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PËRMBLEDHJE  
 

Gjatë muajit mars 2016, muajit të tretë prej monitorimit të shpenzimeve të partive 

politike, Transparensi Interneshënëll Maqedoni (TI-M) dhe partitë lokale kanë pasur 

dinamikë të madhe të shpenzimeve të partive politike. Partitë e mëdha politike LSDM, 

VMRO-DPMNE dhe BDI zbatojnë kampanjën e tyre në mënyrë të vazhdueshme. Partitë e 

vogla politike gjithashtu kanë rritur aktivitete e tyre: GROM, BESA, PDSH, LEVICA dhe etj. 

Në këtë raport ju prezantojmë aktivitetet që i kemi vërejtur në rajonet ku kryhet 

monitorimi.  

TI-Maqedoni nisi fushatën “Paraqitni shpenzimin e partive politike në periudhën 

parazgjedhore” në disa internet portale (ueb faqen e TI-M dhe mediat tjera).  

Aktivistët partiak vazhduan aktivitetet e tyre në vend, duke vazhduar praktikën e 

përzierjes së aktiviteteve qeveritare me ato partiake. Numri i shtabeve lokale partiake 

është rritur, si dhe programi i paguar politik që me ligj është e ndaluar në periudhën 

parazgjedhore.  

TI Maqedoni së bashku me përfaqësuesit e organizatave tjera qytetare të përfshira në 

monitorimin e aktiviteteve të lidhura me zgjedhjet morën pjesë në takimin e organizuar 

nga ana e Prokurorit publik të Republikës së Maqedonisë, duke prezantuar Komisionin e 

ri për monitorim të parregullsive zgjedhore, në dispozicion në izbori@jorm.gov.mk. 

Korrespodenca me pushtetin lokal dh qendror është intensifikuar. 82 letra për KIKP janë 

dërguar tek institucionet dhe 34 prej tyre kanë pasur përgjigje. Sa i përket shpenzimeve 

buxhetore, për 35% të numrit të përgjithshëm të shpenzimeve të evidentuara, ende nuk 

ka informata të qarta dhe konkrete. Vetëm 7% nga harxhimet e evidentuara, me 

informata minimale gjenden / janë planifikuar brenda ndonjë strategjie të caktuar të 

komunës, kurse për 28 % nuk ka informata të qarta dhe gjithëpërfshirëse.  

Në këtë periudhë kemi mbajtur një pres konferencë më 16.03.2016 dhe një deklaratë 

për mediet.  
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1. OSBE – ORGANIZATA PËR INSTITUCIONE DEMOKRATIKE DHE TË DREJTA 
NJERËZORE (ODHIR) – MISIONI PËR MONITORIM TË ZGJEDHJEVE   

 
 

Zyra e OSBE-së për institucione demokratike dhe të drejta njerëzore (ODIHR) sot 

zyrtarisht nis Misionin monitorues për zgjedhje (MMZ) për zgjedhjet e parakohshme 

parlamentare në Republikën e Maqedonisë, të caktuara për 5 qershor. Themelimi i 

Misionit është me ftesë të pushtetit qeveritar. (Aneksi 1: fotografia 1). 

 

 

2. REZULTATE TË PËRGJITHSHME  
 

 

2.1 TAKIME ME QYTETARËT  
 

Përfaqësuesit e tre partive më të mëdha (LSDM, VMRO-DPMNE dhe BDI) vazhdimisht 

punojnë në teren, vizitojnë qytete dhe fshatra, kanë takime me qytetarët, anëtarët e 

partive, simpatizuesit dhe përkrahësit. Delegacionet janë të përbëra prej personave 

zyrtarë të partive të përkrahur me përfaqësues Qeveritar. Takimet zakonisht mbahen në 

vende të hapura, por shpesh edhe në kafe-baret lokale ose shtabet e partive politike.  

Anëtarët e partive, nënkryetarët ose ministrat promovojnë projektet qeveritare, duke i 

vizituar komunat, në tribuna me qytetarët, kryesisht anëtarë ose përkrahës të tyre 

promovojnë projektet qeveritare.   

E rëndësishme është të theksohet se këto aktivitete, që përfshijnë ministrat dhe 

anëtarët e qeverisë janë të prezantuara si aktivitete partiake dhe shpallen në media dhe 

internet faqet zyrtare: përzierja e aktiviteteve të qeverisë me aktivitete partiake.  

 

2.2 MITINGJE DHE PROTESTA   
 

 

Në muajin mars vërejtëm dy mbledhje të mëdha popullore të organizuar nga LSDM dhe 

VMRO-DPMNE në Ohër, me rastin e 8 marsit – ditës ndërkombëtare të gruas (Aneksi 1: 

fotografia 2).  

 

 

 

 



   

 

 

5 

 

 

Për këtë miting është siguruar transport me autobusë për anëtarët dhe përkrahësit e 

partive politike prej qyteteve tjera në vend. Në mitingun e LSDM janë vërejtur më 

shumë se 5000 të pranishëm dhe mbi 80 autobusë. Si pjesë e monitorimit të kësaj 

ngjarjeje, vëzhguesit tonë vërejtën harxhim të: materialit reklamues, skenës, zërim, 

video-bim, marrje me qira e hapësirës publike, etj.  

Më 16 mars kishte protesta para Gjykatës kushtetuese, të organizuar nga organizatat 

qytetare me përkrahje të LSDM-së, kundër vendimit të Gjykatës kushtetuese për Ligjin 

për falje të dënimeve. Njëkohësisht, partia politike GROM organizoi kontra-protest me 

përkrahje të partisë politike VMRO-DPMNE, duke përkrahur Vendimin e Gjykatës 

kushtetuese. Në këto ngjarje janë vërejtur shpenzim të materialit promovuese (flamuj, 

bexha), zërim, tenda, sandviçë dhe etj. (Aneksi 1: Fotografi 3,4 и 5).  

  

 

 

2.3 ZYRA LOKALE TË SAPO HAPURA  (SHTABE)  
 

Në këtë periudhë kemi vërejtur disa zyra lokale të sapo hapura  (shtabe) të partive 

politike nëpër Republikën e Maqedonisë. Shtabet zakonisht janë hapur nga partitë më të 

mëdha politike VMRO-DPMNE dhe LSDM. Gjegjësisht, VMRO-DPMNE ka hapur 190 zyra 

të reja kurse LSDM 60, vetëm në 24 komunat që vëzhgohen.  

 

2.4 PREZANTIMI I PROGRAMEVE PARTIAKE   
 
Partitë politike LSDM dhe BDI para do kohe nisën me prezantimin e Programeve 

zgjedhore, kurse VMRO-DPMNE prezantoi “Llogaridhënien” për punën e tyre në 10 vitet 

e kaluara. Të gjithë ngjarjet u mbajtën në hapësira të marra me qira: BDI – Salla 

diplomatike e Panairit të Shkupit (Aneksi 1: fotografia 6), LSDM- Pallati i kulturës “Trajko 

Prokopiev” në Kumanovë (Aneksi 1: fotografia 7) dhe VMRO-DPMNE në qendrën 

sportive “Jane Sandanski” në Shkup. Për prezantim të “Llogaridhënies” të 

VMRO-DPMNE, vërejtëm shpenzime për transportin e organizuar të anëtarëve partiak 

përkrahës nga tërë vendi (më shumë se 70 autobusë).  

 

 

 

 

 



   

 

 

6 

 

 

2.5 INTERNET PROMOCION I PAGUAR   
 
Internet promocioni i partive politike vazhdon. Mendojmë se për këtë ka dy shkaqe:             

a) Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele nuk i kontrollon Internet 

mediat; b) Rrjetet sociale janë shndërruar në vend qendror për promovim të aktiviteteve 

partiake. Me fjalë tjera, secila informatë e lidhur me aktivitetet politike publikohet në 

rrjetet sociale. Liderët e marketingut të paguar në rrjetet sociale janë partitë e mëdha 

politike: VMRO-DPMNE dhe LSDM (Aneksi 1: fotografia 9 dhe 10).  
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2.6 AKTIVITETET E PARTIVE MË TË VOGLA POLITIKE  
 

Partitë më të vogla politike bëhen më aktive. Në këtë periudhë kemi vërejtur: hapjen e 

shtabit të partisë së re politike LEVICA në Strumicë; disa aktivitete të partisë politike 

GROM (protesta, aktivitete humanitare, dhënien e dhuratave me rastin e Ditës 

ndërkombëtare të gruas – Tetë marsi); BESA – Lëvizja për reforma vazhdimisht shpall 

njoftime për mediat, duke theksuar problemet e qytetarëve dhe duke kritikuar partitë e 

mëdha politike dhe aktivitetet e tyre.  

 

 

3. KORRESPONDENCA  
 
Ekipet tona ndjekin aktivitetet me kërkesa me shkrim ndaj institucioneve relevante që të 

sigurojnë informata për shpenzimet e mundshme buxhetore. Ju prezantojmë letrat KIKP 

dhe përgjigjet përkatëse në tabelën më poshtë, ku është dhënë edhe përshkrim i 

ngjarjes, shkresa – kërkesa dhe komenti, me shpjegim të shpenzimeve buxhetore. 

Shënim: Në tabelën me letrat nga muaji mars, janë dërguar 82 kërkesa dhe ka 34 

përgjigje (Aneksi 2).   

 
 

4. KONFERENCA SHTYPI  
 
Më 16.03.2016 Transparensi Interneshënëll Maqedoni dhe QAE mbajtën konferencë 

shtypi ku prezantuan rezultatet e projektit “Monitorim i shpenzimeve të buxheteve dhe 

partive politike në periudhën parazgjedhore dhe zgjedhore” në hapësirat e TI-Maqedoni, 

duke i thekuar shpenzimet e partive politike dhe reklamimin në rrjetet sociale.  

 

5. Promocioni i aktiviteteve të projektit  
 

Në muajin mars të vitit 2016, TI-M dhe QAE nisën internet fushatën: “Paraqitni 

shpenzime të partive politike në periudhën parazgjedhore” në disa internet portale 

(slobodenpecat.mk, a1on.mk, plusinfo.mk, mkd.mk, portalb.mk, focus.mk, libertas.mk) 

dhe Fejsbuk.  
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6. KËRKESA ME SHKRIM  
 

Më 23.03.2016 TI-Maqedoni dërgoi kërkesë me shkrim tek Agjencia për shërbime 

mediatike audio dhe audiovizuele, që të rishikojnë pozitën e tyre mbi pamundësinë që të 

ndjekin promocionin partiak të partive politike në periudhën parazgjedhore dhe 

zgjedhore në internet (Aneksi 3).  
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7. MONITORIM I SHPENZIMEVE BUXHETORE                                                
NË PERIUDHËN PARAZGJEDHORE DHE ZGJEDHORE  

 

 

7.1. Pushteti qendror 
 

Monitorim i treguesve për ndjekjen e shpenzimeve buxhetore në nivel qendror  
 

� Realizimi kumullativ i deficitit buxhetor deri në muajin shkurt të vitit 2016 ka 

qenë 23,5% (gati se 1/4 nga shuma e paraparë vjetore), që paraqet gati 6,8 p.p. 

realizim më të madh nga realizimi i barabartë i pritur (16,66%). Vetëm në muajin 

shkurt realizimi mujor i deficitit buxhetor është 15% të larta. 
 

� Deri në muajin shkurt realizimi kumullativ i paragrafit buxhetor regjistra 

shtetëror është 19,25% nga buxheti gjithsej i planifikuar për vitin, që është për 

2,5 p.p. më shumë krahasuar me realizimin e barabartë prej 16,66% për dy muajt 

e parë.   

 

� Të dalat kapitale gjithsej deri në shkurt të vitit 2016 kanë realizim modest prej 

6,3%, që është shumë larg (gati se për 10 p.p. realizim më të ulët) nën realizimin 

e barabartë mujor që është 16,66%. 

 

� Shkalla kumullative e realizimit të të dalave për ndihmë sociale deri në shkurt 

është 13% %, dhe është gati se 3,5 p.p. nën realizimin e barabartë mujor 

(kumullativ) prej 16,66%.  

 

� Tatimet e përgjithshme deri në muajin shkurt të vitit 2016 kanë gjithsej realizim 

prej 14,7%, që është për gati se 2 p.p. më pak prej 16,66% të barabarta, nëse 

paragrafi buxhetor do të ishte realizuar në mënyrë të barabartë në nivel mujor 

gjatë vitit.  

 

� Realizimi total i të ardhurave prej Tatimeve administrative dhe gjobave deri në 

muajin shkurt (edhe pse e rritur krahasuar me janarin) është 12,6%, që paraqet 

realizim më të ulët për 4 p.p. nëse buxheti do ishte realizuar në mënyrë të 

barabartë për këtë paragraf gjatë vitit.  
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Shpallje publike në ueb faqet e Qeverisë dhe përdoruesve të zgjedhur buxhetor  
 

� Mund të vërehet se përskaj numrit të vogël të shpalljeve tek përdoruesit 

buxhetor edhe përmbajtja e shpalljeve është me të mëdha modeste cilësore dhe 

sasiore – gjegjësisht tek të gjitha institucionet e monitoruara (tek ato që kanë 

çfarëdo lloj shpalljeje) përqindja e informatave të shpallura është shumë e ulët.  

 

� Vetëm 26% nga shpalljet e përgjithshme të Qeverisë së RM-së (e cila ka më së 

shumti - 65 shpallje) përmbajnë të dhëna financiare për investimet e 

bëra/planifikuara ose për shpalljet ku paralajmërohet për investim të ri.  

� Vetëm 9% nga gjithsej shpalljet e të gjitha përdoruesve buxhetor përmbajnë 

elaborat analitik të aktiviteteve të planifikuara/realizuara. 

 

� Pjesë modeste e të gjitha përdoruesve 

buxhetor (rreth 11%) përfshijnë 

informata për burimin e mjeteve, si dhe 

programet/strategjitë/planet në bazë të 

cilëve paralajmërojnë ose realizojnë 

projektin e shpallur. 

 

� Vetëm 4 shpallje të Qeverisë së RM dhe 2 

të Ministrisë për financa përmbajnë 

çfarëdo analitikë të shpalljeve, kurse 

përdoruesit tjerë buxhetor në shpalljet e tyre nuk kanë të dhëna thelbësore për 

aktivitetet e paralajmëruara.  

 

� Pjesa më e madhe e shpalljeve të të gjitha ueb faqeve të monitoruara kanë të 

bëjnë me vizita, takime, konferenca të përfaqësuesve qeveritar që i kanë pasur 

në periudhën raportuese.  
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� Nga monitorimi i strukturës -  targetit të shpalljeve të përdoruesve kyç buxhetor 

shihet se qëllimi kryesor kanë qenë: të rinjtë dhe të papunësuarit. 

 

� Ministria për transport dhe lidhje ose Ministria e ekonomisë nuk kanë asnjë lloj 

shpalljeje. Kurse Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore si edhe Ministria për 

bujqësi, pylltari dhe ekonomi të ujit kanë vetëm nga një shpallje e cila nuk 

përmban të dhëna financiare ose burim të mjeteve.  
 

Përvoja nga kërkesat për qasje ndaj informatave me karakter publik - KQIKP 
� Brenda periudhës së monitorimit 01.12.2015-30.03.2016 deri tek pushteti qendror 

janë dorëzuar 21 kërkesa për qasje ndaj informatave me karakter publik për 17 

shpenzime të evidentuara1. Nga ato: në afatin e paraparë me ligj prej 30 ditë, 

përgjigje me kohë janë pranuar për gjithsej 12 kërkesa, për 2 kërkesa përgjigja 

është pranuar pas afatit të përcaktuar me ligj, kurse për 5 kërkesa pritet përgjigja 

brenda afatit të paraparë me ligj, derisa për 2 kërkesa aspak nuk ka pasur përgjigje. 

 

  

� Një prej kërkesave pa përgjigje është dorëzuar tek Ministria për financa në lidhje me 

projektin “Blej shtëpi për të rinjtë”, pas kontrollit paraprak të ueb faqeve zyrtare të 

Ministrisë për financa dhe Qeverise së RM-së për projektin, nuk janë gjetur 

informata dhe të dhëna në strategji të përshtatshme, program të qeverisë 

gjegjësisht të ministrisë si dhe program buxhetor. Ky ishte shkaku pse u dërgua 

KQIKP zyrtare, ku edhe 2 muaj pas afatit të paraparë me ligj ende nuk kemi 

pranuar përgjigje. 

 

 

 

                                                      
1
 Për pjesë të shpenzimeve janë dërguar ka 2 kërkesa për qasje ndaj informatave me karakter publik pasi që nga shpallja nuk mund 

të përcaktohet burimi i informatave  
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� Nga gjithsej 14 përgjigje të pranuara (12 brenda afatit të paraparë me ligj dhe 2 me 

vonesë) të KQIKP: për 3 kërkesa kemi pranuar përgjigje të plotë;  për 2 kërkesa 

kemi pranuar përgjigje konkrete vetëm për një pjesë të pyetjes; kurse për 3 pyetje 

është pranuar përgjigje e paqartë dhe e pjesshme. Për 6 kërkesa që janë dërguar 

tek Qeveria e RM-së si burim i informatave, kemi pranuar përgjigje me ridrejtim të 

kërkesës tek institucione tjera shtetërore.  

�  

� Për gjithsej 8 shpallje që kanë pasur të bëjnë me shpenzime të buxhetit qendror 

janë pranuar përgjigje për KQIKP. Për të gjitha 8 shpenzime janë kërkuar informata 

nëse shpenzimet janë paraparë me ndonjë strategji, sipas cilit program realizohen 

dhe nëse janë paraparë në programin buxhetor. Nga përgjigja u përfundua se prej 

këtyre 8 shpenzimeve – 5 janë të planifikuara në të gjitha 3 dokumentet, kurse për 

3 nuk ka pasur përgjigje konkrete ose ka pasur përgjigje të pjesshme.   

 
 
7.2 Monitorimi i shpenzimeve në nivel të pushtetit lokal 
 

Në këtë periudhë raportuese janë evidentuar gjithsej të gjitha shpenzimet në nivel 
lokal, nga fillimi i monitorimit 01.01.2016.  
 
� Prej 01.01.2016-31.03.2016 janë vërejtur gjithsej 243 shpenzime kapitale dhe 

operative të buxhetit në 24 komunat, ku pastaj është vepruar me mbledhje shtesë 

të informatave/të dhënave me të cilat kanë të bëjnë. 

 

� Nga të dhënat në dispozicion të marra nga grupi lokal për monitorim, vërtetohet se 

numri më i madh i të dalave kapitale/operative në nivel lokal janë identifikuar në 

Ohër, Strumicë dhe Kumanovë, derisa dukshëm pak shpenzime ka pasur në 

Makedonski Brod, Çashka dhe Karbinci.  

 

� Sa i përket ndarjes kryesore të shpenzimeve në operative dhe kapitale – gati se tre 

të katërtat e shpenzimeve të regjistruara kanë të bëjnë me investime kapitale (73% 

shpenzime kapitale dhe 27% operative). 
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� Sa i përket fushave të investimeve kryesisht dallohen: renovimi/rindërtimi i 

çerdheve, shkollave, etj., objekteve arsimore, rindërtimi i rrugëve dhe rindërtimi i 

rrjeteve për furnizim me ujë dhe për kanalizim.  

 

� Nga gjithsej 243 shpenzime të evidentuara në 

periudhën monitorimit, 52 kanë të bëjnë me  

rindërtimin e rrjeteve për furnizim me ujë 

dhe kanalizim, 94 rindërtim të rrugëve dhe 

rrugicave,  23 renovim/rindërtim të 

shkollave, çerdheve, shtëpive sociale etj., dhe 

78 shpenzime që nuk mund të vendosen në 

kategoritë e lartpërmendura. 

 

� Prej gjithsej 243 shpenzime të evidentuara, 
për 158 prej tyre ka të dhëna të tërësishme ose pjesshme (gjegjësisht për rreth 
35% nga shpenzimet e përgjithshme, monitorët ende nuk kanë siguruar 
informata të qarta dhe konkrete dhe ende priten përgjigjet e KQIKP). 
 

� Vetëm 7% nga shpenzimet e evidentuara për 
të cilat së paku ka të dhëna minimale2 janë 
paraparë në strategji të caktuar të komunës 
përkatëse,  51% të shpenzimeve janë 
paraparë në ndonjë nga programet e 
komunës,  51% janë paraparë me program 
të përshtatshëm buxhetor, kurse 34% prej 
shpenzimeve janë paraparë/bërë me 
vendim të këshillit dhe po aq janë të 
parapara me plan.  

 

� Vetëm 3% të shpenzimeve janë paraparë/gjenden në të gjithë 5 dokumentet, 
gjegjësisht në strategji, program, program buxhetor, vendim të këshillit dhe plan.  
11% prej shpenzimeve gjenden në 4 dokumente, 23% janë paraparë/gjenden në 

                                                      
2 Gjithsej për 158 shpenzime të evidentuara. 
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3 dokumente,16% në 2 dokumente dhe 19% në vetëm një dokument. Për 28% të 
shpenzimeve nuk ka të dhëna të qarta dhe të plota.   
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8. ANEKSIE 
1. FOTOGRAFI    
2. TABELË PËR KORRESPODENCË   
3. KËRKESA ME SHKRIM  
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ANEKSI 1: FOTOGRAFI 

 

Fotografia 1 

 

Fotografia 2 

 

Fotografia 3 



   

 

 

17 

 

 

 

Fotografia 4 

 

Fotografia 5 

 

Fotografia 6 
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Fotografia 7 

 

 

Fotografia 8 
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Fotografia 9 

 

Fotografia 10 
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Aneksi 2: TABELA PËR KORRESPODENCË   
 

Ngjarje  Letër nr. 

ynë 

Letër 

kthyese 

nr. 

Koment    Shënim      

Publikim në internet faqen 

zyrtare të Qeverisë së RM 

“Nga shkurti rroga më të 

larta për mbi 500 punonjës 

shëndetësor”-24.12.2015 

0302-320-2-

30.12.2015 

47-204/3-11

.02.2016 

Letra është ri-dërguar në 

Ministrinë e Shëndetësisë     

Përgjigje nga 

MSH-ja 

n.11-1338/2-26.02.

2016 Rrogat më të 

larta janë në 

përputhje me Ligjin 

për Marrëdhënie 

Pune dhe 

marrëveshjet 

aktuale kolektive, 

pa program 

buxhetor për rroga, 

ndërsa implikimet 

fiskale precizohen 

më tutje.  

Publikim në internet faqen 

zyrtare të Qeverisë së RM 

“Lirime tatimore për zhvillim 

të turizmit shëndetësor 

“-24.12.2015 

0302-320-1-

30.12.2016 

47-205/3-11

.02.2016 

Letra është ri-dërguar në 

Ministrinë e Shëndetësisë 

 

Publikim në internet faqen 

zyrtare të Qeverisë së RM 

“Maqedonia do të fitojë një 

qendër për 

transplantacion“-08.01.2016 

0302-353-2

2.02.2016 

47-823/3-11

.02.2016 

Letra është ri-dërguar në 

Ministrinë e Shëndetësisë 

 

Publikim në faqen zyrtare të 

komunës Gjevgjeli “Lëshohet në 

përdorim shkolla e rinovuar në 

rrethinën e Gjevgjelisë në 

Kovanec“-28.01.2016 

0302-402-2-0

1.02.2016 

25-302/2-24.0

2.2016 

Projekti është realizuar në bazë 

të Marrëveshjes për rindërtim të 

“SHF “Risto Shuklev” në f. 

Kovanec me kompaninë 

ndërtimore “Stema DOOEL” nga 

Strumica sipas JN në shpallje nr. 
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31/2015 me vlerë të 

Marrëveshjes prej 

700656,86MKD. Kjo është 

realizuar sipas Programit për 

rregullim të tokës ndërtimore në 

komunën në nën-programit DA – 

Ndërtim i bashkësisë lokale dhe 

rindërtim i objektit, miratuar nga 

Këshilli i BL në pajtim me PPP. 

Pagesa është nëpërmjet arkës, 

programi EA, nën-programi EAO – 

Shpenzime kapitale të komunës, 

N48 – Shpenzime kapitale   

Publikim në TV kanalin rajonal 

“Kanal Plus “ Ofensivë 

ndërtimore në komunën 

Karbinci” në vlerë prej  

950.000,00EUR  

0302/445-2-1

0.02.2016 

10-229/2-23.0

2.2016 

Komuna Karbinci nuk ka realizuar 

projekt të këtij lloji dhe nuk 

disponon me besueshmërinë e 

politikës redaktuese të TV Kanal 

Plus  

 

Publikim në internet faqen 

zyrtare të Qeverisë së RM 

“Ristovski: Edhe këtë vit do të 

rinovohen dhe ndërtohen 

konvikte 

studentore“-29.01.2016 

0302-479-18.

02.2016 

03-4550-25.0

2.2016 

Rinovimi i konvikteve studentore 

është në pajtim me Planin 

strategjik të MASH dhe Programit 

për punë të Qeverisë së RM me 

qëllim të avancimit të 

standardeve për jetë dinjitarë 

dhe kushte për punë të 

konvikteve studentore dhe të 

nxënësve, sipas Programit për 

rindërtim të konvikteve 

studentore të miratuar nga 

buxheti i RM, programi T, 

nën-programi TK, a nëse vlera e 

aktiviteteve të projektit është më 

e lartë, sigurohet pëlqim nga 

QRM në bazë të mendimit të 

Ministrisë së Financave.  

 

KIKP nga komuna Gjevgjeli – 

Raport tremujor për tremujorin 

e katërt të 2015 dhe numri i të 

punësuarve në komunë 

0302-351-6-2

2.01.2016 

25-189/2-24.0

2.2016 

Raport i dorëzuar tremujor për 

tremujorin e katërt të 2015. 

Numri i të punësuarve në 

administratën komunale është 

61, ndërsa 19 TPPE, nuk ka 
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punësime me kohë të caktuar, 

gjegjësisht kontratë në vepër ose 

punësime të përkohshme.. 

Publikim në internet faqen 

zyrtare të Qeverisë së RM 

“Gruevski: në TI zonat do të 

hapen disa mijëra vende 

pune”-28.12.2015 

0302-352-22.

01.2016 

47-825/3-11.0

2.2016 

Sekretariati i Përgjithshëm i 

Qeverisë në RM e ridërgon letrën 

duke u thirrur në Nenin 18, 

paragraf 1 të Ligjit për qasje të 

lirë në informacione me karakter 

publik deri në pronarin e 

mundshëm të informacionit 

Drejtoria për zona zhvillimore 

teknologjike industriale me 

shkresë nr.03-345/2-23.02.2016, 

që neve ka dërguar dy letrat duke 

u thirrur në nenin e njëjtë 18, 

paragrafi 1 të Ligjit për qasje të 

lirë në informacione me karakter 

publik 

15-2230/1-14.03.201

6 Ministria e 

Ekonomisë: Ndryshim 

ose plotësim të 

tekstit për Ligjin për 

ZZTI që është lidhur 

me avancimin e 

veprimeve afariste, 

investime të reja, 

rritje të punësisë, 

përmirësim të klimës 

afariste dhe tjera të 

parashikuar me 

programin ekonomik 

për punë. – Nuk 

bëhet fjalë për hapje 

të TI zonave, por në 

Nenin 7 të ligjit 

aktual është fshirë 

pjesa që në 

përgjithësi kishte të 

bëjë me veprimtari 

në fushën e TI, 

ndërsa këto 

veprimtari gjegjësisht 

veprimtari nga fusha 

e TI janë përcaktuar 

në hollësi në 11-a 

dhe 11-b. Mjetet 

buxhetore nga ZZTI 

për 2017 pa mos 

bërë implikime 

fiskale.   

Publikim në ueb faqen zyrtare 

të komunës Gjevgjeli “Stacioni 

veteriner “Anri Vet” do të kapin 

qen endacakë në 

0302-371-25.

01.2016 

25-266/6-25.0

2.2016 

Aktiviteti është sipas 

kompetencave të JPKD 

Komunalec Gjevgjeli. Prokurimi 

është sipas planit për prokurime 
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Gjevgjeli“11.1.2016 publike të JPDK Gjevgjeli, 

nënshkruar më 21.12.2015 me 

vlerë prej 305,00,00 MKD+TVSH 

ndërsa pagesa është nëpërmjet 

llogarisë personale të JPKD 

Komunalec.  

Publikim në TV Kanal 8 lokal 

“JPK Vodovod Koçan do të 

harxhojë 740,000,00 MKD për 

angazhim të agjencisë për 

punësime të përkohshme”  

0302-488-22.

02.2016 

01-2/1-26.02.

2016 

JPK Komunalec Koçanë nuk ka 

strategji, madje as plan për 

punësime të përkohshme, por 

sipas nevojave aktuale përgatit 

plan, në pajtim me tenderit për 

PP, me vendim të Bordit drejtues 

të JPK.  

 

Publikim në ueb faqen zyrtare 

të komunës Gjevgjeli “Fillon 

ndërtimi i fazës së dytë të 

kanalit përçues 

Paulj“-20.01.2016 

0302-370-25.

01.2016 

25-266/7-26.0

2.2016 

Ndërtimi është pjesë e projektit 

“Aktivitete të përbashkëta për 

menaxhim me ujërat atmosferik 

në rajonin ndërkufitar” – 

financuar nga IPA Programi për 

bashkëpunim ndërkufitar mes 

Maqedonisë dhe Greqisë 

2007-2013. Projekti është 

realizuar me anë të partneritetit 

mes komunës së Gjevgjelisë, 

ndërmarrjes komunale për ujë 

dhe kanalizim dhe komunës 

Peonija, me prokurim në pajtim 

me ligjin evropian PRAG, me 

mjete të donatorit, me vendim të 

Këshillit të komunës Gjevgjeli dhe 

Marrëveshje të kontraktuesit.  

 

Publikim në ueb faqen zyrtare 

të komunës Gjevgjeli “Ndërtim i 

kanalizimit 

atmosferik“-11.01.2016 

0302-372-25.

01.2016 

25-266/8-25.0

2.2016 

Ndërtimi është realizuar nga JPDK 

Komunalec Gjevgjeli në pajtim 

me kompetencat dhe programit 

për punë    

 

Publikim në ueb faqen zyrtare 

të VMRO-DPMNE “Maqedonia 

për të rinjtë, të rinjtë për 

Maqedoninë“-tribunë në Prilep 

në sallën Marko 

0302-406-30

2.02.2016 

e-mail Dokumente të dorëzuar: Kërkesë 

për përdorim të sallës së madhe 

për nevojat e UFR Prilep nga UFR 

e VMRO-DPMNE nga Prilepi me 

nr.0302/10/1-21.01.2016;Përgjigj
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Cepenkov-29.01.2016 e nga person përkatës të sallës 

“Marko Cepenkov” nr. 

03-10/2-21.01.2016;Kontratë 

mes palëve kontraktuese 

ne.03-10/3-22.01.2016; Faturë 

nr.8-17.2.2016 me shumë prej 

15.000 MKD(ende nuk është 

realizuar).  

Publikim në ueb faqen zyrtare 

të komunës Gazi 

Babë-03.02.2016-„Rindërtim 

dhe kryerje të shtegjeve për 

kalimtarë”  

0302-426-08.

02.2016 

12-699/2-02.0

2.2016 

Dokumente të dorëzuar: 

programi për planifikim urban “F” 

e rajonit të komunës së Gazi 

Babës për 2015 në të cilën është 

parashikuar shpenzim, realizimi 

financiar është bërë në pajtim me 

programin e caktuar buxhetor, 

planin për prokurime publike dhe 

dëftesë e pagesës me anë të 

arkës.   

 

ESJN-25.02.2016-“Prokurim i 

shërbimeve për punësim të 

përkohshëm”.  

0302-429-08.

02.2016 

04/1104/02-2

5.02.2016 

Komuna Kavadar në Aktin për 

sistematizim të vendeve nuk 

parashikon shpenzimin, por 

angazhimi i punëtorëve është për 

shkak të punës së madhe qe del 

nga kompetencat e 

vetëqeverisjes lokale. Të 

përcaktohet sërish për çfarë 

vendimi të këshillit kërkojmë. 

 

Publikim në ueb faqen zyrtare 

të komunës Prilep “Pastrohet 

kanali i Lumit 

Dabniçka“12.01.2016 

0302-428-29.

01.2016 

18-10/3-01.03

.2016 

Projekti zbatohet në pajtim me 

programin për rregullim të tokës 

ndërtimore 2015, në programin 

buxhetor Ј80-pastrim i shtretërve 

të lumenjve dhe kanaleve, me 

vendim të kryetarit të komunës, 

ndërsa si shtojcë janë dhënë 

Kontrata me vlerë prej 

1.109.200,00 me TVSH të 

përfshirë dhe ajo bëhet me arkë 

(në shtojcë). 
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Publikim në ueb faqen zyrtare 

të komunës Strumicë: 

“Tamponohen rrugët në v. 

Popçevë“-13.01.2016 

 32-535/2-25.0

2.2016 

Projekti zbatohet në pajtim me 

programin për rregullim të rajonit 

të komunës Strumicë për 2015, 

në marrëveshje me kontraktuesin 

“Universal Gradba” dooel 

Strumicë në vlerë prej 

201.541,00MKD me TVSH, e 

kalkuluar në bazë të qëllimeve 

njëshe të dhëna në kalkulimin e 

marrëveshjes kornizë 

nr.03-4175/1-11.05.2015, me 

procedurë të hapur nr./01/2015 

dhe Vendim për zgjedhje: 

15-90/34-06.04.2015. 

 

Ueb faqja zyrtare e Qeverisë së 

RM “Nga viti i ardhshëm, më 

tepër ndihmë për mbrojtje nga 

varfëria 

energjetike“-24.12.2015 

0302-320-53

0.12.2015 

47-206/3-11.0

2.2016 

Informacioni i kërkuar gjendet në 

programin për subvencionim të 

harxhimit të energjisë elektrike 

për 2016 dhe ajo është në 

dokument publik të publikuar në 

“Gazetë Zyrtare të Republikës së 

Maqedonisë nr.2/16. 

 

Publikim në ueb faqen e 

Qeverisë së RM “Gruevski: 

Marinë do të ndërtohet, vetëm 

është filluar 

procedura“-09.01.2016 

0302-353-22.

01.2016 

47-826-2-11.0

2.2016 

Kërkesa është dërguar në MTL 

dhe komunën Ohër si posedues 

potencial të informacioneve të 

kërkuar në pajtim me Nenin 18, 

paragraf 1 të Ligjit për qasje të 

lirë në informacione të karakterit 

publik (“Gazeta zyrtare e RM, 

nr.13/06, 86/08, 6/10, 42/14 dhe 

148/15). 

 

Publikim në internet portalin “E 

shtunë, 23 janar, tribunë e UFR 

e VMRO-DPMNE dega 

Veles“-22.01.2016 

0302-406-1-0

2.02.2016 

25-878/2-02.0

3.2016 

Kërkesë e parashtruar 

(03-346/1-20.01.2016) për 

përdorim të sallës që është 

dhënë me qira dhe aprovim 

(03-346/2-20.01.2016 për 

përdorim pa kompensim     

 

Publikim në ueb faqen zyrtare 

të komunës Strumicë 

“Komunalec i gjelbëron 

0302-528-01.

03.2016 
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sipërfaqet publike në 

qytet“-26.02.2016 

Publikim në Facebook faqen 

zyrtare të komunës Bosilovë 

“Shtrirje të linjës plotësuese të 

kyçjeve për ujë në f. 

Ednokukevë“ 

0302-531-2-0

1.03.2016/ 

0302-545-2-0

4.03.2016 

   

Publikim në Facebook faqen 

zyrtare të komunës Bosilovë 

“Punime për veprime të reja 

për ujë në f. 

Drvosh“-26.02.2016 

0302-531-1-0

1.03.2016/54

4/1-04.03.20

16 

   

Publikim në ueb faqen zyrtare 

të komunës Strumicë “Do të 

zgjerohet parkimi zonë në 

rrugët ku ka më tepër ngarkesë 

komunikacioni“-25.02.2016 

0302-530-01.

03.2016 

03-230/2-03.0

3.2016 

Vendim për plotësim të Vendimit 

për zgjerim të parkimit zonë 

nr.08-5020/1-15.06.2016, sipas 

Planit vjetor për prokurime 

publike dhe programit për punë 

2016 të NP Parkime Strumicë 

 

Publikim në ueb faqen zyrtare 

të komunës Strumicë “Parkimi 

Strumicë do të fillojë me 

rregullimin e parkimit pas 

Prokurorisë Publike“ 

0302-489-22.

02.2016 

02-233/2-03.0

3.2013 

Vendim për plotësim të Vendimit 

për përcaktim të parkimit zonë 

në rajonin e qytetit të Strumicës 

nr.08-5020/1-15.06.2015 

 

Publikim në ueb faqen zyrtare 

të komunës Strumicë “U 

zhvillua trajnim të 

defektologëve dhe logopedëve 

me mbështetje financiare të 

komunës Strumicë“-26.02.2016 

0302-529-01.

03.2016 

   

Kërkesë për dorëzim të 

raporteve tremujore për 

tremujorin e katërt 2015    

0302-351-14-

21.01.2016 

11-11/2-04.03

.2016 

Raportet tremujore ende nuk 

kanë kaluar seancën e këshillit, 

në komunën Prilep ka 25 të 

punësuar përkohësisht dhe 22 

me kontratë në vepër  

 

Publikim në ueb faqen zyrtare 

të komunës Strumicë 

“Vendoset çati e re në pallatin e 

djegur të kulturës në f. 

Veljusa“-28.01.2016 

0302-402-30

1.02.2016 

32-702/2-04.0

3.2016 

Sipas vendimit për prokurim 

publik 

nr.15-8922/1-01.12.2015-prokuri

m publik pa negociatë pa 
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publikim paraprak në shpallje    

  03-40/10-03.0

3.2016 

Më 28.01.2016 Këshilli i komunës 

Novaci ka mbajtur seancën 45 

dhe gjitha dokumente janë 

publikuar në Gazetë zyrtare të 

Novacit nr.01/2016 si dhe 

buxhetin      

 

Publikim në ueb faqen zyrtare 

të komunës Strumicë “Parkimi 

Strumicë do të rregullojë 

hapësirën pas ndërtesave në rr. 

Leninova“?-04.03.2016 

0302-555-08.

03.2016 

03-251/2-22.0

3.2016 

Projekti është sipas Programit për 

punë 2016 të NP parkimi 

Strumicë, sipas planit vjetor për 

prokurime publike, me vendim të 

plotësimit të Vendimit për 

caktimin e parkimit zonë në 

rajonin e qytetit të Strumicës 

nr.08-5020/1-15.06.2015 me 

Kontratë 

nr.03-2371-04.03.2016-nuk janë 

përdorues buxhetor dhe pagesa 

nuk është me anë të arkës.  

 

Publikim në ueb faqen zyrtare 

të komunës Strumicë “Janë 

asfaltuar 5 rrugë në f. 

Murtinë“-04.03.2016 

0302-554-10

8.03.2016 

   

Publikim në Facebook faqen 

zyrtare të komunës Veles 

“Projekt i ri për rinovim të SSOS 

“Kole Nedellkovski“-04.03.2016 

0302-556-08.

03.2016 

   

Publikim në ueb faqen zyrtare 

të komunës Qendër “Nderesa 

në bulevardin “Ilinden” 83 do të 

merr fasadë të re 

energjetike“-22.02.2016 

0302-553-1-0

8.03.2016 

11-1522/1-14.

03.2013/11-1

522/3-18.03.2

016 

Shpenzimi është bërë sipas 

programit të miratuar të 

komunës Qendër: Programi për 

veprimtari komunale 2016 – 

nën-programi JLO Shërbime tjera 

komunale – Shpenzime kapitale, 

paragraf 481130-Rindërtim i 

objekteve banesore, me realizim 

financiar në pajtim me programin 

dhe planin për prokurim publik 

për 2015,me vendim të Këshillit 

09.03.2015 dhe programi i votuar 
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më 17.12.2015-nuk është bërë 

pagesa, realizimi është në teren, 

pas nënshkrimit të librave 

ndërtimorë do të përgatitet 

situatë për pagesë.   

Publikim në ueb faqen zyrtare 

të komunës Qendër “Komuna 

Qendër rindërton fasadën në rr. 

Vlladimir 

Polezhanovski“-28.02.2016 

0302-553-2-0

8.03.2016 

11-1523/1-14.

03.2016-1152

3/3-18.03.201

6 

Shpenzimi është bërë sipas 

programit të miratuar të 

komunës Qendër: Programi për 

veprimtari komunale 2016 – 

nën-programi JLO Shërbime tjera 

komunale – Shpenzime kapitale, 

paragraf 481130-Rindërtim i 

objekteve banesore, me realizim 

financiar në pajtim me programin 

dhe planin për prokurim publik 

për 2015,me vendim të Këshillit 

09.03.2015 dhe programi i votuar 

më 17.12.2015-nuk është bërë 

pagesa, realizimi është në teren, 

pas nënshkrimit të librave 

ndërtimorë do të përgatitet 

situatë për pagesë 

 

Publikim në ueb faqen zyrtare 

të komunës Qendër “Nov skver 

në rr “Pirinska“-01.03.2016 

0302-553-3-0

8.03.2016 

11-1524/1-14.

03.2016 

Projekti është në bazë të 

programit të miratuar nga 

komuna Qendër për 2015 

“Programi për planifikim urban 

“F” për 2015 – Nën-programi për 

rregullimin e tokës për ndërtim 

“Fa” në pajtim me “NDRYSHIMIN 

E DYTË TË PLANIT VJETOR PËR 

PROKURIME PUBLIKE PËR 2015 

TË KOMUNËS QENDËR – SHKUP” 

– pa vendim të Këshillit sepse 

sipas Programit “F” që është 

aprovuar nga Këshilli – pa pagesë 

(organ vëzhgues që duhet të 

nënshkruajë libra ndërtimor për 

të hartuar situatë” me Kontratë 

nr.09-4188/14 për Rregullimi 

tokësor dhe rindërtim të patër në 
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vende pjesa 2 – rregullim tokësor 

të pjesës që lidhet në bul. 

Kliment Ohridski me rr. Pirisnka 

20.10.2015 në vlerë prej  

4.620.320,68MKD 

Publikim në ueb faqen zyrtare 

të komunës Gjevgjeli “Çerdhet 

për fëmijë me fasada dhe çati 

të reja“-04.03.2016 

0302-554-2-0

8.03.2016 

   

Publikim në ueb faqen zyrtare 

të Byrosë për prokurime 

publike “Rregullim i 

përmendores së natyrës lumi 

Beleshniçka për zhvillim të 

eko-turizmit, komuna 

Makedonski Brod, faza e dytë – 

rregullim i shpellave 

Gollubarnica dhe 

Momiçek„-03.02.2016 

0302-436-08.

02.2016 

15-206-3-07.0

3.2016 

Komuna Makedonski Brod nuk ka 

strategji. Shpenzimet e mjeteve 

për këtë projekt janë nga 

Programi për zhvillimin e turizmit 

që ka të bëjë me hartimin e 

projekteve për zhvillim të 

vendeve turistike në mjedis 

rurale. Marrëveshja është 

nënshkruar me Ministrinë e 

Vetëqeverisjes Lokale – Byroja 

për zhvillim rajonal në pajtim me 

vendim të Qeverisë 

nr.42-3295/1-22.4.2015 me 

shumë 1 786 284 ,00MKD, me 

vendim të Këshillit të komunës 

për pjesëmarrje personale. 

 

Publikim në ueb faqen zyrtare 

të Byrosë për prokurime 

publike “Zgjerim i sistemit 

aktual të softuerëve për 

menaxhim financiar (SMF) me 

model të leximit automatik dhe 

regjistrimit të dëftesave“ 

-04.02.2016 

0302-436-2-0

8.02.2016 

15-206-4-07.0

3.2016 

Projekti realizohet në bazë të 

Planit për prokurime publike, 

pagesa ende e pa realizuar me 

anë të arkës, Marrëveshje ne 

vlerë prej 85239,00MKD, 

programi EA-shpenzime kapitale 

të komunës dhe paragraf 

485-investim në mjete 

jo-financiare    

 

Publikim në TV Iris “Filloi 

ndërtimi i rrugës Vrsakovo - 

Trogerci“-03.03.2016 

0302-558-09.

03.2016 

12-2405/2-17.

02.2016 

Letra është dërguar në Rajonin 

Lindor të Planifikimit si posedues 

të mundshëm të këtij 

informacioni.   
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Publikim në portal elektronik 

е-Magazin “Hisar punëson 59 

punëtorë“-03.03.2016 

0302-557-09.

03.2016 

   

Publikim në TV kanalin rajonal 

“Kanal Plus “ Ofensivë 

ndërtimore në komunën 

Karbinci”-11.02.2016  

0302-446-2-1

0.02.2016  

04-1549/4-04.

03.2016 

Programi për mbështetje 

financiare të zhvillimi rural për 

2015-thirrje publike 

04/2015-Kërkesë 

(arh.nr.16-3950/1-vendim i 

miratuar 

nr.163950-2-17.08.2015) për 

masë mbështetje financiare 

322-Rinovim dhe zhvillim i 

fshatrave, 322.2 Investime për 

ndërtim dhe/ose rindërtim të 

rrugëve të fshatit (përshirë edhe 

kanalizim atmosferik dhe 

elemente për kalimtarë) në 

gjatësi prej 1 km. AMBZB ka 

marrë Vendim për miratim të 

kërkesës për mbështetje 

financiare me 

nr.16-3950/4-11.11.2015 dhe 

firmosi Marrëveshje financiare 

me nr.16-3950/5-11.11.2015 në 

shumë 11.750.845,00MKD. Nuk 

ka pagesë deri më tani. 

 

Publikim në medie “8 persona 

nga komuna Strumicë punojnë 

natë e ditë në shtabin e LSDM“ 

0302-463-15.

02.2016 

12-856/2-29.0

2.2016 

Shpallje për punësim të 90 

personave në JPKD Komunalec 

nuk ka.  

 

Publikim në lajme të Kanal Plus 

televizionit Koçan “Rritet 

buxheti i spitalit në Koçan për 5 

000 000,00MKD-19.01.2016  

0302-401-01.

02.2016 

11-1035/5-08.

02.2016  

08-2089/3-25.

02.2016 

MSH ka dërguar letrën në FSHIP 

dhe Spitalin në Koçan    

Shpenzimet janë në bazë të planit 

vjetor financiar për hyrje dhe 

dalje të Bordit Drejtues nga ESHP 

Koçan, në bazë të buxhetit 

paraprakisht të miratuar nga 

Fondi në shumë prej 

112.900,00MKD. Realizimi i 

vetëm financiar është rroga e 
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janarit 2016, për të cilat nuk kanë 

informacion, ndërsa janë paguar 

më 11.02.2016. 

Publikim në ueb faqen e 

Qeverisë së RM “Objekt i ri i 

Teatrit Dramë dhe 6 premiera 

në vitin jubelar“-29.03.2016 

0302-591-16.

03.2016 

   

Publikim në ueb faqen e 

Qeverisë së RM “rindërtim i 

departamentit për hidroterapi 

dhe mjekësi fizike të GOB “8 

Septemvri“-25.02.2016 

0302-591-2-1

6.03.2016-Вл

ада на РМ 

0302-594-16.

03.2016-МЗ 

 

 

   

Publikim në faqen e komunës 

Strumicë “Detska Radost” i 

përmirëson kushtet për 

qëndrim të 

fëmijëve“-09.03.2016 

0303-589-16.

03.2016 

   

Në bazë të Nenit 4 dhe Nenit 12 

të Ligjit për qasje të lirë në 

informacione të karakterit 

publike nga ‘ISAR – Shtip” 

kërkohet: 

- Plan vjetor për prokurime 

publike 2016 për NP Punë 

komunale prodhimi dhe 

shërbimi “ISAR Shtip“ 

-Listë e prokurimeve të 

zbatuara dhe të publikuar nga 

fillim i 2016, si dhe pranim të 

kërkesës për qasje në 

informacione me karakter 

publik   

    

Publikim në ueb faqen zyrtare 

të Ministrisë së Arsimit “450 

milion denarë për ndërtim dhe 

0302-595-16.

03.2016 
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rindërtim të shkollave në 2016“ 

Publikim në TV Koçan “Ndërtim 

i pendës Reçani – aktivitete për 

depërtim dhe asfaltim të 

rrugës“-09.03.2016 

0302-593-16.

03.2016 

   

Publikim në faqen e komunës 

Strumicë “Detska Radost” i 

përmirëson kushtet dhe 

Klaunët 3 dhe 6 për 10.03.2016 

0302-590-1-1

6.03.2016 

   

Publikim në faqen e komunës 

Strumicë “Komuna Strumicë 

financiarisht mbështet 

pjesëmarrjen e FL “Akademija 

Pandev” në turne në 

Itali„-11.03.2016 

0302-590-2-1

6.03.2016 

   

Publikim në faqen e komunës 

Shtip dhe TV Star “Vazhdon 

rindërtimi i pjesës së dytë të rr. 

Vardarska (mjetet nga Komuna 

Ship„...“-09.03.2016 

0302-592-16.

03.2016 

   

Publikim në ueb faqen e 

Qeverisë së RM “Edhe këtë vit 

do të rinovohet dhe ndërtohen 

konvikte 

studentore“-29.01.2016 

0302-481-18.

02.2016 

47-1874/3-04.

03.2016 

Dërguar në MASH     

Publikim në ueb faqen e RM 

“Prilep: Këtë vit do të nderohen 

10 stacionet hekurudhore“ 

0302-480-18.

02.2016 

47-1876-2-09.

03.2016 

Dërguar në MTL    

KIKP – Raporte tremujore për 

tremujorin e katërt të 2015  

0302-351-18-

22.01.2018 

11-155/12-15.

03.2016 

Raport tremujor IB për zbatimi ne 

buxhetit të komunës Gostivar, 

Vendi i këshillit të komunës në 

seancën 29 të 15.03.2016.                               

 

Publikim në Facebook faqen e 

komunës Bosilovë “Ndërtim i 

rrugës në f. Islovicë„ 

0302-460-2-1

5.02.2016 

14-592/2-15.0

3.2016 

Projekt për ndërtimin e shtigjeve 

për biçikleta për qasje në 

pasuritë natyrore “”Asanova 

çeshma”, për të cilën komuna ka 

aplikuar në APFBZR për masë 323 

me vendim paraprak për 

përcaktim të prioriteteve për 
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projekt nga ana e Këshillit të 

komunës Bosilovë.   

Publikim në TV rajonale Kanal 

Plus “Do të nderohet penda 

Kozjaçka reka (investim 10 000 

000) 

 02-2120/4-15.

03.2016 

Projekt i parashikuar në Planin 

strategjik për planifikim të 

infrastrukturës për ujë 

2015-2015, plan i miratuar nga 

Qeveria e RM-bazë për ndërtimi 

ne projekteve të reja kapitale dhe 

punë sanacioni dhe rindërtim, 

ndërtim dhe zgjerim të sistemeve 

aktuale. Mjetet financiare janë 

parashikuar nga Programi për 

mbështetje financiare të 

zhvillimit rural për periudhën 

2016-2020. 

 

Publikim në ueb faqen zyrtare 

të komunës Veles “Ujë i pastër 

për pije në lagjen Trpezica dhe 

fshatrat Çaloshevë dhe 

Durutovec“-15.02.2016 

0302-468-16.

02.2016 

25-1201/2-18.

03.2016 

Projekti realizohet me mjetet e 

Masës 321-Pëmirësim të cilësisë 

së jetës në mjediset rurale – 

programi për mbështetje 

financiare të zhvillimit rural për  

2015-Vendim i këshillit të 

komunës Veles për caktimin e 

prioritetit “Furnizim me ujë të f. 

Çaloshevë nga sistemi qendror i 

qytetit” dhe “Vendim për dhënie 

të pëlqimit për investim të synuar 

dhe aplikim të projektit “Furnizim 

me ujë të f. Çaloshevë nga 

sistemi qendror i qytetit” me 

kërkesë nr.24-3730/2-15.06.2016 

në APFBZR – zgjidhje e 

përkohshme 

nr.16-3931/5-12.08.2016 dhe 

Vendim për aprovimin e 

kërkesave për mbështetje 

financiare të 05.02.2016 në 

shumë 11.988.849,99MKD. 

Projekti është parashikuar në 

programin buxhetor të ZLE 

programi GA 2016, konto 
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shpenzimi 48720-Ndërtimi i 

kapaciteteve për furnizim me ujë  

Publikim në ueb faqen zyrtare 

të komunës Veles “Pajisje e re 

urbane në shtigjet e Liqenit të 

Velesit“-11.02.2016 

0302-458-1-1

5.02.2016 

25-1201/2-18.

03.2016 

Projekti realizohet me mjetet e 

Masës 321-Pëmirësim të cilësisë 

së jetës në mjediset rurale – 

programi për mbështetje 

financiare të zhvillimit rural për  

2015-Vendim i këshillit të 

komunës Veles për caktimin e 

prioritetit “Vendosja e pajisjes 

urbane në pjesë të shtigjeve për 

kalimtarë në liqenin Mlladost” 

dhe Vendim për dhënie të 

pëlqimit për investim të synuar 

dhe aplikim të projektit nr. 

24-3525/2-02.06.2016 në APFBZR 

me Vendim në shumë prej 

4.933.255,00MKD. Projekti është 

parashikuar në programin 

buxhetor të ZLE programi GA 

2016- konto shpenzimi 482920 

për ndërtim të objekteve tjera – 

pagesa nuk është bërë për shkak 

të zgjatjes së ndërtimit.  

 

 

Shpallje në faqen zyrtare të 

komunës së Velesit “Vazhdon 

rregullimi i rrugëve në f. 

Inavnkovci” -09.02.2016 

0302-458-2-1

5.02.2016 

25-1201/2-18.

03.2016 

Projekti realizohet me mjetet e 

Masës 322-Rindërtim dhe 

zhvillim i fshatrave- Vendim i 

këshillit të komunës Veles për 

caktimin e prioritetit “Ndërtim i 

rrugëve në f. Ivankovci” dhe 

Vendim për dhënie të pëlqimit 

për investim të synuar dhe 

aplikim të projektit 

nr.24-3526/2-02.06.2016 në 

APFBZR – zgjidhje e përkohshme 

nr.16-3779/4-12.08.2016 и 

Vendim për përmirësim të 

kërkesës për përkrahje financiare 

prej 27.12.2015në shumë prej 
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4.151.831,00 MKD.  Projekti 

është parashikuar në programin 

buxhetor të ZLE programi GA 

2016- konto shpenzimi 482120 

për ndërtim të rrugëve, rrugicave 

dhe autobanëve -  pagesa nuk 

është kryer pasi që ende 

zhvillohen punimet. 

Faqja zyrtare e komunës së 

Prilepit “Çati të re për shkollën 

rajonale në Staro Llagovo” 

-09.02.2016 

0302-652-1-2

8.03.2016 

   

Faqja zyrtare e komunës së 

Prilepit –“ Karnavali 

ndërkombëtar “Proçka 2016” 

„këtë vit shënon 15 vjetorin e 

vet”-09.03.2016 

0302-652-2-2

8.03.2016 

   

Në bazë të shpalljes në mediat 

lokale “Lagjja Toçila 2 në Prilep 

do të ketë park të ri” 

-05.03.2016 

0302-652-3-2

8.03.2016 

   

Shpallje e sistemit elektronik 

për furnizime publike 

–SHPALLJE PËR KËRKESË PËR 

MBLEDHJE TË OFERTAVE (nr. i 

shpalljes:16/2016) në NPK 

“Vodovod i 

kanalizacija”-Prilep-“Furnizim 

me zarfe (koverta) për kovertim 

– paketim automatik 

-22.02.2016 

0302-653-28.

03.2016 

03-101/2-30.0

3.2016 

Prokurimi i zarfeve kryhet në 

përputhje me planin financiar për 

punën e NPK “Vodovod i 

kanalizacija” –Prilep për 2016, 

shpenzimi është në përputhje me 

programin e miratuar për punë 

dhe zhvillim me investime në 

2016, miratuar me vendim të 

Këshillit të komunës Prilep, 

furnizim i paraparë në konto 401, 

realizimi financiar është bërë 

sipas Planit vjetor për furnizime 

publike.  

 

Shpallje në mediet lokale 

“Impianti për trajtim në Prilep 

është një prej intervenimeve 

më të mëdha infrastrukturale” 

-16.03.2016 

0302-652-4/2

8.03.2016 
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Shpallje në ueb faqen e 

komunës së Gjevgjelisë “Për 

infrastrukturë më të mirë 

rrugore komuna e Gjevgjelisë ka 

ndarë mbi 7 milionë 

denarë”-24.03.2016 

0302-648-28.

03.2016 

   

KIKP nga Komuna e Kumanovës 

–Zjarri i natës së Krishtlindjeve  

0302-515-26.

02.2016 

           

.0302-642-1-1

-25.03.2016                                                                                                                               

Kërkesë nga LSDM  

nr.02/10-04.01.2016- Pëlqim për 

kremtim të natës së 

Krishtlindjeve në sheshin e 

qytetit në ora 21:00-22:30, 

Pëlqim për ndezje të zjarrit dhe 

Pëlqim për vendosje të skenës  

Miratim nga Komuna e 

Kumanovës nr. 

20-20/2-05.01.2016- pas lëndës 

së kërkuar me tatim komunal të 

paguar në shumë prej 1500,00 

MKD për përdorim të hapësirës 

publike dhe përdorim të 

hapësirës me komunikacion në 

shumë prej 500,00 MKD 

 

Shpallja në ueb faqen e 

komunës së Strumicës “Po, 

edhe vajzat luajnë futboll”  

-03.02.2016 

0302-435-10

8.02.2016 

32-871/2-16.0

3.2016 

Vendim i Këshillit të komunës së 

Strumicës  -29.12.2016- 

Program për aktivitete të 

komunës së Strumicës në fushën 

e sportit dhe të rinjve në 2016- 

Projekt i Klubit futbollistik të 

femrave Tiverija me kërkesë për 

financa prej komunës së 

Strumicës   

nr.03-02/11-27.01.2016 dhe 

Vendim për miratim të mjeteve( 

50.000,00 MKD) 

05-614/2-28.01.2016,mjete të 

parapara me buxhet. 

 

Shpallje në faqen zyrtare të 

komunës Prilep -26.01.2016- 

“Përkrahje financiare për 

0302-434-3-0

8.02.2016 

18-15/4-17.02

.2016 

Personat me kontakt nga 

Komuna kanë dërguar njoftim se 

ju duhet 10 ditë më shumë për 

Nuk ka vendim të 

Këshillit – 

Procesverbal të 
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familje të dëmtuara”  informata kthyese, për shkak të 

numrit të madh të lëndëve. 

Komisionit për 

fatkeqësi natyrore, 

pagesë nëpërmjet 

trezorit -60.000,00 

MKD 

Shpallje në ueb faqen zyrtare të 

Qeverisë së RM “Prilep: këtë 

vite do të ndërtohen 10 

stacionet hekurudhore” 

-02.02.2016 

0302-478-18.

02.2016 

32-2894/2-28.

03.2016 

TVM parasheh mjete nga buxheti 

i RM-së për  2016 (1.952.355,55 

EUR) -85% janë grant mjete të 

IPA-së (1.659.500,00 EUR) dhe  

mjete buxhetore në vlerë prej 

15%(292.858,03 EUR) sipas 

programit buxhetor të RM, me 

zbatimin e të cilit do të 

rehabilitohen dhe rindërtohen 10 

stacione më të mëdha nga 

Koridori 10 dhe degës D, Veles, 

Prilep, Manastir, Bogomillë, 

Gjevgjeli, Çashka, Tabanovcë, 

Demir Kapi, Gradsko dhe 

Negotinë-Vardar.  

 

 

Shpallja në ueb faqen zyrtare të 

komunës së Gjevgjelisë 

“Vazhdim i ndërtimit të rrugës 

Sermenin-Negorci” -12.02.2016 

0302-461-15.

02.2016 

 Marrëveshje mes Komunës së 

Gjevgjelisë  

(03-3112/1-27.11.2015) dhe NSNI 

“Mak Inzhinering” 

(nr.307-97-27.11.2015). 

 

Shpallje e televizionit lokal TV 

Star “Kamera mbikëqyrëse në 

ISAR” -21.03.2016 

0302-666-31.

03.2016 
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Aneksi 3: KËRKESË ME SHKRIM  

 

 

 

 

 

                                       Për: Agjencia për Shërbime  

                                     Mediatike Audio    

                                      dhe Audiovizuele                                        

                             e RM, 

                                       Këshilli i Agjencisë 

  

 

 

                                     Lëndë: Kërkesë 

 

 

 

 

Të nderuar, 

 

Ju drejtohemi juve me rast të shpalljes së Qëndrimit të Agjencisë për detyrimin për 

të kryer mbikëqyrjen e paraqitjes të mediave për zgjedhjet në internet portalet, sipas 

cilit Agjencia nuk do të kryejë mbikëqyrje të tillë, sepse nuk ka parakushte përkatëse. Më 

tej në Qëndrimin theksohet se termi "internet portale" nuk është përcaktuar as në Kodin 

Zgjedhor, as në ligj tjetër, nuk ekziston regjistër i internet portaleve, pra "disa nga 

subjektet nuk do të mund të mbulohet nga monitorimi i Agjencisë, edhe pse kanë të 
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njëjtat karakteristika thelbësore si subjektet të cilat do të gjenden në mostër, " dhe në 

këtë mënyrë nuk do të sigurohet drejtësi dhe barazi në monitorimin. Shtohet që edhe që 

puna e deritanishme e Agjencisë nuk është kritikuar në raportet e OBSE/ ODIHR nga 

vëzhgimi i zgjedhjeve. 

Transparensi Intërneshënëll konsideron që kryerja e monitorimit mbi paraqitjen e 

mediave për zgjedhjet në internet portalet ka rëndësi thelbësore për sigurimin e 

kushteve për raportim të balancuar, i cili më tej është parakusht i rëndësishëm për 

mbajtjen e zgjedhjeve të drejta dhe demokratike. Për këtë shkak, kërkojmë nga ju që 

mos të hiqni dorë nga zbatimi i kompetencave tuaja për të kryer këtë monitorim. 

TI-Maqedonia në suaza të projektit “Monitorim mbi shpenzimet e buxhetit dhe 

partitë politike në procesin parazgjedhor dhe zgjedhor” përfundoi që partitë politike në 

dy muajt e fundit harxhojnë mjete financiare për internet shpallje, edhe pse Ligji për 

ndryshimin dhe plotësimin e Kodit zgjedhor në nenin 82 paragraf 1 ndalon reklamim të 

paguar politik tek ridodifuzionistët, mediumet e shtypura dhe mediumet elektronike 

(internet portalet) në periudhën prej 20 dhjetor 2015 deri në ditën e fillimit të 

kampanjave zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme parlamentare në vitin 2016. Ky lloj 

reklamim vlen për reklamim më efikas dhe që më lehtë matet, ashtu që mund të presim 

që partitë politike edhe më tepër ta përdorin në periudhën e ardhshme para dhe gjatë 

zgjedhjeve. Me këtë krijohet rrezik për shpenzime pa kontroll për paraqitje zgjedhore në 

mediume në internet portalet, përfshirë edhe ato në rrjetet sociale. 

Në Qëndrimin përmendni që Agjencia asnjëherë nuk ka qenë e kritikuar në 

raportet e OBSE/ODIHR për profesionalitetin e vet – as për pozicionimin metodologjik, 

as për përfshirjen dhe realizimin, as për rezultatet e marra dhe shkeljet e konstatuara. 

Por duke pasur parasysh që këtë herë Kodi zgjedhor ju detyron të monitoroni edhe 

internet portalet, mund të pritet që kjo do të shënohet në raportet e ardhshme si 

mangësi e procesit zgjedhor. 

Transparensi Intërneshënëll Maqedonia i kupton dilemat e Agjencisë në lidhje me 

përcaktimin e termit “internet portal” dhe mundësia që ato të vihen në trajtim të 

jo-barabartë, por konsiderojmë që kjo nuk duhet të jetë shkak për t’i lënë jashtë 

monitorimit. Agjencia duhet t’i drejtojë veprimet e veta në gjetje të zgjidhjes për sigurim 

të mbikëqyrjes mbi paraqitjet e mediave për zgjedhjet dhe shpalljet politike në internet 

portalet dhe mos të tërhiqet para pengesave të cilat paraqiten, pasi që në këtë mënyrë 

do të mundësojë anashkalim të lehtë të kësaj ndalese të përmbajtur në Kodin zgjedhor. 
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Për këto shkaqe kërkojmë nga ju të konsideroni përsëri qëndrimin tuaj në lidhje 

me këtë çështje dhe të përfshini në punën tuaj edhe monitorimin mbi paraqitjet e 

mediave për zgjedhjet në internet portalet. Nëse Agjencia heq dorë nga kompetenca të 

kryejë monitorim në këtë sferë, kjo do t’ju lejojë subjekteve politike ta shkelin Kodin 

zgjedhor duke u reklamuar jashtë kampanjës parazgjedhore dhe me këtë do të shuajë 

rolin e vetë të subjektit të rëndësishëm për sigurimin e kushteve për zgjedhje të drejta. 

Shkup, 28.03.2016  

Me respekt, 

D-r Slagjana Taseva 

 

Kryetar, 

Transparensi Intërneshënëll Maqedonia 


