
   

 

1 

 

  

 

PROJEKT: 

MBIKËQYRJE E SHPENZIMEVE BUXHETORE DHE PARTIVE POLITIKE NË PERIUDHËN 

PARAZGJEDHORE DHE ZGJEDHORE 

 

 

RAPORT MUJOR 

PËR PERIUDHËN:    SHKURT 2016 

 

 

 

 

Përkrahur nga:                                                                                                 SHKUP, 11.03.2016 

 

 

 



   

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

PËRMBAJTJA: 

 

1.  Hyrje          3 

2. Zhvillimi i mbikëqyrjes – procesi       3  

2.1 Kalendari i aktiviteteve        3
 2.2 Koordinimi i aktiviteteve për mbikëqyrje                    3  

3. Aktivitete të përforcuara të partive politike       5 

4.  Shpenzime të përafërta promovuese të partive politike                              8   

5. Mbikëqyrje e shpenzimeve buxhetore në periudhën parazgjedhore 

dhe zgjedhore                                                                                                                11  

6. Korrespodenca                          17 

7. Raporte javore                        23 

8. Pres-konferenca dhe deklarata për medie        46 

        

 

 

 

 



   

 

3 

 

 

1. HYRJE 
 

Në periudhën 01.01.2016-07.03.2016 ekipi i TIM bëri vlerësim të përafërt të shpenzimeve.   

 

Për shkak të ndryshimit të datës së zgjedhjeve ndryshoi edhe kalendarit për mbajtjen e 

zgjedhjeve.  Kjo ndikoi edhe në procesin e përgjithshëm dhe projekti vazhdon deri në qershor 

2016.  

 

2. ZHVILLIMI I MBIKËQYRJES – PROCESI  
 

2.1. KALENDARI I AKTIVITETEVE 
 

Për shkak të ndryshimit të datës së mëparshme për zgjedhje (24.02.2016), Kuvendi i Republikës 

së Maqedonisë më 23.02.2016 mori vendimin për shtyrje të zgjedhjeve deri më 5 qershor 2016.  

 

Duke ndjekur plotësimet e mëparshme të Kodit zgjedhor, AShMAA pranoi Vendimin e ri për 

reklamim të paguar politik të radiodifuzerëve, mediat elektronike, mediat e shtypura dhe 

internet faqet.   Data e ndalesës për reklamimin e paguar politik gjithashtu është ndryshuar më 

27.02.2016.  

 

   
Data Aktiviteti  

Më herët 07.03.2016 – më vonë 27.03.2016 Shpallja e Zgjedhjeve  

Më herët 27.03.2016 – më vonë 17.05.2016 Hapja e llogarisë së posaçme të transakcionit  

14.05.2016 Shpallja e pjesëmarrësve në listën e kandidatëve  

17.05.2016 Nisma e Fushatës zgjedhore  

25.05.2016 Raport financiar (të ardhura/të dala) 

03.06.2016 Heshtja parazgjedhore  

05.06.2016 Zgjedhje  

11.06.2016 Raport financiar (të ardhura/të dala) 
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2.2. KOORDINIMI I AKTIVITETEVE PËR MBIKËQYRJE 
 

 

• Memorandumi për bashkëpunim u nënshkrua më 11 shkurt 2016 mes 

organizatave që zbatojnë aktivitete mbikëqyrëse në procesin e ardhshëm parazgjedhor dhe 

zgjedhor.  Nënshkrues të Memorandumit për bashkëpunim janë kryesuesit dhe përfaqësuesit e 

OJQ-ve vijuese:  Transparensi Interneshënëll Maqedoni, MOST shoqata qytetare, Instituti për 

studime komunikuese, QAE dh CIVIL Qendra për liri.  Organizatat shpallën vendimet e tyre për 

koordinim të ndërsjellë të aktiviteteve dhe shkëmbim të informatave në nivel më të lartë, që të 

arrihet nivel më i lartë i transparencës dhe llogaridhënies së të gjitha palëve të prekura në 

fushatën parazgjedhore dhe përgatitjen aktive për pjesëmarrje në zgjedhje. 

 

• TIM dhe QAE mbajtën trajnim për anëtarët e organizatave qytetare të   

“Platforma për luftë kundër korrupsionit” me temën “MBIKËQYRJE E SHPENZIMEVE 

PARAZGJEDHORE DHE ZGJEDHORE BUXHETORE DHE FINANCIMIT TË PARTIVE POLITIKE".   Ky 

është një aktivitet shtesë i drejtuar kah përforcimi i aftësive të organizatave qytetare.  Trajnimi 

u mbajt në hotel Arka më 10.02.2016, organizuar nga MCMS.  
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3. AKTIVITETE TË PËRFORCUARA TË PARTIVE POLITIKE 
 
Në muajin shkurt të vitit 2016 dukshëm u rrit aktiviteti i partive politike në vend.  Anëtarët 

partiak kishin aktivitete të shumta në teren, konferenca shtypi dhe deklarata për mediat.  TI 

Maqedoni me partnerët lokal i shënuan këto veprime:   

 

• Vazhdon promovimi i projekteve qeveritare, barazimi i  

aktiviteteve qeveritare me ato partiake:  në arsim, projekte të reja për të rinj, projekte për 

punësim, projekte të reja në shëndetësi.   

  

• Aktivitet i rritur partiak i LSDM-së (takime partiake, tribuna, vizita në fshatra dhe 

qytete)  

• Aktivitetet në internet u shndërruan në vend për fushata promovuese me numër 

të rritur të profileve të paguara, të shumta dhe jo-autentike në rrjetet sociale.   

• Reklamimi i paguar në rrjetet sociale (Fejsbuk) vazhdon  

(fotografia 1 dhe 2)  

 

• Promovimi i projekteve qeveritare në internet faqet e partive   

politike (fotografia 3,4 dhe 5) 

 

• Aktivitet i dukshëm i partive politike shqiptare BDI dhe PDSH  

lëvizje për reforma edhe në partitë më të vogla politike (takime me qytetarët, konferenca 

shtypi) (fotografia 6). 

 

 

 
Fotografia 1 
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] 
Fotografia 2 

 

 

 

 

Fotografia 3 
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Fotografia 4 

 

Fotografia 5 

 

3.2. Fotografia 6
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4.   SHPENZIME TË PËRAFËRTA PROMOTIVE TË PARTIVE POLITIKE NË PERIUDHËN 
01.01.2016-07.03.2016  

Në periudhën mes 01.01.2016 – 07.03.2016 ekipi i TIM bëri vlerësim të përafërt të 

shpenzimeve të partive politike në rajonet e mbikëqyrura që kanë të bëjnë me:    

1. Zyrat lokale të sapo hapura;  

2. Mitingje;   

3. Takime lokale me qytetarë/vizita;  

4. Internet – marketing.  

Rezultatet nga mbikëqyrja qartë tregojnë se partitë politike LSDM dhe VMRO-DPMNE në 

këtë periudhë secila parti ka shpenzuar nga përafërsisht 50,000.00 EUR.  Shpenzimet, 

gati barabar, kanë të bëjnë me takimet me qytetarët dhe mitingjet.  Derisa LSDM ka 

shpenzuar më shumë për internet marketing, VMRO-DPMNE ka shpenzuar më shumë 

për hapje të zyrave lokale.  BDI kryesisht shpenzon për mitingje dhe takime me 

qytetarët.  Nuk ka pasur shtabe të reja lokale tek ato.  Shpenzimet për këtë periudhë 

janë rreth 25,000.00 EUR.  PDSH dhe partitë tjera politike nuk kanë treguar aktivitete të 

dukshme në periudhën e kaluar.  

Këto të dhëna më tutje do të shfrytëzohen për llogaritje statistikore të shpenzimeve të 

partive politike në periudhën parazgjedhore dhe zgjedhore.  

 

 

 
                   Figura 1: Shpenzimet për zyra lokale të sapo hapura  
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Figura 2: Shpenzimet për mitingje 

 

 

 

 
  

Figura 3: Shpenzimet për takimet/vizitat lokale 
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Figura 4: Shpenzimet për internet marketing 
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5. MBIKËQYRJA E SHPENZIMEVE BUXHETORE NË PERIUDHËN PARAZGJEDHORE DHE 
ZGJEDHORE  

 
� Në janar të viti 2016, krahasuar me lëvizjet e zakonshme mujore në këtë periudhë vërehet 

rritje e të ardhurave të përgjithshme prej tatimeve, por nëse vështrohet barazia dhe 

realizimi i buxhetit për pikën të ardhura prej tatimeve është 7,43%, që është për rreth 1 

pikë procentuale më pak nga 8,33% të barabarta, nëse paragrafi i dhënë buxhetor do 

realizohej në mënyrë të barabartë në nivel mujor gjatë vitit.   

 

� Në janar të vitit 2016, të ardhurat nga TVSH rriten në krahasim me lëvizjen mujore 

sezonale, dhe realizimi i buxhetit në janar të vitit 2016 është 8,76%, që paraqet përqindje 

relativisht më të lartë të realizimit krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar (janar 

2015) kur ka qenë 6,91%.  

 

� Lëvizja e të ardhurave nga paragrafi Taksa administrative dhe gjoba është ciklike nëse 

vështrohet dinamika mujore në periudhën prej 2008 deri tani, dhe në krahasim me lëvizjet 

mujore nga periudhat paraprake, në janar të vitit 2016 ka rënie, kurse realizimi i kësaj pike 

për muajin janar ka qenë 5,6%, që paraqet një përqindje të ulët krahasuar me realizimin e 

barabartë në nivel mujor që do ishte 8,33% nëse buxheti do realizohej në mënyrë të 

barabartë për çdo muaj të vitit.  

 

� Deficiti buxhetor për muajin janar 2016 është realizuar mbi realizimin e barabartë të pritur 

(8,33%) ,me shkallë realizimi të buxhetit vjetor për 2016 prej 8,9%.  I njëjti, krahasuar me 

faktorët mujor për periudhën e kaluar nuk tregon shenja të rritjes në krahasim me këtë 

periudhë të vitit.   

 

� Në muajin janar paragrafi Regjistra shtetëror është me shkallë realizimi prej gati se 12, 

25% nga gjithsej buxheti i planifikuar , që  është për 4 pikë procentuale mbi realizimin e 

pritur të barabartë në nivel mujor prej 8,33%.  

 

� Shkalla e realizimit për muajin janar 2016 pikës buxhetore Investime të huaja prej planit 

vjetor është 2,02%, por në muajin e mëparshëm (dhjetor 2015) paraqitet huamarrje me 

hua të jashtme prej 16,77 miliardë denarë, dhe me këtë vetëm në muajin dhjetor është 

tejkaluar buxheti i planifikuar për disa herë, kurse realizimi i përgjithshëm i kësaj pike 

                                                           
1 Neto efekti i rifundimit të tatimit të vlerës së shtuar kah subjektet afariste me detyrim për TVSH do të ketë efekt 

mbi realizimin përfundimtar të këtij paragrafi buxhetor në zbatimin e buxhetit.  
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buxhetore për tërë 2015 është 458%.  Kjo është rezultat i lëshimit të euro obligacionit në 

nëntor/dhjetor 2015 ku u mblodhën 270 milionë euro.  

 

� Shpenzimet kapitale për janar 2016 kanë realizim prej vetëm 3,3% të buxhetit të 

planifikuar për vitin 2016, dhe kanë lëvizje të ulët por të zakonshme/sezonale për këtë 

periudhë të vitit, dhe dukshëm ndër lëvizjen e barabartë mujore, që do ishte 8,33% nëse 

buxheti do realizohej në mënyrë të barabartë çdo muaj të vitit.  

 

� Paragrafi në buxhetin qendror në transferet sociale - fond për PISM (ku janë përfshirë të 

dalat për pensione) në janar të vitit 2016 shënon rritje të madhe krahasuar me lëvizjen e 

zakonshme mujore për këtë periudhë, mbi lëvizjen e zakonshme mujore, për dallim prej 

muajve tjerë, Gjegjësisht nëntor dhe dhjetor 2015, kur kemi lëvizje nën lëvizjen e tyre 

sezonale/mujore, me shkallë realizimi të buxhetit të planifikuar prej 9,61% realizim 

dukshëm më të kartë mbi shpëlarjen mujore të barabartë prej 8,33%, si rezultat i shlyerjes 

së borxheve ndaj fondeve private pensionale që janë të detyrueshme.   

Shpalljet publike në ueb faqet e Qeverisë dhe përdoruesve të përzgjedhur buxhetor 
 

� Pjesë të rëndësishme të shpalljeve për shpenzimet buxhetore që shpallen në ueb faqen 

e Qeverisë së RM, dhe të njëjtat kanë të bëjnë me përdorues tjerë buxhetor që janë 

zbatues ose mbajtës të informatave, të cilët pastaj nuk i shpallin të gjitha informatat në 

ueb faqet, dhe me këtë kemi edhe përcjelljen prej një institucioni në institucion tjetër në 

procedurën për KQIKP.  

 

� Numër i vogël (vetëm 22%) i shpalljeve të përgjithshme të Qeverisë së RM dhe të 

përdoruesve buxhetor përmbajnë të dhëna financiare për investimet e bëra/planifikuara 

ose për shpalljet ku paralajmërohen investime të reja (Qeveria e cila ka më shumë 

shpallje – gjithashtu 22%).  

 

� Vetëm 5% nga numri i përgjithshëm i shpalljeve përmbajnë shpjegim analitik për 

aktivitetet e planifikuara/realizuara.  

 

� Një pjesë modeste e shpalljeve (rreth 10%) përfshijnë informata për burimet e mjeteve, 

si dhe programet / strategjitë / planet në bazë të cilëve paralajmërojnë ose realizojnë 

projektin e shpallur. 
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� Por disa shpallin shumë pak 

informatat për aktivitetet e 

tyre në ueb faqet e veta.  

 

� Mund të vërehet se përskaj 

numrit të vogël të shpalljeve 

dhe përmbajtjes së shpalljeve 

ka informatat modeste 

cilësore dhe sasiore – 

gjegjësisht tek të gjitha 

institucionet e mbikëqyrura 

(tek ato që kanë çfarëdo lloj 

shpalljeje) përqindja e 

informatave të shpallura është shumë e vogël.   

 

� Vetëm 2 shpallje nga Qeveria e RM-së dhe 3 nga Ministria e financave përmbajnë 

analitikë të shpalljeve, kurse përdoruesit tjerë buxhetor nuk kanë të dhëna cilësore në 

titujt për shpalljet e veta. 

 

� Pjesa më e madhe e shpalljeve të të gjitha ueb faqeve të mbikëqyrura kanë të bëjnë me 

vizita, takime dhe konferenca të përfaqësuesve qeveritar që i kanë pasur gjatë 

kohëzgjatjes së periudhës së raportit.  

 
 
Mbikëqyrje e shpenzimeve të qeverisë lokale  
 

� Në këtë periudhë të raportit janë shënuar gjithsej 97 shpenzime kapitale dhe operativ 

buxhetore, sipas të cilave është vepruar me mbledhje shtesë të informatave/të dhënave 

që kanë të bëjnë me ato. 

 

� Nga të dhënat në dispozicion të marra nga vëzhgimi lokal vërtetohet se numri më i 

madh i të dalave kapitale/operative në nivel lokal janë identifikuar në Ohër, Gazi Babë 

(për dallim prej periudhës së mëparshme ku në territorin e Gazi Babës   janë shënuar 

shumë pak aktivitete në teren) dhe Strumicë, kurse dukshëm më pak shpenzime janë 

identifikuar në Vrapçishtë, Kratovë, Makedonski Brod dhe Çashkë.  

 

� Gjatë shkurtit, gati se tre të katërtat nga shpenzimet e regjistruara kanë të bëjnë me 

investimet kapitale. 
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� Sa i përket fushave të investimit si kryesore dallohen: renovimi/rindërtimi i çerdheve, 

shkollave dhe objekteve tjera arsimore, rindërtimi i rrugëve dhe rrugicave dhe rindërtimi 

i rrjeteve të ujësjellësit dhe kanalizimit. 

 

� Prej gjithsej 97 shpenzimeve të evidentuara, 21 kanë të bëjnë me rindërtimin e rrjeteve 

të ujësjellësit dhe kanalizimit, 36 me rindërtimin e rrugëve dhe rrugicave, 12 për 

rinovimin/rindërtimin e shkollave, çerdheve, shtëpive sociale, etj., dhe 28 shpenzime që 

nuk mund të vendosen në kategoritë e lartpërmendura. 

 

� Nga gjithsej 24 komuna të mbikëqyrura, në 20 janë dorëzuar kërkesa për qasje ndaj 

informatave me karakter publik. Në periudhën e raportit, janë dorëzuar gjithsej 54 

kërkesa të bazuara në shpenzime të evidentuara, dhe për të gjitha komunat është 

evidentuar së paku nga një shpenzim 

 

� Për disa komuna sikur Ohri, Kratova dhe Kavadari informatat janë fituar pa dorëzime 

zyrtare të KQIKP, gjegjësisht për gjithsej 37 shpenzime të evidentuara nuk ka pasur 

nevojë për dorëzim të KQIKP dhe informatat janë fituar gjatë vizitës së komunës ose 

kontaktin me personin përgjegjës me telefon ose postë elektronike, ose informatat janë 

në dispozicion publik në ueb faqet e komunave.  

 

� Nga gjithsej 97 shpenzime të evidentuara në komunat e mbikëqyrura, për 49 shpenzime 

ka të dhëna të tërësishme ose pjesshme si përgjigje e  KQIKP (13), me kontakt të 

drejtpërdrejtë me komunën pse dokumentet janë në dispozicion publik. Për pjesën 

tjetër të KQIKP të dorëzuara, pritet për përgjigje në periudhën e ardhshme të raportimit, 

kur edhe do të skadon obligimi ligjësor për të marr përgjigje në bazë të kërkesave të 

dorëzuara.   

 

� Në shkurt janë pranuar 21 përgjigje që kanë të bëjnë me KQIKP të dorëzuara gjatë 

janarit (nga gjithsej 46 të dorëzuara në muajin e njëjtë).  
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� Tabela: Qasshmëria e dokumenteve me të cilat përkrahet shpenzimi: 

 

Документи со кои е 

поткрепено торшењето

 # трошења во 

набљудуваните 

општини во јануари

Изразеност во % 

(од вкупно 24 

трошења)-јануари

 # трошења во 

набљудуваните 

општини во 

февруари

Изразеност во % (од 

вкупно 49 трошења)-

февруари

Предвидено во стратегија 2 8% 0 0%

Предвидено во Програма 15 63% 17 35%

Предвидено во Буџетска 

програма 12 50% 20 41%

Донесена Одлука на Совет 14 58% 13 27%

Предвидено во План на 

општината 12 50% 12 24%

Трошења соджани во сите 5 

документи 2 8% 0 0%

Трошења содржани во барем 

2 документи 16 67% 18 37%

Трошења содржани во само 

1 документ 4 17% 7 14%  
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� Nga raportet tremujore për zbatim të buxhetit për tremujorin e katërt të vitit 2015, për 

tetëmbëdhjetë nga njëzet e katër komuna, (raporte të pranuara deri në fund të muajit 

shkurt 2016)  mund të konkludohet edhe se: asnjë nga komunat nuk ka realizuar 

buxhetin për vitin 2015 mbi 90% nga rebalanci i planifikuar/fundit i buxhetit, pjesa më e 

madhe, gjegjësisht 7 komuna kanë realizuar më shumë se 80% të buxhetit të 

përgjithshëm për vitin 2015, 4 komuna kanë realizuar mes 70% dhe 79% nga buxheti i 

përgjithshëm për vitin 2015, kurse të tjerët kanë realizuar nën 60% të buxhetit të 

përgjithshëm për vitin 2015  

 

� Realizimi i buxheteve të përgjithshme kapitale për vitin 2015 nga 18 komuna është 

relativisht i vogël krahasuar me buxhetet e planifikuara: asnjë komunë nuk e ka realizuar 

buxhetin kapital për vitin 2015 me mbi 80% të rebalancit të planifikuar/të fundit, 3 

komuna kanë realizuar mes 70% dhe 79% të buxhetit të përgjithshëm kapital, 2 komuna 

kanë realizuar mes 60% dhe 69% nga buxheti i përgjithshëm kapital për vitin 2015, kurse 

5 Komuna kanë realizuar mes 50% dhe 59% të buxhetit të përgjithshëm kapital për vitin 

2015, kurse 8 komunat tjera kanë realizuar nën 50% nga buxheti i përgjithshëm kapital 

për vitin 2015.  

 

� Përqindja e realizimit të buxheteve të përgjithshme operative për vitin 2015 për 18 

komuna është shumë më i lartë prej realizimit të buxheteve kapitale edhe atë: 5 

komuna kanë realizuar buxhetin operativ për vitin 2015 me mbi 90% deri 94% nga 

rebalanci i planifikuar/i fundit i buxhetit, 9 komuna kanë realizuar mes 80% dhe 89% nga 

buxheti i përgjithshëm kapital për vitin 2015, kurse 4 komuna kanë realizuar mes 70% 

dhe 79% nga buxheti i përgjithshëm kapital për vitin 2015.   
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6. KORRESPODENCA  
 
Ekipet tona ndjekin aktivitetet e KQIKP ndaj institucioneve përkatëse që të fitojnë të dhëna për 

shpenzime të mundshme buxhetore. Në tabelën më ju prezantojmë letrat tona me kërkesa për 

përshkrim të ngjarjeve (shpalljeve), letrave kthyese dhe komentet aty ku shpjegohet nëse ka 

shpenzime buxhetore.  

� Shënim: Këtu janë shënuar letrat të cilave janë përgjigjur në muajin shkurt.  

 

Ngjarja Letër nr. 

ynë 

Letër 

kthyese 

nr. 

Koment  Vërejtje  

Rehabilitimi i Vrutok-ut   0302-400-

02-

01.02.2016 

03-98/2-

08.02.2016 

Доставена док.ЧГПЈН за 

2016; 

 

Përpilim për aktet e 

përgjithshme për vendet e 

banuara (Kalishte, Llomnice, 

Gjurgjevishte dhe Pozharane) 

0303-382-1-

26.01.2016 

03260/1-

05.01.2016 

Mjete nga programi F1, 

realizim financiar i pikës 

buxhetore 425,nënaragraf  

425640, nga PFP nga 2016. 

Procedura është në zhvillim 

dhe ende nuk është 

nënshkruar Marrëveshja, 

prandaj nuk ka pagesa. 

 

Përpilim i projekteve në 

komunën e Vrapçishtit, për: 

kanalizim fekal dhe atmosferik, 

furnizim me ujë, rezervuar për 

ujë, rregullim i shtretërve të 

lumenjve, projekte themelore 

për arsimin fillor, objekte për 

vetëqeverisjen lokale.  

0302-382-2-

26.01.2016 

03-260/2-

05.02.2016 

Programi vjetor për plane 

urbanistike për 2016, 

programi buxhetor F1, 

parasheh rregullime të Planit 

për furnizime publike, sipas 

programit të miratuar të 

Këshillit të komunës 

Vrapçishte për Planin 

urbanistik për 2016. 

Procedura është në zhvillim 

dhe ende nuk është 

nënshkruar Kontratë me 

ofruesin më të volitshëm. 

 

MMJPH-financim për ndërtim të 

filtër stacioneve për ujë të 

pijshëm në Zubovcë, Galate dhe 

Vrapçishtë.  

0302-382-3-

26.01.2016 
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“Kanal Plus TV, çerdhet në Shtip 

do të pajisen me kuadro”-

13.01.2016 

Buletin elektronik i komunës së 

Shtipit-Komisioni për status dhe 

rregull me Vendim për dhënien e 

pajtimit për Rregullore të 

organizimit dhe sistematizimit të 

EP “Vera Ciriviri-Trena” (çerdhe) 

0302-350-

20.01.2016 

12-823/3-

27.01.2016 

Komuna Shtip nuk ka të 

dhëna mbi informatat e 

përcjella tek EP “Vera Ciriviri-

Trena” 

 

30.01.2015 Kurir, ueb portal, 

“Interes të madh për tribunën 

mbi projektin për të rinjtë e UFR 

të VMRO_DPMNE në Shtip” 

0302-406-2-

02.02.2016 

12-11472-

04.02.2016 

Fotokopje nga: Kërkesa nga 

kryetari i UFR Dragan Janev 

për përdorim të Sallës së 

Madhe në komunën Shtip-

Vendim i këshillit për lejim të 

përdorimit, urdhër pagesë 

për përdorimin e sallës nga 

kryetari Dragan Janev-UFR 

VMRO-DPMNE 

 

Ndërtim të rrjetit të kanalizimit 

në f. Lisiçe Çashka  

0302-375-

25.01.2016 

17-127/2-

08.02.2016 

Plani lokal i veprimit të 

komunës Çashka miratuar 

nga këshilli i komunës me 

vendim nr.07-1449/3-

18.08.2019, sipas planit 

strategjik për zhvillim 

ekonomik lokal me vendim 

nr. 07/2030/7-26.12.2016, 

sipas Prokurimit Publik të 

MTL pa vendim të këshillit të 

komunës dhe pagesa është 

bërë nga MTL.  

 

21.01.2016-Renovim të parter 

përmendores në komunën 

Strugë  

0302-366-

25.01.2016 

03-367/3-

05.02.2016 

Vendim i këshillit të komunës 

nr.07-1555/20 më 

30.04.2014, vendim për 

prokurim publik nr.13-55 nga 

02.11.2015, me buxhet të 

ndarë nga komuna prej 

2.000.000,00MKD+TVSH me 

firmën e ndërtimit Tim Petrol 

991 nga f. Veleshtë.  

 

Facebook faqja zyrtare e 

komunës së Strugës – shpallje 

për rindërtimin e rrugës “Boro 

Haxhievski-Pute”    

0302-413-1-

05.02.2016 

03-500/2-

11.02.2016 

Programi për ndërtim, 

rindërtim dhe rehabilitim, 

mirëmbajtje dhe mbrojtje të 

rrugëve lokale në Ohër dhe 

Strugë, vendim i këshillit 

 



   

 

19 

 

nr.07-4785/14-30.12.2016, 

me mjete buxhetore të 

komunës në shumë prej 

1.361.713,30+TVSH me 

kontratë nr.13-61-12.01.2016 

Publikim në internet faqen e 

komunës Ohër 

12.01.2016”Thirrje publike për 

financim të programeve dhe 

projekteve me interes publik për 

2016“. 

0302-367-

25.1.2016 

05-751/3-

29.01.2016 

-Sektori për çështje 

financiare-programi A0, 

këshilli i komunës dhe k4-

Manifestime Kulturore dhe 

Krijimtari  

 

Publikim në Facebook faqen e 

komunës së Strugës 01.02.2016-

Ndërtimi i rrugës f. Kalishtë – f. 

Rodolishtë  

0302-413-2-

05.02.2015 

03-501/2-

11.02.2016 

Pjesë e projektit të 

ANZHBZHR të RM me vendim 

të këshillit të komunës nr.07-

2692/9-13.07.2016 dhe 

përputhje me tender për 

prokurim publik Marrëveshje 

nr.13-42 nga 14.01.2016 

Nuk ka vlera të 

Marrëveshjes me 

kompaninë Tim Petrol 

991 nga f. Veleshtë  

 Medie lokale publikoi “Shenja të 

reja inteligjente në Manastir“ 

0301-396-

28.10.2016 

41-22/09-

04.02.2016 

Projekt i financuar nga 

buxheti i komunës 

www.bitola.gov.mk, sipas 

planit për prokurime publike 

në www.e-nabavki.gov.mk 

 

Sistemi elektronik për prokurime 

publike publikon – Shpallje për 

kërkesë të mbledhjes së ofertave 

nr.24-173-2015-13.01.2016 –

„Prokurim të pllakateve për 

materiale promotive për nevojat 

e komunës Manastir”  

0302-347-

20.01.2016 

41-6/4-

02.02.2016 

Shpallja për kërkesë të 

mbledhjes së ofertave për 

pllakateve për materiale 

promotive për nevojat e 

komunës Manastir është në 

fazën e vlerësimit  

Më tutje të merren të 

dhëna        

Sistemi elektronik për prokurime 

publike publikon – Shpallje për 

kërkesë të mbledhjes së ofertave 

nr.24-215-2015-

13.01.2016„Shërbime gjeodezie 

për nevojat e Komunës 

Manastir“. 

0302-349-

20.01.2016 

41-7/4-

02.02.2014 

Shpallja është aktive deri më 

02.02.2016 dhe prandaj nuk 

mund të merren 

informacione.  

Më tutje të merren të 

dhëna pas përfundimit të 

shpalljes  

Publikim në Facebook faqen e 

komunës Bosilovë “Kyçje 

ujësjellësi në f. Drvosh” 

0302-368-

25.01.2016 

03-333/2-

04.02.2016 

Këshilli i Komunës Bosilovë 

në seancën e mbajtur më 

21.08.2015 ka marrë vendim 

për marrje të ujësjellësit në f. 

Dervosh, mbledhje të 

qytetarëve dhe firmos 

Marrëveshje me ata dhe 
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dhënësin e shërbimit NPK 

Ograzheden nga Bosilova. 

Rindërtimi është në vetë 

ndërmarrjen, ndërsa montimi 

është pa kompensim. Buxheti 

për Programin Zhvillimor për 

ndërtimin e rrjetit të 

ujësjellësit 2016 është 

parashikuar por për 

momentin nuk ka lëvizje 

financiare.  

Publikim në fejsbuk faqen e 

komunës Aerodrom për tender 

“Rindërtim i rr. Gjorgu Krapçev“ 

0302-394-3-

28.01.2016 

03/695-1-

01.02.2016 

Rindërtimi është parashikuar 

sipas Planit për Prokurime 

Publike për 2016 me fillim në 

janar/shkurt 2016 që është 

miratuar me vendim të 

Këshillit të komunës dhe 

publikuar në Gazetën Zyrtare 

18/2015-33, shpenzimi është 

parashikuar me programin J6, 

me pjesën 424320, 

parashikuar me Buxhet të 

komunës Aerodrom për 2016 

me obligim të paraqitur në 

Ministrinë e Financave. Gjitha 

informacionet janë në ueb 

faqen e komunës 

www.aerodrom.gov.mk/sluzh

ben-glasnik; 

 

Publikim në ueb faqen zyrtare të 

komunës Qendër “Kredia e 

parashikuar për garazhe në kate 

komuna Qendër do të përdor për 

ndërtim të shkollës së re”  

0302-346-

18.01.2016 

Përgjigje me 

postë 

elektronike: 

11-202/2 

Ndërtimi është parashikuar 

me Programin Zhvillimor të 

ndërtimit të shkollës fillore 

në lagjen Kapishtec, pjesë e 

planit afatmesëm të 

programeve për zhvillim nga 

2016/17 miratuar me 

këshillin e komunës në 

seancën e 47 më 13.11.2015 

 

Publikim në ueb faqen zyrtare të 

Ministrisë së Transportit dhe 

Lidhjeve: Filloi rindërtimi i 2 

rrugëve rajonale, Mellniçki Most-

Centar Zhupa dhe Boshkov Most 

- Dibër“ 

0302-306-

21.12.2015 

МТВ: 32-

18386/3-

31.12.2015 

MTL nuk është posedues i 

informacionit, dërgohen në 

Ndërmarrjen Publike për 

Rrugë Shtetërore  

JDPD: 09-54/2-

27.01.2016-Rindërtimi 

bëhet sipas cost-benefit 

studimit të fizibilitetit 

nga konsulenti i aprovuar 

nga Banka Botërore, në 
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pajtim me programin e 

RM, borxh parashikuar 

në programin vjetor me 

realizimin financiar të SB. 

Deri tani janë paguar 

avancet për Mellniçki 

Most-Centar Zhupa më 

09.12.2016, ndërsa 

Boshkov Most-Dibër më 

03.11.2015. 

Publikim në ueb faqen zyrtare të 

Qeverisë 17.12.2016„Agro Biznes 

Forum “Qasje në kapital-baza për 

investime në bujqësinë“. 

0302-304-

21.12.2015 

MBPEU 02-

77/4-

26.01.2016 

Propozim strategjia për 

bujqësi dhe zhvillim rural – 

përdorimi efektiv i IPARD2, 

për krijimin e fondit 

garantues ose garancisë 

bankare në ZRR në pajtim me 

nenin 98-b “Kofinancim të 

garancisë bankare” – Ligji për 

ZRR” në programin për 

mbështetje financiare të 

zhvillimit rural në 2015 

 

Publikim në ueb faqen zyrtare të 

Qeverisë „Cvetkov: Nga viti i 

ardhëm, subvencione të 

kamatave të IPARD kredive”.  

0302-305-

21.12.2015 

MBPEU:02-

76/3-

25.01.2016 

Në pajtim me strategjinë 

kombëtare për ZRR 

2014/2020 pjesa 2.1. Qëllimi 

strategjik për zhvillim të 

bujqësisë dhe përdorimi 

efektiv me anë të sigurimit të 

shërbimit për kredi. 

Subvencionim në pajtim me 

nenin e Ligjit për ZRR 98-a, 

kryesisht për investime 

instrument financiar për 

ndihmë para aderimit për 

ZRR nga BE(IPARD) dhe nuk 

janë më të lartë se 500.000 

EUR, të parashikuar në 

Programin për Mbështetje të 

Zhvillimit Rural 2015.  

 

Publikim në ueb faqen zyrtare të 

ISAR -13.01.2016„Firmoset 

marrëveshje për Pazar të 

Qytetit”  

0302-341-

18.01.2016 

 Marrëveshja për Pazar të 

qytetit është sipas programit 

për punë të ISAR Shtip për 

2016,nr.07-8949/1-

25.12.2015 nga këshilli, me 

vendim për ndryshime të 
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prokurimeve publike nga 

bordi drejtues i Komunës më 

31.01.2015 nr.02/217-4. 

Marrëveshja vlen 

6.800,00МКД 

Publikim në ueb faqen publike të 

komunës Veles 

12.02.2016„Lëshohet në 

përdorim pajisja për klorim 

automatik të ujit“ 

0302-459-

15.02.2016 

03-373/2-

17.2.2016 

Vendimi për prokurim publik 

të pajisjes për klorim është 

parashikuar me paragrafin 

I.38-Automatizim të stacionit 

për klorim me gaz të sistemit 

të furnizimit është miratuar 

nga Bordi Drejtues i NPK 

Derven me Marrëveshje me 

CmC Ekokon DOOEL nga 

Shkupi me vlerë prej 

2.987.700,00 nga 

3.000.000,00 MKD pa TVSH.          

 

Publikim në ueb faqen zyrtare të 

komunës Prilep-26.01.2016- 

“Mbështetje financiare për 

familjet e dëmtuara”  

0302-434-3-

08.02.2016 

18-15/4-

17.02.2016 

Personat për kontakt nga 

Komuna kanë dërguar njoftim 

që kanë nevojë për 10 ditë 

për informacion kthyes, për 

shkak të numrit të rritur të 

lëndëve. 

 

Publikim në sistemin elektronik 

të KPP për kërkesë për 

mbledhjen e ofertave nr. 2/2016 

komuna Prilep “Prokurim të 

shërbimeve për transport të 

personave për nevoja të 

komunës Prilep”.  

0302-395-

28.01.2016 

18-13/4-

17.02.2016 

Personat për kontakt nga 

Komuna kanë dërguar njoftim 

që kanë nevojë për 10 ditë 

për informacion kthyes, për 

shkak të numrit të rritur të 

lëndëve.    

 

Publikim në ueb faqen zyrtare të 

komunës Prilep “Pastrohet kanali 

në Dabniçka Reka”  

0302-348-

29.01.2016 

18-10/04-

17.02.2016 

Personat për kontakt nga 

Komuna kanë dërguar njoftim 

që kanë nevojë për 10 ditë 

për informacion kthyes, për 

shkak të numrit të rritur të 

lëndëve.  

 

Kërkesë për informacion me 

karakter publik – Të dhëna nga 

tremujori i parë i 2015  

бр.0302-

351-22 nga 

22.01.2016 

12-3012/2-

18.02.2016 

Janë dorëzuar formularët 

k1,k2,k3 për tremujorin e 

parë të 2015, të punësuar me 

kohë të caktuar dhe me 

kontratë në vepër nuk ka, 

ndërsa nëpërmjet Agjencisë 

për punësime të përkohshme 
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janë punësuar 13 persona.  

Kërkesë për informacion me 

karakter publik – Të dhëna nga 

tremujori fundit 2015 

0302-251-

10-

22.01.2016 

12-829/2-

19.02.2016 

Janë dorëzuar formularët 

k1,k2,k3 për tremujorin e 

fundit 2015, gjithsej të 

punësuar 165  prej të cilëve 

29 me kontratë për punësim 

të përkohshëm.  

 

Publikim në ueb faqen zyrtare të 

komunës Veles “Lëshohet në 

përdorim kënd veror për persona 

me invaliditet në Parkun e 

Rinisë“-02.02.206 

0302-428-

08.02.2016 

03-105/3-

22.02.2016 

Projekti është financuar nga 

Programi Zhvillimor i UNDP 

në bazë të projektit për 

themelimin e bashkëpunimit 

ndërkomunal për sigurim të 

kujdesit të grupeve të cenuar, 

mes komunave Veles, 

Kavadar, Rosoman, Çashka 

dhe Gradsko.  Marrëveshja 

është nënshkruar më 

13.08.2015 mes Qendrës për 

Zhvillim të Rajonit të 

Planifikimit të Vardarit me 

kompaninë Shoqata për 

ndërtimtari, shërbime dhe 

tregti me të madhe dhe të 

vogël “Intergradba – LA Ace 

DOOEL eksport import, me 

vlerë prej 1.642.380,00 MKD 

pa TVSH.  

Letra fillimisht ishte 

dërguar në Komunën 

Veles me nr.0302-428-

08.02.2016 prej të cilëve 

morëm njoftim që nuk 

posedojnë informacionin 

dhe më tutje ishte 

dërgua në Qendrën për 

Zhvillim të Rajonit të 

Planifikimit të Vardarit 

me nr.25-1007/3-

17.02.2016 

Publikim të ueb faqes së Sistemit 

Elektronik për Prokurime-

21.01.2016„Shpallje për kërkesa 

për mbledhjen e ofertave: 

Montim të pllakave të 

gurit“.(Gostivar) 

0302-383-

26.01.2016 

11-198/3-

22.02.2016 

Puna është sipas Planit Vjetor 

për ndërtimin dhe rindërtimi 

e rrugëve lokale dhe 

rrugicave JDO – ndërtimi dhe 

rindërtimi i rrugëve lokale, 

realizimi financiar është aktiv 

dhe në pajtim me programin 

buxhetor, pa vendim të 

Këshillit të Komunës. 

 

Publikim të ueb faqes së Sistemit 

Elektronik për Prokurime -

26.01.2016„ Shpallje për kërkesa 

për mbledhjen e ofertave: 

Kryerja e vëzhgimit profesional 

për Montim të Pllakave të Gurit 

(shërbime arkitektonik, shërbime 

inxhinieri, shërbime për 

0302-400-3-

01.02.2016 

11-250/4-

22.02.2016 

Vëzhgimi bëhet sipas Planit 

Vjetor për kryerje të 

vëzhgimit të punës, sipas 

programit buxhetor E-Konto 

425-980-kryerje të vëzhgimit 

gjatë punës, realizimi 

financiar është aktiv në 

 



   

 

24 

 

planifikim hapësinor dhe 

shërbime inxhinieri për rregullim 

të tokës, lidhur me shërbime 

shkencore dhe teknike 

këshillimore dhe analiza tjera 

teknike“(Gostivar).           

përputhje me programin 

buxhetor, pa vendim të 

Këshillit të Komunës.  

Kërkesë tek Komuna Koçanë për 

emërim të personit për kontakt 

për projektin  

0302-331-

14-

13.01.2016 

05-173/2-14-

12.02.2016 

Person i emëruar për kontakt 

në komunën Koçani  

 

“Shpërndarja e shpërblimeve për 

kopsht më të mirë të stolisur” 

publikim në faqen zyrtare të 

komunës së Manastirit  

0302-434-1-

08.02.2016 

41-27/4-

18.02.2016 

Personat përgjegjës nga 

komunat e Manastirit kanë 

referuar ueb faqen zyrtare të 

komunës www.bitola.gov.mk 

në të cilën nuk ka mjaft të 

dhëna për shumën e 

shpërblimit dhe vendimin e 

Këshillit të Komunës së 

Manastirit dhe nëse ajo është 

parashikuar në buxhet dhe 

me çfarë strategjie.  

 

Publikim në mediet lokale dhe 

faqes zyrtare të Komunës së 

Tetovës “Investim dhe 

modernizim të Qendrës për 

Zhvillim të Rajonit të Planifikimit 

të Pollogut”  

0302-380-1-

26.01.2016-

deri tek 

Komuna e 

Tetovës  

 

0302-400-4-

01.02.2016 

deri tek 

Qendra për 

Zhvillim të 

Rajonit të 

Planifikimit 

të Pollogut 

 

 

 

03-916/4-

22.02.2016-

nga Komuna e 

Tetovës  

 

 

09-13/2-

24.02.2016-

CPPR                                 

Nga Komuna e Tetovës 

morëm vetëm Vendim për 

ko-financim të projektit për 

qendrën për zhvillim të 

rajonit të planifikimit 

“Rindërtim i brendshëm i 

objektit për nevojat e 

qendrës për zhvillim të 

Rajonit të Planifikimit të 

Pollogut për efikasitet 

energjetik” – miratuar më 

29.01.2016. Ndërsa për 

pyetjet tjera duhet të 

dërgohet letër Qendrës për 

Zhvillim të Rajonit të 

Planifikimit të Pollogut 

Nga Qendra për Zhvillim 

të Rajonit të Planifikimit 

të Pollogut morëm 

përgjigje që projekti 

paraqet një pjesë të 

Programit për Zhvillim të 

Rajonit të Planifikimit të 

Pollogut 2015-2019 

Qëllimi Afatmesëm – 

mbështetje dhe zhvillim 

të sipërmarrjes, 

konkurrencës dhe 

inovacionit të 

ndërmarrjeve të vogla, 

mesme dhe të mëdha 

dhe Plani Vjetor i 

Veprimit për zhvillim të 

programit. Qendrat nuk 

kanë program të veçantë 

buxhetore “00”, realizimi 

financiar është bërë sipas 

Planit Vjetor të Veprimit 

në përputhje me Planin 

Vjetor për Prokurime 

Publike 2016 në sajë të 
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aktiviteteve të projektit 

“Zgjedhje inovative për 

qasje më të mirë në 

shërbime në nivelin lokal 

– Aktivitet për 

themelimin e qendrës 

afariste për mbështetje 

dhe shërbime konsulentë 

për ndërmarrje të vogla 

dhe të mesme në Rajonin 

e Planifikimit të Pollogut” 

– financuar nga Programi 

për Zhvillim të ON. 

Pagesa do të bëhet me 

anë të arkës,  nuk ka 

vendim nga Këshilli, por 

është pranuar si aktivitet 

më sajë të planit të 

veprimit dhe ende nuk ka 

marrëveshje.     
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7. RAPORTE JAVORE    

 
 
 
 

Përmbajtja: 4 raporte javore  
Periudha: 29.01.2016-26.02.2016 
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Në ditët e fundit të janarit të 2016 dhe javës së parë të shkurtit 2016, aktivitetet për monitorim 

të shpenzimeve buxhetore të partive politike për marketing politik kanë vazhduar. Vëzhguesit të 

ndarë sipas rajoneve dhe ekipet e TIM dhe QAE vazhdimisht kanë ndjekur aktivitetet e partive 

politike.   

 

 VMRO-DPMNE ka vazhduar fushatën “Bli shtëpi-bli banesë” dhe “Bli shtëpi për të rinjtë” si dhe 

projektin “Maqedonia ka nevojë për idenë tënde” dhe hapjen e objekteve të reja publike me 

interes të përgjithshëm, të parashikuar me programin politik. Ekipet tona kanë vërejtur që për 

qëllime partiake dhe vetë-promovim anëtarët e VMRO-DPMNE kanë përdorur automjete 

zyrtare. Ekipet tona do të kontrollojnë këto ngjarje me KIKP ndaj institucioneve përkatëse në 

lidhje me shpenzimet buxhetore.  

 

ВМРО – ДПМНЕ 
 

1. Në komunë Bosilevë, zëvendës kryeministri Vlladimir Peshevski ka pasur takim me 

qytetarë prej 200 personave. (29.01.2016). 

2. Kryetari i RM-së Gjorgje Ivanov ishte në Tetovë, me rastin e festimit të Shën Atanasij 

Veliki me anëtarë tjerë të degës Tetovë (31.01.2016). 

3. 33 zyra ishin hapur nëpër komunat e vendit për të informuar qytetarët për përfitimet e 

projektit “Bli shtëpi-bli banesë” dhe “Bli shtëpi për të rinjtë” (31.01.2016). 

4. Kryetari i VMRO-DPMNE Nikolla Gruevski ka vizituar komunën Ilinden për të promovuar 

projektin “Bli shtëpi-bli banesë” dhe “Bli shtëpi për të rinjtë” dhe në komunën 

Milladinovci në hapjen e ambulantes së re (03.02.2016). 

5. VMRO-DPMNE ka vazhduar me promovimin e projektit “Maqedonia ka nevojë për idenë 

tënde” nëpër vend (stendë para Kapitol Mol në komunën Aerodrom me fleta 

promovuese, promovim në Pallatin e Kulturës Trajko Prokopiev)) (31.01.2016) 
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Kryetari i VMRO-DPMNE Nikolla Gruevski në hapjen e ambulantes së re në Milladinovci me 

Ministrin e Shëndetësisë Nikolla Todorov   

 

 
 
 

LSDM kanë vazhduar me promovimin e tyre kryesisht me anë të debateve me qytetarët. Ekipet 

tona kanë vërejtur që aktivitetet e tyre kryesisht i mbajnë gjatë ditëve të punës, me automjete 

të tyre, në vende të hapura (restorante ose kafeteri). Shpenzimet e tyre do të ndjekim me letra 

drejt institucioneve përkatëse, në lidhje me mini skenën, ndriçimin, fletat dhe sigurimin (takimi 

me qytetarët në Shtip).  

 

LSDM  
 
1. Frosina Remenski, ministrja teknike për punë dhe politikë sociale kanë pasur takim 

me një grup të qytetarëve në disa komuna nëpër Maqedoni: Dibër (30.01.2016) dhe 

disa komuna në Shkup: Pintija, Draçevë dhe Kisella Vodë (02.02.2016). 

2. Kirë Naumov, kryetari i Komitetit Financiar të LSDM dhe zëvendës ministër i 

financave ka pasur takime me qytetarë nëpër Maqedoni: Kumanovë, Sveti Nikollë 

(01.02.2016).  

3. Disa anëtarë të LSDM, përfshirë edhe Oliver Spasovski, ministri për punë të 

brendshme kanë vizituar Pellagoninë (Demir Hisar, Novaci 30.01.2016) 

4. Në Manastir ishte mbajtur një miting protestimi, të organizuar nga LSDM, me rastin e 

paralajmërimit të shitjes së Pallatit të Oficerëve në Manastir, me mini skenë, fleta 

promovuese dhe tjera (03.02.2016). 

5. Kryetari i LSDM Zoran Zaev ka pasur takime me qytetarët në Shtip 02.02.2016 

 
Kryetari i LSDM Zoran Zaev ka pasur takime me qytetarët në Shtip 02.02.2016 
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PDSH  
 

Kryetari i PDSH Menduh Thaçi ka pasur drekë pune me Ambasadorin e BE në Maqedoni, Orav, 

në të cilën diskutohej për gjendjen politike në Maqedoni dhe rajonin. (04.02.2016) 

 

BDI  
1. Kryetari i BDI, Ali Ahmeti ka deklaruar që shtyrja e zgjedhjeve më 24 prill do të sjell 

shumë tensione dhe ndarje. 31.01.2016 

2. Ministri i Arsimit dhe Shkencës, z. Abdilaqim Ademi, dhe Ministri i Ekonomisë z. Bekim 

Neziri, Ministri i Vetëqeverisjes Lokale, z. Lirim Shabani dhe ish kryetar i Strugës, z. 

Ramiz Merko, kanë vizituar shkollën fillore “Murat Llabunishta” në fshatin Llabunishtë, 

komuna e Strugës, në të cilën bëhet rindërtimi i dritareve të vjetra. Ky investim është 

nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës në shumë prej 100.000 eurove. Ministri Ademi 

shtoi që ky nuk është investimi i vetëm për këtë vendbanim, sepse për disa ditë do të nis 

edhe ndërtimi i sallës sportive, investim në vlerë prej 41 milion denarë e financuar nga 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë.31.01.2016 

3. Ishte mbajtur seancë e Këshillit të Përgjithshëm të BDI. Në mbledhjen ishin miratuar 

nëntëmbëdhjetë (19) konkluzione për tejkalimin e krizës politike.02.02.2016 

4. Drekë pune të kryetarit të BDI-së, Ali Ahmeti me Sekretarin Shtetëror të Ministrisë së 

Punëve të Jashtme MIhael Rot dhe ambasadores gjermane në Republikën e Maqedonisë 

Kristen Althauzer.02.02.2016 

5. Shefi i Shtabit Qendror të BDI Bekim Neziri, Ministri i Arsimit dhe Shkencës Abdulaqim 

Ademi dhe Ministri i Vetëqeverisjes Lokale Lirim Shabani kanë marrë pjesë në hapjen e 

shtabit të BDI në komunën Vrapçishtë.  

 
 
Aktivitete të partive tjera politike   
 
29.01.2016 Ishte organizuar tribunë në kinemanë “Kozjak” Kumanovë me moto “Aleanca e 

Shqiptarëve”. Kjo tribunë ishte organizuar nga rinia e LR PDSH dhe RDK. Në tribunën kanë marrë 

pjesë edhe kryetarët e LR PDSH Zijadin Sela dhe kryetari i RDK Vesel Mehmeti. Në tribunën kanë 

marrë pjesë 350 – 400 banorë të komunave Kumanovë dhe Likovë.  

 

31.01.2016 Formohet dega e UNITETI në Gostivar, për kryetar të degës është zgjedhur Prof. Dr. 

Mujeser Iljazi. 

 

01.02.2016 Realizohet takim mes Kryetarit të Lëvizjes BESA, Bilal Kasami dhe kryetarit të PDP, 

Nexhat Bexheti.  
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01.02.2016 Paralajmërim nga Aleanca e Shqiptarëve që kryetari i PDSH – Lëvizja për reforma, 

Zijadin Sela dhe kryetari i RDK Vesel Memedi, do të realizojnë vizita të diasporës shqiptare në 

Gjermani dhe Austri.  

 
Konkluzion i përgjithshëm i ekipit tonë ishte që në këtë periudhë ishin shënuar disa aktivitete të 

partive politike në lidhje me takime me qytetarët, promovime të programeve partiake ose 

kritika/lëvdim të situatës aktuale. Ekipet tona do të ndjekin ngjarjes me letra përkatëse tek 

institucionet kompetente në lidhje me shpenzimet e tyre.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Në javën e dytë të shkurtit 2016 ishte shënuar aktivitet i përforcuar i partive politike në vend. 

Anëtarët partiak kanë pasur aktivitete të shumta në teren, konferenca për shtyp dhe deklarata 

për medie. TIM me partnerët lokal kanë vërejtur aktivitetet vijuese:  

 

1. Ekipi ynë ka vërejtur aktivitetet tjera në:  

• Aktivitete të rritur politike (takime partiake, tribuna)  

• Aktivitete të partive më të vogla politike  

• Promovim i vazhdueshëm i projekteve qeveritare  

• Hapje të zyrave rajonale (shtabeve) 

 

2. Firmosja e Memorandumit për Bashkëpunim mes organizatave me aktivitete të 

ngjashme në lidhje me procesin zgjedhor dhe parazgjedhor. Memorandumi ishte 

firmosur më 11.01.2016 në hotel Duvet mes përfaqësuesve të organizatave: 

Transparency International Maqedoni, MOST – organizata qytetare, Instituti për Studime 

Komunikimi, QAE dhe CIVIL – Qendra për Liri. Kryetarja e TIM, prof.. Dr. Sllagjana Taseva 

ka deklaruar me këtë rast: “Nga 74 projekte qeveritare, vetëm 2 ishin parashikuar në 

Buxhet, 72 tjerat ishin promovuar për qëllime, për të cilat realizimi financiar nuk është i 

njohur – tregojnë analizuar fillestare. Në periudhë ka pasur aktivitetet të përforcuara 
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dhe shpenzime që nuk ishin në përputhje me Kodin Zgjedhor, por me Kodin e 

Financimit“.  

 

3. Trajnimi për “MONITORIM TË SHPENZIMEVE BUXHETORE ZGJEDHORE DHE 

PARAZGJEDHORE DHE FINANCIMI I PARTIVE POLITIKE” nga anëtarët e TIM dhe QAE për 

përforcimi ne kapaciteteve të anëtarëve të organizatës “Platforma për Luftë kundër 

Korrupsionit” që ishte mbajtur në hotel Arka më 10.02.2016.  

 

4. Ekipet tona do të ndjekim dhe njoftojnë për aktivitetet vijuese me letra për qasje në 

informacione me karakter publik me qëllim të sigurimit të informacioneve për 

shpenzime të mundshme buxhetore.  
 

 

 

 

 

 

 

VMRO-DPMNE  

06.02.2016 Kryetari i Manastirit Vlladimir Talevski ka falënderuar kryetarin e VMRO-DPMNE 

Nikolla Gruevski për përpjekën e tij në vendimin për rindërtimin e Pallatit të oficerëve në 

Manastir (projekt me vlerë prej 2 milion euro).  

06.02.2016 Anëtarë të UFR të VMRO-DPMNE kanë shpërndarë fleta në Shtip.  

08.02.2016 Tribunë e Shoqatës së Penzionerëve me deputeten Sllagjana Mitovska dhe kryetarin 

Arsenço Aleksovski me promovimin e projektit qeveritar “Bli shtëpi për të rinj”, duke përcaktuar 

parcelat, dhe duke ndjekur rekomandimin e seancës së tretë të Qeverisë së RM të mbajtur më 

26.01.2016.  

10.02.2016 Unioni i Grave të VMRO-DPMNE ka mbajtur dy takime partiake.  

10.02.2016 Komisioni për Teknologji Informatike në Bibliotekën e Qytetit në Prilep, ka 

promovuar projektin “E-Maqedonia“. 
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LSDM  

06.02.2016 Kryetari i LSDM Zoran Zaev ka pasur takim me 30 të rinj në kafeteri në Strumicë.  

09.02.2016 Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski ka vizituar stacionet policore në 

Gostivar dhe Tetovë.  

12.02.2016 Hapje të qendrës rajonale të LSDM në Manastir, në prani të nënkryetarit të partisë 

Damjan Mançevski.    

 

 

 

 

 

BDI 

05.02.2016 Kryetari i Gostivarit Nevzat Bejta në Qendrën Rinore ka shpërndarë 16 vendime për 

punësim të mësimdhënësve të shkollave fillore.  

 06.02. 2016 BDI ka promovuar projektin “Realizojmë së bashku” në Qendrën e Kulturës në 

Tetovë.  

07.02.2016 BDI ka organizuar takim partiak me anëtarë të shtabeve rajonale, komiteteve, 

forumeve të grave dhe tjera në Gostivar.  

08.02. 2016 BDI ka pasur takim me anëtaret e komitetit lokal në kinemanë sallën në Qendrën 

Tregtare në Gostivar.   

12.02.2016 BDI ka pasur takime me qytetarët në Pallatin e Kulturës “Braka MIlladinovski” në 

Strugë ku ka promovuar projektin “Realizojmë së bashku“.  
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BESA  

06.02.2016 Takim partiak ishte zhvilluar në kafeteri në Kumanovë, ku ishin formuar dy dega 

partiake me kryetarë lokal.   

 

GROM 

11.01.2016 Zëvendës Ministri për Vetëqeverisje Lokale Lupçe Prenxhov ka pasur takime me 

Kryetarin e Velesit, Sllavço Çadiev.  
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LSDM – Reklamim i paguar politik në – Facebook  
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Java e tretë e muajit shkurt ka shënuar një sërë aktivitetet në lidhje me reklamimin politik të partive 

gjegjësisht TIM dhe partnerët lokal kanë vërejtur ngjarjet vijuese:  

 

• Aktivitet i rritur partiak (takime partiake, debate);  

• Aktivitete të vërejtura të partive më të vogla politike;  

• Vazhdim të promovimit të projekteve qeveritare, barazim të aktiviteteve 

partiake me ato qeveritare me promovimin e projekteve të reja në arsim, 

projekte të reja për të rinj, hapje të vendeve të reja të punës, projekte të reja për 

ndërmarrjet, projekte të reja në shëndetësi. 

• Aktivitetet në internet bëhen vend për fushata promotive, profile të shumta, të 

paguara, të rrejshme në rrjete sociale.  

• Fushatat e paguara reklamuese në rrjetet sociale (Facebook) vazhdojnë. 

• Promovimi i projekteve qeveritare në internet faqet partiake.  

• Ekipet tona edhe më tutje do të ndjekin aktivitetet me KIKP ndaj institucioneve 

relevante, me qëllim të sigurimit të informacioneve për shpenzime të mundshme 

buxhetore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

36 

 

VMRO-DPMNE  

13.02.2016 Kryetari i VMRO-DPMNE, Nikolla Gruevski, në Muzeun e Luftës Maqedonase për 

Shtetësi dhe Pavarësi, ka prezantuar shtatë projektet e reja për të rinj.  

16.02.2016 Zëvendës Ministri i Punës dhe Politikës Sociale ishte i pranishëm në hapjen e 

kopshtit të ri për fëmijë në f. Peshtani. Mjetet janë siguruar nga vetëqeverisja lokale, MPPS dhe 

Konsullata Bullgare në Maqedoni. Agjencia për Punësim ka paralajmëruar grante (600.000MKD) 

për stimulimin e hapjes së 10 kopshteve private për fëmijë.  

17.02.2016 Një zyrë e re e disperzuar e APRM u hap në Çashkë në sajë të Qendrës Qytetare.   

 18.02.2016 Ministri i Shëndetësisë Nikolla Todorov dhe zëvendës ministri i shëndetësisë Jovica 

Andonov (anëtar i Partisë Socialiste), në spitalin në Veles kanë promovuar pajisjen e re 

mjekësore.   

18.02.2016 Kryetari i VMRO-DPMNE në Kinotekë të Maqedonisë ka promovuar shtatë projektet 

për të rinj.  

 

LSDM  

12.02.2016-19.02.2016 LSDM në Manastir, në periudhën e monitorimit ka hapur shtabe 

komunale në Kllanicë dhe Bella Çeshma.  

13.02.2016 Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Frosina Remenski në Pallatin e Armatës 

Strumicë ka pasur takim me anëtarë të organizatave joqeveritare.  

15.02.2016 Nënkryetari i LSDM Damjan Mançevski ka pasur takim me qytetarët e Çashka.  

17.02. 2016 Anëtarët e Kryesisë Qendrore të LSDM Pece Miçevski dhe Darko Davidovski kanë 

pasur takim me qytetarët e fshatrave Çellopek, Miletino dhe Brvenica.    

18.02.2016 Zëvendës Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujit – Lupço Nikollovski 

ka pasur takim me qytetarët e Sopishte, Kisella Voda.  

 

GROM 
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14.02.2016 Kryetari i partisë Stevço Jakimovski në QT Leptokarija ka festuar festën Shën Trifun, 

duke dhënë pije dhe kartolina falas.   

BDI  

12.02.2016 Forumi i të rinjve i BDI në Lisec, Taqe dhe Sellce në komunën e Tetovës kanë 

mbajtur takim partiak në lidhje me zgjedhjet e ardhshme.  

14.02.2016 Seancë e Forumit të Grave ishte zhvilluar në Tetovë.  

16.02.2016 BDI hapi shtabe të reja në Zhelinë dhe Bogovinë.  

 

Parti tjera politike     

13.02.2016 Anëtarë të Aleancës së Shqiptarëve kane organizuar debat në Negotinë, komuna e 

Vrapçishtit, në prani të kryetarit Zijadin Sela.  

15.02.2016 Anëtarë të Lëvizjes BESA kanë pasur takime me qytetarët në Reçicë të Vogël.  

16.02.2016 Kryetari i NDP, Vesel Memedi ishte mysafir në TV emision “Mejdani” në Koha TV.   

17.02.2016 Kryetari i Lëvizjes për Reforma, Zijadin Sela me nënkryetarin Agon Ferati dhe 

kryetarin e PDSH-DR në Tetovë, Arif Selami, kanë zhvilluar dy takime me qytetarët në 

Shipkovicë dhe Lisec.  

18.02.2016 Anëtarët e BESA kanë pasur takim me qytetarët në f. Nerashte, komuna Tearcë, 

duke prezantuar programin “Ri-definim”.  

12.02.2016-19.02.2016 Pala serbe ka hapur një shtab në Kumanovë, në rr. “Oktomvriska 

Revolucija“.  
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Reklamë e paguar politike në rrjetin social Facebook 

 

17.02.2016-Reklamë e paguar politike e PL   

 

18.02.2016- Reklamë e paguar politike e PL 



   

 

39 

 

 

 

18.02.2016 

 

19.02.2016 
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Java e katërt e muajit shkurt ka shënuar aktivitete të shumta në lidhje me reklamimin politik të 

partive. Në fakt, TIM me partnerët lokal kanë vërejtur aktivitetet vijuese:  

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë me 73 vota “për” dhe 7 “të përmbajtur” dhe 22 vota “për” 

dhe 6 “të përmbajtur” nga deputetët që nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë, ka 

miratuar Ligjin për ndryshim të Kodit Zgjedhor, me procedurë të shpejtë, me të cilën 

parashikohet ndryshimi i dispozitës që zgjedhjet të mbaheshin më 24 prill 2016 dhe të 

ndryshohet për 5 qershor 2016. Me ndryshimet parashikohet shtyrja e datës për reklamim të 

paguar politik tek radio-difuzerët, mediet e shtypura dhe mediet elektronike (internet portalet). 

Tani parashikohet që nga 27 shkurti 2016 radio-difuzerët, mediet e shtypura dhe mediet 

elektronike (internet portalet) mos të guxojnë të emetojnë, gjegjësisht të publikojnë reklama të 

financuar nga buxheti i RM-së, nga buxhetet e komunave dhe Qytetit të Shkupit dhe gjitha 

personave tjera të cilët me ligj kanë për obligim të kryejnë autorizime publike.  

   
Data    Aktivitete  

Jo më herët  se 07.03.2016 – jo më vonë se 

27.03.2016 
Shpallje të Zgjedhjeve,  

Jo më herët  se 27.03.2016 – jo më vonë se 

17.05.2016 
Hapjen e llogarisë së posaçme për transaksion,  

14.05.2016 Shpalljen e pjesëmarrësve në listën e kandidatëve 

17.05.2016 Nisja e Kampanjës zgjedhore  

25.05.2016 Raport financiar (të ardhura/të dala) 

03.06.2016 Heshtja zgjedhore  

05.06.2016 Zgjedhje  

11.06.2016 Raport financiar (të ardhura/të dala) 

 

• rritje të aktivitetit partiak të LSDM (takime të anëtarësisë, tribuna, vizita të qyteteve dhe 

fshatrave);  

• Aktivitete të vërejtura të partive shqiptare;  

• Vazhdim i promovimit të projekteve qeveritare, barazim i projekteve qeveritare me 

aktivitete partiake me promovimin e projekteve në arsim, të rinjtë dhe mbrojtjes shëndetësore.  

• Internet aktivitetet vazhdojnë të përdoren si hapësirë për fushata promovuese të 

partive politike.  

• Reklamim i paguar politik në rrjetin social (Facebook) vazhdon. 
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• Promovim i projekteve qeveritare në internet faqet e partive politike. 

• Ekipet tona edhe më tutje do të ndjekin aktivitetet me KIKP ndaj institucioneve 

relevante, me qëllim të sigurimit të informacioneve për shpenzime të mundshme buxhetore.  

  

 

VMRO-DPMNE 

19.02.2016 – Unioni i Forcave të Reja e VMRO-DPMNE ka promovuar masat e reja për të rinjtë 

që dje ishin publikuar nga kryetari i VMRO-DPMNE, Nikolla Gruevski.  

19.02.2016 Kryetari i komunës Veles Sllavço Çadiev javën e kaluar në sallën për shtyp të 

komunës Veles ka organizuar tre takime individuale me hotelierët, penzionerët dhe kryetarët e 

bashkësive lokale dhe urbane.                                                                                                     

21.02.2016 Anëtarë të UFR VMRO DPMNE Veles në lokale të ndryshme në qytet kanë 

shpërndarë kartela me mesazhe me rastin e gjuhës amtare. 

21.02.2016 18 familjet sociale në Resnjë kanë marrë banesa sociale. Në Prespë ishin promovuar 

plazhet e reja në Stenje, Slivnicë dhe Pretor. Ishte vënë në përdorim edhe rruga Lubojno-

Brajçino. Autoritetet paralajmërojnë më tepër projekte për këtë pjesë.  

 

LSDM 

20.02.2016 Sekretari i Përgjithshëm i LSDM dhe Ministër i Punëve të Brendshme, Oliver 

Spasovski, i shoqëruar nga kryetari i organizatës komunale të LSDM Studeniçan dhe disa 

aktivistë sot ishin në mesin e fshatarëve të Ellovo. 

21.02.2016 Sot deputeti dhe kryetar i RLSDM, Stefan Bogoev bashkë me anëtarin e Bordit 

Ekzekutiv të LSDM dhe kryetar i Komisionit për Mbrojtje, Maksim Dimitrievski ishin mes 

qytetarëve të Makedonska Kamenica. 

21.02.2016 Sekretari i Përgjithshëm i LSDM dhe Ministër i Punëve të Brendshme, Oliver 

Spasovski, i shoqëruar nga Cvetanka Ivanova, kryetare e Komisionit për Shoqëri Informatike 

ishin sot në mesin e qytetarëve të Berovës dhe rrethinës. 
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22.02.2016 Në vizitë të qytetarëve të vendbanimeve Çiflik, Çeshinovë dhe Obleshevë, sot ishte 

kryetari i Komisionit për Financa dhe zëvendësi plotësues për financa, Kire Naumov dhe kryetari 

i Komisionit për Transport dhe Lidhje Bllagojçe Boçvarski.  

25.02.2016 Kryetarja e Komisionit për Punë dhe Politikë Sociale të LSDM, MIlla Carovska dhe 

kryetarja e Komisionit për Bujqësi, Tatjana Pretenovic, më 25.02.2016 ishin në mesin e 

qytetarëve të Vasilevës.  

25.02.2016 Kryetari i LSDM, Zoran Zaev ishte në mesin e qytetarëve të Koçanit dhe Shtipit. 

Takimet ishin transmetuar në televizionet lokale: televizionit Star dhe Kanal 8.  

 

BDI  

21.02. 2016 BDI mban një miting të madh në sallën sportive në Gostivar, me titullin 

“Bashkërisht realizojmë”. Në mitingun ishin prezantuar projektet e deritanishme të realizuar 

nga BDI, planet e ardhshme dhe projekte, si dhe përgatitjes që partia bën për zgjedhjet e 

parakohshme vijuese dhe ka pasur një numër i madh i simpatizuesve të partisë nga gjithë shteti, 

të transportuar me autobusë, automjete zyrtare dhe private. Nga Shkupi është vërejtur një 

kolonë e madhe e automjeteve nga Haraçina deri në Saraj, që në mënyrë të organizuar kanë 

lëvizur drejt Gostivarit. Gjatë kohës së mitingut të BDi në Gostivar, shefi i shtabit qendror 

zgjedhor i BDI dhe ministër i ekonomisë, Bekim Neziri, deklaron që BDI është fuqishëm e 

organizuar dhe motivuar për të fituar në zgjedhjet e ardhshme të parakohshme dhe që deri më 

tani janë realizuar me sukses gjitha përgatitjet organizative për formimin e 462 shtabeve 

zgjedhore dhe përfshirje të mbi 15.000 aktivistë të partisë.  

PDSH-Lëvizja për Reforma  

23.02.2016 në Strugë në hapësirat e degës së partisë Lëvizja për Reforma në PDSH u zhvillua 

Kuvendi i Forumit të Grave të lëvizjes për reforma. Sipas deklaratave të kryetares së Forumit të 

Grave të Lëvizjes për Reforma, Ardijana Ajrullai, vetëm në 72 orët e fundit, ata kanë arritur të 

anëtarësojnë më tepër se 400 gra dhe vajza në strukturat e Lëvizjes.       

BESA 
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 20.02. Lëvizja BESA ka hapur shtabin zgjedhor në vendbanimin Palçishtë, komuna e Bogovinës. 

Për kryetar të degës është zgjedhur Mujdin Xhemaili. Në mbledhjen fjalime kanë pasur Shpend 

Tahiri, Kryetari i Lëvizjes BESA.  
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Reklamim i paguar politik në Facebook: 

 

Fotografia nr. 

 

Fotografia nr.2 
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8. KONFERENCA PËR SHTYP DHE DEKLARATA PËR MEDIE  
 
.  

  
 

Firmosja e Memorandumit për Bashkëpunim më 11.02.2016  

 

 


