nëse është bërë 
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Një pjesë e madhe e 
shpenzimeve në nivelin lokal 
gjatë periudhës së monitoruar 
nuk janë qartë të planifikuar 
dhe përcaktuar në dokumentet 
strategjike dhe programore si 
dhe në buxhetin e komunës.  

kalkulim për implikimet buxhetore nga shpenzimet e parashikuara nuk është marrë asnjë 

përgjigje.  

 

6. MONITORIMI I SHPENZIMEVE NË NIVEL TË PUSHTETIT LOKAL  
 

� Në këtë periudhë të raportimit janë vërejtur gjithsej 72 shpenzime, sipas të cilave është vepruar 

me mbledhje plotësuese të informacioneve në lidhje me këto çështje. Dy të tretat e shpenzimeve 

të regjistruara kanë të bëjnë me investime kapitale.  

� Numri më i madh i shpenzimeve kapitale/operative në 

nivelin lokal janë identifikuar në Ohër, Gjevgjeli, Manastir, 

Prilep, Kumanovë, ndërsa më pak shpenzime janë 

identifikuar në Gazi Babë, Karbinci, Novaci, Kratovë, 

Makedonski Brod dhe Çashkë – të cilat janë vende më të 

vogla rurale (me përjashtim të Gazi Babës). 

� Në lidhje me fushat e shpenzimeve të 

investimeve/buxhetore si të rëndësishme ndahen: 

renovim/rindërtim të çerdheve dhe shkollave dhe objekteve tjera arsimore, rindërtim të rrugëve 

dhe rrugicave dhe rindërtim të rrjeteve të ujësjellësit dhe kanalizimit.  

� Nga gjithsej 24 komuna të monitoruara në 18 janë parashtruar kërkesa për qasje në informacione 

me karakter publik. Në periudhën e raportimit, gjithsej 46 kërkesa janë parashtruar në bazë të 

shpenzimeve të evidentuara, për një pjesë në komunave nuk janë evidentuar shpenzime.  

� Për disa komuna siç janë Kumanova, Kriva Pallanka, Ohri dhe Aerodoromi mund të merren pa 

parashtrimin oficial të kërkesës, ndërsa në pjesën më të madhe të komunave kjo nuk është e 

mundshme.  

� Nga gjithsej 72 shpenzime në komunat e monitoruara, për 24 shpenzime ka të dhëna të plota ose 

të pjesshme të fituar si përgjigje të kërkesës.  

� Në lidhje me përmbajtjen e përgjigjeve të fituara nga komunat, shihet qartë, cilat janë pyetjet e 

caktuara si: para se të merret vendimi për ndonjë shpenzim është bërë vlerësim i ndikimit të 

shpenzimit, pyetja injorohet nga personat përkatës.   

� Pjesa më e madhe e shpenzimeve të identifikuara kapitale dhe operative në komunat ose 63% 

janë parashikuar në programet, për 58% ka pasur vendim nga Këshilli i komunës, ndërsa vetëm 

gjysma prej tyre (50%) kanë qenë të parashikuara me programin dhe planin vjetor të komunës.   

� Vetëm 8% të shpenzimeve të identifikuara vetëm më janë parashikuar në gjitha dokumentet 

strategjike, ndërsa një pjesë e tyre ose 2/3 (më saktë 67%) kanë qenë pjesë e 2 dokumenteve.   
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7. RAPORTE JAVORE   

 
 
 
 

Përmbajtja: 4 raporte vjetore  
Periudha: 01.01.2016-29.01.2016 
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Rajoni verilindor (Kumanovë, Kriva Pallankë, Kratovë) 
Monitorues: DROM Kumanovë  
 
- LSDM  
 

Publikimi në Fejsbuk nga Kryetari i Komunës së Kumanovës të dy video klipeve ne kohëzgjatje 

prej 90 sekondave me titull “krimet e VMRO-DPMNE”. Organizata komunale e LSDM Kumanove 

ne ndërtesën e komitetit ka organizuar një koktej para vitit të ri, në të cilin ishin të pranishëm 

edhe ministri i punëve të brendshme dhe sekretar i përgjithshëm i LSDM-së, Oliver Spasovski, 

kryetari i komunës së Kumanovës Zoran Damjanovski, si dhe vetëqeverisja lokale dhe anëtarësia 

tjetër partiake. Në organizatën e degës së LSDMS-së në Kumanovë, për Natën e Krishtlindjeve 

me fillim në orën 21, në sheshin e qytetit në Kumanovë ka pasur festë e madhe kremtimi, që 

ishte paralajmëruar nga zëdhënësi i partisë, Sasho Todorovski. Festa e madhe filloi me program 

kulturor-artistik (Nino Veliçkovski) dhe vazhdoi me ndezjen tradicionale të zjarrit dhe 

shpërndarjen e bukëve me një monedhë ari dhe dhjetë monedha argjendi, rreth 100 çakmak, 

kalendarë, etj., të financuar nga mbështetës të partisë. 

 

Forumi i grave i LSDM-së Kriva Pallankë ka zbatuar një aksion humanitar me rastin e festave të 

fundvitit dhe krishtlindjeve. Ky aksion përbëhej nga shpërndarja e veshmbathjeve dhe 

shtretërve. Dhënia dhe shpërndarja e ndihmës ishte zbatuar në hapësirat e degës së LSDM Kriva 

Pallankë. Nga ana e degës është organizuar një festë modeste të krishtlindjeve në parti. 

Organizimi i festimit është bërë me rreth 200 simpatizues dhe qytetarë.  

 

 

- VMRO DPMNE  
 

Ka organizuar koktej të vitit të ri në hapësirat e partisë. Në koktejin janë ftuar anëtarë dhe 

gazetarë. Janë ndarë kalendarë të pranishmëve. Ka pasur rreth 150 të pranishëm. Ka pasur 

balona me logon e partisë dhe flamurin e Republikës së Maqedonisë.  
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Rajoni i Vardarit (Veles, Kavadar, Çashka)  
Monitorues: FOKUS Veles  
 

- VMRO DPMNE  
 

Në drejtimin televiziv për vitin e ri kryeministri Nikolla Gruevski premtoi 1000 punësime të reja 

në Veles.  

Kryetari i komunës së Velesit, Sllavço Çadiev në një artikull në Kanal 5 paralajmëroi që në janar 

do të shpallet një thirrje për vende të reja të punës në Veles, dhe që në vitin e ardhshëm do të 

punohet në objekte të reja të infrastrukturës, që do të ndërtohet zona industriale Mamutçevo, 

që do të bëhen përgatitjet e ndërtimit të unazës së tretë. Pas takimit të realizuar me 

ambasadorin e Kinës dhe vizitës së rajonit Venule dhe fabrikës për mjete në binarë, Çadiev 

paralajmëroi mundësinë për hapjen e investimeve të reja.  

 

Kryetari i komunës së Kavadarit, Aleksandar Panov në drejtimin e tij paralajmëroi ndryshim të 

plotë të gypave të azbestit në qytet, pastaj që do të rregullohet hyrja drejt komunës së Kavadarit 

për në komunën Rosoman, në janar do të shpallet tenderi për ndërtimin e aqua-parkut dhe do 

të ndërtohet çerdhe e re për fëmijë. Panov tha që do të publikohet thirrje e tretë për zgjedhjen 

e ofruesit më të mirë për ndërtimin e parkingut në të cilën do të punësohen 20 persona. 

Gjithashtu paralajmëroi ndërtimin e rrugës Krnjevë-Bohulla, rindërtimi ne gjimnazit Dobri 

Daskallov, intervenim në çatinë e shkollës Kiro Spanxhov, intervenim në ngrohjen e shkollës 

Tode Haxhieftov, si dhe ndërtim dhe riparim të rrugëve kryesore në komunë. Panov paralajmëroi 

edhe investime të reja nga Kozhufçanka, Slloga Prom, bursën bujqësore për blerjen e 

produkteve bujqësore, Mebev-Vi, Urban Invest, Llukoil dhe investime në Drenovë, Konopishtë 

dhe Kavadar nga Union Bank.  

 

 

Rajoni i Pellagonisë (Manastir, Prilep, Novaci)  
Monitorues: MKC Manastir  
 

- VMRO DPMNE 
 

Në prani të kryeministrit Nikolla Gruevski në fshatin Kravari hapet fabrika e parë për 

prodhimtarinë e çipsit nga patatja e freskët. Investimi me vlerë rreth tre milion euro është e një 

banori të kthyer nga Australia.  

 

 

 

 
 



   

 

14 

 

 
 
 

 
Në javën e dytë të janarit 2015 vazhduan aktivitetet për monitorim të shpenzimeve të partive 

politike për marketing politik në procesin parazgjedhor dhe zgjedhor.  

 
 
 

1. Rajoni verilindor (Kumanovë, Kriva Pallankë, Kratovë) 

• LSDM  

Shtabet zgjedhore të cilat hapi LSDM Kumanovë, gjegjësisht 6 shtabe, janë me sipërfaqe prej 

20-50 m2. Tre shtabe në hapësirat e bashkësisë lokale, ndërsa tjerat janë të qytetarëve, 

simpatizues të partisë, që lirojnë hapësirën e tyre private pa asnjë kompensim nga partia.  

Në fejsbuk faqen e degës Kumanovë dhe faqen e Kryetarit ka një publikim për Ministrin Oliver 

Spasovski që zbulon si do të quhet programi me të cilën LSDM-ja do të del para qytetarëve në 

zgjedhjet e ardhshme të parakohshme: “ARRESTIM NË 100 HAPA”. Gjithashtu ka një video të 

incizuar nga TV Alsat M, në të cilën janë incizuar qytetarët e Pustecit, që thuan që në zgjedhjet 

kanë votuar për Gruevskin, sepse kryetari ju ka thënë ashtu.   

Publikimi i lidhjes nga http://a1on.mk/wordpress/archives/570591 të liderit të LSDM-së i cili ka 

reaguar pas deklaratës së kryetarit Nikolla Gruevski që paralajmëroi dorëheqje me kusht. 

Publikim i kryetarit të degës Kumanovë Martin Kostovski për intervistën e Zoran Zaev në TV 

Tellma (Kumanovë). 

Publikim të Lupço Nikollovski me rastin e arsyetimit të Ministrisë për Bujqësi, Pylltari dhe 

Ekonomi të Ujit dhe të drejtorit të NP Makendonski Shumi, Zharko Karaxhoski për skandalin me 

drunjtë për ngrohje, që në vend të shkojë tek qytetarët që kanë paguar, pushteti e eksporton 

në Greqi, është një ndryshim i fakteve dhe të drejtës. Deklarata është postuar në fejsbuk faqet. 

Publikimi i videos të paraqitjes së Zoran Zaev në Kanal 5 nëpër rrjetet sociale, por edhe nga 

partia. Publikimi i faqeve të anëtarëve të këshillit të LSDM-së – video nga prezantimi i Zoran 

Zaev: “Kemi obligim ndaj pjesëmarrësit tanë në këtë proces, me nder të dalim para qytetarëve, 

duke ju garantuar lirinë e vullnetit të shprehur dhe gjithsesi kushte të plotësuara për aktivitete 

të pastra parazgjedhore dhe zgjedhore” (Kriva Pallankë). 
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Publikim në fejsbuk faqen e degës Kratovë intervistë të Zoran Zaev në Kanal 5 (Kratovë).  

 

• VMRO DPMNE 

Në këtë fazë VMRO-DPMNE ende nuk ka hapur shtabe nëpër qytet. Kryeministri Nikolla 

Gruevski në afërsi të pagesës për rrugë Romanovce, ka bërë kontrollin e aktiviteteve 

ndërtimore për realizimin e projektit për ndërtim dhe instalim të sistemit elektronik për 

pagesën për rrugë në RM, investim me vlerë prej 18.7 milion euro prej të cilëve 2.86 milion 

euro janë siguruar nga buxheti i RM-së, ndërsa tjerat nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe 

Zhvillim. Me Gruevskin u takuan përfaqësues dhe anëtarë të këshillit të VMRO DPMNE 

Kumanovë. Gruevski e përdori takimin për t’u takuar me qytetarët, prezantim mediatik në 

mediet lokale dhe paralajmërim të aktiviteteve vijuese për vitet e ardhshme. Në televizionin 

lokal K3 në emisionin “Intervistë” në kohëzgjatje prej 50 minutave ishte i pranishëm Vllatko 

Gjorqev, që në emisionin i prezantoi rezultatet e deritanishme të partisë dhe ka bërë 

paralajmërime për projektet e planifikuara të VMRO DPMNE-së. Në televizionet lokale K3 dhe 

KPlus ishte paraqitur edhe drejtimi i Nikolla Gruevskit, me rastin e parashtrimit të dorëheqjes. 

Kjo interviste është publikuar në gjitha portalet lokale. Në portalin lokal Plloshtar, por edhe në 

Fejsbuk faqen e portalit vazhdojnë kritikat ndaj LSDM-së dhe kryetarit Zoran Damjanovski, të 

cilët në mënyrë satirike e përqeshin pushtetin.  

Më 15.01.2016 (e premte), në orët e mëngjesit me fillim në orën 08.00 kryetari i komunës Kriva 

Pallankë, z. Arsenço Aleksovski ishte mysafir në televizionin K3 në emisionin e mëngjesit, në të 

cilën foli për projektet e realizuara, ato aktuale dhe projektet e ardhshme si dhe për 

manifestimi ne ardhshëm “Piftijada” që do të zhvillohet më 19 janar në festën e madhe 

krishtere Paraqitja e Krishtit-Vodici. Paraqitja e kryetarit më 12 në ditarin e K3 në të cilin i 

paralajmëroi projektet e planifikuara për vitin 2016.  Në televizionin lokal K3 në emisionin 

“Intervistë” në kohëzgjatje prej 50 minutave ishte i pranishëm Vllatko Gjorqev, që në emisionin 

i prezantoi rezultatet e deritanishme të partisë dhe ka bërë paralajmërime për projektet e 

planifikuara të VMRO DPMNE-së. Në televizionet lokale K3 dhe KPlus është paraqitur edhe 

drejtimi i Nikolla Gruevskit, me rastin e parashtrimit të dorëheqjes. 

Për kremtimin e Vodici, më 19.01.2016 (e martë) në orën 11.00 në pishinën e qytetit në Kratovë 

do të bëhet një kremtim i madh – hedhja e kryqit ortodoks me mbështetjen e kryetarit të 

Kratovës. Për qytetarin më fatlumë që do të kap kryqin, vijon shpërblim – televizor. Në 

televizionin lokal K3 në emisionin “Intervistë” në kohëzgjatje prej 50 minutave ishte i pranishëm 
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Vllatko Gjorqev, që në emisionin i prezantoi rezultatet e deritanishme të partisë dhe ka bërë 

paralajmërime për projektet e planifikuara të VMRO DPMNE-së. Në televizionet lokale K3 dhe 

KPlus ishte paraqitur edhe drejtimi i Nikolla Gruevskit, me rastin e parashtrimit të dorëheqjes. 

 
2. Rajoni i Vardarit (Veles, Kavadar, Çashka) 

 

• LSDM  

LSDM Veles në konferencë për shtyp akuzoi që një pjesë e punonjësve shëndetësor përdorin 

specializim në atë të Velesit, ndërsa punojnë në spitale tjera, me theks të veçantë mbi kryetarin 

e Këshillit të komunës së Velesit, që është nga radhët e VMRO DPMNE-së. Për momentin punon 

zyra kryesore e LSDM Veles. Anëtarët dhe simpatizuesit e degës LSDM Veles, pas deklaratës së 

kryeministrit për dorëheqjen e parashtruar, kanë festuar nëpër qytet.  

 

Dega LSDM Kavadar në konferencë për shtyp publikoi që në spitalin në Kavadar është kaos.  

Anëtarët dhe simpatizuesit kanë festuar nëpër qytet pas deklaratës së kryeministrit për 

dorëheqjen e parashtruar. 

 

 

• VMRO DPMNE  

 

Për momentin punon zyra kryesore e komitetit komunal të VMRO DPMNE Veles. Kryetari i 

komunës Veles, bashkë me kreun e Dioqezës së Vardarit dhe OJQ nga qyteti, për festën e 

krishtlindjeve, kanë shpërndarë pako të vitit të ri përdoruesve të Qendrës ditore për persona me 

nevoja të posaçme nga Velesi. Kryeministri Nikolla Gruevski firmosi marrëveshje me grupacionin 

indian BRG për investim në fabrikën e Velesit Porcellanka dhe paralajmëroi 1000 punësime të 

reja në Veles. Anëtarë të Unionit të Grave të VMRO DPMNE Veles, me rastin e festës së vitit të ri 

të vjetër kanë vizituar Qendrën ditore për persona me nevoja të posaçme dhe kanë shpërndarë 

pako. Për herë të parë kryetari Çadiev në profilin e tij të fejsbuk-ut iu drejtua qytetarëve për të 

sqaruar se ka problem me ndriçimin e rrugëve, që së shpejti do të rregullohet. Dega e VMRO 

DPMNE Veles ka reaguar në konferencën për shtyp të opozitës me arsyetim që LSDM-ja përhap 

të pavërteta sepse ju pengon në renovimin e spitalit në Veles dhe Jasenovë.  

Kryetari i komunës së Kavadarit Aleksandar Panov ka shpërndarë 70 pako sociale 70 familjeve 

përdorues të ndihmës sociale nga komuna, si donacion të disa marketeve të ndryshme dhe 

paralajmëroi që paralelisht me humanitarizmin në vitin 2016 komuna do të punojë në krijimin e 

vendeve të reja të punës dhe uljes së numrit të rasteve sociale. Gjithashtu, kryetari me rastin e 

festës Vasilica me kryetarin e Këshillit, këshilltar nga radhët e VMRO DPMNE dhe sekretarit të 

komunës, kanë qenë të pranishëm në zjarrin e madh në çerdhen për fëmijë Rada Poceva në 

Kavadar, gjatë të cilës kryetari iu ka dhënë çokollata fëmijëve.  
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• VMRO DPMNE  

Më 13.01.2016 në komunën Zrnovci është organizuar tribunë publike nga partia politike. Një 

pjesë e tribunës ishte transmetuar në televizionet lokale:  

-TV Koçanë (https://www.youtube.com/watch?v=gQJZfTZuz5I) и  

- Kanal 8 (https://www.youtube.com/watch?v=YttHMyUZWmc  prej 07:26 - 10:55), si dhe në 

televizionin rajonal TV Star (https://www.youtube.com/watch?v=wnck5C6cfKw). 

 

 

3. Rajoni Juglindor (Strumicë, Gjevgjeli, Bosillovë) 
 

 

• LSDM  

Forumi i grave i LSDM Strumicë në pritje të Vitit të ri të vjetër, më 13.01.2016 vizitoi Shoqatën e 

Personave Shurdh nga Strumica. Ajo/ai që morri monedhën, forumi i grave i ka dhënë një 

shpërblim prej 3.000.00 denarë. Në ngjarjen kanë marrë pjesë rreth 20 anëtarë të Shoqatës së 

Personave Shurdh (Strumicë). 

 

• VMRO DPMNE 

Më 12.10.2016 në Pallatin e Kulturës në Novo Sellë, VMRO DPMNE ka mbajtur një tribunë në 

sajë të projektit “Maqedonia ka nevojë për idenë tënde”. Në këtë ngjarje ka marrë pjesë ministri 

i shëndetësisë Nikolla Todorov, kryetari i komunës Bosillovë, Bllazho Velkov. Kanë marrë pjesë 

rreth 200 qytetarë. Në tribunën kishte 500 fletushka, 1 banderolë dhe një stendë. Novo Sella 

nuk bie nën komunën e Strumicës, por sërish gjendet në rajonin e Strumicës.  

 

Më 14.01.2016, drejtori i SHA për ekonomizim me hapësira banesore dhe afariste në Strumicë, 

Aleksandar Maxharov, i ka dhënë banesë një personi nga Strumica që bie në kategorinë e 

fëmijëve pa prindër.  

 

 

 

 

4. Rajoni Jugperëndimor (Strugë, Ohër, Makedonski Brod)  
 

• LSDM 

Ministri i Punëve të Brendshme z. Oliver Spasovski më 9 janar ka realizuar takime me qytetarët 

e f. Llukovë në hapësirat e ndërtesës komunale.  

Kryetari i partisë Zoran Zaev më 13 janar ishte në vizitë të karnavalit tradicional të Vevçanit. 

Ministri i Punëve të Brendshme z. Oliver Spasovski ka realizuar takime me qytetarë të komunës 
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së Ohrit në një lokal përreth Liqenit të Ohrit.  

 

 

 

5. Rajoni i Shkupit (Gazi Babë, Aerodrom, Qendër)  
 
 

• LSDM 

Të rinjtë e LSDM Aerodrom i vizituan qytetarët për ndotjen dhe prerjen e numrit të madh të 

drurëve në komunën Aerodrom si dhe qytetit të Shkupit. Për këtë qëllim nëpër bulevardin Jane 

Sandanski ishin vendosur mesazhe me përmbajtje për ngritjen e vetëdijes së qytetarëve si dhe 

ndalim të prerjes së drurëve në komunë dhe në qytetin.  

 

• VMRO DPMNE 

Komuna e Aerodromit tradicionalisht e mbështet Takimin e Miçurinit. Në sajë të kësaj janë 

zhvilluar festim i nxënësve nga ora 17.00 deri në orën 19.00, në të cilën për organizimin janë 

kyçur nënat e reja nga Miçurin dhe nxënësit e SHF “Bllazhe Koneski”. Të ftuarit e kremtimit të 

këtij viti janë kryetarët e qytetit të Shkupit dhe komunave Aerodrom dhe Kisella Vodë, Koce 

Trajanovski, Ivica Konevski dhe Biljana Beliçanec, si dhe persona tjerë të theksuar nga jeta 

politike dhe ekonomike në Republikën e Maqedonisë.  

 

UFR i degës Qendër të VMRO DPMNE ka dhuruar ushqim dhe rroba të ngrohta familjeve sociale 

në komunën Qendër.  

 

Në javën e tretë të janarit 2015 kanë vazhduar aktivitetet për monitorim të shpenzimeve të 

partive politike për marketing politik në procesin parazgjedhor dhe zgjedhor. Monitoruesit të 

ndarë në rajone i kanë vërejtur aktivitetet vijuese të partive politike:  

 
 
 

VMRO DPMNE 

1. Kongresi i 16-të i Unionit të Grave. Unioni i Grave i VMRO DPMNE më 24.01.2016 ka 
zhvilluar kongresin e 16 në Shkup (salla Jane Sandanski). Janë angazhuar së paku 60 
autobusë për transport të grave në brendinë e Shkupit (Strumicë 12, Shtip, 10, Prilep 
10, etj.) si dhe mjete tjera të transportimit. Sipas informacioneve të anëtarëve të 
VMRO në Shtip ju është thënë të sigurojnë pjesëmarrje të së paku 500 anëtareve.  
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    Transport i organizuar i anëtarëve të VMRO Prilep  

 

Shpenzimet për këtë aktivitet do të analizohen.     

 

2. Gjashtë persona për sigurim dhe të drejtë të përdorimit të automjeteve zyrtare dhe 
vozitës do të merr tani më ish kryeministri Nikolla Gruevski, sipas Ligjit për plotësim të 
Ligjit për Qeveri të Republikës së Maqedonisë.  

Aktivitete të përforcuar të VMRO DPMNE janë vërejtur gjatë gjithë javës së kaluar në më 

tepër qytete.    

3. Më 21.01.2016 në Shkup në hotelin Aleksandar Pallas është organizuar aktivitet 
partiak në të cilën kanë marrë pjesë gjithë kryetarët e VMRO DPMNE. Janë përdorur 
resurse nga komunat për praninë dhe mbledhja është zhvilluar gjatë orarit të punës.     

4. Në lagjet Aerodrom dhe Karposh janë mbajtur tribuna partiake.  
5. Janë përdorur mjete zyrtare gjatë vizitës së Nikolla Gruevskit dhe Spiro Ristevskit në 

hapjen e fushës për tenis në lagjen Babi, vizitën e universitetit “Goce Dellçev”, vizitës 
së objekteve në ndërtim dhe takim me qytetarët e Shtipit.  

6. Në mediet u paraqit informacioni që VMRO-DPMNE ka paguar 1.7 milion dollarë për 
lobim politik dhe mbështetje për propagandë.   

7. Në ueb faqen e VMRO-DPMNE nuk ka asnjë informacion për punët financiare të 
partisë.  
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LSDM 

 

Aktivitete në teren  

 

1. Në televizionin lokal TV Plus nga kjo javë do të bëhet transmetim i drejtpërdrejtë i 
seancave të Këshillit të Komunës së Kumanovës.  

2. Këshilltar i LSDM nga Velesi, publikoi informacion lidhur me adresa të rrejshme që 
gjenden në listën zgjedhore në fejsbuk profilin e tij.    

3. Dega partiake nga Kavadari njoftoi për zjarrfikës nga Kavadri që kanë qenë të 
punësuar dhe me letërnjoftime të falsifikuara kanë votuar në Kavadar por dhe në 
Shkup.   

 

BDI 

 

Aktivitete në teren 

1. Vendosja e përmendores së Isa Boletinit në sheshin Saraj, me mjetet e komunës dhe 
me praninë e liderit të BDI-së Ali Ahmeti dhe gjithë kreut partiak.       

 

 

LSDM 

 

Aktivitete në teren 

� Kryetari i komunës së Strumicës dhe kryetar i LSDM-së më 19.01.2016 kanë marrë pjesë 
në hedhjen e kryqit në Strumicë.   

� Radmilla Shekerinska, zëvendës kryetari i LSDM ka realizuar takim me banorë të Ohrit më 
19.01.2016  me rastin e kremtimit të festës Vodici.  

� Më 17.01.2016 është mbajtur kongresi i 7-të i PCER. Sekretari i përgjithshëm i LSDM-së 
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Oliver Spasovski dhe deputeti i LSDM-së nga Tetova, Stojko Paunovski kanë qenë të 
pranishëm në kongres.  

� Në televizionin lokal TV Plus nga kjo javë do të bëhet transmetim i drejtpërdrejtë të 
seancave të Këshillit të Komunës së Kumanovës. 

 

Medie, deklarata dhe konferenca për shtyp  

� Publikime nëpërmjet rrjetet sociale për takimin e fundit të LSDM-së, në të cilën Zoran 
Zaev publikoi vendimin të mos merr pjesë në zgjedhjet e 24 prillit.  

� Këshilltari i LSDM nga Velesi në fejsbuk profilin e tij publikoi informacione ku flitet që ka 
dyshime se në adresën e njëjtë me deputetin aktual të VMRO DPMNE-së nga Velesi, 
Gjorgji Koxhabashiev, jetojnë edhe gjashtë persona tjerë që gjenden edhe në listën 
zgjedhore.  

� LSDM Kavadar në fejsbuk profil shpërndau informacionin ku shkruan se zjarrfikës nga 
Kavadari që kanë qenë të punësuar pak para zgjedhjeve të fundit dhe me letërnjoftime të 
falsifikuar kanë votuar në Kavadar si dhe në Shkup.  
 

VMRO-DPMNE 

 

Aktivitete në teren 

� 22.01.2016 – vizitë e Nikolla Gruveskit dhe Spiro Ristovskit në hapjen e fushës së re të 
tenisit në lagjen Babi, vizitë të universitetit Goce Dellçev, vizitë të objekteve në ndërtim 
dhe takime me qytetarët e Shtipit.  

� Kryetari i komunës së Gjevgjelisë ka marrë pjesë në hedhjen e kryqit dhe personit që ka 
kapur kryqin i kanë dhuruar një televizor.  

� Më 18 janar VMRO-DPMNE dega Strugë ka deklaruar që: Më 31.01.2016 do të mbahen 
zgjidhje për kryetarë të bashkësive lokale (50 afishe për promovim) 

� Kryetari i Manastirit Taleski ka zhvilluar takim me kryetarët e Bashkësive Urbane.         
� Hapja e biogas qendrës të ZK Pellagonia – të pranishëm kanë qenë kryetari i komunës 

Novaci, ministri i MBPEU të RM-së, z. Cvetkov, kryetari i Manastirit dhe ambasadori i 
SHBA-ve, z. Bejli.      

� Më 19.01.2016 lideri i VMRO DPMNE, Nikolla Gruevski për festën Vodici ishte në 
Gostivar. Ai ka marrë pjesë me rastin e hedhjes së Kryqit të Shenjtë në ujin e Vardarit. 
Kryqin e kapi Goran Bozhinovski. Ai kishte marrë një dhuratë nga Nikolla Gruevski, një 
ikone dhe lap-top kompjuter.         

� Konferenca vjetore e Unionit të Grave të VMRO-DPMNE që u zhvilluar më 24.01.2016 në 
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Qendrën Sportive Jane Sandanski.  
� Pivtijadë e organizuar nga kryetari z. Arsenco Aleksovski. Dhurata për personat që kanë 

kapur kryqin dhe koktej për pjesëmarrësit. Manifestimi është financuar nga komuna e 
Kriva Pallankës që sipas programit për vitin 2016 ka ndarë 110.000.00 denarë. Pjesa tjetër 
është mbuluar nga donatorë dhe kisha Shën Dimitrij.  

� Personi që kapi kryqin nga kryetari i Kratovës për dhuratë fitoi një televizor.  
� Si pjesë e fushatës “Maqedonia ka nevojë për idenë tënde” VMRO DPMNE ka organizuar 

tribuna në Aerodrom dhe Karposh.  
 

Medie, deklarata dhe konferenca për shtyp 

� Gruevski paralajmëroi ndërtimin e bibliotekës së re në Veles.  
� Kryetari i VMRO DPMNE, Nikolla Gruevski, në ngjarje partiake të zhvilluar në Shkup, 

paralajmëroi hapjen e bibliotekave dhe zonave fitnes 2017 në Strumicë. Deklarata është 
transmetuar në gjitha TV kanalet kombëtare dhe në 3 kanale lokale.  

� Kryetari i komunës Novaci ka pasur një deklaratë për televizionin MEGA në lidhje me 
ngrohjen lidhur me REK Bitola dhe rëndësinë për Novaci dhe Manastir.  

� Koordinatori i komitetit komunal të VMRO DPMNE – Koçanë ka dhënë një deklaratë që 
është transmetuar në televizionin lokal Star dhe televizionin lokal Koçanë.  
 

Aktivitete tjera    

� Më 19.01.2016 anëtarët e UFR e VMRO DPMNE kanë dhënë çaj të ngrohtë për qytetarët e 
Shtipit dhe Novo Sellë.   

� Union i grave të VMRO DPMNE nga Kratova ka dhuruar veshmbathje që do të synohet 
për familjet me shumë fëmijë.    
 
 

BDI  

Aktivitete në teren 

� Vendosja e përmendores së Isa Boletinit në sheshin Saraj, me mjetet e komunës dhe me 
praninë e liderit të BDI-së Ali Ahmeti dhe gjithë kreut partiak. 

� Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikim Hapësinor Nurhan Izairi më 22.01.2016 ka 
vizituar komunën Prilep dhe ka realizuar një takim me kryetarin Marjan Risteski.  
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Press cliping  

21.01.16 

Kryetari i VMRO-DPMNE Nikola Gruevski mbajti takim pune ku u shqyrtua zbatimi i projektit 

“Blej shtëpi për të rinj”. Pjesa më e madhe e kryetarëve të komunave në Maqedoni morën 

pjesë në takim, sikur edhe ministri për transport dhe lidhje Vlado Misajlovski, ministri i 

financave Zoran Stavrevski, drejtori i ARS Marjan Spaseski.  

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë këtë pasdite, në seancën e 87 dh përkrahje për versionin 

e parë të Propozim ligjit për zona të lira shëndetësore.  

Analistët ekonomik kërkojnë mekanizëm me të cilin do mund të kontrollohet shpenzimi i 

parave të buxhetit në periudhën parazgjedhore. 

 

20.01.16 

Për vetëm dy javë Qeveria është futur në borxh tek bankat vendore për 22 milionë euro më 

shumë nga shuma e planifikuar. 

Lideri i VMRO-DPMNE Nikola Gruevski sot paralajmëroi pesë projekte te reja për të rinjtë. 

 

18.01.16 

Gjashtë persona për sigurim dhe të drejtë për përdorim të një automjeti zyrtar dhe vozitës do 

të fiton tani më ish kryeministri Nikola Gruevski, sipas Ligjit për plotësim të Ligjit për Qeveri 

të Republikës së Maqedonisë.   

 

17.01.16 

Fondi për sigurim pensional dhe invalidor papritmas shlyu borxhin prej 11,3 milionë euro ndaj 

fondeve private pensional, por ende nuk ka dorëzuar informatat shtesë tek ministria për 

punë dhe politika sociale. 
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Në javën e katërt të janarit të vitit 2015 vazhduan aktivitetet për monitorim të shpenzimeve të 

partive politike në marketing politik në procesin parazgjedhor dhe zgjedhor. Monitoruesit e 

ndarë sipas rajoneve vërejtën këto aktivitete të partive politike:  

 

VMRO DPMNE  
 
Aktivitete në teren  
 

1. Ministri për financa Zoran Stavrevski dhe drejtori i ZZHIT, Viktor Mizo, nënshkruan 
marrëveshjen me drejtorin e “Johnson controls” për hapjen e fabrikës së re në 
Strumicë, në prani të Emil Dimitriev dhe kryetarit të VMRO-DPMNE Nikola Gruevski. 
Ngjarja u emitua në të gjitha stacionet kombëtare televizive, si dhe në stacionet 
televizive lokale dhe internet portalet.  

2. Zëvendës ministri për arsim, Spiro Ristovski dhe kryetari i komunës së Gjevgjelisë Ivan 
Frangov ishin të pranishëm në hapjen e shkollës së re në fshatin Kovanc, në komunën 
e Gjevgjelisë më 28.01.2016.  

3. VMRO-DPMNE tërë javën promovuan projektin “Maqedonisë i duhet ideja jote” në 
disa qytete: Kërçovë, Mesheishta, Vevçanë dhe Makedonski Brod në prani të anëtarëve 
të Këshillit ekzekutiv të VMRO-DPMNE Antonio Miloshoski dhe me kryetarët e 
komunave të lartpërmendura. Ky projekt gjithashtu u promovua nga anëtarët e VMRO-
DPMNE në Kriva Pallankë, Veles (UFR), dhe gjithashtu edhe në Prilep dhe Veles. Në 
disa ngjarje u vërejt përdorimi i resurseve publike për qëllime partiake, p.sh. në Shtip, 
mitingu u mbajt në Sallën e madhe të Komunës dhe të gjithë mysafirët e pranishëm 
erdhën me makina zyrtare.  

 

 
Fotografia 1. Mbledhje e qytetarëve në Prilep në promocion të projektit “Maqedonisë i duhet 

ideja jote”. 
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LSDM  
 
 
Aktivitete në teren  

 
4. Frosina Remenski, ministrja teknike për punë dhe politikë sociale kishte takim me 

të rinjtë në Strugë në kafe bar Leone. Ditën e njëjtë ajo u takua me grup qytetarësh 
në Lozhani në Shtëpinë e kulturës dhe në Drasllajca në kishën Presveta Bogorodica.  

5. Anëtarë të LSDM vizituan më shumë komuna në vend,kryetari i partisë Zoran Zaev i 
vizitoi komunat Gazi Baba dhe Haraçinë, Kire Naumov, nënkryetari i Komitetit për 
financa dhe zëvendës ministër i financave, i shoqëruar nga Cvetanka Laskova, 
kryetare e Forumit të grave të LSDM dhe Viktor Petrushevski, anëtar i Këshillit 
ekzekutiv i LSDM kishin vizita në Leshok, Dobroshte, Glozhe, Neproshten dhe 
Tearcë, kurse Radmila Shekerinska, zëvendëskryetare e artisë vizitoi komunën e 
Kriva Pallankës. 

 

 
 

Fotografia nr. 2 Takim i Zoran Zaevit me qytetarët në komunën Gazi Baba. 
 
 
PDSH 
 
Aktivitete në teren  
� Tetovë – Kryesia qendrore e PDSH mbajti Sesion në përmbajtje të vazhduar me pjesëmarrje 

të kryetarëve të gjitha degëve që zgjodhën kryetarin e Shtabit Qendror të PDSH, z. Azem 

Sadiku.  
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Press cliping 
 

Kryetari i komunës Gjorçe Petrov, Sokol Mitrovski ka dhënë pesë vendime për ndihmë financiare  

të njëhershme në shumë prej 5.000,00 denarë për të sapolindur në territorin e komunës.  

 

28.01.2016 

Ndërtimi i 150 terreneve të reja për basket, mundësimi i bursave për studime postdiplomike 

dhe të doktoraturës në universitetet shtetërore nën kushte të volitshme për studentë nga 

familje me të ardhura më të ulëta, rindërtim gjithëpërfshirës dhe adaptim i BUK “Shën Kliment 

Ohridski”, ndërtim i një salle të re multifunksionale për lexim dhe sallë të re amë për kurorëzim, 

janë pesë projektet që sot ka promovuar kryetari i VMRO-DPMNE Nikola Gruevski, në praninë e 

kryeministrit për zbatim të zgjedhjeve Emil Dimitriev, ministrat qeveritarë dhe përfaqësues të 

institucioneve shtetërore. 

 

28.01.2016 

Unioni i forcave të reja të VMRO-DPMNE mbajti tribunë në Shtip, ku në takime të drejtpërdrejta 

me të rinjtë, përveç prezantimit të projekteve të reja kyçe të parapara për studentët dhe të 

rinjtë, mblodhi edhe ide. Tribuni ishe me moton” Maqedonia për të rinjtë, të rinjtë për 

Maqedoninë” dhe u mbajt në prani të një numri të madh të të rinjve prej Shtipi. 

 

27.01.2016 

Pas procesit të rindërtimit dhe renovimit të stacionit më të madh hekurudhor në Shkup, shteti 

është drejtuar edhe kah stacionet më të vogla hekurudhore. Në bashkëpunim me BE, mbi 2 

milionë euro investohen për rindërtimin e plotë të stacioneve: Veles, Gradsko, Demir Kapija, 

Tabanovce, Prilep, Bogomila, Çashka, Manastir dhe Gjevgjeli. 

 

 

 

27.01.2016 

Kryetari i LSDM, Zoran Zaev ishte në vizitë në më shumë pjesë të komunës Gazi Baba dhe në 

Haraçinë,  i shoqëruar nga anëtarja e Këshillit ekzekutiv të LSDM, Tanja Kovaçev dhe kryetari i 

Këshillit mbikëqyrës i LSDM, Miroslav Vuiq.   

 

 

 

27.01.2016 

Zëvendës kryetarja e LSDM-së, Radmila Shekerinska kishte takim me qytetarët e Kriva Pallankës.  
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26.01.2017 

Kire Naumov, kryetar i Komisionit për financa të LSDM dhe zëvendës ministër shtesë për 

financa, i shoqëruar nga Cvetanka Laskova, kryetare e Forumit të grave të LSDM dhe Viktor 

Petrushevski, anëtarë i Këshillit ekzekutiv të LSDM në vizitë tek banorët në Leshok, Dobroshtë, 

Glogjë, Neproshten dhe Tearcë. 

 

 

25.01.2015 

Nënkryetari i LSDM Damjan Mançevski, së bashku me anëtarët e Këshillit ekzekutiv të partisë 

Tanja Kovaçev dhe Spase Gligorov dje realizuan takime me qytetarët në vendet Pobozhje, 

Kuçevishte i Glluvo.   

Nisi renovimi i fasadës së pallatit ASNOM  në qendrën e qytetit.  

Shpallje për shitje të shtëpisë së oficerëve në Manastir.  Në shpalljen shkruan se shitet objekt 

në rrugën “Marshall Tito" në Manastir, PK nr. 16702/1, objekte të ish Shtëpisë së oficerëve në 

Manastir, me sipërfaqe prej 1.970 m² dhe vlerë të përcaktuar prej 55.608.730,50 denarë. Ky 

është çmimi fillestar për ankandin publik elektronik që do të mbahet më 19 shkurt 2016. 

Do të ndërtohet unazë e re në Qendër, Shkup. Këtë javë punëtorët nisën me shembjen e 

barakave në rrugën “Jordan Mijalkov”, ku deri në do kohë ishte vendosur Byroja për ekspertizë 
gjyqësore. Në këtë lokacion do të ndërtohet unaza e re.  

 

28.01.2016 

Qeveria do të ndan 750. 000 euro për shtigje pranë liqenit të Prespës.  

Shtegu më i gjatë do të nis prej Pretori, nëpër Sllivnicë deri në Krani në gjatësi prej 4 km, e dyta 

do të mbulon një kilometër në Stenje, dhe e treta do të jetë në bregun e Dolno Dupeni. Për 

zhvillim të turizmit në rajonin e Prespës, qeveria do të ndan 46 milionë denarë shtesë nga 

buxheti, me të cilat në tetë muajt e ardhshëm do të ndërtohen shtigjet për ecje-çiklizëm në 

bregun e liqenit të Prespës, në gjatësi prej 5,2 km me pajisje urbane dhe përmbajtje kopshtore.  

 

 

27.01.2016 

RTM me buxhet prej 21 milionë euro.  

Një e treta e parave planifikohet të harxhohet për rroga dhe kompensim për largim nga puna të 

të punësuarve, kurse tjetra për pjesën programike dhe furnizim me teknikë. Radio televizioni 

maqedonas këtë vit do të ketë në dispozicion buxhet prej 21 milionë euro, gjegjësisht saktë  

1.291.700.000 denarë.  
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26.01.2016 

Qyteti i Shkupi planifikon të furnizohet me mobilie dhe pajisje për administratën, për çfarë 

vlerësohet se do të shpenzohen jo më shumë se 13.000 euro. 

 

 

22.01.2016 

Qyteti i Shkupi ka blerë makinë elektrike për udhëtim (elektromakinë) për nevojat e 

administratës qytetare. Për blerjen e kësaj makine qyteti i Shkupit ka shpenzuar diku rreth 1,8 

milionë denarë përfshirë TVSH-në. Makina është blerë nga firma “ka-dis” SHPK Shkup. 
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28.01.2016, Publikim i paguar politik në Fejsbuk nga dy anëtarë të LSDM:  
 
 

 
Fotografia nr. 1 

 

 

 

 
Fotografia nr. 2 
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8.  KORRESPODENCA (FOLLOW UP) 
 

Në dy muajt e fundit ekipet e TIM dhe QAE kanë realizuar korrespondencë zyrtare dhe jozyrtare 

me të gjitha institucionet e prekura në procesin e monitorimit.  

Institucionet që i kemi kontaktuar kanë obligimin ligjor që t’ju përgjigjen pyetjeve tona për qasje 

ndaj informatave me karakter publik. Në muajt nëntor dhe dhjetor dërguam 38 KQPKP tek 

institucionet përkatëse (ministri, komuna, agjenci), prej të cilave kemi 29 përgjigje, kurse nga 7 

të tjerë vazhdojmë të presim përgjigje (edhe pse ka kaluar afati), kurse nga 2 institucione aspak 

nuk kemi pranuar përgjigje.  

Në muajin janar kemi dërguar 63 letra të tilla (që kanë të bëjnë me bashkëpunim, njoftim për 

punën tonë, KQIKP), përgjigje pranuam prej 6 institucioneve, duke marr parasysh se ende nuk ka 

kaluar afati për tu përgjigjur. Organizata lokale dërguan 42 kërkesa, kurse prej tyre vetëm 1 ka 

përgjigje.  

 
 

9. PRES KONFERENCA DHE DEKLARATA PËR MEDIET   
 
Në muajin e kaluar (janar) kishim një pres konferencë për gazetarë dhe një deklaratë për 

mediet:  

• Pres konferenca për mediet u mbajt më 14.01.2016 në hapësirat e Transparency 

International Macedonia. Përfaqësues i Transparency International Macedonia ishte prof. 

D-r Slagjana Taseva, kurse prej QAE z. Marjan Nikolov. Në preskonferencë mediet u 

informuan për nismën, metodologjinë e pranuar, organizatat lokale partnere  dhe 

qëllimet e projektit “Monitorim i shpenzimeve të buxhetit të partive politike në 

periudhën parazgjedhore dhe zgjedhore”. 

• Prof. D-r Slagjana Taseva kishte deklaratë për televizionin Tellma mbi keqpërdorimin e 

resurseve publike për qëllime politike.  

 

 

10. AKTIVITETE TË MËTUTJESHME   
 

Në periudhën e ardhshme përveç aktiviteteve të zakonshme në procesin e monitorimit, 

Transparency International Мacedonia dhe QAE do të mbajnë trajnim  njëditor për projektin 

“Monitorim i shpenzimeve të buxhetit të partive politike në periudhën parazgjedhore dhe 

zgjedhore dhe financim politik” përfaqësuesve të organizatave qytetare, anëtarëve të 

“Platformës për luftë kundër korrupsionit”. Trajnimi do të mbahet në Hotel Arka më 10.02.2016.  


