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PËRMBLEDHJE 

Qëllimi i këtij dokumenti të politikave 
publike është të prezantojë sistemin për 

financimin e partive politike në Republikën 
e Maqedonisë së Veriut në periudhën nga 
viti 2011 deri në vitin 2021 dhe të japë 
rekomandime për përmirësimin e tij. Analiza 
bazohet në informacionin e marrë nga disa 
burime të ndryshme: një bazë të dhënash e 
disponueshme përmes platformës së internetit 
Financa të hapura që përmban pagesat e 
Ministrisë së drejtësisë për partitë politike 
në kuadër të zërit 463170 (transferta për 
partitë politike), në dispozicion në: https://
open.finance.gov.mk/mk/home; një bazë të 
dhënash e krijuar në bazë të të dhënave që 

përmban vendimet për ndarjen e fondeve 
për financimin e partive politike të miratuara 
nga Ministria e drejtësisë, e cila është marrë 
përmes qasjes në informacione publike; dhe 
në fund një pyetësor i dedikuar për mediat 
dhe organizatat e shoqërisë civile, përmes të 
cilit mësohen pikëpamjet dhe përvojat e të 
anketuarve në lidhje me sistemin e financimit 
të partive politike. Pyetësori elektronik është 
nisur nga 37 të anketuar dhe është përgjigjur 
plotësisht nga 25 të anketuar - media dhe 
organizata të shoqërisë civile, gjegjësisht 28% 
e shembullit të synuar, të përshtatshëm, në 
periudhën nga 8 deri më 20 tetor 2021.
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Nga hulumtimi mund të konstatohet se vël-
limi i mjeteve të ndara nga buxheti i shtetit 
për funksionimin e partive është në rritje, 
ndërsa vëllimi i donacioneve private nuk 
është në rënie. Gjithashtu, numri i partive që 
marrin fonde shtetërore është në rritje, por 
ndryshe nga ato, zgjidhjet ligjore përjashto-
jnë mbështetjen financiare për kandidatët e 
pavarur dhe listat e kandidatëve. OShC-të dhe 
mediat shohin mangësi në sistemin aktual të 
financimit të partive politike dhe bëjnë thirrje 
për ndryshime që do t’u japin partive të mëd-

ha dhe parlamentare dhe partive të vogla dhe 
jashtëparlamentare mundësi të barabarta.

Prandaj, është e nevojshme të rishikohet 
Udhëzuesi për ndarjen e mjeteve nga Buxhe-
ti i Maqedonisë së Veriut për financimin vje-
tor të partive politike, të forcohet sistemi për 
monitorimin dhe kontrollin e shpenzimeve të 
financave partiake nga institucionet kompe-
tente dhe të krijohen kushte konkurrente të 
barabarta politike për të gjithë aktorët politikë 
partiakë dhe jopartiakë. 

KORNIZA LIGJORE FRAGMENTARE 
PËR FINANCIMIN E PARTIVE POLITIKE    1 

Sistemi i financimit të partive politike bën dallimin në bazë të burimit të financimit, 
ndaj dallojmë financimin publik dhe privat të partive politike.
Financimin shtetëror mund ta ndajmë sipas qëllimit, gjegjësisht financimit vjetor, 

financimit të qendrave kërkimore-analitike të partive politike dhe financimit zgjedhor. 
Korniza ligjore që rregullon financimin e partive politike është fragmentare:
•	 Financimi vjetor rregullohet me Ligjin për financimin e partive politike1 (më 

tej në tekst LFPP); 
•	 Financimi i qendrave kërkimore-analitike të partive politike me Ligjin për qendrat 

kërkimore-analitike partiake2 (më tej në tekst LQKAP); dhe përfundimisht 
•	 Financimi i zgjedhjeve rregullohet me Kodin zgjedhor3. 

Ky dokument politikash fokusohet në financimin vjetor, financimin e qendrave 
kërkimore-analitike partiake (QKAP) dhe, pjesërisht, financimin privat të partive 
politike4.                                   

1 2 

1  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).
2  Ligji për qendrat kërkimore dhe analitike partiake (“Gaze-
ta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 23/2013 dhe 
15/2015).

1 2 

3 Kodi zgjedhor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqe-
donisë”, nr. 40/2006; 136/2008; 148/2008; 155/2008; 
163/2008; 44/2011; 51/2011; 142/2012; ; 34 / 2013; 
14/2014; 30/2014; 196/2015; 35/2016; 97/2016; 99/2016; 
136/2016; 142/2016; 67/2017; 67/2017; 67/22520; /2018; 
140/2018; 208/2018 dhe 27/2019 dhe “Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr. 98/2019, 42/2020, 
74/2021 dhe 215/2021).
4   Me këtë rast në fokus të analizës janë anëtarësimi dhe dona-
cionet e partive politike si bazë për financim. 
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FINANCIMI SHTETËROR I PARTIVE 
NË MAQEDONINË E VERIUT 2 

NGA VITI 2018, PARTITË MARRIN 
150% MË SHUMË PARA PUBLIKE NË VIT  2.1 

Në përputhje me Ligjin për financimin e 
partive politike, shuma e financimit vjetor 

shtetëror përcaktohet nga një përqindje fikse e 
të hyrave burimore të buxhetit të shtetit. Deri në 
vitin 2018, kjo përqindje ishte 0.06%, dhe me 
ndryshimet në ligj në vitin 20185 kjo përqindje 
u rrit me 0,15 %. Gjatë krizës me KOVID-19, 

në qershor të vitit 2020 Qeveria miratoi një 
Dekret me fuqi ligjore për financimin e partive 
politike në vitin 2020, i cili e uli këtë përqindje 
në 0.04%6, që më vonë të ndryshojë qëndrimin 
dhe të ndryshojë Ligjin7 në 2020 dhe 2021 dhe 
e rriti përqindjen në 0,105%.

1 
5 Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për financimin e 
partive politike (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, 
nr. 140/2018)

12 
6  Dekret me fuqi ligjore për financimin e partive politike në 
vitin 2020 (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut”, nr. 166/2020)
7   Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për financimin e 
partive politike (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë 
së Veriut”, nr. 294/2020).

Viti Të hyrat totale burimore 
të Buxhetit të R.M.V.

Përqindja e të ardhurave 
totale burimore

Shuma e paguar sipas 
Ministrisë së drejtësisë

2011 138.401.000.000 0,06 % 80.000.000

2012 146.101.000.000 0,06 % 83.377.200

2013 139.390.000.000 0,06 % 83.634.000

2014 148.832.000.000 0,06 % 89.299.200

2015 154.750.000.000 0,06 % 92.850.000

2016* 166.173.000.000 0,06 % 99.703.800

2017 178.262.000.000 0,06 % 106.957.200

2018 187.401.000.000 0,15 % 281.101.500

2019 202.722.000.000 0,15 % 304.083.000

2020* 189.394.000.000 0,105 % 198.894.101

2021 203.236.000.000 0,105 % 213.397.800

* Rishikimi i buxhetit 

Tabela nr. 1: 
Shumat për financimin publik të partive në Republikën 
e Maqedonisë së Veriut nga viti 2011 deri në vitin 2021
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Nga tabela nr. 1 mund të shohim se duke 
pasur një përqindje fikse të buxhetit që është 
dedikuar për financimin e partive politike, si 
rritet buxheti në vlerë absolute nga viti në vit 
(nga 138,401,000,000 denarë në vitin 2011, 
në 203,236,000,000 denarë në vitin 2021), 
kështu rriten edhe paratë publike të destinuara 
për partitë politike.

Megjithatë, peshën më të madhe në rritjen 
e shumës absolute për financimin e partive 

politike e ka rritja nga 0.06% në 0.15% e 
buxhetit të shtetit, që është një rritje prej 
150% e përqindjes fikse të destinuar për 
financim, e cila fillon nga viti 2018. Në 
periudhën e analizuar, shuma më e ulët që 
shteti ka planifikuar tua pagon partive në vitin 
2011, gjegjësisht 80,000,000 denarë, ndërsa 
shuma më e lartë që shteti ka planifikuar tua 
pagon në vitin 2019 ose 304,083,000 denarë.  

SHTETI U DHA MË SË SHUMTI PARA PARTIVE 
DHE QKAP PËR PUNËN E TYRE NË VITIN 20192.2 

Ka dallime mes shumave, që sipas vendimeve 
të Ministrisë së drejtësisë, shteti ka 

parashikuar tua pagon partive për financim 
vjetor dhe shumave të paguara reale që shihen 
në portalin Financa të hapura. Ndryshimet 
janë ndoshta për shkak të dy faktorëve:  

•	 Nga vendimet e Ministrisë së drejtësisë 
për pagesat ndaj palëve nuk mund të 
merret informacion se cilat pagesa 
janë pezulluar, për shkak se palët nuk 
i kanë përmbushur detyrimet e tyre 
ligjore në fushën e raportimit financiar 
(më hollësisht kjo çështje trajtohet më 
poshtë në tekst);

•	 Shumat e paguara që shihen në portalin 
Financa të hapura përfshijnë gjithashtu 

pagesa vjetore për partitë për qendrat 
e kërkimit dhe të analitikës së partive. 

Në grafikun nr. 1 mund të shihet shuma 
totale e paguar nga zëri 463170 (Transferta 
në parti politike) sipas viteve në bazë të 
financimit vjetor të partive dhe financimit të 
qendrave kërkimore dhe analitike partiake. 
Kështu, shuma më e ulët e paguar në vit është 
51.675.368 denarë në vitin 2014, gjegjësisht 
shuma më e lartë është 315.334.064 denarë 
dhe është paguar në vitin 2019. Shuma totale 
e paguar në periudhën 2011-2021 është 
1.630.182.465 denarë (ose rreth 26.507.032 
euro).

Grafiku nr. 1:
Financimi vjetor i partive politike nga viti 2011 deri në vitin 2021, i shprehur në denarë
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Grafiku nr. 2: 
Financimi vjetor i partive politike nga viti 2011 deri në vitin 2021, i shprehur në euro

Në grafikun nr. 3, ju mund të shihni shumat 
e paguara për partitë politike individuale në 
periudhën nga 2011 deri në 2021. Duhet të 
merret parasysh se partitë janë aktive për 
periudha të ndryshme kohore dhe ndikon edhe 
diferenca në përqindjen e buxhetit të ndarë 
për partitë në periudhën kur ato kanë qenë 
aktive. Për shembull, edhe pse në periudhën e 

analizuar VMRO-DPMNE ishte në pushtet për 
një periudhë më të gjatë, megjithatë, LSDM ka 
pasur të ardhura më të larta, për shkak të rritjes 
së përqindjes së ndarë për financim publik në 
periudhën kur partia është në pushtet (rritje 
nga 0.06% në 0.15%), si dhe rritja e buxhetit 
të përgjithshëm.

Grafiku nr. 3: 
Totali i mjeteve të paguara për partitë politike individuale në periudhën nga viti 2011 

deri në vitin 2021, të shprehura në denarë.
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Grafiku nr. 4:
Totali i fondeve të paguara për partitë politike individuale në periudhën 

nga viti 2011 deri në vitin 2021, të shprehura në euro

PËR FINANCA MË TRANSPARENTE DUHET RISHIKUAR 
AKTIN NËNLIGJOR QË RREGULLON FINANCIMIN 

VJETOR TË PARTIVE POLITIKE 2.3 
Shuma vjetore e ndarë nga buxheti, në përputhje me Ligjin për financimin e partive 

politike, u shpërndahet partive në dy baza8:

30% e shumës është dedikuar për partitë politike që në zgjedhjet e fundit 
lokale dhe parlamentare kanë marrë më shumë se 1% mbështetje nga 
elektorati (neni 10 (1) i LFPP);
70% shpërndahet ndërmjet partive politike që kanë fituar një deputet apo 
këshilltar në zgjedhjet e fundit lokale dhe parlamentare, në raport me numrin 
e vendeve të fituara (neni 10 (2) i LFPP).

Shpërndarja e mjeteve më në detaje është e rregulluar me Udhëzimin për shpërndarjen 
e mjeteve nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë për financimin vjetor të 
partive politike9. Megjithatë, Gjykata kushtetuese në vitin 2011 shfuqizoi një pjesë të 
konsiderueshme të paragrafëve që u futën me ndryshimet në Udhëzimet e vitit 201010, me 
arsyetimin se nuk janë në përputhje me mënyrën se si është rregulluar shpërndarja me 
ligj11.  

•

 1 2 

10  Ministria e financave, Udhëzues për plotësimin e Udhëzi-
mit për shpërndarjen e mjeteve nga Buxheti i Republikës së 
Maqedonisë për financimin vjetor të partive politike (“Gazeta 
zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 52/2010). 
11  Vendimi i Gjykatës kushtetuese të Republikës së Maqedon-
isë nr. 16/2011 të datës 21 shtator 2011 (“Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë”, nr. 132/2011).

•

1 2 

8 Aktualisht 61 parti janë të regjistruara në Regjistrin e vetëm 
gjyqësor të partive politike të cilin e mban Gjykata themelore - 
Shkup. Sipas Gjykatës themelore - Shkup, përgjigja e kërkesës 
për qasje në informacion publik e dorëzuar autorëve me nr. 
27/21 të datës 1.10.2021.
9 Ministria e financave, Udhëzues për shpërndarjen e mjeteve 
nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë për financimin vjetor 
të partive politike (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedon-
isë”, nr. 59/2005, 73/2007, 52/2010).
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Për sa i përket shpërndarjes së fondeve, 
që është 30% e shumës totale të destinu-
ar për financim vjetor, bëhet dallimi nëse 
bazë për financim janë zgjedhjet e fundit 
parlamentare apo lokale.

Sipas Udhëzimit, nëse baza e shpërndarjes 
janë zgjedhjet parlamentare, së pari, num-
ri i votave të fituara nga secila parti politike 
përcaktohet individualisht, pas së cilës lloga-
ritet përqindja e votave të fituara nga secila 
parti politike në numrin e përgjithshëm të 
qytetarëve në zgjedhjet parlamentare. Fondet 
shpërndahen në mënyrë të barabartë mes të 
gjitha partive që kanë fituar të paktën 1% të 
votave të qytetarëve që kanë hedhur votë.

Duke qenë se Gjykata shfuqizon nenet e Ud-
hëzimit që rregullojnë shpërndarjen e fondeve 
në bazë të rezultateve të zgjedhjeve lokale, 
zbatohet neni i LFPP-së i cili thotë se fondet 
shpërndahen në mënyrë të barabartë për të 
gjitha partitë politike që kanë fituar të paktën 
1% të totalit të numri të votave të votuesve që 
kanë hedhur votë në zgjedhjet e fundit lokale.

Vendimet për shpërndarjen e mjeteve për 
financimin e partive politike të miratuara nga 
Ministria e drejtësisë përfshijnë një sqarim që 
thotë:

“Në bazë të rezultateve përfundim-
tare në shpërndarjen e fondeve në masë 
prej 30%, partia politike që ka fituar të 
paktën 1% në zgjedhjet parlamentare 
apo lokale, merr pjesë një herë dhe në 
mënyrë të barabartë në shpërndarjen 
sikur ka fituar të paktën 1% vetëm në 
zgjedhjet parlamentare apo lokale”.

Nëse shpërndahen fondet, të cilat janë 
70% e shumës totale të destinuar për fi-
nancim vjetor, përsëri bëhet dallimi nëse 
bazë për financim janë zgjedhjet e fundit 
parlamentare apo lokale.

Sipas Udhëzimit, nëse baza e shpërndarjes 
janë zgjedhjet parlamentare, fillimisht për-
caktohet se cilët kandidatë janë zgjedhur de-
putetë dhe sa është numri i tyre. Më tej, shuma 
totale e mjeteve për këtë qëllim pjesëtohet me 
numrin total të deputetëve, që jep shumën 
e një mandat deputeti. Më pas, shuma e një 
mandati deputeti shumëzohet me numrin e 
deputetëve të zgjedhur për secilën parti poli-
tike veç e veç.

Janë shfuqizuar edhe nenet e Udhëzimit që 
i referohen shpërndarjes së 70% në bazë të 
rezultateve të zgjedhjeve lokale. Edhe këtu 
zbatohet drejtpërdrejt LFPP sipas të cilit fon-
det shpërndahen ndërmjet partive në raport 
me mandatin e fituar dhe atë të këshilltarit.

Së fundi, sa i përket paraqitjeve në ko-
alicion, LFPP parashikon që nëse një deputet 
ose një këshilltar zgjidhet kandidat i dy ose më 
shumë partive politike, fondet do të ndahen 
në mënyrë të barabartë ndërmjet tyre, përveç 
nëse partitë politike pajtohen ndryshe rreth 
mandateve parlamentare (neni 11 i LFPP), 
gjegjësisht nëse partitë politike me mar-
rëveshje parazgjedhore nuk janë pajtuar ndry-
she për mandatin e këshilltarit dhe të kryetarit 
(neni 12 i LFPP).

Nga ajo sa u tha më lart, ekziston nevoja e rishikimit të Udhëzimit për ndarjen 
e mjeteve nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë për financimin vjetor të 
partive politike, me qëllim që të rregullohet më tej procesi i ndarjes së mjeteve në 
mënyrë konsistente me Ligjin, dhe më në detaje teknike elaboruar nga LFPP. Ndonëse 
Ministria e drejtësisë në vendimet e saj me shpjegimet e saj kompenson paplotësinë e 
Udhëzimit, megjithatë, për qartësi, transparencë dhe parashikueshmëri më të madhe 
të procesit të shpërndarjes së fondeve, nevojitet rishikimi i Udhëzimit. 
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NUK KA PARA TË SHTETIT PËR KANDIDATËT 
JOPARTIAKË, NDËRSA PARTITË MË TË VOGLA MBLEDHIN 

FONDE PËRMES KOALICIONEVE2.4 
Duke analizuar ligjin dhe aktet nënligjore, 

ka një përjashtim nga sistemi i financimit 
të pjesëmarrësve jopartiakë që kalojnë pragun 
1% në zgjedhje ose fitojnë mandate. Prandaj, 

financimi shtetëror është në dispozicion 
vetëm për partitë politike dhe koalicionet, 
por jo për kandidatët jopartiakë që 
konkurrojnë si grupe votuesish.

Grafiku nr. 5:
Numri i partive dhe koalicioneve parlamentare që kalojnë pragun e 1% në zgjedhjet e fundit lokale 

dhe parlamentare kundrejt numrit të partive të paguara gjatë vitit

Nga të dhënat shihet se në 10 vitet e fundit 
ka një tendencë për uljen e numrit të partive 
dhe koalicioneve që fitojnë mbi 1% të votave 
në zgjedhjet lokale, megjithëse vitet e fundit 
trendi është i qëndrueshëm. Nëse në vitin 2011 
këtë prag e kaluan 38 parti dhe koalicione, në 
vitin 2021 ky numër është ulur në 19.

Sa i përket zgjedhjeve parlamentare, numri 
i koalicioneve dhe partive që tejkalojnë pra-
gun prej 1% është relativisht konstant, me 
një rënie të lehtë, nga 9 koalicione dhe parti 
në 2011 në 7 në vitin 2021. Çfarë mund të 
konkludohet sipas të dhënave, dhe është e 
dukshme në grafikun nr. 5, është se ndër vite, 
në fakt një numër në rritje partish janë paguar 

mbi këtë bazë. Duke pasur parasysh se numri 
i partive dhe koalicioneve që e kalojnë pra-
gun e zgjedhjeve vendore është në rënie ose 
është konstant, kjo do të thotë se koalicionet 
në zgjedhje janë duke u konsoliduar dhe 
kështu numri i partive që fitojnë të drejtën 
e financimit shtetëror po rritet.

Në zgjedhjet lokale mund të vërehet se nëse 
në vitin 2011 29 parti dhe koalicione fituan 
të paktën një mandat këshilli, tashmë në vitin 
2021 ky numër është 18. Nga grafiku nr. 7 
mund të konkludojmë se nga viti 2013 e në 
vazhdim shumica e partive dhe koalicioneve 
që tejkaluan pragun e mbështetjes prej 1%, 
arritën të fitonin të paktën një këshilltar.
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Grafiku nr. 6:
Numri i partive dhe koalicioneve që fitojnë një mandat parlamentar ose këshilltar

Grafiku nr. 7:
Krahasimi i numrit të partive dhe koalicioneve që kaluan 1% në zgjedhjet 

lokale dhe që fituan mandate këshilli
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Grafiku nr. 8:
Krahasimi i numrit të partive dhe koalicioneve që kaluan pragun prej 1% në zgjedhjet 

parlamentare dhe që fituan një mandat parlamentar

Siç pritej, në zgjedhjet parlamentare, nëse 
një koalicion apo parti elektorale fiton më 
shumë se 1% të votave, kjo nuk do të thotë 
gjithmonë se do të marrë një deputet, për 

shkak të numrit më të madh të zonave në 
krahasim me zgjedhjet lokale, si dhe numri më 
i vogël i njësive zgjedhore, ndërmjet të cilave 
ndahet elektorati.

MANDATI MË SË PAKU KA KUSHTUAR NË VITIN 2011 – 40.698 
DENARË, NDËRSA MË SË SHUMTI NË VITIN 2019 – 149.060 DENARË2.5 

Në grafikun nr. 9 shihet se si lëviz numri i 
mandateve parlamentare dhe këshill-

tareve, në bazë të të cilit bëhet shpërndarja 
proporcionale e 70% të shumës së ndarë për 
financimin vjetor.

Siç e përmendëm, llogaritja vjetore është 
bazuar në rezultatet e zgjedhjeve të fundit par-
lamentare dhe lokale. 
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Financimi 
vjetor

Sipas rezultateve të zgjedhjeve 
të fundit parlamentare

Sipas rezultateve të zgjedhjeve 
të fundit lokale

2011 2011 2009

2012 2011 2009

2013 2011 2013

2014 2014 2013 

2015 2014 2013

2016 2014 2013

2017 2016 2013

2018 2016 2017

2019 2016 2017

2020 2016/2020 2017

2021 2020 2017

Tabela nr. 2: 
Pasqyrë e llogaritjeve vjetore për ndarjen e fondeve publike sipas rezultateve 

të zgjedhjeve në zgjedhjet e fundit parlamentare dhe lokale

Kështu, numri i mandateve (nuk bëhet dal-
lim mes mandateve për deputet dhe të këshil-
lit) mbi bazën e të cilave bëhet përllogaritja 
ndryshon. Nëse në vitin 2011 numri i man-
dateve ishte 1376 (123 vende parlamentare 
dhe 1253 vende për këshilltar), në vitin 2021 

numri i vendeve u rrit në 1428 (120 vende 
parlamentare dhe 1308 vende për këshilltar). 
Rritja është padyshim për shkak të mandateve 
të këshilltarëve, përkatësisht këshillat janë rri-
tur me 52 këshilltarë në 10 vitet e fundit12. 

1 
12  Sipas nenit 34 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale, numri i 
anëtarëve të Këshillit caktohet varësisht nga numri i banorëve 
në komunë dhe nuk mund të jetë më i vogël se nëntë e as 
më shumë se 33 anëtarë, në komunat me: 5000 - 9 këshill-
tarë; Nga 5,001 në 10,000 - 11 këshilltarë; Nga 10,001 deri. 

në 20,000 - 15 këshilltarë; Nga 20,001 deri në 40,000 - 19 
këshilltarë; Nga 40,001 deri në 60,000 - 23 këshilltarë; Nga 
60,001 deri në 80,000 - 27 këshilltarë; Nga 80,001 deri 
në 100,000 - 30 këshilltarë; mbi 100,000 - 33 këshilltarë

Grafiku nr. 9:
Numri i mandateve parlamentare dhe të këshillit
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Shuma për mandat vjen pas rritjes së 
buxhetit dhe përqindjes së akorduar nga 
buxheti për këtë qëllim. Kështu, nëse në 
vitin 2011 për çdo mandat të fituar partitë 
politike merrnin 40,698 denarë, në vitin 
2019 kjo shumë u rrit në 149,060 denarë. 
Siç e kemi përmendur tashmë, në vitin 2020, 

Qeveria ka reduktuar shumën nga buxheti 
për financimin e partive politike për shkak të 
pandemisë së shkaktuar nga KOVID-19, me 
çka partitë politike kanë marrë 97,497 denarë 
për çdo mandat të fituar atë vit, ose 104,607 
denarë në vitin 202113.

1 
13  Për krahasim me financimin e zgjedhjeve do të veçojmë 
nenin 76-e, paragrafin 5 të Kodit zgjedhor: “Mjetet financiare 
për reklama politike me pagesë të siguruara nga Buxheti i Re-
publikës së Maqedonisë së Veriut gjatë procesit zgjedhor, nuk 
duhet të tejkalojnë shuma prej 2 (dy) euro në kundërvlerë de-
narë pa TVSH të llogaritur, për votues të regjistruar nga gjith-
sej votuesit e regjistruar në territorin e Republikës së Maqe-
donisë së Veriut, dhe për zgjedhjet lokale shtesë prej 1 (një) 

Grafiku nr. 10:
Shuma në denarë e pranuar nga secila parti për çdo mandat të fituar deputet dhe këshilltar, për dallim 

nga përqindja e ndarë nga buxheti për financimin e partive politike.

euro në kundërvlerë denarë pa TVSH të llogaritur, për votues 
të regjistruar në territorin e komunës ku ka raundin e dytë të 
votimit dhe për zgjedhjet presidenciale nëse ka raund shtesë 
prej 1 (një) euro në kundërvlerë në denarë pa TVSH të llogari-
tur për votues të regjistruar nga gjithsej votues të regjistruar 
në territor të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Këto fonde 
shpërndahen me marrëveshje paraprake me shkrim…”. 

VETËM NJË E TRETA E PARTIVE TË CILAVE IU PEZULLUA 
FINANCIMI VJETOR I ELIMINUAN PARREGULLSITË 2.6 

Sa i përket financimit shtetëror, pagesa e 
mjeteve kushtëzohet me dorëzimin е ra-

portit financiar në kohë, raportin për donacio-
net e pranuara, llogariнë vjetore për veprimet 
financiare nga palët pranë organeve përkatëse 
të përcaktuara në ligj (neni 27-b i LFPP). Nëse 

pala nuk e përmbush këtë detyrim, me pro-
pozimin e Entit shtetëror të auditimit, Ministri 
i drejtësisë merr vendim për ndërprerjen (pe-
zullimin) e pagesës. Pezullimi zgjat derisa pala 
të përmbushë detyrimet e veta gjatë vitit.
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Sipas të dhënave të marra, shihet se kjo 
masë jep rezultate të pjesshme. Gjatë katër 
viteve, Enti shtetëror i auditimit ka propozuar 
pezullim 76 herë, pas së cilës në 29 raste 

(38%) partitë politike kanë përmbushur 
detyrimet e tyre ligjore, pas së cilës pezullimi 
është tërhequr. 

Grafiku nr. 11:
Pezullimi i financimit vjetor shtetëror

PESË PARTI MORËN FONDE PËR QENDRAT 
E KËRKIMIT DHE ANALIZËS PARTIAKE  2.7 

Financimi i qendrave kërkimore-analitike të 
partive politike është veçori e sistemit të fi-

nancimit që nga viti 2013, me zbatim efektiv 
nga viti 2015 (neni 10 i LQKAP), por pagesat e 
para në llogaritë e veçanta të qendrave bëhen 
në vitin 2017. Për financimin e qendrave kër-

kimore-analitike partiake që krijohen si pjesë 
e organizimit të brendshëm të partisë politike 
(neni 10-a i LQKAP) ndahen mjete në vlerë prej 
280,000 euro në vit dhe 40,000 euro shtesë 
për trajnimin e punonjësve të QKAP (neni 6 
paragrafi 7 i LQKAP). 

Mjetet prej 320 mijë eurosh shpërndahen vetëm mes katër partive që kanë fituar 
më së shumti deputetë në zgjedhjet e fundit parlamentare nëse kanë formuar 
QKAP. Ndërsa 60% e shumës ndahet në mënyrë të barabartë mes katër partive, pjesa 
e mbetur 40% ndahet sipas aksioneve të paracaktuara (partia me më shumë deputetë 
merr 35%, e dyta 30%, 20% e treta dhe e katërta 15%). 

Ne mund t’i shohim këto pagesa nga të 
dhënat e disponueshme të Financa të hapura. 
Në grafikun 12 dhe 13 shihet se në vit paguhen 
rreth 320,000 euro në kundërvlerë denarë. Sa 
i përket pagesës individuale, siç pritej, më së 
shumti mjete i janë paguar VMRO-DPMNE-së 

dhe LSDM-së, pasuar nga BDI-ja dhe Lëvizja 
BESA. Aleanca për Shqiptarët e fiton këtë të 
drejtë në vitin 2021, duke marrë pozitën e 
Lëvizjes BESA si parti e katërt për nga numri i 
mandateve të fituara, në përputhje me rezulta-
tet e zgjedhjeve të fundit parlamentare.
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Grafiku nr. 12: 
Mjetet e paguara për qendra kërkimore-analitike partiake 

për periudhën 2018-2021, të shprehura në denarë.

Grafiku nr. 13:
Mjetet e paguara për qendra kërkimore-analitike partiake 

për periudhën 2018-2021, të shprehura në euro.
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Grafiku nr. 14:
Shumat e paguara për qendrat partiake kërkimore-analitike 

të partive politike individuale, të shprehura në denarë

Grafiku nr. 15:
Shumat e paguara për qendrat partiake kërkimore-analitike 

të partive politike individuale, të shprehura në euro
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FINANCIMI PRIVAT I PARTIVE 
POLITIKE NË MAQEDONINË E VERIUT3 

MË SHUMË PARA PUBLIKE NUK DO TË 
THOTË MË PAK DONACIONE PËR PARTITË 3.1 

Me financim privat të partive politike nënkuptojmë financimin që vjen nga këto 
burime: anëtarësimi, kreditë, donacionet, dhuratat, kontributet, grantet, 

donacionet, amanetet, shitja e materialeve promovuese dhe propaganduese dhe të 
hyrat e tjera vetanake (neni 13, LFPP). Me interes të veçantë për ne, në këtë dokument 
të politikave publike janë kuotat e anëtarësimit dhe donacionet për partitë politike.

Gjatë një viti, anëtarësimi total vjetor që një parti mund të kërkojë nga anëtari 
i saj nuk duhet të jetë më i lartë se një pagë mesatare neto e paguar në vitin 
paraprak sipas Entit shtetëror të statistikave (neni 14 (2) i LFPP). Për shembull, gjatë 
vitit 2021, nga një anëtar partie, partive u lejohet të paguajnë anëtarësim jo më të 
lartë se 27,184 denarë14,15. 

Sa i përket donacioneve, shuma totale e donacioneve individuale gjatë një viti 
nuk duhet të jetë më e lartë se 60 paga mesatare neto për personat juridikë 
dhe 30 paga mesatare për individët16. Nëse personi fizik në tetor 2021 dëshiron të 
paguaj maksimumin e lejuar për donacion për një parti politike, do t’i lejohet të paguaj 
866,070 denarë, e nëse është person juridik, kjo shumë do të jetë 1,732,140 denarë17. 

1 2 

14   Enti shtetëror i statistikave, Paga mesatare neto e paguar 
për nëpunës, sipas sektorëve të veprimtarisë, sipas NKD Rev.2, 
sipas muajve. Në dispozicion në: https://bit.ly/3obdHP3 (E 
qasur më 29.11.2021).
15  Më shumë detaje rreth praktikës së partive në rregullim-
in e pagesës së anëtarësimit, mund të lexoni në dokumentin 
nga ky serial me titull “Sa i përmbahen obligimeve ligjore 
për transparencë financiare partitë politike në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut”?

1 2 
16  Sipas të dhënave të publikuara të Entit shtetëror të statisti-
kave për muajin paraprak.
17   Enti shtetëror statistikor, Paga mesatare neto e paguar për 
nëpunës, sipas sektorëve të veprimtarisë, sipas NKD Rev.2, 
për muajin shtator të vitit 2021  https://bit.ly/3lr4L6b (E 
qasur më 29.11.2021).

Një nga argumentet që vendimmarrësit 
i ofruan publikut për të justifikuar rritjen e 
përqindjes që do të ndahej për financimin vje-
tor për partitë politike ishte heqja e presionit 
ndaj partive politike për të mbledhur dona-
cione, dhe për rrjedhojë t’i nënshtroheshin 
presioneve dhe ndikimeve të jashtme.

Nga analiza jonë fillestare, në të cilën ishin 
të i përfshirë të dhëna nga anëtarësimi dhe 
donacionet për 28 parti politike, në të vërtetë 
dukej se me rritjen e përqindjes me të cilën 
ndahen mjete nga buxheti i shtetit për finan-
cim, të paktën në dy vitet e para ka një rënie të 
sasisë së mjeteve të grumbulluara nga dona-
cionet, krahasuar ndaj viteve të mëparshme.  
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Grafiku nr. 16:
Krahasimi ndërmjet donacioneve, anëtarësimit dhe financimit 

shtetëror në periudhën 2015-2020, i shprehur në denarë

Megjithatë, kur shikuam nga afër të dhënat, 
vumë re se kishim një fryrje të vlerave të 
caktuara në grupin e të dhënave. Në këtë rast, 
ne pamë se partia VMRO-DPMNE merr shuma 
drastike më të mëdha të donacioneve në 

krahasim me partitë e tjera dhe, në fakt, rënia 
e mbledhjes së fondeve totale në vitin 2018 
dhe 2019 është kryesisht për shkak të rënies 
së mbledhjes së fondeve nga donacionet për 
VMRO-DPMNE. 

Grafiku nr. 17:
Financimi nga donacionet për partitë politike individuale në periudhën 2015-2020

Për këtë arsye e kemi përsëritur analizën, 
këtë herë pa të dhënat që i referohen VM-
RO-DPMNE-së, që sipas nesh do të na japin 
një pamje më realiste të trendeve. Shihet se 

kuota e anëtarësimit ka një rënie të vazh-
dueshme, ndërsa donacionet rriten pak. 
Më konkretisht, donacionet në periudhën e 
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analizuar tregojnë një rënie të theksuar nga 
viti 2015 deri në vitin 2016 (nga 13,770,351 
denarë në 3,529,280 denarë), pas së cilës gjatë 
tre viteve të ardhshme shuma është stabile në 
rreth 6-7 milionë denarë, para se pothuajse të 
dyfishohet në vitin 2020 (në 12,705,078 de-

narë). Nga ana tjetër, vërehet një rënie e vazh-
dueshme e anëtarësimit të arkëtuar. Në peri-
udhën e analizuar, anëtarësimi më i lartë është 
mbledhur në vitin 2016 (28,455,976 denarë), 
ndërsa më i ulëti në vitin 2020 (15,279,260 
denarë).

Po të kemi parasysh se rritja kyçe e financimit shtetëror bëhet në vitin 2018, 
vërehet se në periudhën në vijim shuma absolute e anëtarësimit të mbledhura nga 
partitë zvogëlohet, ndërkohë që donacionet ruajnë nivelin nga viti 2017 deri në vitin 
2020 kur pothuajse  shuma e donacioneve të mbledhura dyfishohet.  

Propozimi për rritjen e financimit vjetor u 
arsyetua nga propozuesi me argumentin se 
kjo do të zvogëlonte presionin ndaj financimit 
privat dhe rrjedhimisht rrezikun e ndikimeve 
të jashtme18.  Sipas mendimit tonë, ky supozim 

doli të ishte i pasaktë. Përkundrazi, vetëm rrit 
ndjeshëm shumën totale të disponueshme 
për partitë gjatë vitit, e cila është një shumë 
kumulative e financimit vjetor, donacioneve 
dhe kuotave të anëtarësimit.

1 
18  Prizma, “Partitë politike do të marrin 4.5 milionë euro 
në vit nga buxheti” (26 korrik 2020). Në dispozicion në: 
https: //prizma.mk/politichkite-partii-godishno-ke-
dobivaat- 4-5-milioni-evra-od-budhetot / (qasur më 
15.12.2021). DW, “Paraja bashkoi partitë” (7 dhjetor 
2020). Në dispozicion në: https://bit.ly/3p9UHAN/ 
(qasur më 15.12.2021).

Grafiku nr. 18:
Krahasimi ndërmjet donacioneve, anëtarësimit dhe financimit shtetëror 

në periudhën 2015-2020, i shprehur në denarë pa të dhëna për VMRO-DPMNE-në
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MEDIAT DHE ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE 
ME KËRKESA PËR MUNDËSI TË BARABARTA PËR 
KONKURRENCË POLITIKE NDËRMJET PARTIVE   4 

1 

19  Baza e të dhënave e të anketuarve të medias online që mbu-
lon çështje në terren është krijuar në bazë të një kopjeje të reg-
jistrit digjital të mediave profesionale online, i disponueshëm 
në: https://promedia.mk/. Baza e të dhënave e organizatave 
të shoqërisë civile është krijuar në bazë të hartës së Këshillit 
për Bashkëpunim ndërmjet Qeverisë dhe shoqërisë civile, të 
organizatave aktive në fushën e “Demokracisë, të drejtave të 
njeriut dhe sundimit të ligjit”, në dispozicion në: https://nvo-
sorabotka.gov.mk/?q=node/38. Pyetësori iu dërgua 19 medi-
ave online, 9 stacioneve televizive dhe 62 OSHC-ve aktive në 
terren. Nga përgjigjet e marra, 40.54% janë nga përfaqësues 
të mediave (15), 56.76% janë përfaqësues të organizatave të 
shoqërisë civile (21), dhe 2.7% nuk   janë përgjigjur. 

Në periudhën nga data 8 deri më 20 tetor 
2021, është realizuar një pyetësor për mediat 
dhe organizatat e shoqërisë civile, me qëllim 
që të mësohen pikëpamjet dhe përvojat e të 
anketuarve në lidhje me sistemin e financimit 
të partive politike. Pyetësori elektronik u nis 
nga 37 të anketuar dhe u plotësua plotësisht 

nga 25 të anketuar, që është 28% e shembullit 
të synuar dhe të përshtatshëm19.

77% të larta nga mediat e anketuara dhe 
organizatave të shoqërisë civile besojnë se 
krijimi i sistemit të financimit është në thelb i 
padrejtë dhe nuk ofron mundësi të barabarta 
për konkurrencë politike ndërmjet partive. 

Grafiku nr. 19:
Qëndrimet për pozicionimin e (pa)drejtë të sistemit të financimit të partive politike

Të pyetur se cila është arsyeja e qëndrimit 
të tyre, pothuajse 9 nga 10 të anketuar besojnë 
se sistemi aktual i financimit favorizon partitë 
e mëdha dhe parlamentare në kurriz të partive 
më të vogla dhe joparlamentare. Pothuajse dy 
të tretat e të anketuarve mendojnë se hapësira 
mediatike në fushatën zgjedhore është e 
ndarë në mënyrë të padrejtë ndërmjet partive 
konkurruese, dhe gati tre të pestat mendojnë 
se struktura ligjore e mbikëqyrjes së partive 
politike është e zhvilluar në mënyrë të 
pamjaftueshme dhe lë hapësirë   për abuzime 
dhe korrupsion. Gjysma e të anketuarve 
mendojnë se zgjidhja që mundëson financimin 
e qendrave kërkimore-analitike  të vetëm katër 
partive më të mëdha është diskriminuese, 
ndërsa dy të pestat e të anketuarve mendojnë 

se përqindja e ndarë për financim vjetor është 
e lartë. 

23% 31%
46%
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Grafiku nr. 20:
Faktorët e qëndrimit për pozicionimin e (pa)drejtë të sistemit të financimit të partive politike

Së fundi, kur u pyetën se çfarë do të ndih-
monte në reduktimin e korrupsionit dhe abuz-
imit me sistemin e financimit të partive poli-
tike, përsëri 9 nga 10 të anketuar besojnë se 
mbikëqyrja e financimit duhet të përmirëso-
het. 68% e të anketuarve mendojnë se mediat 
dhe organizatat e shoqërisë civile duhet t’i 
kushtojnë më shumë vëmendje kësaj çështje-
je, dhe gati dy të pestat mendojnë se duhet 
të reduktohet shuma e lejuar për donacionet 

zgjedhore nga personat privatë dhe fizikë. (in-
dividët në shumën 5000 euro, ligjor subjektet 
në vlerë prej 50,000 euro), për të reduktuar 
financimin shtetëror (0.15% të të hyrave buri-
more të buxhetit në përputhje me Ligjin për 
financimin e partive politike), për të rritur 
shumën e lejuar për anëtarësim vjetor (shuma 
nuk duhet të jetë më e lartë se një pagë neto 
mesatare të paguar).

Grafiku nr. 21:  
Masat për reduktimin e korrupsionit dhe abuzimit të financimit të partive politike
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KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET E POLITIKAVE  5 
KONKLUZIONE NGA HULUMTIMI 5.1 

Sipas të dhënave të paraqitura, mund të 
konstatojmë se shuma absolute që pritet të 

paguhet në bazë të financimit vjetor të partive 
politike rritet dukshëm (shuma më e ulët 
në periudhën e analizuar e parashikuar për 
partitë politike është 80,000,000 denarë në 
vitin 2011, ndërsa shuma më e lartë është në 
vitin 2019, gjegjësisht 304,083,000 denarë). 
Kjo rritje është kryesisht për shkak të rritjes së 
konsiderueshme të përqindjes fikse që ndahet 
nga të hyrat burimore të buxhetit (nga 0.06% 
rritje në 0.15%), si dhe rritjes së vazhdueshme 
të buxhetit (nga 138,401,000,000 denarë në 
vitin 2011, deri në 203,236,000,000 denarë 
në vitin 2021). Prandaj, shuma e paguar pas 
fitimit të mandatit pason këtë rritje. Kështu, 
shumën më të ulët të paguar në mandat e 

1. Fondet e akorduara për partitë nga buxheti i shtetit janë në rritje 

kemi në vitin 2011, gjegjësisht 40,698 denarë, 
ndërsa më të lartën në vitin 2019, kur në 
mandat janë paguar 149,060 denarë.

Megjithatë, pagesat faktike që janë të 
dukshme në portalin e financave të hapura 
përmes zërit 463170 janë të ndryshme nga 
vendimet e Ministrisë së drejtësisë pasi përveç 
financimit vjetor përfshijnë pagesat në bazë të 
financimit të qendrave kërkimore-analitike të 
partive politike, d.m.th. përfshijnë pagesat e 
pezulluara për palët që nuk kanë përmbushur 
detyrimet e tyre të raportimit. Kështu, në 
thelb shuma më e ulët e paguar në vit në bazë 
të llogarisë 463170 është 51.675.368 denarë 
në vitin 2014, gjegjësisht shuma më e lartë 
e paguar është 315.334.064 de narë në vitin 
2019.

2. Gjithnjë e më shumë parti politike kanë të drejtë të marrin para nga buxheti i shtetit, 
por jo edhe listat dhe kandidatët e pavarur 

Gjatë viteve, në fakt, një numër në rritje 
i partive janë paguar si pjesë e sistemit 

vjetor të financimit. Nëse në vitin 2011, 47 
partitë ishin marrës të fondeve në bazë të 
fondeve vjetore, në vitin 2021 ky numër u rrit 
në 58. Megjithatë, të dhënat tregojnë se në fakt 
numri i palëve dhe koalicioneve që tejkalojnë 
1% në zgjedhjet lokale janë ulur (nëse në vitin 
2011 numri i palëve dhe koalicioneve është 
38, në vitin 2021 ky numër është zvogëluar në 
19), ndërsa numri i palëve dhe koalicioneve 
që marrin vende është relativisht konstante 
(ndryshon midis 7 dhe 9 gjatë gjithë periudhës 
së analizuar). I vetmi përfundim logjik është 

se koalicionet në zgjedhje po konsolidojnë dhe 
përmes sukseseve të koalicionit partitë politike 
fitojnë të drejtën për financim shtetëror.

Suksesi zgjedhor ndikon shumë në financ-
imin që partitë politike marrin nën sistemin 
vjetor të financimit. Megjithatë, mënyra se si 
sistemi është ngritur plotësisht përjashton li-
stat e pavarura dhe kandidatët e suksesshëm. 
Ky strukturim i sistemit krijon kushte të 
pabarabarta dhe të padrejta për konkurrencën 
politike midis partive politike dhe aktorëve jo 
partizarë. Është e nevojshme të rishikohen ak-
tet nënligjore që rregullojnë sistemin e finan-
cimit të partive politike. 
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3. Rritja e financimit publik nuk do të thotë më pak para nga donatorët privatë

Masa e pezullimit të financimit shtetëror 
për shkak të mospërmbushjes së dety-

rimeve raportuese të parapara në LFPP jep 
rezultate relativisht pozitive. Në katër vitet 
e fundit, pasi Ministria e drejtësisë ka marrë 
vendim për pezullim, në rreth 38% të situ-
atave palët kanë vepruar sipas vendimit dhe 
kanë përmbushur detyrimet ligjore, pas së 
cilës është bërë pagesa.

Për katër partitë me më shumë mandate 
të fituara, çdo vit ndahen rreth 320,000 euro 
shtesë për qendrat e tyre kërkimore-analitike 
partiake dhe ngritjen e kapaciteteve të punon-
jësve të tyre. Partitë që deri më tani janë paguar 
në këtë bazë janë: VMRO-DPMNE, LSDM, BDI, 
Lëvizja BESA dhe Aleanca për Shqiptarët.

Sipas gjetjeve, supozimi se rritja e financim-
it shtetëror do të zvogëlojë financimin privat, 
dhe rrjedhimisht rrezikun e ndikimeve dhe 

presioneve të jashtme, është i pasaktë. Dona-
cionet në periudhën e analizuar tregojnë një 
rënie të ndjeshme ndërmjet viteve 2015 dhe 
2016 (nga 13,770,351 denarë në 3,529,280 
denarë), pas së cilës gjatë tre viteve të ardh-
shme shuma është stabile në rreth 6-7 milionë 
denarë, para se të dyfishohet në vitin 2020 
(në 12,705,087 denarë). Ka ulje të kuotave 
të arkëtuara të anëtarësimit. Në periudhën e 
analizuar, anëtarësimi më i lartë është mbled-
hur në vitin 2016 (28,455,976 denarë), ndërsa 
më i ulëti në vitin 2020 (15,279,260 denarë). 
Sipas të dhënave, mund të konkludojmë se 
donacionet nuk zvogëlohen, por me rritjen 
e përqindjes së financimit shtetëror, vetëm 
rritet ndjeshëm shuma totale në dispozicion 
të partive gjatë vitit, e cila është një shumë ku-
mulative e financimit vjetor, donacioneve dhe 
kuotave të anëtarësimit.

4. OShC-të dhe mediat - të pakënaqur me mënyrën se si financohen partitë 

Së fundi, OSHC-të dhe mediat kanë qenë kri-
tike për mënyrën se si është ngritur sistemi 

i financimit të partive politike. 77% e të anket-
uarve mendojnë se sistemi është i padrejtë dhe 
nuk ofron mundësi të barabarta për konkur-
rencë politike, sepse favorizon partitë e mëdha 
dhe parlamentare, në kurriz të partive të vogla 
dhe joparlamentare. Përveç kësaj, të anketuar-
it në masë të madhe pajtohen se: hapësira me-

diatike në fushatën zgjedhore është e ndarë në 
mënyrë të padrejtë ndërmjet partive konkur-
ruese; kuadri ligjor për mbikëqyrjen e partive 
politike është i pazhvilluar dhe lë hapësirë   për 
abuzim dhe korrupsion; zgjidhja që mundëson 
financimin e qendrave kërkimore-analitike të 
vetëm katër partive më të mëdha është dis-
kriminuese; përqindja e alokuar për financ-
imin vjetor është e madhe.



REKOMANDIME PËR MASA DHE POLITIKA 5.2 
Bazuar në përfundimet e mësipërme, autoret i ofrojnë rekomandimet e mëposhtme:  

•	 Të rishikohet Udhëzuesi për shpërndarjen e mjeteve nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë 
së Veriut për financimin vjetor të partive politike, i cili do të rregullojë më tej procesin e 
shpërndarjes në mënyrë konsistente me ligjin dhe që do të marrë parasysh praktikën 
aktuale, e cila do të rrisë qartësinë e rregullave, transparencën dhe parashikueshmërinë e 
procesit;

•	 Institucionet kompetente të rrisin kontrollin mbi operacionet financiare dhe raportimin e 
partive. Kërkohet zbatimi konsekuent i nenit 27-b të Ligjit për financimin e partive politike, 
i cili parasheh humbjen e së drejtës për financim të rregullt vjetor, nëse partia politike nuk 
e publikon raportin financiar vjetor brenda afatit të përcaktuar;

•	 Ligji për financimin e partive politike duhet të plotësohet me detyrimin për kthimin e 
diferencës ndërmjet anëtarësimit të lejuar dhe atij të paguar (neni 14), në mënyrë të 
ngjashme si në rastin e donacionit (neni 16, paragrafët 2 dhe 3);

•	 Të zvogëlohet përqindja fikse e buxhetit që ndahet për financimin vjetor të partive politike, 
sepse nuk arrihet qëllimi, që është të zvogëlohet varësia nga financimi privat i partive 
politike;

•	 Në sistemin e financimit vjetor, përfshirja e aktorëve jopartiakë që tejkalojnë pragun e 
mbështetjes prej 1% nga elektorati dhe fitojnë mandate parlamentare dhe këshilltare;

•	 Të vendoset kontroll dhe mbikëqyrje mbi financimin dhe efektivitetin e qendrave 
kërkimore partiake, nëse ato përmbushin qëllimet e ligjit, nëse disponojnë siç duhet fondet 
e destinuara për to dhe nëse ofrojnë mundësi të drejta dhe të barabarta për konkurrencë 
politike ndërmjet palëve.

Ky produkt është përgatitur nga Fondacioni Shoqëria e hapur - Maqedoni për Institutin 
republikan ndërkombëtar (IRI) në kuadër të programit “Promovimi i transparencës 
financiare të partive politike në Republikën e Maqedonisë së Veriut” me mbështetje financiare 
nga Fondacioni 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. 


