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PËRMBLEDHJE

Qëllimi i këtij studimi është të kontrollojë 
se si palët, si posedues të informacionit 

publik në fushën e të hyrave dhe shpenzimeve 
të tyre, i përmbushin në mënyrë konsekue-
nte detyrimet e tyre ligjore dhe se në mënyrë 
transparente dhe të përgjegjshme disponojnë 
financat partiake. 

Në pjesën e parë të tekstit, autoret analizo-
jnë përvojën nga zbatimi i Ligjit për qasje 
në informacion publik nga partitë politike, 
përmes: normës së përgjigjeve në kërkesat e 
paraqitura tek partitë politike, kohëzgjatjes 
dhe plotësinë të përgjigjeve ndaj informacion-

it të kërkuar, aspekteve formale të zbatimit të 
ligjit dhe shfrytëzimi adekuat i bazave të para-
shikuara në Ligjin për kufizimin e justifikuar 
të qasjes. 

Në pjesën e dytë fokusi është mbi analizën 
e funksionimit material dhe financiar të 
partive politike, përmes analizës statuteve, 
akteve për operacionet financiare dhe mate-
riale; dhe akteve për rregullimin e anëtarësim-
it.

Në pjesën e tretë të tekstit bëhet fjalë për 
mundësinë e vështrimit të publikut në op-
eracionet materiale dhe financiare, përmes 
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disponueshmërisë dhe respektimit të vazh-
dueshëm të detyrimeve që kanë të bëjnë me 
raportimin për operacionet materialo-finan-
ciare të partive politike, në radhë të parë për: 
raportin financiar vjetor,  llogarinë vjetore të 
operacioneve financiare,  raportin dhe regji-
strin e donacioneve,  dhe listën e pronave.

Bazuar në analizën, shqetësuese është 
pjesëmarrja relativisht e ulët e kërkesave 
të paraqitura (54% përgjigje), veçanërisht 
nga partitë më të mëdha parlamentare, të cilat 
vitet e fundit kanë marrë fonde të konside-
rueshme nga buxheti i shtetit. Nga përgjigjet e 

marra dallohen disa palë si më të vetëdijshme 
për obligimet ligjore që dalin nga Ligji për qa-
sje në informacion publik. Disa palë janë ende 
të pavetëdijshme për disa aspekte formale 
të procesit, të tilla si marrja e vendimeve në 
përgjigje të kërkesave ose miratimi i një akti 
që cakton një person për të ndërmjetësuar ak-
sesin në informacionin publik. Për sa i përket 
aksesit thelbësor në informacion, partitë janë 
përgjithësisht të gatshme të ndajnë informa-
cionin e kërkuar prej tyre, siç dëshmohet nga 
fakti se vetëm 17% e përgjigjeve të dorëzuara 
ishin të paplota. 

1 METODOLOGJIA E HULUMTIMIT

Një risi e rëndësishme në legjislacionin vendas 
është se në përputhje me Ligjin e ri për qasje 
të lirë në informacion publik, nga viti 2019, 
partitë politike fitojnë statusin e poseduesit të 

1 
1  Ligji për qasje të lirë në informacion publik (“Gazeta zyrtare 
e RMV”, nr.101/2019).

informacionit publik. Për të hetuar zbatimin 
e kësaj risie në ligj, 19 kërkesa për qasje në 
informacion publik u janë dërguar 28 partive 
politike (ose gjithsej 532 kërkesa). 

1 

2  Në Aneks 1 mund të shihni sesi partitë politike u përgjigjen 
kërkesave për qasje në informacione publike.  

Në hulumtim janë përfshirë këto parti politike: 

1. Aleanca për Shqiptarët 
2. Alternativa
3. VMRO-DPMNE
4. VMRO - Partia Popullore
5. GROM
6. Lëvizja Besa
7. Përtëritja demokratike e Maqedonisë
8. Partia demokratike e Shqiptarëve
9. Partia demokratike e Serbëve në Maqedoni
10. Partia semokratike e Turqve në Maqedoni
11. Bashkimi demokratik për integrim
12. Bashkimi demokratik
13. E Majta
14. Partia liberal-demokratike
15. Partia e re socialdemokrate

16. Partia për lëvizjen Turke
17. Partia e pensionistëve
18. Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë
19. Partia socialiste e Maqedonisë
20. Demokratët
21. Partia e demokratëve të bashkuar të 
Maqedonisë - PODEM
22. Bashkimi radikal i përhershëm 
maqedonas - TMRO
23. INTEGRA
24. Votë për Maqedoninë
25. Partia për ndryshime ekonomike 21
26. Bashkimi socialdemokrat
27. Unioni i Romëve
28. Partia Serbe 
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1 
3  Kuvendi, Përbërja Parlamentare 2020-2024. Në dispozicion 
në https://www.sobranie.mk/segashen-sostav-2020-2024.
nspx . Hyr në 19.12.2021.

1

4  Adresat referente të përdorura ishin adresat e publikuara 
nga Agjencia për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në in-
formacion publik dhe adresat nga faqet zyrtare të internetit të 
partive politike.

PËRVOJË NË RESPEKTIMIN E LIGJIT 
PËR QASJE NË INFORMACION PUBLIK2 

VETËM GJYSMA E PARTIVE POLITIKE IU PËRGJIGJËN 
KËRKESAVE PËR QASJE NË INFORMACION PUBLIK2.1 

Nga 28 partitë e cekura, përgjigjet janë mar-
rë nga 15 parti, që do të thotë përgjegj-

shmëri me 54%.
Deri më 31 janar 2022, përgjigje kërkesave 

të parashtruara, nuk kanë dorëzuar: Alterna-
tiva, Lëvizja BESA, VMRO-DPMNE, GROM, Votë 

për Maqedoninë, Partia demokratike e Turqve 
në Maqedoni, BDI, INTEGRA, LDP, TMRO. Tri 
partitë: Demokratët, VMRO-NP dhe Partia e 
pensionistëve nuk kanë marrë kërkesa për qa-
sje në informacion publik për shkak të adresës 
jofunksionale ose të pasaktë.4

Mostra e partive politike përfshin 23 parti 
parlamentare brenda përbërjes aktuale parla-
mentare3 dhe 5 parti të tjera politike që kanë 
marrë pjesë në trajnimin për zbatimin e Ligjit 
për qasje të lirë në informacion publik të zh 
villuar nga Instituti republikan ndërkombëtar 
(IRI) më 14 dhe 15 qershor 2021.

Kërkesat për akses falas u dërguan dy herë. 
Turneu i parë është dërguar në periudhën 25-
28 shtator 2021, ndërsa pjesa e dytë e pyetjeve 
është dërguar në periudhën 5-7 nëntor 2021. 
Si kufizim i këtij hulumtimi duhet të merret 
parasysh fakti se kërkesat janë dërguar gjatë 

ciklit zgjedhor, gjegjësisht për kohëzgjatjen e 
fushatës zgjedhore. Fushata për zgjedhjet lo-
kale zgjati nga 27 shtatori deri më 15 tetor 
2021, për raundin e parë dhe nga 17 deri më 
29 tetor 2021, për raundin e dytë. Gjatë kësaj 
periudhe rrjedhte afati prej 20 ditësh për 
t’iu përgjigjur partitë politike për kërkesat e 
parashtruara për qasje të lirë në informacion 
publik. Duke pasur parasysh periudhën në 
të cilën janë dërguar kërkesat, autorët nuk 
kanë paraqitur asnjë ankesë për kërkesat pa 
përgjigje. 
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Partia politike 

Përgjigje në kohë Plotësia e përgjigjeve

Përgjigje 
në kohë

Përgjigje me 
vonesë

Kërkesa të 
papërgjigjura

Përgjigje 
të plota

Përgjigje të 
paplota

Aleanca për Shqiptarët 13 0 6 11 2

Rinovimi demokratik për 
Maqedoninë (DOM) 19 0 0 18 1

Partia demokratike e 
Shqiptarëve (PDSH) 18 0 1 14 4

Partia semokratike e 
Serbëve në Maqedoni 
(DPSM)

19 0 0 16 3

Bashkimi demokratik (DS) 19 0 0 18 1

E Majta 12 0 7 9 3

Partia e re 
socialdemokratike (NSDP) 19 0 0 15 4

Partia e lëvizjes Turke 
(PDT) 19 0 0 15 4

Partia për prosperitet 
Ekonomik (PEP 21) 19 0 0 19 0

Partia e demokratëve të 
bashkuar të Maqedonisë 
(PODEM)

18 0 1 17 1

Unioni i Romëve 15 0 4 12 3

Partia socialiste e 
Maqedonisë (SPM) 17 0 2 13 4

Lidhje socialdemokratike 
e Maqedonisë (LSDM) 7 0 12 0 7

Unioni socialsemokrat 
(SDU) 19 0 0 19 0

Partia serbe 18 0 1 13 5

Tabela nr. 1:  
Pasqyrë e afateve kohore dhe të plotësisë së përgjigjeve 

të dorëzuara ndaj kërkesave për qasje në informacion publik

Nga përgjigjet e marra, vetëm 6 parti kanë 
dhënë përgjigje në kohë për të gjitha 19 
kërkesat për akses në informacion publik 
(DOM, PEP 21, DS, NSDP, PDT, SDU). Përgjigjet 
me kohë dhe të plota për të 19 kërkesat janë 
dorëzuar nga dy parti, SDU dhe PEP 21.

Nga gjithsej 532 kërkesa për qasje në 
informacione publike, ne kemi marrë përgjigje 

në 251 kërkesa, që është 47%.Nga të gjitha 
përgjigjet e marra, 17% ishin jo të plota, 
pra nuk përmbanin informacionin e plotë 
të kërkuar. Objekt i analizës së mëtejshme 
janë përgjigjet e marra nga 15 palët që kanë 
paraqitur përgjigje.
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SHUMICA E PARTIVE POLITIKE NUK ZHVILLOJNË NJË ZGJIDHJE 
NË PËRGJIGJE TË KËRKESAVE PËR QASJE NË INFORMACION PUBLIK2.2 

Poseduesit e informacionit në përputhje 
me detyrimet ligjore janë të detyruar të 

përgatisin një vendim në përgjigje të kërkesës 
për qasje.5 

Vendimi është i vetmi akt që poseduesit 
e informacionit e krijojnë dhe duke mos 
krijuar zgjidhje ndikojnë në zbatimin e pa-
regullt të Ligjit për qasje të lirë në informa-
cion publik.

1 
5  Neni 20 paragrafi 1 i LPQLIP përcakton nëse poseduesi 
i informacionit i përgjigjet pozitivisht kërkesës ose nëse 
pjesërisht ose tërësisht e refuzon kërkesën, ai/ajo do të ven-
dosë për ate. 

Shkresa e dërguar nga poseduesi i infor-
macionit është e rëndësishme të jetë në for-
më vendimi, siç e kërkon ligji, sepse kërkuesi 
i  informacionit, në bazë të vendimit, mund të 
kërkojë plotësimin e kërkesës ose të bëjë an-
kim. Natyrisht, kërkuesi i informacionit mund 
ta apelojë kërkesën pa vendim.

Në hulumtimin tonë, nga 15 parti politike, 
6 prej tyre përgatitën vendime dhe pjesa 
tjetër u përgjigj me një shkresë që nuk 
përmban elementet minimale të kërkuara. 
Vendimet e 3 partive politike përmbajnë 

Vendimi ka elemente të detyrueshme të përcaktuara ligjërisht. Në përputhje me nenin 
88 të Ligjit për procedurën e përgjithshme administrative, çdo akt administrativ 
ka këto elemente të detyrueshme: hyrje, dispozitiv, shpjegim, këshillë juridike, 
nënshkrim të zyrtarit të autorizuar dhe vulë. Vendimet që do të përgatisin partitë 
politike duhet t’i përmbajnë të gjitha këto elemente, në mënyrë që të përmbushen në 
mënyrë konsekuente obligimet nga ligji. 

mësim juridik për ankim (E Majta, PODEM 
dhe PEP 21). Shkresat e Unionit të Romëve 
dhe Bashkimit demokratik, përveçse nuk janë 
firmosur, nuk kanë as vulën e partisë.
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Forma e 
përgjigjes 
(vendim /
shkresë)

Nënshkrimi 
(zyrtar/person 
tjetër/pa 
nënshkrim)

Vulë Evidenca 
arkivore

Mësimi 
ligjor Vërejtje

Aleanca për Shqiptarët Shkresë Zyrtar Po Jo Jo

Kur dorëzojnë 
kopje, nuk 
paraqesin 
shkresë

Ripërtëritja demokratike e 
Maqedonisë (DOM) Shkresë Zyrtar Jo Po Jo

Partia demokratike e 
Shqiptarëve (PDSH) Shkresë Zyrtar Po Jo Jo

Kur dorëzojnë 
kopje, nuk 
paraqesin 
shkresë

Partia demokratike e 
Serbëve në Maqedoni (DPS) Vendim Zyrtar Po Po Jo

Bashkimi demokratik (DS) Shkresë Pa nënshkrim Jo Jo Jo

E Majta Vendim Zyrtar Po Po Po

Partia e re socialdemokrate 
- NSDP Vendim Zyrtar Да Да Да

Partia për lëvizjen Turke Shkresë Zyrtar Po Jo Jo

Partia për prosperitet 
Ekonomik (PEP 21) Vendim Zyrtar Po Po Po

Partia e demokratëve të 
bashkuar të Maqedonisë 
(PODEM)

Vendim Zyrtar dhe person 
tjetër Po Jo Po

Unioni i Romëve Shkresë Pa nënshkrim Jo Jo Jo

Disa nga pyetjet 
janë përgjigjur 
me stilolaps 
si shënim në 
vërejtje mbi 
kërkesën e 
dorëzuar për 
qasje

Partia socialiste e 
Maqedonisë (SPM) Shkresë Zyrtar Po Po Jo

Lidhja socialdemokratike e 
Maqedonisë (LSDM)

Shkresë 
elektronike Zyrtar Jo Jo Jo

Përgjigja është 
marrë në mënyrë 
elektronike

Unionii socialdemokrat 
(SDU) Vendim Zyrtar dhe person 

tjetër Po Po Jo

Partia Serbe Shkresë Person tjetër Po Po Jo 

Kur dorëzojnë 
kopje, nuk 
paraqesin 
shkresë

Tabela nr. 2: 
Elementet e përgjigjeve të paraqitura 

(Më shumë informacion mbi praktikën e përgatitjes së vendimeve/letrave 
nga partitë politike mund ti gjeni në Aneksin 1).
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PARTITË POLITIKE KANË ZYRTARË TË EMËRUAR PËR QASJE 
NË INFORMACION PUBLIK, POR GJYSMËS SË TYRE U MUNGOJNË 

AKTE ME TË CILAT ZBATOHET EMËRIMI.  2.3 
Në përgjithësi, partitë politike e përm-

bushin obligimin ligjor për të caktuar 
një zyrtar për qasje të lirë në informacion 
publik (neni 8 i Ligjit për qasje në informa-
cion publik, në tekstin e mëtejmë LPQIP).

Mirëpo, sipas dokumentacionit të pran-
uar, pothuajse gjysma e partive politike 
nuk kanë miratuar akte me të cilat bëhet 
emërimi (6 parti politike), por mbështeten në 
shkresën/njoftimin që e dërgojnë në Agjenci-
në për mbrojtjen e së drejtës për qasje të lirë 

në informacion publik (në tekstin e mëtejmë 
AQLI). Shtatë parti politike kanë dorëzuar akt 
(vendim apo zgjedhje).

Partitë politike janë gjithashtu të obliguara 
që të publikojnë informacione për zyrtarin 
në faqet e internetit të tyre (neni 10 i LPQIP). 
Vetëm 10 nga 23 parti politike e kanë publi-
kuar këtë informacion në faqet e tyre të inter-
netit (Më shumë hollësi mbi këtë praktikë mund 
të gjeni në dokumentin e kësaj serie me titull 
“Indeksi i transparencës së partive politike”).

Partia Zyrtar Akt i miratuar

Aleanca për Shqiptarët Nuk ka përgjigje në këtë lërkesë

Rinovimi demokratik për 
Maqedoninë (DOM) Ka person të emëruar Është dorëzuar vendimi për emërimin e zyrtarit për 

qasje të lirë në informacion publik

Partia demokratike e 
Shqiptarëve (PDSH) Ka person të emëruar

Njoftimi i është dorëzuar AQLI-së, por jo akti për 
caktimin e personit për qasje të lirë në informacion 
publik

Partia Demokratike e 
Serbëve (DPS) Ka person të emëruar

Njoftimi i është dorëzuar AQLI-së, por jo akti për 
caktimin e personit për qasje të lirë në informacion 
publik

Bashkimi demokratik (DS) Ka person të emëruar Është dorëzuar vendimi për caktimin e personit për 
qasje të lirë në qasje të lirë në informacion publik

E Majta Ka person të emëruar Është dorëzuar akti për caktimin e zyrtarit për qasje të 
lirë në qasje të lirë në informacion publik

Partia e re 
socialdemokratike (NSDP) Ka person të emëruar

Njoftimi i është dorëzuar AQLI-së, por jo akti për 
caktimin e personit për qasje të lirë në informacion 
publik

Partia e lëvizjes Turke 
(PDT) Ka person të emëruar

Njoftimi i është dorëzuar AQLI-së, por jo akti për 
emërimin e një zyrtari për qasje të lirë në informacion 
publik

Partia për prosperitet 
Ekonomik (PEP21) Ka person të emëruar Është dorëzuar vendimi për emërimin e zyrtarit

Partia e pemokratëve të 
bashkuar të Maqedonisë 
(PODEM)

Ka person të emëruar
Njoftimi i është dorëzuar AQLI-së, por jo akti për 
caktimin e personit për qasje të lirë në informacion 
publik
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Unioni i Romëve Ka person të emëruar  

Njoftimi i është dorëzuar AQLI-së, ku thuhet se ka 
një vendim të datës 2 qershor 2020, me të cilin janë 
emëruar zyrtarë, por nuk është dorëzuar akti për 
caktimin e personit për qasje të lirë në informacion 
publik

Partia socialiste e 
Maqedonisë (SPM) Ka person të emëruar Vendimi i është dorëzuar AQLI-së për emërim dhe 

njoftim

Lidhje socialdemokratike e 
Maqedonisë (LSDM) Nuk ka përgjigje në këtë lërkesë

Unioni socialdemokrat 
(SDU) Ka person të emëruar Është dorëzuar një vendim për emërimin e një zyrtari 

për qasje të lirë në informacion publik

Partia Serbe Ka person të emëruar Është marrë vendim për caktimin e një zyrtari për qasje 
të lirë në informacion publik

Tabela nr. 3: 
Është caktuar zyrtar për qasje të lirë në informacion publik

TETË PARTI JANË TRANSPARENTE 
PËR ANËTARËSINË E TYRE 2.4 

Kërkesës për madhësinë e anëtarësimit 
u përgjigjen tetë parti, përkatësisht: 

Partia për lëvizjen e Turqve, Bashkimi 
demokratik, PDSH, Unioni i Romëve, DOM, 

SDU, Partia Serbe, PEP21). Dy nga partitë 
(NSDP dhe DPS), nga ana tjetër, konsiderojnë 
se numri i anëtarëve nuk është informacion 
publik. Kështu, NSDP-ja thotë: 

“NSDP nuk e pranon kërkesën e paraqitur për shkak se informacioni i kërkuar nuk është i 
karakterit publik në përputhje me Ligjin për qasje të lirë në informacion publik (“Gazeta 
zyrtare e RMV”, nr. 101/2019, neni 1 “Partitë politike janë posedues të informacionit në 
fushën e të hyrave dhe shpenzimeve”). 

Nga Partia demokratike e Serbëve, nga ana 
tjetër, thonë se këto informacione janë “pjesë 

e punës arkivore” dhe nuk japin informacion: 

“Në pajtim me LPQLIP-në dhe bashkëpunimin me poseduesin e informacionit publik të 
Partisë demokratike të Serbëve në Maqedoni dhe testin e kryer të dëmit, me të cilin 
është konstatuar interes i mbrojtur sipas nenit 6 paragrafi 3 të Ligjit për qasje të lirë 
në informacion publik, është bërë një vlerësim i interesave, rrethanave dhe pasojave që 
rrjedhin nga kërkesa juaj dhe përcaktohet se është informacion për punë arkivore dhe 
përcaktohet si konfidencial, ndaj merret vendim për t’Ju siguruar akses të pjesshëm në 
informacionin e kërkuar.” 



Sipas autorëve, duke pasur parasysh se stat-
utore, me akte apo vendime të veçanta, shu-
mica e partive parashikojnë që anëtarët janë 
të detyruar të paguajnë kuota të anëtarësimit, 
lartësia e kuatës së anëtarësimit është infor-
macion që i referohet pjesës së të hyrave dhe 
shpenzimeve në terma të financimit privat.

Një parti (DPS) aplikoi testin e dëmsh-
mërisë.

Në kërkesën për kopje të vendimit për 
zgjedhjen e organeve partiake u përgjigjën 
dhjetë parti. Partia demokratike e Serbëve në 
Maqedoni jep një përgjigje të pjesshme (siç 
do të shpjegohet në shtojcë); PDSH dorëzon 
vetëm vendim për zgjedhjen e presidentit, 
Partia Serbe dorëzon vetëm një procesverbal 
nga kuvendi ku zgjidhen organet e partisë, 
përfshirë listën e delegatëve të pranishëm në 
kuvend; krahas vendimeve për zgjedhjen e 
organeve, Bashkimi demokratik ka dorëzuar 
edhe procesverbalet nga kuvendi; NSDP, nga 
ana tjetër, krahas vendimeve për zgjedhjen e 

organeve, komisionit zgjedhor i paraqet ra-
port edhe nga Kongresi i katërt i NSDP-së.

Si rast jokarakteristik do të veçonim Parti-
në demokratike të Serbëve në Maqedoni, e cila 
krahasuar me partitë e tjera më shpesh përdor 
testin e dëmshmërisë në vendimmarrje dhe në 
rastin tonë për dy pyetjet e mëposhtme:
•	 Sa anëtarë kishte partia juaj në 2018, 

2019, 2020 dhe 2021?
•	 Na dërgoni një kopje të vendimeve për 

zgjedhjen e organeve të partisë suaj poli-
tike.

Për numrin e anëtarëve të partisë, në 
përgjigje, duke vepruar pas testit të dëmsh-
mërisë, DPS thotë se informacioni për numrin 
e anëtarëve është pjesë e punës arkivore, ndaj 
jep vetëm numrin e anëtarëve të dorëzuar në 
Gjykatën themelore që mundësojnë regjistri-
min e partisë.

Lidhur me kërkesën për kopje të vendi-
meve për zgjedhjen e organeve, partia sërish 
përgjigjet pjesërisht dhe thotë:

“Sipas nenit 6 paragrafi 1 i Ligjit për qasje të lirë në informacion publik të Republikës 
së Maqedonisë së Veriut, i cili parasheh përjashtime të duhura nga e drejta për qasje në 
informacion, përkatësisht të dhëna personale, zbulimi i të cilave do të cenonte mbrojtjen 
e të dhënave personale në pajtim me nenin 18 të Kushtetutës së RMV-së, garantohet 
siguria dhe konfidencialiteti i të dhënave personale. Qytetarëve u garantohet mbrojtja 
nga cenimi i integritetit personal që rrjedh nga regjistrimi i informacionit për ta, 
përmes përpunimit të të dhënave dhe nenit 25 të Kushtetutës së RMV-së, se çdo qytetari 
i garantohet respektimi dhe mbrojtja e privatësisë së jetës së tij personale dhe familjare, 
dinjiteti dhe reputacioni. Informacioni i kërkuar për përzgjedhjen e Bordit kryesor, 
Bordit mbikëqyrës dhe Bordit ekzekutiv ka të bëjë me personat fizikë. “Prandaj, dhënia 
e informacionit do të shkaktonte dëm sepse ata normalisht nuk duan që të publikohet 
asnjë informacion në lidhje me to, ndaj ne Ju ofrojmë vendime me qasje të pjesshme në 
informacionin e kërkuar”. 
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QYTETARËT DHE GAZETARËT NUK E SHFRYTËZOJNË 
MUNDËSINË LIGJORE PËR TË PARAQITUR KËRKESA PËR QASJE 

TË LIRË TE PARTITË POLITIKE2.5 
Nga 14 parti që i janë përgjigjur kërkesës konkrete, 11 kanë dorëzuar një kopje 

të raportit vjetor për qasje të lirë në informacion publik. Nga këto 11 raporte 
shihet se deri në 10 palë nuk kanë marrë asnjë kërkesë për qasje falas në 
informacion publik gjatë vitit 2020. Vetëm E Majta ka marrë një kërkesë, në të cilën 
sipas përputhjes me raportin i është përgjigjur pozitivisht. Këto të dhëna tregojnë për 
shfrytëzimin e dobët të mundësive ligjore për marrjen e informacionit nga partitë 
politike si posedues të informacionit publik. 

Tri parti politike nuk e kanë përmbushur 
detyrimin ligjor për të dorëzuar në AQLI një 
raport vjetor për kërkesat e pranuara dhe të 
përpunuara për qasje të lirë në informacion 
publik, konkretisht: Aleanca për Shqiptarët, 
Partia për lëvizjen e Turqve dhe PEP21. Partia 
për lëvizjen e Turqve, në përgjigje të kërkesës 

për një kopje të raportit vjetor për kërkesën 
për qasje të lirë në informacion, ka dorëzuar 
një vendim të AQLI-së me të cilin paralajmëron 
zyrtarin përgjegjës për qasje të lirë për 
mosdorëzimin e raportit vjetor për qasjen e 
lirë në informacion të karakterit publik. PEP 
21, nga ana tjetër, thotë:

“Duke pasur parasysh se nuk ka pranuar kërkesë për qasje në informacion për vitin 
2020 dhe rrjedhimisht nuk ka dorëzuar raport vjetor në Agjencinë për mbrojtjen e të 
drejtës për qasje të lirë në informacion publik.” 
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OPERACIONET MATERIALE DHE 
FINANCIARE TË PARTIVE POLITIKE3 
STATUTET E PARTIVE POLITIKE RREGULLOJNË 

PËRMBAJTJE TË NGJASHME 3.1 
Statutet e partive politike janë të ngjashme 

në strukturë. Shumica e tyre përmbajnë 
disa nga elementët e mëposhtëm: dispozita 
të përgjithshme/hyrëse; subjekt i regullimit; 
parimet bazë, qëllimet, detyrat; përcaktimet 
programore; përfaqësimi dhe prezantimi; 
anëtarësimi; mënyra e organizimit/format 
e veprimit; organet/struktura organizative; 
simbolet, selia, titulli; financimi; shuarja e par-
tisë; dispozita përfundimtare dhe kalimtare.

Disa parti kanë në statutet e tyre kanë: dis-
pozita të veçanta që kanë të bëjnë me “kërkime, 
botime dhe veprimtari të tjera” (për shembull, 
DOM dhe PODEM); një dispozitë që përcakton 
aktet e përgjithshme të partisë (për shembull, 

Partia socialiste e Maqedonisë); dispozitat që 
kanë të bëjnë me “deputetët, këshilltarët dhe/
ose kryetarët e komunave” (Partia socialiste e 
Maqedonisë, SDU, DOM, PDSH, PODEM); dhe 
dispozita të veçanta që përcaktojnë “mënyrën 
e informimit apo transparencës në punë” (Par-
tia socialiste e Maqedonisë, Partia Serbe, DOM, 
Bashkimi demokratik, NSDP, Partia demokra-
tike e Serbëve).

Në përgjithësi, statutet e partive janë të dis-
ponueshme në gjuhën maqedonase, ndërsa 
programet e partive janë të disponueshme në 
gjuhë të tjera përveç maqedonishtes. Një sh-
embull pozitiv është E Majta, programi i par-
tisë së së cilës është përkthyer në 7 gjuhë. 

Partia Statut Program

Aleanca për Shqiptarët / /

Ripërtëritja demokratike e Maqedonisë (DOM) maqedonisht
anglisht maqedonisht

Partia demokratike e Shqiptarëve (PDSH) maqedonisht shqip

Partia demokratike e Serbëve (DPS) maqedonisht serbisht

Bashkimi demokratik (DS) maqedonisht maqedonisht

E Majta maqedonisht

maqedonisht
anglisht
rusisht
kinezisht
serbisht
kroatisht dhe 
shqip

Partia e re socialdemokratike (NSDP) maqedonisht maqedonisht 

Partia e lëvizjes së Turqve (PDT) maqedonisht
turqisht turqisht

Partia për prosperitet Ekonomik (PEP 21) maqedonisht  maqedonisht 

Partia e demokratëve të bashkuar të Maqedonisë (PODEM) maqedonisht maqedonisht

Unioni i Romëve maqedonisht  /
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Anëtarësia është një nga burimet private 
të financimit për partitë politike (në 

përputhje me nenin 13 të LFPP). Megjithatë, 
gjatë një viti, shuma që një parti mund të 
kërkojë nga anëtarët e saj nuk duhet të jetë më 

Partia socialiste e Maqedonisë maqedonisht maqedonisht

Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë (LSDM) / /

Bashkimi socialdemokrat (SDU) maqedonisht maqedonisht

Partia Serbe maqedonisht  maqedonisht 

Tabela nr. 4:  
Gjuhët në të cilat disponohen statutet dhe programet partiake të partive politike

SHUMICA NGA PARTITË POLITIKE NUK KANË MIRATUAR 
AKT PËR OPERACIONET MATERIALE DHE FINANCIARE, 

MEGJITHËSE KANË DISPOZITA STATUTORE  3.2 
Partitë politike janë të obliguara të mar-

rin vendim për zgjedhjen e personit/
personave përgjegjës për punët materiale 
dhe financiare (neni 18 (2) i Ligjit për partitë 
politike, në tekstin e mëtejmë LPP) dhe obli-
gohen të mbajnë kontabël për operacionet 
materiale dhe financiare të partisë (neni 
23 i Ligjit për financimin e partive politike, në 
tekstin e mëtejmë LFPP).

Disa nga partitë çështjen e punës materi-
alo-financiare e kanë rregulluar me statute.. 
Pra, në parti të ndryshme organe të ndry-
shme duhet të miratojnë akt për operacio-
net materiale dhe financiare (p.sh. në LSDM, 
SDU, PODEM dhe DOM është Bordi qendror; 
në Partinë për lëvizjen e Turqve dhe PDSH 
është Kuvendi qendror; në NSDP është Bordi 
ekzekutiv). Aktin e paraparë me statut e kanë 
dorëzuar vetëm dy parti (NSDP dhe PODEM), 
ndërsa njëra parti ka dorëzuar Rregulloren 
për anëtarësim (E Majta).

Rregullorja e PODEM-it për operacio-
net financiare dhe materiale: përcakton disa 
nga ligjet në fuqi; përsërit bazat e financimit 

në përputhje me ligjin; përcakton organet 
përgjegjëse të partisë për veprimet aktuale fi-
nanciare dhe materiale dhe mbikëqyrjen mbi 
të; dhe cakton një person të autorizuar për ve-
prime financiare dhe materiale pranë organe-
ve kompetente.

Rregullorja e NSDP-së mbulon çështje të ng-
jashme si PODEM-i, duke përsëritur në mënyrë 
plotësuese detyrimet që kanë partitë në lidhje 
me hapjen e llogarive bankare dhe publikimin 
e regjistrit të donacioneve. Rregullorja e së 
majtës mbulon vetëm çështjen e anëtarësimit, 
e cila është vetëm një pjesë e fushës së opera-
cioneve financiare dhe materiale dhe më hol-
lësisht është shpjeguar në pjesën që i refero-
het rregullimit të anëtarësimit.

Shumica e partive, me kërkesën për paraq-
itjen e aktit për operacione financiare dhe ma-
teriale, kanë dorëzuar vendimin për caktimin 
e personit përgjegjës për punët materiale dhe 
financiare (PDT, Partie Serbe, DOM, PDSH), 
dhe dy palë kanë dorëzuar marrëveshje për 
kryerjen e kontabilitetit të kontraktuara me 
zyrat e kontabilitetit. 

ANËTARËSIMIN ME RREGULLORE E RREGULLON VETËM 
NJË PARTI, NDËRSA ME VENDIM GJASHTË PARTI  3.3 

e lartë se paga mesatare neto e paguar në vitin 
paraprak sipas Entit shtetëror të statistikave 
(neni 14 (2) i LFPP).

Çështja e anëtarësimit rregullohet më tej me 
statute, vendime dhe/ose rregullore partiake. 



13

Në bazë të të dhënave të marra, kompe-
tenca për të vendosur për masën dhe mënyrën 
e kuotave të anëtarësimit është tek organet 
e ndryshme të partive të ndryshme (p.sh. në 
SDU, Bashkimi demokratik, NSDP dhe PODEM 
është Bordi qendror; E Majta - Komiteti qen-
dror. në Partinë demokratike të Serbëve - Bor-
di kryesor, në Partinë socialiste të Maqedonisë 
- Bordi republikan).

Mirëpo, në asnjë parti nuk përcaktohet 
me statut tarifa e anëtarësimit. Në disa parti, 
statuti parashikon miratimin e një rregullore-
je të veçantë për tarifat e anëtarësimit (DOM, 
PODEM dhe LSDM), tek disa parashikon ven-
dime për anëtarësimin (PDT, LSDM, Partia de-
mokratike e Serbëve dhe NSDP), dhe në disa 
parashikon rregullim të mëtejshëm pa specifi-
kuar nëse nevojitet një rregullore apo vendim 
(E Majta dhe Bashkimi demokratik).

Gjashtë parti, megjithatë, dorëzuan vendim 
për caktimin e shumës së anëtarësimit (PDT, 
PDSH, PODEM, Bashkimi demokratik, NSDP 
dhe Partia demokratike e Serbëve), ndërsa 
njëra parti dorëzoi rregulloren për anëtarësim 
(e Majta). Tri parti janë përgjigjur se nuk kanë 
marrë një vendim të tillë (Partia socialiste 
e Maqedonisë, DOM, Unioni i Romëve), dhe 
dy kanë raportuar se anëtarësia nuk paguan 
anëtarësim, pra nuk ka vendim (SDU, PEP21), 
ndërsa një parti informon se është pranuar 
vendimi i bordeve komunale të mos arkëtohet 
anëtarësimi (Partia Serbe).

Si praktikë pozitive shquhet rregullo-
rja për anëtarësimin e së Majtës, e miratu-
ar në vitin 2018. Ajo përmban artikuj që i 
referohen: lëndës së rregullimit, bazave të 
arkëtimit të anëtarësimit, shumës minimale 
të detyrueshme, intervalit kohor të pagesës, 
mënyrës së pagesës, sanksioneve për mospag-
esë.

SHUMË PARTI I PËRJASHTOJNË ANËTARËT E TYRE 
NGA TARIFAT E ANËTARËSIMIT    3.4 

Për sa i përket shumës së anëtarësimit dhe kush detyrohet me pagesë të anëtarësimit, tek 
partitë politike ka një praktikë të ndryshme. Dy aspekte dallohen si interesante, të cilat, 

nga ana tjetër, ndikojnë në shumën e tarifës së anëtarësimit:

1 Duke marrë parasysh mundësitë socio-ekonomike të anëtarëve;

2 Duke bërë dallimin ndërmjet anëtarëve dhe personave që ushtrojnë një funksion 
partiak ose shtetëror si anëtarë të partisë politike. 

Në disa nga partitë janë vendosur lehtësime 
të caktuara në statutet. Për shembull, neni 13 
i Statutit të SDU-së parashikon se shuma e 
tarifës së anëtarësimit varet nga lloji i të ar-
dhurave dhe statusit social të secilit anëtar. 
Neni 53 i Statutit të së Majtës parashikon që 
anëtarët e partisë që kanë të ardhura perso-
nale duhet të paguajnë shumat e anëtarësimit, 
ndërsa pjesa tjetër paguajnë tarifa vullnetare. 
Neni 15 i Statutit të PODEM-it parashikon që 
anëtarët të cilët fitojnë të ardhura nga mandati 
i marrë nga PODEM-i dhe nuk i referohen të 

ardhurave të rregullta, të paguajnë anëtarësi 
shtesë. Neni 12 i Statutit të LSDM-së parasheh 
se shuma e anëtarësimit varet nga lloji i të ar-
dhurave dhe statusit social të anëtarit, ndërsa 
anëtarët të cilët janë të papunë ose përfitues të 
ndihmës sociale lirohen nga detyrimi për pag-
esën e anëtarësimit.                                                       

Disa nga partitë, duke përmendur situ-
atën socio-ekonomike të anëtarësimit, 
vendosin të mos paguajnë fare tarifa të 
anëtarësimit (për shembull, PDT nga 2017; 
SDU nga 2019; PDSH nga 2016; Partia de-
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mokratike e Serbëve nga 2016; Partia Serbe) 
ose të jetë në baza vullnetare (Bashkimi de-
mokratik nga 2017).

Neni 3 i Rregullores për anëtarësimin e së 
Majtës parasheh pagesën e detyrueshme të 
anëtarësimit në varësi të statusit të anëtarit të 
partisë, nëpunësit apo llojit tjetër të marrëd-
hënieve kontraktuale, si dhe të ardhurave per-
sonale dhe familjare të anëtarit. Për anëtarët 
e së Majtës që kanë nënshkruar formularin 
e aplikimit dhe janë të punësuar ose kanë të 
ardhura të rregullta me arsye të tjera pagua-
jnë shumë fikse prej 100 denarë në muaj. Për 
anëtarët e organeve drejtuese të partisë - Ple-
numi, Komiteti qendror, Presidiumi dhe Tribu-
nati, është planifikuar të paguajnë një shumë 
më të madhe të anëtarësimit në përputhje 
me mundësitë dhe ndërgjegjen e tyre si dhe 
ndërgjegjen kolektive për të mirën e së Majtës.

Vendimi i vitit 2017 për tarifën e anëtarësim-
it të Bashkimit demokratik parashikon që tari-
fa e anëtarësimit të vazhdojë të jetë vullnetare, 
por nuk do të jetë më shumë se 3% e pagës 
mesatare, pra jo më shumë se 5% e pagës me-
satare ose kompensimit që e marrin bartësit e 
pozitave nga radhët e DS (deputetë, ministra, 
drejtorë të ndërmarrjeve publike, këshilltarë, 
anëtarë të bordeve drejtuese dhe mbikëqyrëse 
etj.).

PODEM, me Vendim të vitit 2014, e përcak-
ton shumën e anëtarësimit në minimum prej 
50 denarë në muaj.

NSDP, në vendimin e vitit 2006, parashikon 
një shumë anëtarësie bazë dhe progresive në 
varësi të të ardhurave të anëtarëve të punë-
suar të partisë. Të gjithë anëtarët paguajnë 
anëtarësim prej 30 denarë në muaj.

Partia 
Shuma mujore e tarifës së 
anëtarësimit për të gjithë 
anëtarësinë 

Rinovimi demokratik për Maqedoninë (DOM) Nuk jep përgjigje

Partia demokratike e Shqiptarëve (PDSH) Pa pagesë anëtarësimi

Partia demokratike e Serbëve (DPS) Pa pagesë anëtarësimi

Bashkimi demokratik (DS) Baza vullnetare

E Majta 100 denarë

Partia e re socialdemokratike (NSDP) 30 denarë

Partia e lëvizjes së Turqëve (PDT) Pa pagesë anëtarësimi

Partia për prosperitet Ekonomik (PEP21) Nuk mbledh kuota të anëtarësimit                              

Partia e demokratëve të bashkuar të Maqedonisë (PODEM) 50 denarë                                     

Partia socialiste e Maqedonisë (SPM) Nuk jep përgjigje 

Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë (LSDM) Nuk jep përgjigje                         

Unioni social Demokrat (SDU) Pa pagesë anëtarësimi                

Partia Serbe Pa pagesë anëtarësimi                

Tabela nr. 5: 
Ë Shuma e tarifës së anëtarësimit

(Më shumë hollësi rreth tarifës së anëtarësimit në financimin privat të partive mund të lexoni 
në dokumentin nga kjo seri me titull “Normat dhe praktikat e transparencës financiare të partive politike 

në Republikën e Maqedonisë së Veriut”).
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 INSPEKTIMI PUBLIK I OPERACIONEVE MATERIALE 
DHE FINANCIARE TË PARTIVE POLITIKE4 

PARTITË POLITIKE NDJEKIN FORMULARIN E PËRCAKTUAR 
PËR PËRGATITJEN E RAPORTIT FINANCIAR VJETOR4.1 

Financimi i partive politike në masë të madhe rregullohet me Ligjin për financimin 
e partive politike.6  Korniza aktuale ligjore thekson publikun dhe transparencën në 

financimin e partive politike dhe ofron një pasqyrë të plotë nga qytetarët dhe organet 
e caktuara në operacionet e tyre financiare dhe materiale (neni 4 i LFPP).

Një mjet kyç në mbikëqyrjen e operacioneve financiare dhe materiale të partive 
politike është raporti financiar vjetor i cili në përputhje me ligjin përmban të dhëna 
për të hyrat totale ku përfshihen të dhënat për shumën e përgjithshme të: donacioneve, 
dhuratave, kontributeve, granteve, parave, aseteve materiale, pajisjeve, shërbimeve, 
burimeve vetanake, kuotat e anëtarësimit, trashëgimitë dhe shpenzimet totale.  

Partitë politike janë të obliguara ta për-
gatisin raportin financiar vjetorderi më 31 
mars të çdo viti, për vitin paraprak (neni 27 
i LFPP). Raporti përgatitet sipas formularit të 
përcaktuar paraprakisht nga Ministri i finan-
cave7. Partitë politike janë të obliguara ta 
publikojnë në faqene internetit tč tyre dhe 
në mënyrë plotësuese t’ia dërgojnë Entit 
shtetëror të auditimit (në tekstin e mëtejmë 
ESHA). 

Tetë parti kanë publikuar pasqyrat e tyre 
vjetore financiare në faqet e tyre të interneti 
për vitet2018, 2019 dhe 2020, 6 parti i kanë 
publikuar pjesërisht këto raporte (pas një ose 
dy raportesh prej tre vitesh) dhe 9 palë nuk 
kanë publikuar asnjë raport vjetor financiar. 

12 
6 Ligji për financimin e partive politike ("Gazeta zyrtare e Re-
publikës së Maqedonisë", nr. 76/2004; 86/2008; 161/2008; 
96/2009; 148/2011; 142/2012; 23/2013 dhe 140 dhe 
"Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut", nr. 
294/2020).
7  Formulari është publikuar në “Gazetën Zyrtare të Republikës 
së Maqedonisë së Veriut”, nr. 57/2019, së bashku me Udhë-
zimin për plotësimin e raportit financiar vjetor. Fatkeqësisht, 
në faqen e Ministrisë së Financave ka një lidhje jofunksion-
ale. Ministria e Financave, Raportet për Partitë Politike. E dis-
ponueshme në: https://bit.ly/3p9fwwc. Ardhur më 10.12.20
21.).                               

Sa i përket kërkesave të përgjigjura për ra-
portin financiar vjetor, 13 parti politike i kanë 
dërguar përgjigjet e tyre me shkrim, ndërsa 
LSDM-ja na ka drejtoi që të shikojmë atë në 
mënyrë elektronike në faqen e internetit të 
tyre.

Nga përgjigjet e marra për qasje të lirë 
mund të konstatojmë se në përgjithësi partitë 
ndjekin formularin e përcaktuar për raportin 
financiar vjetor. Gjegjësisht, vetëm Partia ao-
cialiste e Maqedonisë nuk ka dorëzuar raport 
për vitet 2019 dhe 2020 në formën e paraparë, 
si dhe Partia Serbe që nuk ka dorëzuar kopje 
në formën e përcaktuar për vitin 2018.                                                 

Përveç vetë partive politike, të cilat ligjë-
risht janë të obliguara që të publikojnë rapo-
rtet financiare vjetore në internet faqet e tyre, 
një detyrim i tillë ekziston edhe për ESHA-
në. Megjithatë, faqja e internetit e Auditimit 
shtetëror është e vështirë për t’u kërkuar dhe 
këto raporte janë të disponueshme vetëm për 
vitin e fundit, pra në këtë rast për vitin 2020. 
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SHUMICA E PARTIVE POLITIKE KANË DORËZUAR 
PASQYRAT FINANCIARE VJETORE4.2 

Partitë politike mund të kenë një llogari ban-
kare të veçantë për funksionimin aktual të 

partisë dhe një llogari të veçantë për qendrat 
kërkimore dhe analitike të partisë (neni 26 i 
LFPP). Degët lokale mund të kenë nën-llogari.

Partitë politike janë të obliguara që llog-
arinë vjetore për operacionet financiare ta 
publikojnë në faqen e internetit të tyre dhe 
t’ia dorëzojnë Drejtorisë së të ardhurave 
publike (DAP), Regjistrit qendror (RQ) 
dhe ESHA-së (neni 26 paragrafi 2 i LFPP). 
Llogaria vjetore në DAP dhe RQ dorëzohet 
në mënyrë elektronike, sipas formularëve të 
paracaktuar, ndërsa formulari i dërgohet ES-
HA-së së bashku me raportin e donacionit dhe 
raportin vjetor financiar.

Pothuajse gjysma e partive politike (11) 
nuk kanë publikuar asnjë llogari të vetme 
vjetore për operacionet financiare në faqet 
e tyre të internetit. Nga 22 parti të anali-
zuara me faqe interneti funksionale, vetëm 3 
parti (BESA, Bashkimi demokratik dhe Partia 
Serbe) kanë publikuar llogaritë për vitet 2018, 
2019 dhe 2020.

Në përputhje me përgjigjet e marra nga 
qasja e lirë në informacion publik, 11 parti 
politike dorëzojnë pasqyrat e tyre vjetore në 
mënyrë elektronike në RQ, nga të cilat Unioni 
i Romëve e ka dorëzuar pasqyrën vetëm për 
vitin 2020. Partia demokratike e Serbëve në 
Maqedoni, nga ana tjetër, ka dërguar pasqyrën 
vjetore që i paraqitet kuvendit vjetor, e jo atë 
që e dërgojnë në Regjistrin qendror.  

SHUMICA E PARTIVE POLITIKE NUK KANË MARRË DONACIONE 
DHE  NUK KANË RAPORTE DHE REGJISTRA TË DONACIONEVE 4.3 

Raporti i donacioneve (neni 25 i LFPP) 
përmban të njëjtat të dhëna me regjistrin e 

donacioneve, ku raporti i donacioneve i refero-
het gjithë vitit, ndërsa regjistri i donacioneve i 
referohet 6 muajve. Raportet për donacionet 
e pranuara dorëzohen në RQ dhe në DAP, 
të cilat janë të obliguara t’i publikojnë në 
faqet e tyre të internetit.

Partitë politike, nga ana tjetër, janë të obl-
iguara që çdo 6 muaj të publikojnë regjistrat 
e donacioneve (neni 17 i LFPP) në formën e 
përcaktuar nga Ministri i financave me këto 
elemente: emrin e personit fizik ose emrin e 
personit juridik; data e pagesës së donacion-
it; si dhe llojin, përkatësisht shumën e dona-
cionit. Ndryshe nga raportet e donacioneve 
që duhet t’i dërgohen DAP-së dhe ESHA-së, 
palët janë të detyruara t’i publikojnë vetë 
regjistrat e donacioneve.               

Obligimin ligjor për publikimin e regji-
strave të donacioneve në faqet e internetit e ka 
respektuar plotësisht vetëm një parti (LSDM), 
6 parti (E Majta, Bashkimi demokratik, De-

mokratët, BESA, GROM dhe PDSH) kanë pub-
likuar një pjesë të regjistrave të tyre, ndërsa 
16 parti nuk kanë publikuar asnjë regjistër të 
donacioneve (më shumë hollësi nga publikimi 
i raporteve vjetore financiare mund të lexoni 
në dokumentin nga ky serial me titull “Indeksi i 
transparencës së partive politike”).                   

Lidhur me përgjigjet që kemi marrë në 
kërkesat për qasje të lirë në informacion pub-
lik në lidhje me kopjet e regjistrave dhe rapor-
tet për donacionet për vitet 2018, 2019 dhe 
2020, nga gjithsej 13 parti politike që kanë 
dorëzuar përgjigje, 10 nuk kanë marrë fare 
donacione. Pra, përgjigja për regjistrin dhe ra-
porti i donacioneve përputhen. Në përgjigje të 
kësaj pyetjeje, disa nga partitë i dërgojnë një 
letër ESHA-së duke i informuar se nuk kanë 
marrë donacione për vitin aktual.

Veçojmë përgjigjen e Bashkimit demokra-
tik, i cilа si parti që ka marrë donacione i dorë-
zon të gjitha kopjet e raporteve të donacione-
ve, por për pyetjen për regjistrin e donacione-
ve jep këtë përgjigje:
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“Për shkak se regjistri i donacioneve të marra nga Bashkimi demokratik për vitet 2018, 
2019, 2020 përkon me raportin e donacioneve të marra për vitet 2018, 2019 dhe 2020, 
ju referojmë në përgjigjen e pyetjes në lidhje me raportin e donacioneve të marra që 
është identike me regjistrin, me çka regjistri publikohet çdo gjashtë muaj. Theksojmë se 
të gjithë regjistrat janë të publikuara në faqen e Bashkimit demokratik”. 

Po kështu, Unioni socialdemokrat në 
përgjigje të kërkesës për raport për dona-
cionet paraqet tabelën e njëjtë me tabelën e 

dhënë në përgjigje të kërkesës për regjistër të 
donacioneve, vetëm me ndryshim të titullit të 
tabelës. 

PARTITË MË TË VOGLA OSE NUK KANË FARE OSE KANË DUKSHËM 
MË PAK PRONË, NDËRSA PARTITË MË TË MËDHA NUK TREGOJNË 4.4 

1 

8 SCOOP, Skup zbulon pronat e partive politike: Nga arat dhe 
kullotat tek banesat dhe ndërtesat luksoze (E përditësuar). Në 
dispozicion në: https://bitly.com/

Nga 11 përgjigjet që kemi marrë mund 
të konstatojmë se partitë më të vogla 

politike ose nuk kanë pronë ose kur kanë, 
bëhet fjalë kryesisht për pajisje zyre dhe 
pajisje kompjuterike. Tre parti zotërojnë një 

ose dy automjete. Partitë e mëdha nuk japin 
përgjigje për këtë pyetje, veçanërisht ato që 
më herët u raportuan në media se kanë pasuri 
të konsiderueshme8.

Partia politike Vlera totale e pasurisë së deklaruar

Aleanca për Shqiptarët 4.943.431 denarë

Rinovimi demokratik për Maqedoninë (DOM) Nuk ka vlerë totale të vlerësuar

Partia demokratike e Serbëve (DPS) 1,042 denarë

Bashkimi demokratik 0 denarë

Partia e re socialdemokratike (NSDP) 1,298,612 denarë

Partia e lëvizjes së Turqve (PDT) 300,000 denarë

Partia për prosperitet Ekonomik (PEP 21) 157,079 denarë

Partia e demokratëve të bashkuar të Maqedonisë (PODEM) 27,469 denarë

Unioni i Romëve 0 denarë

Unioni socialdemokrat (SDU) 120,000 denarë

Partia Serbe 0 denarë

Tabela nr. 6: 
Vlera e pasurisë së deklaruar
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ASNJË PARTI NUK KA KTHYER FONDE NË BUXHETIN 
E SHTETIT PËR SHKAK TË MARRJES SË NJË DONACIONI 

MË TË LARTË SE SA LEJOHET ME LIGJ 4.5 
Në përputhje me kornizën ligjore është 

parashikuar shuma maksimale e dona-
cionit nga një person fizik ose juridik (nenet 
15 dhe 16 të LFPP). Nëse shuma e donacionit 
është më e madhe se shuma e paraparë, partia 
politike nuk guxon ta shfrytëzojë donacionin 
dhe është e obliguar që diferencën ndërm-
jet vlerës së lejuar dhe vlerës së dhuruar t’ia 
kthejë donatorit (neni 16, paragrafi 2 i LFPP). 
Mirëpo, nëse origjina e donacionit nuk mund 
të përcaktohet, partia politike është e detyru-

ar të paguajë diferencën në kurriz të buxhetit 
(neni 16, paragrafi 3 i LFPP). 

Nga përgjigjet e marra mund të konsta-
tohet se asnjë parti politike nuk ka kthyer 
mjete në buxhet sepse ka pranuar dona-
cion më të madh se sa është lejuar me ligj. 
Këto përgjigje janë deri diku të pritshme, duke 
qenë se shumë nga partitë që kanë paraqi-
tur përgjigje nuk kanë marrë donacione gjatë 
periudhës së interesit.  

Partia politike Gjendja e fondeve buxhetore të kthyera

Aleanca për Shqiptarët Nuk janë kthyer mjete në buxhet

Rinovimi demokratik për Maqedoninë (DOM) Nuk janë kthyer mjete në buxhet

Partia demokratike e Shqiptarëve (PDSH) Nuk janë kthyer mjete në buxhet

Partia demokratike e Serbëve (DPS) Nuk janë kthyer mjete në buxhet

Bashkimi demokratik Nuk janë kthyer mjete në buxhet

E Majta Nuk janë kthyer mjete në buxhet

Partia e re socialdemokratike (NSDP) Nuk janë kthyer mjete në buxhet

Partia e lëvizjes së Turqve (PDT) Nuk janë kthyer mjete në buxhet

Partia për prosperitet Ekonomik (PEP 21) Nuk janë kthyer mjete në buxhet

Partia e demokratëve të bashkuar të Maqedonisë (PODEM) Nuk janë kthyer mjete në buxhet

Unioni i Romëve Nuk janë kthyer mjete në buxhet

Bashkimi socialdemokrat Nuk janë kthyer mjete në buxhet

Partia Serbe Nuk janë kthyer mjete në buxhet

Tabela nr. 7: 
Gjendja e mjeteve të kthyera buxhetore

PARTITË QË KONKURROJNË NË ZGJEDHJET SI PJESË 
E NDONJË KOALICIONI NUK KONSIDEROHEN SI POSEDUES 

TË RAPORTEVE ZGJEDHORE4.6 
Partitë në përgjithësi nuk publikojnë 

dhe dorëzojnë raporte nga ciklet zgjed-
hore nëse janë pjesë e një koalicioni dhe 
nuk janë bartëse të tij. Edhe pse kanë marrë 
pjesë në koalicion dhe janë përgjegjëse për 

mbledhjen dhe shpenzimin e të hyrave dhe 
shpenzimeve, ato nuk e ndjejnë obligim pub-
likimin apo dorëzimin e atyre raporteve, por 
përgjegjësinë ia bartin bartësit të koalicionit.
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Vlen të përmendet se Kodi zgjedhor në 
nenin 85, në të vërtetë, përcakton përgjegjësinë 
për dërgimin e raportit te organizatori i 
fushatës zgjedhore. Megjithatë, në drejtim të 
transparencës, partnerët e tjerë të koalicionit, 
pjesëmarrës në fushatën zgjedhore, duhet 

të zotërojnë dhe publikojnë raportin e 
fushatës zgjedhore. Përkatësisht, ata ndajnë 
përgjegjësinë për përgatitjen e raportit, dhe 
publiku nuk mund të dijë për secilën parti 
nëse kandidohet në zgjedhje në koalicion apo 
në mënyrë të pavarur. 

Partia politike Zgjedhjet lokale 2017 Zgjedhjet 
parlamentare 2020

Aleanca për Shqiptarët Ka paraqitur raport Kanë dorëzuar raport

Rinovimi demokratik 
për Maqedoninë (DOM) Në koalicion dhe nuk ka paraqitur raport Në koalicion dhe nuk 

ka paraqitur raport

Partia demokratike e 
Shqiptarëve (PDSH)

“Nuk kemi dorëzuar ende një raport për fushatën 
zgjedhore sepse nuk është mbyllur llogaria me Kodin e 
vjetër zgjedhor, duheshte të paguajnë mjete sipas votës 
së marrë nga komunat, të cilat ende nuk i kanë paguar, 
kështu që nuk jemi në mundësi të dorëzojmë një raport.”

Kanë dorëzuar raport

Partia demokratike e 
Serbëve (DPS) Në koalicion dhe nuk ka paraqitur raport Në koalicion dhe nuk 

ka paraqitur raport

Bashkimi demokratik 
(DS) Në koalicion dhe nuk ka paraqitur raport Në koalicion dhe nuk 

ka paraqitur raport

E Majta Nuk dorëzojnë raport për shkak të vjedhjes së arkivit të 
partisë Kanë dorëzuar raport

Partia 
e re socialdemokratike 
(NSDP)

Në koalicion dhe nuk ka paraqitur raport Në koalicion dhe nuk 
ka paraqitur raport

Partia e lëvizjes Turke 
(DPT) Në koalicion dhe nuk ka paraqitur raport Në koalicion dhe nuk 

ka paraqitur raport

Partia për prosperitet 
Ekonomik (PEP 21) Në koalicion dhe nuk ka paraqitur raport Në koalicion dhe nuk 

ka paraqitur raport

Partia e demokratëve të 
bashkuar të Maqedonisë 
(PODEM)

Në koalicion dhe nuk ka paraqitur raport Në koalicion dhe nuk 
ka paraqitur raport

Unioni i Romëve Në koalicion dhe nuk ka paraqitur raport Nuk ka përgjigje

Unioni socialdemokrat 
(SDU) Në koalicion dhe nuk ka paraqitur raport Kanë dorëzuar raport

Partia Serbe Në koalicion dhe nuk ka paraqitur raport Në koalicion dhe nuk 
ka paraqitur raport

Tabela nr. 8: 
Gjendja e raporteve zgjedhore të dorëzuara
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KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET E POLITIKAVE 5 
Nga 28 partitë e përmendura, përgjigjet 

e kërkesave janë marrë nga 15 parti, që 
do të thotë se kemi pasur përgjegjshmëri 
prej 54%. Deri më 31 janar 2022, përgjigje për 
kërkesat e parashtruara nuk ishin dorëzuar 
nga: Alternativa, BESA, VMRO-DPMNE, GROM, 
Votë për Maqedoninë, Partia demokratike e 
Turqve të Maqedonisë, BDI, INTEGRA, LDP, 
TMRO. Tri partitë: Demokratët, VMRO-NP dhe 
Partia e pensionistëve, për shkak të adresës jo-
funksionale apo të pasaktë, nuk kanë pranuar 
kërkesa për qasje në informacion publik.

Objekt i kësaj analize ishin përgjigjet e mar-
ra nga 15 partitë politike që dhanë përgjigje. 
Nga përgjigjet e marra, vetëm 6 parti kanë 
dhënë përgjigje në kohë për të 19 kërke-
sat për qasje në informacion publik (DOM, 
DPS, DS, NSDP, PDT, SDU). Përgjigjet e plota 
për të 19 pyetjet janë dorëzuar nga dy parti, 
SDU brenda afatit ligjor dhe PEP 21 jashtë 
afatit ligjor, ndërsa dy palë kanë dorëzuar 
përgjigje të plota për 18 pyetje. Vetëm SDU iu 
përgjigj në kohë dhe në mënyrë të plotë në 19 
kërkesat.

Nga të gjitha përgjigjet e marra, 17% 
ishin jo të plota, pra nuk përmbanin infor-
macionin e plotë të kërkuar. Përkatësisht, 6 
nga 15 parti politike kanë përgatitur vendime, 
ndërsa pjesa tjetër janë përgjigjur me shkresë. 
Vendimet e 3 partive politike përmbajnë 
këshilla juridike për ankesë (E majta, PODEM 
dhe PEP 21).

Partitë politike kryesisht kanë caktuar 
zyrtarë për qasje në informacion publik. 
Megjithatë, në vend të akteve individuale të 
emërimit të një personi, ata dorëzojnë një ko-
pje të shkresës së dorëzuar në AQLI, ku infor-
mojnë Agjencinë për emërimin e personit.

Qytetarët dhe gazetarët pothuajse as-
pak nuk e shfrytëzojnë mundësinë ligjore 

për të paraqitur kërkesa për qasje të lirë 
në informacion tek partitë politike. Vetëm 
një parti (E Majta) ka marrë një pyetje gjatë 
vitit 2020, të cilës i është përgjigjur gjithashtu 
pozitivisht.

Sa i përket kufizimit të qasjes në infor-
macion, një parti politike nuk e konsideron 
informacionin për numrin e anëtarëve të 
partisë si informacion publik. E njëjta parti 
(DPSM) ka përdorur testin e dëmshmërisë në 
shpjegimin lidhur me kërkesën për shkëmbi-
min e vendimeve për zgjedhjen e organeve, që 
tregon njohjen e Ligjit për qasje të lirë në in-
formacion publik.

Statutet e partive politike rregullojnë 
përmbajtje të ngjashme. Në të njëjtën kohë, 
shumë nga partitë politike nuk kanë miratuar 
akt për operacione materiale dhe financiare, 
ndonëse e kanë paraparë me statut. Sa i për-
ket anëtarësimit, vetëm njëra palë e rregullon 
me rregullore pagesën e anëtarësimit, ndërsa 
gjashtë prej tyre e bëjnë ate me vendim. Shumë 
parti kanë vendosur të mos arkëtojnë tarifa të 
anëtarësimit për arsye socio-ekonomike.

Partitë politike kryesisht ndjekin for-
mën e përcaktuar për përgatitjen e rapor-
tit financiar vjetor. Shumica e partive politike 
kanë dorëzuar pasqyrat financiare vjetore. Sa 
i përket obligimeve raportuese për dona-
cionet e pranuara, shumë nga partitë nuk 
kanë pranuar donacione dhe për këtë ar-
sye raportojnë se nuk kanë raporte dhe 
regjistra të donacioneve. Partitë më të vogla 
ose nuk kanë fare ose kanë dukshëm më pak 
prona. Asnjë parti nuk i ka kthyer paratë 
shtetit, për shkak të tejkalimit të maksimu-
mit të përcaktuar me ligj për donacione.            
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Në përputhje me konkluzionet, autoret i japin rekomandimet e mëposhtme:

● Partitë politike dhe AQLI të përditësojnë adresat e partive politike dhe kontaktet e 
zyrtarëve në faqet e internetit;

● Partitë politike të krijojnë një seksion të veçantë në faqet e tyre të internetit të 
dedikuara për informim publik;

● Partitë politike me vendime ti emërojnë e zyrtarët për ndërmjetësimin e informimit 
publik;

● Partitë politike të përgatisin zgjidhje në përgjigje të kërkesës për qasje në informacion 
publik që përmbajnë elementet minimale të nevojshme në përputhje me ligjin;     

● Partitë politike të miratojnë akt për operacionet materiale dhe financiare;       
● Të promovohet transparenca në lidhje me pronën e partive politike;
● Partnerët e koalicionit pjesëmarrës në fushatën zgjedhore të zotërojnë dhe 

publikojnë raportin e fushatës zgjedhore;
● Institucionet të krijojnë kushte për raportim financiar digjital, i cili krijon 

automatikisht bazat e të dhënave digjitale lidhur me të hyrat dhe shpenzimet e 
partive politike;

● AQLI dhe media të ndërgjegjësojnë publikun se partitë politike janë bartës të 
informacionit publik;   

● Të vazhdojnë aktivitetet për ngritjen e kapaciteteve të personave të autorizuar 
për ndërmjetësim nga partitë politike për zbatimin e Ligjit për qasje të lirë në 
informacion publik. 

SHTOJCA 1. 
SI I PËRGJIGJEN PARTITË POLITIKE KËRKESAVE PËR QASJE NË INFORMACION PUBLIK?                                     

Aleanca për Shqiptarët
Partia politike Aleanca për Shqiptarët i është përgjigjur 13 kërkesave, prej të cilave 11 janë 
të plota dhe 2 të paplota. Partia në përgjigje të kërkesave dorëzon një shkresë të thjeshtë e 
cila përmban emrin dhe adresën e partisë dhe e cila përmban përgjigjen në kërkesë vetëm me 
nënshkrimin e personit të autorizuar. Kur përgjigja e kërkesës është bashkëngjitje/kopje, në atë 
rast dorëzohet vetëm kopja/bashkëngjitja.

Alternativa
Nuk ka dorëzuar përgjigje.

VMRO-DPMNE
Nuk ka dorëzuar përgjigje.

VMRO-NP
Nuk ka marrë kërkesa për shkak të mosfunksionimit të adresës.

GROM
Nuk ka dorëzuar përgjigje.
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Lëvizja BESA
Nuk ka dorëzuar përgjigje.

Ripërtëritja demokratike e Maqedonisë (DOM)
DOM-i i është përgjigjur 19 kërkesave për qasje brenda afatit ligjor, prej të cilave 18 janë 
përgjigjur plotësisht dhe 1 kërkesë është jo e plotë. DOM në përgjigje të kërkesave të FSHHM-it 
dorëzon një shkresë e cila arkivohet dhe nënshkruhet nga personi i autorizuar për informim 
publik, por pa vulë nga partia. Shkresa gjithashtu përmban informacion se kujt i është dërguar, 
nga kush është dërguar si dhe subjektin e shkresës.                                                                                       

Partia demokratike e Shqiptarëve (PDSH)
PDSH i është përgjigjur 18 pyetjeve, nga të cilat 14 janë përgjigjur plotësisht dhe 4 janë pjesërisht. 
PDSH nuk përgatit zgjidhje, por në formë shkrese u përgjigjet pyetjeve dhe përgatit një shkresë 
vetëm kur nuk dërgon një kopje të caktuar. Kur ekziston një kopje e caktuar, siç është vendimi 
për regjistrim në Regjistrin gjyqësor të partive politike, në atë rast dorëzon vetëm vendimin nga 
Gjykata themelore Shkup. Shkresa që ajo dorëzon është një memorandum i partisë dhe është e 
vulosur nga partia si nënshkrim i zyrtarit. 

Partia demokratike e Serbëve në Maqedoni (DPSM)
Kjo parti në afatin e paraparë me ligj i është përgjigjur me kohë të 19 pyetjeve, prej të cilave 
16 pyetjeve iu është përgjigjur në plotësi, ndërsa 3 pyetjeve iu është përgjigjur pjesërisht. Në 
përgjigje të kërkesave, përgatit vendim i cili në dispozitiv i referohet nenit 20 paragrafi 1 të 
Ligjit për qasje të lirë në informacion publik. Për më tepër, i referohet një neni të Ligjit për 
partitë politike. Vendimi nënshkruhet nga personi i caktuar për qasje të lirë dhe ka vulën e 
partisë. Krahas vendimit dorëzohet një kopje e përgjigjes dhe një shkresë, e cila arkivohet dhe 
rifirmoset nga personi i caktuar për qasje të lirë në informacion publik dhe vuloset nga partia 
politike.         

Partia demokratike e Turqve në Maqedoni
Nuk ka dorëzuar përgjigje.

Bashkimi demokratik për integrim
Nuk ka dorëzuar përgjigje.

Bashkimi demokratik (DS)
Bashkimi demokratik i është përgjigjur 19 pyetjeve, nga të cilat vetëm një kërkesë nuk ka marrë 
përgjigje të plotë. Në përgjigje të kërkesave, DS nuk dërgon asnjë shkresë apo vendim. Ajo 
zakonisht dërgon kopje dhe kur duhet të përgjigjet me një përgjigje, p.sh., - A ka kthyer DS-ja 
fonde në llogaritë e Buxhetit të RMV-së për 2018, 2019 dhe 202O, këtë e bën në një dokument 
të zakonshëm pa titull si më poshtë, ku thuhet:

“Në pajtim me nenin 15 (6) dhe 20 (1) dhe (2) të Ligjit për financimin e partive politike, se 
sa para janë kthyer në llogarinë e Buxhetit të RMV-së për vitin 2018, 2019 dhe 2020? Bashkimi 
demokratik nuk i ka kthyer mjetet në llogarinë e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut 
për vitin 2018, 2019 dhe 2020. Dokumenti nuk ka as nënshkrimin e një zyrtari dhe as vulën.

E Majta
E Majta i është përgjigjur 12 kërkesave për qasje falas, prej të cilave 9 janë përgjigjur plotësisht 
dhe tre janë përgjigjur si jo të plota. E Majta merr vendime në përgjigje të kërkesave për qasje 
të lirë në informacion publik. Zgjidhjet janë me dispozitiv, shpjegim dhe këshillim juridik. 
Formulimi i udhëzimit ligjor, i cili është i njëjtë si tek PODEM, thotë:
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“Kundër këtij vendimi mund t’i bëhet ankesë partisë politike E Majta në afat prej 7 ditësh 
nga dita e pranimit të vendimit ose Agjencisë për mbrojtjen e së drejtës për qasje të lirë në 
informacion publik në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të vendimit.                        

Vendimet nënshkruhen nga zyrtari, kanë vulë dhe janë me vulë arkivi.

Partia liberaldemokratike
Nuk ka dorëzuar përgjigje.

Partia e re socialdemokratike (NSDP)
NSDP i është përgjigjur në kohë dhe në mënyrë të plotë të gjitha kërkesave për qasje falas, prej 
të cilave 15 janë të plota dhe 4 nuk janë përgjigjur plotësisht. Në përgjigje të kërkesave për qasje 
të lirë, përgatit vendim në të cilin dispozitivi i referohet nenit 20 paragrafi 1 të Ligjit për qasje të 
lirë në informacion publik dhe shpjegim. Është interesant të theksohet se edhe pse ka persontë 
emëruar për qasje të lirë, vendimi është nënshkruar nga një person tjetër që nuk është zyrtar.

Partia e Lëvizjes Turke (PDT)
Kjo parti i është përgjigjur në kohë dhe plotësisht 15 kërkesave për qasje, ndërsa me kohë dhe 
jo plotësisht 4 kërkesave. Përgjigja ndaj kërkesave për qasje të lirë është në formë shkrese, në 
memorandum të partisë, të vulosur nga partia dhe e nënshkruar nga kryetari i partisë, i cili 
është edhe person i caktuar për qasje të lirë në informacion publik. Shkresa i referohet neneve 
4 dhe 12 të Ligjit për qasje të lirë në informacion publik.

Partia e pensionistëve
Nuk ka marrë kërkesa për shkak të mosfunksionimit të adresës.                                                               

Lidhja socialdemokratike e Maqedonisë (LSDM)
LSDM është përgjigjur pjesërisht në 7 nga 19 pyetje. Edhe pse në kërkesat për qasje të lirë 
kemi kërkuar që të na përgjigjet me fotokopje dhe me shkrim, LSDM-ja ka dhënë përgjigje për 
këto pyetje në mënyrë elektronike. Gjegjësisht,  edhe pse pyetjeve u janë përgjigjur brenda 
afatit ligjor, ne i konsiderojmë të përgjigjura pjesërisht sepse informacioni i vetëm për këto 
pyetje është se ato janë në faqen e internetit të LSDM-së pa linqe qe drejtojnë në dokumentin, 
përkatësisht informacionin e kërkuar. 

Partia socialiste e Maqedonisë
Partia socialiste e Maqedonisë i është përgjigjur 17 kërkesave për qasje falas brenda 20 ditëve, 
prej të cilave 13 janë përgjigjur plotësisht dhe 4 janë përgjigjur jo plotësisht. Kjo palë nuk 
dorëzon asnjë shkresë apo vendim në mbështetje të përgjigjeve të kërkesave, përkatësisht 
kopjeve. Partia socialiste e Maqedonisë dorëzon një shkresë për të 19 kërkesat, e cila është e 
arkivuar dhe jep përgjigje për nëntëmbëdhjetë kërkesat në pikë, pra jep përgjigje ose thotë se 
ka një kopje për pyetje të caktuara. Shkresa arkivohet me nënshkrimin e një zyrtari dhe vulën 
e partisë. 

Demokratët
Nuk ka marrë kërkesa për shkak të mosfunksionimit të adresës.
Partia e demokratëve të Bashkuar (PODEM)
PODEM u është përgjigjur me kohë 18 pyetjeve, prej të cilave vetëm 1 është e paplotë. PODEM 
është duke përgatitur një zgjidhje në përgjigje të kërkesave për qasje të lirë. Dispozitivi i 
referohet nenit 17 paragrafi 3 dhe paragrafi 5 të Ligjit për qasje të lirë në informacion publik, 
pasuar me vendim me arsyetim dhe në fund ka këshilla juridike. Mësimi ligjor është:                                            

Kundër këtij vendimi mund ti parashtrohet ankesë Partisë politike të demokratëve të 
bashkuar të Maqedonisë - PODEM në afat prej 7 ditësh nga dita e pranimit të vendimit, ose 



Ky produkt është përgatitur nga Fondacioni Shoqëria e hapur Maqedoni (FSHHM) për 
Institutin ndërkombëtar republikan (IRI) në kuadër të programit "Avancimi i transpar-
encës financiare të partive politike në Republikën e Maqedonisë së Veriut" me mbështetjen 
financiare të Fondit kombëtar për demokraci nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA). 

Autorët janë përgjegjës për përmbajtjen dhe nuk pasqyrojnë në asnjë mënyrë qëndrimet e 
Institutit ndërkombëtar republikan (IRI) dhe Fondit kombëtar për demokraci. 

Agjencisë për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacion publik në afat prej 15 ditësh 
nga pranimi i vendimit.”  

Vendimi vuloset nga pala dhe dy nënshkrime, një nga zyrtari që ka përgatitur vendimin dhe 
nënshkrimi i dytë nga personi përgjegjës, në këtë rast kryetari i partisë. 

TMRO                                      
Nuk ka dorëzuar përgjigje.

INTEGRA                                
Nuk ka dorëzuar përgjigje.

Votë për Maqedoninë
Nuk ka dorëzuar përgjigje. 

Partia për ndryshim ekonomik (PEP 21)
Partia politike merr vendim me shpjegim dhe këshillë juridike të nënshkruar nga një zyrtar 
për ndërmjetësim me informacion të karakterit publik dhe vulë arkivore. Është interesant të 
theksohet se kërkesat janë arkivuar me datë 18 dhjetor 2021 dhe vendimi për emërimin e një 
zyrtari për ndërmjetësimin e informacionit publik është arkivuar me datën 1 dhjetor 2021. 

Unioni i Romëve
Unioni i Romëve u është përgjigjur 15 pyetjeve, nga të cilat 12 janë përgjigjur me kohë dhe 
janë të plota, dhe 3 janë përgjigjur jo në kohë dhe jo të plota. Unioni i Romëve nuk është duke 
përgatitur zgjidhje, disa pyetjeve iu është përgjigjur me stilolaps të shkruar në kërkesën për 
qasje të lirë të dërguar nga FSHHM. Kërkesat i vendos në një dokument në të cilin përgjigja është 
një fjali pa nënshkrim ose vulë.                                                                                                                                     

Unioni socialdemokratik (SDU)
SDU i është përgjigjur plotësisht dhe në kohë 19 kërkesave. Në përgjigje të kërkesave përgatit 
vendim me tre anëtarë. Neni i parë i referohet përgjigjes pozitive ose negative të kërkesës, neni i 
dytë i referohet bashkëngjitjes/kopjes së vendimit dhe neni i tretë i referohet ditës së hyrjes në 
fuqi, pra vendimi hyn në fuqi në ditën e adoptimit të vendimit. Vendimi vuloset nga pala dhe ka 
dy nënshkrime, një nga zyrtari që e ka përgatitur vendimin dhe nënshkrimi i dytë nga personi 
përgjegjës, në këtë rast kryetari i partisë. Zgjidhja është arkivuar si shtesë. Duke pasur parasysh 
se është e vetmja palë që i është përgjigjur plotësisht të gjitha pyetjeve, brenda afatit ligjor dhe 
është duke përgatitur zgjidhje, mund të konstatojmë se kjo parti në mënyrë më konsistente i 
përmbahet Ligjit për qasje të lirë në informacion publik. E vetmja pengesë është se vendimi nuk 
përmban këshilla juridike.

Partia Serbe 
Pala serbe i është përgjigjur me në kohë 18 kërkesave, prej të cilave 13 janë përgjigjur plotësisht. 
Kjo parti nuk përgatit zgjidhje në përgjigje të kërkesave për akses të lirë, por një shkresë të 
thjeshtë që përmban përgjigjen e kërkesës vetëm me nënshkrimin e kryetarit të partisë. Kur 
përgjigja e kërkesës nuk përmban bashkëngjitje/kopje, në atë rast dorëzohet vetëm kopja/
bashkëngjitja.


