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Transparenca dhe qeverisja e mirë janë 
kyçe për funksionimin demokratik të një 

shoqërie. Transparenca është në përpjesë-
tim të kundërt me shkallën e korrupsionit, 
kështu që sa më shumë hapje dhe trans-
parencë, aq më pak korrupsion.1 Aktorë të 
rëndësishëm në sistemin politik demokratik 
janë partitë politike përmes të cilave qytetarët 
realizojnë pritjet dhe kërkesat e tyre politike. 
Partitë politike që arrijnë të marrin mbështetje 
të mjaftueshme nga qytetarët, kanë qasje në 

menaxhimin e institucioneve përmes të cilave 
marrin pjesë në përcaktimin e drejtimit strat-
egjik në të cilin po lëviz vendi. Partitë në push-
tet marrin vendime, krijojnë politika publike 
dhe u ofrojnë qytetarëve qasje në shërbime të 
ndryshme. Në kryerjen e këtyre funksioneve 
të rëndësishme demokratike, partitë politike 
duhet të praktikojnë standarde të larta të 
transparencës.

Një nga risitë më domethënëse të prezan-
tuara në vitin 2019, në Republikën e Maqedo-
nisë së Veriut, është shndërrimi i partive poli-
tike në bartës të informacionit publik për sa i 
përket të hyrave dhe shpenzimeve të tyre. Për 
të matur transparencën e tyre aktive, u krijua 
i ashtuquajturi “Indeksi i transparencës së 

1 
1  Ades dhe Di Tella, 1999; Treisman, 1998; dhe Gatti, 1999 
në Wei S., Transparenca natyrore dhe Qeverisja e Mirë (Uni-
versiteti i Harvardit, Brookings, Banka Botërore dhe NBER). 
Në dispozicion në: https://cutt.ly/zGQWYNw. E qasur më 
19.12.2021.   
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partive politike”, i cili mat se sa partitë në 
Maqedoninë e Veriut publikojnë në mënyrë 
proaktive, të pavarur dhe rregullisht informa-
cione për punën e tyre në faqet e tyre të inter-
netit2.                                                              

Nga analiza e rezultateve rezulton se 43% 
e 28 partive politike të përfshira në anketë 

kanë shënuar nga 0 deri në 24 pikë, pra kanë 
transparencë aktive jo të kënaqshme, 46% 
kanë fituar ndërmjet 25 dhe 48 pikë dhe kanë 
transparencë aktive të kënaqshme dhe vetëm 
11%. fituan mes 49 dhe 72 pikë dhe vlerësohen 
me transparencë të mirë aktive.

METODOLOGJIA DHE KATEGORITË E INDEKSIT 
TË TRANSPARENCËS SË PARTIVE POLITIKE  1 

Transparenca aktive nënkupton detyrimin dhe detyrën e institucioneve që të 
shkëmbehet informacion i plotë dhe i kohshëm pa qenë e kërkuar nga qytetarët 

një gjë e tillë – që është rasti me transparencën pasive. Ky dokument synon të masë 
transparencën aktive të partive përmes Indeksit të transparencës së krijuar të 
partive politike, i cili përmban 33 pyetje, me gjithsej 120 pikë3. Për nevoja analitike 
të Indeksit janë zhvilluar 5 shkallë të transparencës së partive politike:  

•	 Transparencë e shkëlqyer aktive - me 120 deri në 97 pikë të marra;  
•	 Transparencë aktive shumë e mirë - me 96 deri në 73 pikë të marra;
•	 Transparencë e mirë aktive - me 72 deri në 49 pikë të marra;
•	 Transparencë aktive e kënaqshme - me 48 deri në 25 pikë të marra;   
•	 Transparencë aktive e pakënaqshme -  ndërmjet 24 dhe 0 pikë të marra.  

1 2 
2  Ligji për qasje të lirë në informacion publik Neni 1, Ligji për 
financimin e partive politike, nenet 17, 25 dhe 27, Kodi zgjed-
hor neni 85. 
3   Pyetja e fundit e 34-të i referohet vetëm 4 partive që kanë 
krijuar qendra kërkimore-analitike dhe nuk është përfshirë 
në vlerësimin e përgjithshëm të Indeksit.      

1 
4 Kuvendi, përbërja aktuale 2020-2024. Në dispozicion në: 
https://www.sobranie.mk/segashen-sostav-2020-2024.
nspx. E qasur në 19.12.2021.

Në periudhën nga 1 nëntori deri më 20 
dhjetor 2021 janë monitoruar faqet e inter-
netit të të gjitha partive politike që janë 

pjesë e përbërjes parlamentare nga viti 
2020 deri në vitin 2024,4 duke përfshirë:

1, Aleanca për Shqiptarët (AA): https://aleanca.mk/ 

2. Alternativa: https://alternativa.mk/ 

3. VMRO-DPMNE: https://www.vmro-dpmne.org.mk/  

4. VMRO - Partia Popullore (VMRO NP)

5. Opsioni qytetar për Maqedoninë (GROM): https://grom.mk/  

6. Levizja Besa (BESA): https://levizjabesa.mk/

7. Përtëritja demokratike e Maqedonisë (DOM): https://dom.org.mk/   

https://www.sobranie.mk/segashen-sostav-2020-2024.nspx
https://www.sobranie.mk/segashen-sostav-2020-2024.nspx
https://aleanca.mk/
https://alternativa.mk/
https://www.vmro-dpmne.org.mk/
https://grom.mk/
https://levizjabesa.mk/
https://dom.org.mk/
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8. Partia demokratike e Shqiptarëve (PDSH): https://gurra-pdsh.org/ 

9. Partia demokratike e Serbëve në Maqedoni (DPSM): http://dpsm.info/  

10. Partia demokratike e Turqve të Maqedonisë (DPTM): https://www.tdp.org.mk/

11. Bashkimi demokratik për integrim (BDI): http://bdi.mk/ 

12. Bashkimi demokratik (DS): https://www.demokratskisojuz.org.mk/

13. E Majta: https://levica.mk/

14. Partia liberal-demokratike (LDP): https://ldp.mk/   

15. Partia e re socialdemokrate (NSDP): https://nsdp.org.mk/

16. Partia për lëvizjen e Turqve (PDT): http://www.thp.mk/   

17.Partia e pensionistëve (PP): https://ppenzioneri.mk/  

18. Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë (LSDM): https://sdsm.org.mk/

19. Partia socialiste e Maqedonisë (PSM): https://spm.org.mk/  

20. Partia Serbe në Maqedoni (SSM): http://ssm.mk/  

Nga këto parti parlamentare, VMRO-NP, 
Partia për lëvizjen e Turqve dhe Partia de-
mokratike e Serbëve në Maqedoni nuk kanë 
faqe interneti ose ato nuk funksionojnë, pran-
daj nuk kanë pika dhe janë të përjashtuar nga 
analiza e mëtutjeshme.

Përveç këtyre 20 partive politike, janë 
shqyrtuar edhe faqet e internetit të 8 partive 
joparlamentare, të cilat kanë marrë pjesë në 
trajnimin për zbatimin e Ligjit për qasje të lirë 
në informacion publik të zhvilluar nga Instituti 
republikan ndërkombëtar (IRI) më 14 dhe 15 
qershor, 2021:

21. Demokratët: https://demokrati.mk/ 

22.Votë për Maqedoninë (GM): https://www.glaszamakedonija.mk/ 

23. Integra: https://integra.org.mk/ 

24. Partia e demokratëve të bashkuar të Maqedonisë (PODEM): https://podem.org.mk/  

25. Unifikimi i përhershëm radikal Maqedonas (TMRO): https://cutt.ly/YHdYU3S 

26. Unioni socialdemokrat (SDU): http://www.sdu.org.mk/ 

27. Partia për ndryshim ekonomik 21 (PEP 21)

28. Unioni i Romëve

Partia për Ndryshim Ekonomik 21 (PEP 
21) dhe Unioni i Romëve gjithashtu nuk kanë 
faqe interneti dhe janë të përjashtuar nga 
analiza e mëtejshme. Nga gjithsej 28 parti 

politike të përfshira në kampionin e anketës, 
23 faqe interneti funksionale i nënshtrohen 
analizës sipas treguesve individualë. Pyetjet 
nga Indeksi janë të strukturuara në 4 kategori: 

1. Informacion bazë për partinë;
2. Qasja në informacion publik;
3. Transparenca financiare; dhe
4. Komunikimi ose transparencaa me/ndaj anëtarësisë dhe qytetarëve  

https://gurra-pdsh.org/
http://dpsm.info/
https://www.tdp.org.mk/
http://bdi.mk/
https://www.demokratskisojuz.org.mk/
https://levica.mk/
https://ldp.mk/
https://nsdp.org.mk/
http://www.thp.mk/
https://ppenzioneri.mk/
https://sdsm.org.mk/
https://spm.org.mk/
http://ssm.mk/
https://demokrati.mk/
https://www.glaszamakedonija.mk/
https://integra.org.mk/
https://podem.org.mk/
https://cutt.ly/YHdYU3S
http://www.sdu.org.mk/
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1 
5  Indeksi i plotë i Transparencës së partive politike është në 
dispozicion si Shtojca 1.

Kategoria e dytë dhe e tretë përmbajnë 
çështje të bazuara në përmbushjen ligjore dhe 
aktive të detyrimeve të Ligjit për qasje të lirë 
në informacion publik.

Çdo pyetje ka një sqarim pikësh, pra kritere 
që duhet të plotësohen për të fituar pikët 
maksimale.5

Në grupin e parë të pyetjeve “informacioni bazë” janë 10 pyetje që vlerësojnë 
transparencën në raport me informacionin e publikuar, të cilat i referohen:

 Organet e partisë;

 Statuti i partisë, programi dhe platforma e partisë;

 Komisionet e partisë dhe organet e tjera partiake; si dhe

 Të dhëna për biografitë e kryetarit, nënkryetarëve ose nënkryetarëve dhe anëtarëve 
të organit kolektiv ekzekutiv të partisë.

Kategoria 1: Informacion bazë për partinë

Kategoria 2: Qasja në informacion publik

Grupi i dytë përfshin 5 pyetje që kanë të bëjnë me: 

 Personi përgjegjës për akses të lirë dhe informacionet e tij të kontaktit;

 Lista e informacionit publik;  

 Disponueshmëria e një seksioni/butoni të veçantë të dedikuar për akses në 
informacionin publik; dhe

 Disponueshmëria e informacionit për mënyrën dhe format e paraqitjes së kërkesës 
për informacion publik. 

Kategoria 3: Transparencë financiare aktive 

Pyetjet e radhës i referohen “transparencës financiare aktive” të partive, pra nëse ato 
i publikojnë të gjitha raportet që në përputhje me rregulloret ligjore duhet t’i dorëzohen 
Entit shtetëror të auditimit (ESHA) dhe institucioneve të tjera. Gjithashtu vlerësohet nëse 
këto raporte janë në format të hapur, gjegjësisht nëse mund të kërkohen dhe kopjohen. 
Kështu, ky seksion analizon nëse janë publikuar dokumentet e mëposhtme: 

 Regjistri i donacioneve; 

 Raporti i donacioneve;
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 Llogaria financiare vjetore;

 Raporti financiar vjetor;

 Vendimi për tarifën e anëtarësimit; si dhe

 Informacion mbi donacionet.  

Kategoria 4: Komunikimi ose transparencaa me/ndaj anëtarësisë dhe qytetarëve

Në pjesën e fundit, pyetjet i referohen “transparencës” së partisë, gjegjësisht mekani-
zmave të vendosur për komunikim elektronik me qytetarët dhe anëtarët e partisë, duke 
përfshirë: 

 mundësinë që qytetarët të gjejnë informacion që i intereson, si një program zgjedhor;  

 disponueshmëria e informacionit në më shumë gjuhë; 

 mundësia për të kërkuar faqen e internetit; 

 mundësia për të paraqitur një mendim apo ide nga qytetarët; 

 mundësia për t’u anëtarësuar në parti; dhe 

 rregulla të publikuara për sjellje të drejtë dhe etike të anëtarëve të partisë dhe 
zyrtarëve të tyre. 

TRANSPARENCA AKTIVE NDËRMJET PARTIVE 
POLITIKE ËSHTË RELATIVISHT E ULËT2 

Sipas rezultateve të marra nga Indeksi i transparencës së partive politike, mund 
të konkludojmë se pothuajse 43% e partive (12) të përfshira në raport, kanë 

shënuar nga 24 deri në 0 pikë, dhe kështu bien në kategorinë e fundit të partive 
me “transparencë aktive të pakënaqshme”. Pothuajse 46% (13) fituan nga 48 
deri në 25 pikë, gjë që i vendos në kategorinë e partive me “transparencë aktive 
të kënaqshme”. Vetëm 10% (3) e partive politike të anketuara fituan ndërmjet 72 
dhe 49 pikë dhe kështu hynë në kategorinë e partive me “transparencë të mirë 
aktive”. 
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Paraqitja grafike nr. 1:
Shkalla e transparencës aktive të partive politike

Rënditja Partia Pikë
1. E Majta 72

2. LSDM  55

3. Bashkimi demokratik  54

4. DOM 45

5. BESA 35

5. Demokratët 35

6. NSDP 34

7. Votë për Maqedoninë 31

7. SDU 31

8. GROM 28,5

9. Partia e pensionistëve 28

9. VMRO-DPMNE 28

9. Integra 28

10. LDP 26

Rënditja Partia Pikë
11. Partia Serbe  25

11. DPT 25

12. Aleanca për Shqiptarët 22

13. PODEM 19

14. Partia socialiste 17

15. PDSH 15

16. TMRO 11

16. Alternativa 11

16. BDI 11

17. Unioni i Romëve 0

17. DPS 0

17. PDT 0

17. PEP 21 0

17. VMRO-NP 0

Tabela nr. 1. 
Renditja e përgjithshme e Indeksit të transparencës
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Partia E Majta ka rezultatin më të mirë 
në Indeksin e transparencës me 60% (72 
pikë të fituara). Faqja e internetit është e 
organizuar mirë dhe përmban shumë in-
formacione të analizuara. Për shembull, 
pasqyrat financiare janë të vendosura në një 
seksion të veçantë të quajtur “pasqyrat finan-
ciare” dhe janë të zbërthyera qartë sipas vitit 
dhe ciklit zgjedhor, duke e bërë të lehtë aksesin 
dhe gjetjen e një pasqyre financiare specifike. 
Gjithashtu, ekziston një seksion i veçantë për 

informimin e publikut, ka informacion të mjaf-
tueshëm për organet dhe anëtarët e partisë, 
programet zgjedhore publikohen rregullisht, 
etj. Menjëherë pas të Majtës pason LSDM-
ja me 55 pikë dhe Bashkimi demokratik 
me 54 pikë. Megjithatë, ndërsa Indeksi mat     
shkallën në të cilën partitë politike zbatojnë 
vazhdimisht detyrimet ligjore ose zbatojnë 
praktika të mira transparence, Indeksi nuk 
analizon përmbajtjen ose cilësinë e infor-
macionit të ndarë.

Nga analiza e Indeksit rezulton se një numër i vogël partish kanë vendosur 
standarde minimale që lejojnë qytetarin, gazetarin apo vetë anëtarët e partisë 
të gjejnë informacionin e nevojshëm. 

Konkluzionet e tjera nga rezultatet e marra janë si më poshtë:
•	 Vetëm një parti ka fituar mbi 60% të totalit të pikëve (E Majta);
•	 Dy parti kanë fituar mbi 45% të totalit të pikëve (LSDM dhe Bashkimi demokratik);
•	 Sa i përket katër partive më të mëdha, VMRO-DPMNE ka 23% nga 120 pikë (28 

pikë), nga të cilat më pak pikë janë në pjesën e qasjes në informacion publik me 
0 (zero) pikë dhe vetëm 3 pikë në pjesën e transparencës financiare. LSDM, nga 
ana tjetër, renditet e dyta me 48% nga 120 pikë (55 pikë), prej të cilave vetëm 3 
pikë janë në fushën e qasjes në informacion publik; BDI është në fund të listës me 
vetëm 11 pikë; ndërsa Aleanca për Shqiptarët ka 22 pikë dhe është në vendin e 
12-të në renditje. Ndër partitë etnike shqiptare, më e mira renditet BESA me 35 
pikë;

•	 Partitë tregojnë rezultate më të dobëta në fushën e aksesit të lirë në 
informacion publik, ku 13 parti nuk kanë fituar asnjë pikë, pra nuk kanë asnjë 
të dhënë që duhet të publikohet në përputhje me detyrimet e tyre ligjore për sa i 
përket aksesit të lirë në informacion publik;

•	 Për sa i përket transparencës financiare, rezultatet janë gjithashtu të ulëta, ku nga 
gjithsej 23 parti me faqe interneti funksionale, 21 kanë më pak se gjysmën e 48 
pikëve në total. Nota mesatare në transparencën financiare është 26% ose 12 
nga 48 pikë;

•	 Vetëm një parti politike (DOM) ka publikuar disa nga ligjet sipas të cilave veprojnë 
partitë politike;

•	 Vetëm një parti politike (Integra) ka publikuar rregulla minimale për sjellje të 
drejtë dhe etike të anëtarëve të saj dhe zyrtarëve partiakë;

•	 Asnjë parti politike nuk ka publikuar listën e të punësuarve;
•	 Një parti politike nuk e ka publikuar Kontaktin bazë të komunikimit (TMRO);
•	 Partitë më të mëdha si LSDM dhe VMRO-DPMNE, por edhe disa nga partitë më 

të vogla si e majta, kanë publikuar plotësisht kontaktet nga komitetet komunale. 
Nga partitë më të mëdha, vetëm BDI nuk ka publikuar informata për komitetet 
komunale;

•	 Raportet vjetore për zbatimin e Ligjit për qasje të lirë në informacion publik i 
kanë publikuar vetëm LSDM, DOM, Unioni Socialdemokrat dhe E Majta. 
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Grafiku nr.2. 
Rezultatet individuale të Indeksit të transparencës

PARTITË POLITIKE NUK NDAJNË INFORMACION 
TË MJAFTUESHËM PËR UDHËHEQËSINË E TYRE 3 

Në rubrikën “Informacionet bazë” anal-
izohet disponueshmëria e të dhënave për 

partinë, gjegjësisht informatat për organet e 
partisë, udhëheqjen e partisë, komisionet ko-
munale dhe partiake dhe të ngjashme. Në këtë 

Informacionet bazë (maksimum 33 pikë)
1 E Majta 22

2 VMRO-DPMNE 18

3 LSDM 15

4 Bashkimi demokratik 14

5 Aleanca 12

6 Integra 12

7 SDU 12

8 LDP 10

9 NSDP 10

10 GROM 10

Tabela nr. 2:  
10 partitë të renditura më së larti në kategorinë “informacion bazë”

kategori më së shumti pikë fitojnë E Majta, 
VMRO-DPMNE dhe LSDM, ndërsa nga partitë 
tjera të mëdha BDI është në vendin e pesëm-
bëdhjetë dhe AA në të pestën.
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1234 
6    Sipas Statuteve të partive ndryshe emërtohen organet që 
kryejnë rolin e organit më të lartë të partisë. Për shembull: 
Kongres (VMRO, LSDM, Bashkimi demokratik, BDI, Aleanca 
për Shqiptarët, DOM, GROM, Demokratët, PODEM, Integra, 
SDU, Alternativa, Partia socialiste, NSDP); Plenum (E Majta); 
Kuvend (LDP, Votë për Maqedoninë, Partia Serbe, Partia e pen-
sionistëve).
7 Votë për Maqedoninë, Organet themelore drejtuese. Në dis-
pozicion në: https://www.glaszamakedonija.mk/osnovni-
rakovodni-organi/. E qasur më: 19.12.2021.
8  Sipas statuteve të partive ndryshe emërtohen organet që 
kryejnë rolin e organit më të lartë kolektiv ekzekutiv. Për 
shembull: Komitet ekzekutiv (VMRO, Demokratët); Bord 
ekzekutiv (LSDM, LPD, DOM, GROM, PODEM, Partia e pen-
sionistëve, NSDP); Presidium (E Majta); Kryesia (Bashkimi 
demokratik, Votë për Maqedoninë, Integra, SDU, Partia social-
iste), Këshilli i përgjithshëm (BDI); Lidershipi qendror (Ale-
anca për Shqiptarët), Kryesia qendrore (Alternativa).
9 Kontaktet e publikuara plotësisht përfshijnë: listën e 
komiteteve komunale, informacione për presidentin dhe in-
formacione kontakti për komitetin.

12 

10  Renditja sipas Indeksit është si më poshtë: 0 = Nuk ka in-
formacion të publikuar; 1 = Është publikuar një listë e vetëm 
komisioneve partiake të listuara; 2 = Lista e komisioneve par-
tiake dhe informacioni për kryetarët e publikuar; 3 = Lista e 
komisioneve partiake, të dhënat për presidentin dhe anëtarët 
e publikuar; 4 = Është publikuar një listë e komisioneve të 
partisë, informacione për presidentin, anëtarët dhe kontaktet 
për komisionin.
11 Sipas autoreve, ligjet bazë që rregullojnë punën e partive 
politike janë: Ligji për partitë politike, Ligji për financimin e 
partive politike, Kodi zgjedhor, Ligji për parandalimin e kor-
rupsionit dhe konfliktit të interesit, Ligji për hulumtime dhe 
qendrat analitike partiake.  

Sa i përket informacionit për strukturën 
organizative, E Majta ka renditur të gjitha 
organet e partisë dhe përshkruan kompe-
tencat veç e veç për secilin organ, ndërsa 
organogramin e organeve partiake e ka 
vetëm PDSH. Partitë e tjera janë të listuara 
vetëm nga organet e partisë. Edhe pse më së 
shpeshti ka seksione të veçanta për organet 
partiake, ato ose përmbajnë informacion mod-
est si p.sh. kush është anëtar i organeve ose 
nuk përmbajnë asnjë informacion.

Gjegjësisht, në këtë pjesë asnjë parti nuk 
ka publikuar listën e të punësuarve në par-
ti me numër kontakti apo vendime për or-
ganet e zgjedhura. 

Vetëm një parti politike (Votë për Maqe-
doninë) ka publikuar listën e anëtarëve të 
organit më të lartë6, në këtë rast Kuvendit 
të partisë.7 

Vetëm tre parti kanë publikuar listat e 
të gjithë anëtarëve së bashku me biografitë 
e organit më të lartë kolektiv ekzekutiv në 
bazë të Statutit8, dhe ata janë Bashkimi de-
mokratik, E Majta dhe Integra. Në anën tjetër, 
DOM, Votë për Maqedoninë, PDSH dhe Partia 
socialiste nuk kanë asnjë biografi të kryet-
arëve, nënkryetarëve apo anëtarëve të organit 
më të lartë kolektiv ekzekutiv. Listën e organit 
më të lartë kolektiv ekzekutiv, por pa biografi, 
e kanë publikuar: LSDM, VMRO-DPMNE, LDP, 
Aleanca për Shqiptarët, Demokratët, SDU, Par-
tia e pensionistëve, Alternativa, NSDP dhe Par-
tia demokratike e Turqve. 

73% (17) të larta nga partitë të anali-
zuara me ueb faqe funksionale nuk kanë 
publikuar informata kontaktuese nga 
komitetet komunale. LSDM, VMRO-DPMNE 
dhe E Majta kanë njoftuar plotësisht për kon-
taktet e tyre9 të komiteteve komunale. LDP, 
Partia demokratike e Turqve dhe PODEM, 
nga ana tjetër, kanë publikuar vetëm informa-
cione të pjesshme, gjegjësisht LDP dhe Partia 
demokratike e Turqve kanë listuar komitetet 
komunale dhe kryetarët e tyre, por nuk kanë 
kontakte, ndërsa PODEM ka listuar komitetet 
komunale dhe kontaktet (email-et), por nuk i 
ka listuar kryetarët e komiteteve komunale. 

Gjithashtu, askush nuk ka publikuar in-
formacion të plotë për komisionet par-
tiake. E Majta ka publikuar më së shumti in-
formacion për sektorët e programit, ku nuk 
ka informacion për anëtarët e saj, por ka in-
formacion për koordinatorët e sektorëve dhe 
kompetencat e sektorëve të programit. Infor-
macion të pjesshëm10 për komisionet partiake 
kanë shpallur LSDM, VMRO-DPMNE dhe BESA. 
19 partitë e tjera në përgjithësi nuk kanë pub-
likuar asnjë informacion për komisionet par-
tiake. 

Sa i përket ligjeve për funksionimin e 
partive politike, vetëm DOM ka shpallur tre 
nga pesë ligjet që rregullojnë punën e partive 
politike11. 

Në këtë pjesë është interesante të theksohet 
se një parti politike (TMRO) nuk ka publikuar 
asnjë kontakt nga partia në faqet e saj, Partia 
Serbe ka vetëm adresë, ndërsa tek Aleanca për 
Shqiptarët, BESA dhe Demokratët mungojnë 
kontaktet telefonike. 

https://www.glaszamakedonija.mk/osnovni-rakovodni-organi/
https://www.glaszamakedonija.mk/osnovni-rakovodni-organi/
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Grafiku nr. 3:
Rezultatet individuale në kategorinë “informacion bazë”

PARTITË DËSHTOJNË MË SË SHUMTI NË PUBLIKIMIN 
E INFORMATAVE QË DALIN NGA LIGJI PËR QASJE 

NË INFORMACION PUBLIK4 
Partitë më të vogla kanë informacion 

të organizuar më mirë për aksesin e 
lirë në informacionin publik. Partia më e 
mirë në këtë pjesë është DOM me 11 nga 
17 pikë, e ndjekur nga E Majta dhe SDU 

me nga 7 pikë. Rreth 13 parti nuk kanë asnjë 
informacion për qasje në informacion publik, 
gjegjësisht nuk kanë fituar asnjë pikë për këtë 
kategori pyetjesh. 

Qasje në informacion publik (maksimumi 17 pikë)
1 DOM 11
2 E Majta 7
3 SDU 7
4 LSDM 3
5 NSDP 3
6 DS 2
7 GROM 2
8 PDSH 2
9 PODEM 2
10 SP 2

Tabela nr. 3: 
10 partitë e renditura më të larta në kategorinë “qasje në informacion publik”
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Vetëm tri parti politike kanë një buton të 
veçantë për qasje në informacion publik, 
përkatësisht E Majta, DOM dhe SDU, dhe 
përveç kësaj, 9 kanë informacion për zyrtarin 
për qasje në informacion publike.

Vetëm LSDM, E Majta, DOM dhe SDU kanë 
publikuar raporte vjetore për zbatimin 
e Ligjit për qasje të lirë në informacion 
publik. 

Lidhur me disponueshmërinë e formularit 
– kërkesë për akses në informacion publik 
ose ankesë sipas kërkesës, vetëm DOM ka 
publikuar formularët e nevojshëm, ndërsa SDU 
ka një lidhje që çon në Agjencinë për mbrojtjen 
e të drejtës për qasje të lirë në informacion 
publik (AQLI), e cila është gjithashtu mënyra e 
duhur për të hyrë në formulare. 

E Majta, DS dhe DOM kanë publikuar një 
listë të informacionit publik dhe vetëm 
në DOM, lista plotësohet me lidhje që lidhin 
të dhënat me dokumentin përkatës. Kështu, 
megjithëse lista e DOM-it nuk është e plotë, 
lista e informacionit publik ka lidhje që 
çojnë në 8 nga 21 informacione të listuara, 
duke përfshirë: statutin e partisë, kontaktet, 
organogramin, raportin financiar vjetor, 
formularët e aksesit të lirë, ligjet përkatëse për 
partitë politike, raportin vjetor për zbatimin e 
Ligjit për qasje të lirë në informacion publik, 
si dhe kontaktin nga personi përgjegjës për 
qasje të lirë në informacion publik.

Paraqitja grafike nr. 4:
Rezultatet individuale në kategorinë “qasje në informacionin publik”
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123 

12  Falguera, Jones dhe Oman 2014.
13 Digital Solutions for Political Finance Reporting and Disclo-
sure by Samuel Jones, International Institute for Democracy 
and Electoral Assistance (International IDEA) 2017, faqe 4.
14   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 180 “Gazeta 
zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 294/2020).

GJASHTË PARTI KANË PUBLIKUAR TË GJITHA PASQYRAT 
FINANCIARE PËR PERIUDHËN E ANALIZUAR TREVJEÇARE5 

12 

15 Kodi zgjedhor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
nr. 40/2006; 136/2008; 148/2008; 155/2008; 163/2008; 
44/2011; 51/2011; 142/2012; 142/2008; 31 / 2013; 
14/2014; 30/2014; 196/2015; 35/2016; 97/2016; 99/2016; 
136/2016; 142/2016; 67/2017; 209/2017; 2012 2018). 
16  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 individët, sipas të dhënave 
të publikuara të Entit shtetëror të statistikave për muajin 
paraprak, në përputhje me nenin 16 nga LFPP. 

Një nga sfidat kryesore lidhur me transpar-
encën dhe llogaridhënien e partive poli-

tike është disponueshmëria e informacionit 
në lidhje me financimin e partive politike 
dhe zgjedhjet12. Ky rrezik është i pranishëm 
si në demokracitë e vjetra ashtu edhe në ato 

më të reja. Financimi i hapur dhe transpar-
ent i partive politike dhe kandidatëve është i 
dëshirueshëm sepse ndihmon për të siguruar 
që të gjithë të luajnë sipas rregullave, gjë që 
forcon integritetin dhe besimin në procesin 
politik dhe partitë politike.13

Në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore, partitë politike duhet të krijojnë dhe 
publikojnë këto dokumente financiare:
•	 Regjistri i donacioneve në përputhje me nenin 17 të Ligjit për financimin e partive 

politike (në tekstin e mëtejmë LFPP)14;
•	 Raport mbi donacionet e marra në përputhje me nenin 25 të LFPP;
•	 Raporti financiar vjetor në përputhje me nenin 27 të LFPP;
•	 Llogaria vjetore për operacionet financiare në përputhje me nenin 27 të LFPP;
•	 Raporti i përgjithshëm financiar për fushatën zgjedhore (zgjedhjet lokale, 

parlamentare dhe presidenciale) në përputhje me nenin 85 të Kodit zgjedhor15. 

Për më tepër, përmes Indeksit kemi kontrol-
luar nëse partitë politike i publikojnë raportet 
nga Enti shtetëror i auditimit, nëse bëhet fjalë 
për auditim të funksionimit të tyre të rregullt 
apo në lidhje me ciklet zgjedhore.

Para se të analizohet se cilat parti politike 
i publikojnë këto raporte, është e nevojshme 
të bëhet dallimi ndërmjet regjistrit të dona-
cioneve dhe raportit të donacioneve. Gjegjë-
sisht, edhe pse Ligji bën dallim mes këtyre dy 
dokumenteve, duket se praktika e palëve nuk 
bën dallim ndërmjet tyre. Neni 17 i LFPP për-
cakton regjistrin e donacioneve i cili duhet të 
përmbajë këto të dhëna: emrin, përkatësisht 

emrin e secilit donator individualisht; llojin 
dhe vlerën e donacionit dhe datën e marrjes 
së donacionit. Palët janë të detyruara të pub-
likojnë regjistrat gjashtëmujorë të donacione-
ve në faqen e tyre të internetit. Në të njëjtin 
nen thuhet se formulari për regjistrin e dona-
cioneve përcaktohet nga Ministri i financave. 
Raporti i donacionit, nga ana tjetër, përmban 
të njëjtat të dhëna me regjistrin e donacione-
ve, por i referohet të gjithë vitit dhe i dërgohet 
Entit shtetëror të auditimit dhe Drejtorisë së 
të ardhurave publike, të cilat janë të detyruara 
të publikojnë të njëjtat16. 
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Transparenca financiare (maksimumi 48 pikë)
1 E Majta 30
2 Bashkimi demokratik 25
3 Demokratët 22
4 LSDM 21
5 BESA 20
6 Partia Serbe 18
7 NSDP 16
8 DOM 14
9 Votë për Maqedoninë 14
10 Partia e pensionistëve 13

Tabela nr. 4:
10 Partitë e renditura në krye në kategorinë “transparencë financiare”.

1

17    Për shembull ilustrimi shikoni regjistrin e donacioneve 
të VMRO-DPMNE-së për vitin 2019 https://bit.ly/3EdaVxA, 
dmth Regjistri Vjetor i Donacioneve të së Majtës për vitin 
2020 https://cutt.ly/4GRpVnO 

Përkatësisht, partitë politike rrallë herë 
publikojnë regjistrin e donacioneve dhe 
raportin e donacioneve. Edhe partive që ren-
diten lart në listë si më transparentet si E Ma-
jta, LSDM dhe Bashkimi demokratik u mungo-

jnë një ose dy dokumente nga këto dy kategori 
dokumentesh. Një hap përpara është publiki-
mi i këtyre dokumenteve në format të hapur 
ose të kërkueshëm dhe që mund të kopjohen. 
Një shembull i tillë ekziston vetëm në dy raste. 

Nëse shikoni me vëmendje regjistrat e donatorëve të partive politike, mund të 
konkludohen disa gjëra: donatorë të shpeshtë të partive në pushtet apo të partive 
parlamentare janë zyrtarë të tyre dhe/ose persona nga familja e tyre e ngushtë, dhe në 
rastin e partive më të vogla, në rast se kanë donacione, janë kryetarët dhe/ose familjet 
e tyre17. Sa i përket donacioneve nga subjektet juridike janë të pakta në numër, vetëm 
4 parti kanë donacione nga persona juridikë në tre vitet e fundit. 

Nga pesë dokumentet e listuara më sipër 
(pasqyrat financiare), vetëm dy dokumente 
dypalëshe publikohen në një format 
kërkimi të hapur. Përkatësisht, NSDP ka 
publikuar Raportin e donacioneve për vitin 
2019 në format të hapur, dmth në Excel18, 
dhe DPTM publikon Bilancin e Gjendjes 
2018 në formatin Doc.

Sipas bazës së të dhënave të Institutit 
ndërkombëtar për demokraci dhe mbështetje 
zgjedhore (IDEA), megjithëse 62% e vendeve 
kërkojnë që partitë politike dhe/ose kandi-
datët të zbulojnë publikisht informacionin 
financiar, këto të dhëna janë shpesh të dis-
ponueshme vetëm në kopje fizike ose në formë 
përmbledhëse të publikuar online. Kështu, si-
pas International IDEA, mund të jetë e vështirë 

1

18 Edhe pse për atë vit donacionet janë të barabarta me zero, 
megjithatë, shembullin e veçojmë si praktikë të mirë.

https://bit.ly/3EdaVxA
https://cutt.ly/4GRpVnO


14

Grafiku nr. 5:
Rezultatet individuale në kategorinë “transparencë financiare”

12

19    Zgjidhjet digjitale për raportimin dhe zbulimin e financave 
politike nga Samuel Jones botuar nga Instituti ndërkombëtar 
për demokraci dhe asistencë zgjedhore (International IDEA) 
2017, faqe 9.
20 Partia e pensionistëve ka publikuar të gjitha raportet, 
ndërsa Unioni socialdemokrat ka publikuar një nga raportet 
e auditimit.

(ose edhe e pamundur) për publikun të nxje-
rrë të dhëna të dobishme ose domethënëse. 
Vetëm një pjesë e vogël e vendeve kanë aktual-

isht një sistem raportimi financiar në internet 
me një bazë të dhënash të automatizuar19.

1

21 Ministria e financave, Raportet e partive politike. Në dispozi-
cion në: https://bit.ly/3e99Fkf. E qasur më: 19.12.2021.

Vetëm dy parti politike20 kanë publikuar 
një raport auditimi nga ESHA për punën 
e tyre, edhe pse ky institucion publikon 
rregullisht në faqen e saj të internetit ra-
porte për punën e partive dhe raporte për 
llogaritë e fushatave zgjedhore. Sa për il-
ustrim, ESHA ka publikuar së paku 13 auditime 
në faqen e saj të internetit për VMRO-DPMNE-
në, 12 auditime për LSDM-në, 8 auditime për 
BDI-në, ndërsa për partitë më të vogla si LDP, 
DS dhe DOM ka publikuar nga 2 auditime. 

Gjysma e partive politike (11) nuk kanë 
publikuar llogari vjetore për operacionet 
e tyre financiare. Nga 23 parti me ueb faqe 
funskionale, vetëm 3 parti (BESA, DS dhe PS) 
kanë publikuar llogaritë për vitet 2018, 2019 
dhe 2020, gjë që tregon për vazhdimësi dhe 

ndërgjegjësim për nevojën e publikimit të këtij 
lloj informacioni në këto parti. 

Në përputhje me rregulloret ligjore, Min-
istri i financave përcakton formularin e ra-
portit financiar vjetor, por edhe regjistrin e 
donacioneve, megjithëse në faqen e Ministrisë 
së financave gjendet vetëm formulari për ra-
portin financiar vjetor.21

Tetë parti kanë publikuar pasqyrat finan-
ciare vjetore për 2018, 2019 dhe 2020, 6 parti 
kanë publikuar pjesërisht informacion (pas një 
ose dy raportesh nga tre vitet) dhe 9 parti nuk 
kanë publikuar asnjë raport financiar vjetor.

Së fundi, nëse një anëtar partie dëshiron 
të kontrollojë tarifën e anëtarësimit me që-
llim për ta paguar atë, ky informacion mund të 
gjendet në internet vetëm në dy parti politike, 
te VM dhe E Majta.  

https://bit.ly/3e99Fkf
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FAQET E INTERNETIT TË ESHA-SË DHEDAP-SË - BURIM 
I DISA, POR JO TË GJITHA INFORMACIONEVE FINANCIARE 

PËR PARTITË POLITIKE6 

123 

22 Drejtoria e të ardhurave publike, Financimi i partive 
politike. Në dispozicion në: http://www.ujp.gov.mk/mk/
prebaruvanje/category/865. E qasur më: 4.12.2021.
23  Gjykata themelore Shkup, Përgjigje në kërkesën për qasje 
në informacion publik të dorëzuar autorëve me nr. 27/21 të 
datës 1.10.2021.
24  Enti shtetëror i auditimit, Raportet e donacioneve për vitin 
2019. Në dispozicion në:https://cutt.ly/OGRarbF Приста-
пено на 4.12.2021. E qasur më: 4.12.2021. Enti shtetëror i 
auditimit, Raportet e donacioneve për vitin 2018. E qasur 
më:https://cutt.ly/3GRami4. 

123 

25 Zgjedhjet lokale të vitit 2021 https://dzr.mk/mk/izvestai-
politicki-partii. E qasur më: 4.12.2021.
26  Si shembull ilustrues i kërkimit të partive politike, shih Votë 
për Maqedoninë  https://cutt.ly/WGRas9J. 
27 Enti shtetëror i auditimit, Raportet financiare për partitë 
politike për vitin 2020 година. Në dispozicion në: https://
cutt.ly/BGRazDk. 

Në përputhje me nenin 25 të Ligjit për fi-
nancimin e partive politike, raportet e 

donacioneve duhet të publikohen nga Enti 
shtetëror i auditimit dhe Drejtorisë së të ard-
hurave publike.

Drejtoria e të hyrave publike në mënyrë 
sistematike publikon vetëm raportet e dona-
cioneve të partive politike, të cilat mund të 
shqyrtohen sipas viteve dhe radhitja e ra-
porteve të publikuara është sipas rendit alfa-
betik.22 Mangja e vetme është se edhe kjo bazë 
të dhënash nuk është e plotë. Gjegjësisht, sipas 
regjistrit të partive politike, në vend ekzistojnë 
61 parti politike.23 Për vitin 2020, Drejtoria e 
të ardhurave publike ka publikuar 21 raporte 
për donacione, për vitin 2019 janë publikuar 
19 raporte, për vitin 2018 janë publikuar 22 
raporte, për vitin 2017 janë publikuar 19 ra-
porte etj.

Më shumë informacion mbi financat 
e partive politike mund të gjeni në Entin 
shtetëror të auditimit. Ky institucion ka pub-
likuar informacione sipas viteve dhe të siste-
muar në kategorinë “raporte donacionesh për 

partitë politike”24. Për më tepër, faqja ka një bu-
ton/tab të veçantë, i cili i referohet zgjedhjeve 
të fundit lokale ku mund të gjeni të gjitha ra-
portet e partive politike për zgjedhjet lokale të 
vitit 202125. Gjithashtu, duke kërkuar emrin e 
partisë politike, do të gjeni të gjitha raportet e 
rregullsisë dhe suksesit të përgatitur nga Enti 
shtetëror i auditimit për atë parti politike.26 
E vetmja mungesë është se pasqyrat financi-
are të partive politike për llogarinë e rregullt 
mund të gjenden vetëm nga viti i kaluar, pra 
në këtë moment kjo do të ishte nga viti 2020.27

Megjithëse ekziston një bazë të dhënash 
vërtet e madhe në faqen e internetit të En-
tit shtetëror të auditimit, ka ende vend për 
përmirësim në strukturën e paraqitjes dhe 
metodën e kërkimit. Prandaj, ne do të pro-
pozonim që të mundësohet sistemimi i ba-
zave të të dhënave, p.sh. sipas kategorive 
në vijim: raporte sipas cikleve zgjedhore, 
raporte për rregullsinë e funksionimit të 
rregullt, raporte për rregullsinë e llogarive 
zgjedhore, raporte financiare dhe llogari 
vjetore të partive politike sipas vitit, etj. 

http://www.ujp.gov.mk/mk/prebaruvanje/category/865
http://www.ujp.gov.mk/mk/prebaruvanje/category/865
https://cutt.ly/OGRarbF
https://cutt.ly/3GRami4
https://dzr.mk/mk/izvestai-politicki-partii
https://dzr.mk/mk/izvestai-politicki-partii
https://cutt.ly/WGRas9J
https://cutt.ly/BGRazDk
https://cutt.ly/BGRazDk
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1 

28  Pyetësori elektronik është nisur nga 37 të anketuar dhe 
është përgjigjur plotësisht nga 25 të anketuar, pra 28% e 
shembullit të synuar, të përshtatshëm, në periudhën 8 - 20 
tetor 2021. Baza e të dhënave e të anketuarve të mediave on-
line që mbulojnë çështjet në terren është krijuar në bazë të 
një kopje të regjistrit digjital të mediave profesionale online, 
i disponueshëm në: https://promedia.mk/. Baza e të dhë-
nave 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 “Demokra-
cisë, të drejtave të njeriut dhe sundimit të ligjit”, në dispozi-
cion në: https://nvosorabotka.gov.mk/?q=node/38. Pyetësori 
iu dërgua 19 mediave 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.

1 2 3 
29  LSDM, faqja e internetit e LSDM-së për zgjedhjet lokale 
të vitit 2021. Në dispozicion në: https://najdobroto.mk/. E 
qasur më: 19.12.2021.
30 Alternativa, Raport mbi punën e bërë nga Alternativa nga 
viti 2018 deri në vitin 2020. Në dispozicion në: https://cutt.
ly/VGRjqTd. E qasur më: 19.12.2021.
31  Sitel, Raport i VMRO-DPMNE-së. Në dispozicion në: https://
cutt.ly/pGRjuqe. Пристапено на: 7.12.2021 година.

VETËM TRE PARTI KANË NJË VERSION TË FAQES NË INTERNET 
NË NJË GJUHË TË NDRYSHME NGA GJUHA BAZË7 

Në kuadër të këtij hulumtimi, autorët kanë 
realizuar një pyetësor për media dhe or-

ganizata të shoqërisë civile, përmes të cilit 
mësohen pikëpamjet dhe përvojat e të an-
ketuarve në lidhje me sistemin e financimit të 
partive politike28. 62% e mediave të anketu-
ara dhe organizatave të shoqërisë civile men-
dojnë se faqet e internetit të partive politike 
janë pjesërisht të kërkueshme, ndërsa 17% të 
tjerë thonë se faqet e internetit nuk janë fare 
të kërkueshme.

Aktorë veçanërisht të rëndësishëm në siste-
min politik demokratik janë partitë politike 
përmes të cilave qytetarët realizojnë pritjet 
dhe kërkesat e tyre politike. Partitë politike që 
arrijnë të fitojnë mbështetje të mjaftueshme 
në zgjedhje fitojnë fuqinë për të drejtuar insti-
tucionet dhe kështu marrin pjesë në përcak-
timin e drejtimit strategjik në të cilin po lëviz 
vendi, në marrjen e vendimeve, në krijimin 
dhe zbatimin e politikave publike dhe siguri-
min e aksesit në shërbimet publike. Në kryer-
jen e këtij funksioni të rëndësishëm demokra-
tik, partitë politike duhet të përmbushin stan-
darde të larta të transparencës. 

Mirëpo, nëse qytetari dëshiron të gjejë 
informacione për programet zgjedhore të 
partive politike dhe, për shembull, të kon-

trollojë se sa i kanë përmbushur premti-
met zgjedhore apo sa i kanë mbrojtur ato, 
në 10 parti politike nuk ka asnjë dokument 
si program zgjedhor. Vetëm në tri parti, 
LSDM, E Majta dhe DS kanë në dispozicion pro-
gramet nga tri ciklet e fundit zgjedhore. DOM 
dhe GROM kanë nga dy programe zgjedhore, 8 
partitë e tjera kanë shpallur nga një program 
zgjedhor. 

Një problem shtesë është se nganjëherë 
partitë krijojnë një faqe interneti krejt të re 
për cikle të caktuara zgjedhore, por nuk ka 
asnjë lidhje, baner apo skedë nga faqja krye-
sore e partisë politike që do të çonte në faqen 
e re të zgjedhjeve. Një shembull i tillë ekziston 
në LSDM me zgjedhjet e fundit lokale, ku për 
nevoja të zgjedhjeve ka një faqe të re ku gjen-
den informacione për kandidatët për kryetarë 
komunash dhe premtimet e tyre zgjedhore 
(programe të shkurtra), por njësoj si link nuk 
mund të gjendet në faqen kryesore të LSDM-
së.29 

Përveç programeve të partive politike, tek 
Alternativa mund të gjeni edhe një raport 
për punën e bërë nga viti 2018 deri në vi-
tin 202030. Këtë e veçojmë si një praktikë të 
mirë pasi rrit transparencën e partisë dhe 
jep një pasqyrë të rezultateve të përmbled-
hura të arritura. Në vitin 2016, sipas infor-
macioneve nga media, VMRO-DPMNE ka për-
gatitur një raport për punën e koalicionit “Për 
Maqedoni më të mirë”, por ai nuk mund të 
gjendet në faqen e VMRO-DPMNE-së31.

https://promedia.mk/
https://nvosorabotka.gov.mk/?q=node/38
https://najdobroto.mk/
https://cutt.ly/VGRjqTd
https://cutt.ly/VGRjqTd
https://cutt.ly/pGRjuqe
https://cutt.ly/pGRjuqe
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Grafiku nr. 6:
Rezultatet individuale në kategorinë “komunikim me qytetarët”

1 2

32 Integra, Kodi i etikës. Në dispozicion në: https://cutt.ly/
EGRjh5a. E qasur më: 6.12.2021.
33 Lidhja socialdemokratike, Seanca e Këshillit mbikëqyrës të 
LSDM-së, kryetar i zgjedhur, themelet e vendosura për punën, 
përgjegjësinë, llogaridhënien dhe respektimin e prioriteteve 
të Kodit të etikës. E shpallur ne: https://sdsm.org.mk/
soopstenija/25345. E qasur më: 14.1.2022. 

 1 
34 Kërkimi i avancuar i lejon përdoruesit të kufizojë kërkimet 
e tij duke përdorur filtra të ndryshëm, si fjalë kyçe, datë, autor, 
gjuhë etj. 

Vetëm LSDM dhe DOM kanë publikuar in-
formacione se kanë nënshkruar kod për 
zgjedhje të ndershme dhe demokratike në 
zgjedhjet e fundit lokale, ndërsa asnjë parti 
nuk e ka publikuar Kodin e nënshkruar. 

Vetëm njëra palë ka publikuar një sistem 
rregullash sesi duhet vepruar në rast të kon-
fliktit të interesit në ushtrimin e funksioneve 
partiake dhe publike. Përkatësisht, Integra 
ka një Kod të etikës i cili përbëhet nga tre 
pjesë: udhëzime etike për anëtarët e par-
tisë; udhëzime etike për zyrtarët partiakë 
dhe shtetërorë; dhe udhëzime etike për 
organet e partisë. Në pjesën e dytë të Kodit 
të etikës, ndër të tjera, flitet për përdorimin 
racional të burimeve shtetërore që nuk gu-
xojnë të keqpërdoren për qëllime partiake, si 
dhe shpenzimet racionale të parave publike, 
flitet për tenderë publikë dhe nepotizëm 
etj.32  LSDM-ja në faqen e saj të internetit ka 
publikuar një lajm për kodin e ri të etikës që e 
ka miratuar kjo parti, por nuk është publikuar 
faqen e tyre të internetit.33

Për sa i përket përkthimit të faqeve të 
internetit në një gjuhë tjetër nga ajo bazë, 
BESA ka një përkthim në gjuhën maqedonase, 
ndërsa faqja origjinale e internetit është në 
gjuhën shqipe; LSDM ka një përkthim në 

gjuhën shqipe, ndërsa faqja origjinale është 
në gjuhën maqedonase. Integra, nga ana tjetër, 
ka një faqe origjinale në gjuhën maqedonase 
dhe një përkthim në gjuhën anglishte. BDI ka 
butona opsioni/përkthimi, por ato nuk janë 
funksionale.

Asnjë palë tjetër nuk ka një përkthim në 
një gjuhë tjetër përveç gjuhës bazë. Pra, par-
titë maqedonase kanë faqe interneti, vetëm në 
maqedonisht dhe partitë shqiptare kanë faqe 
interneti në gjuhën shqipe, DPTM ka vetëm në 
turqisht, PS ka një uebfaqe në gjuhën maqe-
donase, dhe ka një buton për përkthim në ser-
bisht, por jo funksional.

Përveç faqeve të përditësuara të internetit, 
është po aq e rëndësishme që partitë politike 
të jenë aktive në mediat sociale. Mund të 
konkludohet se partitë janë aktive në mediat 
sociale, duke qenë se rreth 43% ose 10 parti 
kanë kanale në të katër mediat sociale: Face-
book, Twitter, Instagram dhe YouTube; 30% 
kanë në tre nga këto kanale; dhe vetëm dy par-
ti politike (TMRO dhe PS) kanë nga një kanal 
secila, dhe ai është Facebook.

Nga ana tjetër, nëse dikush dëshiron të gjejë 
informacion me kërkim të shpejtë në faqen e 
internetit, nuk mund ta bëjë këtë në 39% raste 
të partive, pra këto parti nuk kanë një mjet për 
të kërkuar faqen e internetit. Megjithatë, 61% 
e partive kanë një mundësi për të kërkuar 
faqet e tyre të internetit, por asnjëra nuk ka 
një opsion kërkimi të avancuar34. 

https://cutt.ly/EGRjh5a
https://cutt.ly/EGRjh5a
https://sdsm.org.mk/soopstenija/25345
https://sdsm.org.mk/soopstenija/25345


18

Nëse dëshironi të lini një koment, kon-
tribut ose të ndani një ide mund ta bëni 
vetëm me 12 parti, 10 parti nuk kanë mundësi 
në faqet e internetit ku mund të lini një men-
dim si qytetar apo anëtar partie. Si praktikë e 
mirë në këtë pjesë veçojmë faqen e internetit 
të VMRO-DPMNE-së e cila ka një rubrikë të 
veçantë të quajtur IDEJA YTE e cila gjendet në 
faqen kryesore të partisë dhe përveçse të lini 

një koment apo të jepni një ide, mund të bash-
këngjitni edhe një dokument.

Nëse, nga ana tjetër, dëshironi të bëheni 
anëtar i një partie të caktuar politike, këtë 
mund ta bëni përmes faqes së internetit për 
14 nga gjithsej 23 parti që kanë ueb faqe funk-
sionale në periudhën kur është bërë analiza. 

KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET 
PËR MASAT DHE POLITIKAT8 
KONKLUZIONE NGA HULUMTIMI8.1 

Indeksi i transparencës së partive politike 
i zhvilluar për këtë qëllim mat shkallën 

në të cilën partitë politike në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut zbatojnë në mënyrë 
të vazhdueshme detyrimet e tyre ligjore ose 
zbatojnë praktika të mira për transparencë. 
Në këtë kuptim, ai është projektuar dhe 
synuar për aplikim në nivel kombëtar. Indeksi 
nuk analizon përmbajtjen ose cilësinë e 
informacionit të përbashkët.

Sipas rezultateve të marra nga Indeksi i 
transparencës së partive politike, mund të 
konkludojmë se pothuajse 43% e partive (12) 
të përfshira në shembull, kanë shënuar nga 24 
deri në 0 pikë, dhe kështu bien në kategorinë 
e fundit të partive me “transparencë aktive 
të pakënaqshme”. Pesë nga këto parti nuk 
kanë faqe funksionale të internetit dhe për 
rrjedhojë nuk kanë marrë fare pikë. Pothuajse 
46% (13) e partive politike të analizuara 
fituan ndërmjet 48 dhe 25 pikë, që i vendos 
ato në kategorinë e partive me “transparencë 
aktive të kënaqshme”. Vetëm 10% (3) e partive 
politike të anketuara kanë fituar nga 72 deri 
në 49 pikë, duke hyrë kështu në kategorinë e 
partive me “transparencë të mirë aktive”. 

Këto gjetje tregojnë se niveli i transparencës 

aktive ndërmjet partive politike është relativ-
isht i ulët dhe ka hapësirë   të konsiderueshme 
për përmirësim. Edhe partitë e renditura më 
së larti janë vetëm në kategorinë e “transpar-
encës së mirë aktive”, dhe jo në kategorinë e 
transparencës së shkëlqyer.

Partitë politike publikojnë një sasi të 
vogël informacioni në lidhje me punën e 
tyre në faqet e tyre të internetit dhe nevo-
jiten përpjekje të konsiderueshme për të 
përmirësuar transparencën e tyre aktive. 
Përjashtim nga ky konstatim bëjnë njoftimet e 
partive që publikohen rregullisht. Për më tepër, 
faqet e internetit të partive janë përgjithë-
sisht të rrëmujshme dhe të vështira për t’u 
kërkuar, kështu që shpesh informacioni fshi-
het në seksione të faqes së internetit që nuk 
përputhen me përshkrimin ose emrin. Por 
edhe kur informacioni është i disponueshëm, 
formati në të cilin publikohet nuk është një 
format i hapur, kështu që është e vështirë të 
disponohet ai informacion për qëllime kërki-
more ose analitike.

Partitë tregojnë rezultatet më të këqija 
në fushën e aksesit të lirë në informacion 
publik, ku partitë politike kanë publikuar 
vetëm një minimum informacioni për aksesin 
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e lirë në informacion publik (vetëm 9 parti), 
që është, më së shpeshti, kontakti me perso-
nin përgjegjës për akses të lirë. Rreth 13 parti 
nuk kanë publikuar asnjë informacion se si 
qytetarët mund ta ushtrojnë këtë të drejtë.

Gjashtë parti kanë publikuar pasqyrat fi-
nanciare vjetore për 2018, 2019 dhe 2020, 5 
parti kanë publikuar pjesërisht informacion 
(pas një ose dy raportesh nga tre vitet) dhe 9 
palë nuk kanë publikuar asnjë raport financiar 
vjetor.

Gjysma e partive politike (11) nuk kanë 
publikuar llogari vjetore për operacionet e 
tyre financiare. Nga 23 parti politike, vetëm 
3 (BESA, Bashkimi demokratik dhe Partia 
Serbe) kanë publikuar llogaritë përfundim-
tare për vitin 2018, 2019 dhe 2020, ndërsa sa 
i përket raportit të donacioneve dhe regjistrit 
të donacioneve, rreth 36% e partive politike 

nuk e kanë publikuar asnjërin nga këto dy do-
kumente.

Ky lloj dokumentesh financiare është i 
vështirë për t’u gjetur edhe në faqet zyrtare 
të internetit të institucioneve përgjegjëse për 
mbikëqyrjen e punës së partive politike. Mun-
gon një bazë e të dhënave e organizuar dhe 
lehtësisht e kërkueshme që do të përmbajë të 
dhëna të sistemuara për partitë politike.

43% e partive politike nuk kanë informa-
cion për programet zgjedhore dhe vetëm tre 
parti kanë programe zgjedhore për tre ciklet 
e fundit zgjedhore. Edhe pse Maqedonia e 
Veriut e deklaron veten si një shoqëri mul-
tietnike, partitë politike kanë faqe interneti 
njëgjuhëshe. Përjashtim bëjnë BESA, LSDM 
dhe Integra të cilat kanë opsionin e gjuhës së 
dytë në faqet e tyre të internetit.

 REKOMANDIME PËR MASA DHE POLITIKA8.2 
Bazuar në përfundimet e mësipërme, autoret bëjnë rekomandimet e mëposhtme: 

•	 Partitë politike të redaktojnë faqet e tyre të internetit, duke ndjekur Indeksin e 
transparencës, gjegjësisht të publikojnë informacionin të përmbjtur në Indeks;

•	 Partitë politike duhet të rregullojnë, ose nëse nuk kanë, të krijojnë seksione të veçanta 
për akses të lirë në informacionin publik dhe transparencë financiare;

•	 Partitë politike duhet të lehtësojnë procesin e marrjes së informacionit publik duke 
vënë në dispozicion Ligjin për qasje në informacion publik dhe formularët në faqet e tyre të 
internetit, si dhe të shpjegohen si duhet afatet dhe fazat e procedurës. Është e nevojshme që 
informacioni i kontaktit nga personi i caktuar për të ndërmjetësuar aksesin në informacionin 
publik të publikohet në mënyrë transparente;

•	 Partitë politike duhet të rrisin vëllimin e informacionit në lidhje me punën e tyre 
programore përmes publikimit të rregullt të programeve partiake dhe zgjedhore, 
angazhimeve programore;

•	 Partitë politike duhet të rrisin transparencën në lidhje me strukturat e tyre drejtuese 
dhe partiake duke publikuar informacione për strukturën, kompetencat, anëtarët dhe CV-
të dhe kontaktet e tyre;

•	 Partitë politike, në veçanti, duhet të promovojnë transparencën duke publikuar të 
gjitha dokumentet financiare për veprimtarinë e tyre (pasqyrat financiare, llogaritë 
përfundimtare, raportet dhe regjistrat e donacioneve) të grupuara sipas viteve dhe cikleve 
zgjedhore; raportet e auditimit; raportet për zbatimin e Ligjit për qasje në informacion 
publik;                                                                                                           

•	 Partitë politike të publikojnë më shumë të dhëna në format të hapur, për shembull, 
regjistrin e donacioneve dhe raportin e donacioneve;
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•	 Të krijohet një bazë të dhënash të vetme me të gjitha raportet e të ardhurave dhe 
shpenzimeve të partive politike që mund të kërkohen sipas vitit, ciklit zgjedhor dhe 
partive politike. Ne propozojmë që kjo bazë të dhënash të drejtohet nga ESHA ose institucion 
tjetër kompetent;

•	 Institucionet të krijojnë kushte për raportim financiar digjital, i cili krijon automatikisht 
bazat e të dhënave digjitale lidhur me të ardhurat dhe shpenzimet e partive politike;

•	 Futja e mjeteve digjitale të fokusuara në anëtarësinë, si: tarifat elektronike të anëtarësimit 
dhe donacionet; regjistrimi elektronik i anëtarëve; dërgimi i një komenti/sugjerimi/pyetjeje;                                                                       

•	 Të vendoset shumëgjuhësia në faqet e internetit, duke pasur parasysh realitetin 
shumëgjuhësor në vend. 

SHTOJCA 1: Indeksi i transparencës së partive politike

Pyetje Sqarim i pikave Maks. pikë

A janë publikuar aktet e partisë politike që 
kanë të bëjnë me veprimtarinë e partisë 
politike, dhe janë të përcaktuara me ligje në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut (Statuti 
i partisë politike, Programi, vendimi për 
zgjedhjen e organeve)?

0 = Asnjë akt nuk është publikuar;
1 = Statuti i publikuar;
2 = Statuti dhe programi i publikuar;
3 = Statuti, programi dhe vendimi për organet 
janë publikuar.

3

A ka ligje që rregullojnë mënyrën, kushtet 
dhe procedurën për themelimin, regjistrimin 
dhe shuarjen e partive politike dhe 
financimin e tyre (Ligji për partitë politike, 
Ligji për financimin e partive politike, Ligji 
për qendrat kërkimore dhe analitike të 
partive, Kodi zgjedhor, Ligji për parandalimin 
e korrupsionit dhe konfliktit të interesit)?

0 = Nuk është publikuar asnjë ligj;
1 = 1 ligj është publikuar;
2 = Janë publikuar ndërmjet 1 dhe 3 ligje;                                  
3 = Janë publikuar ndërmjet 3 dhe 5 ligje.

3

A janë publikuar detajet bazë të kontaktit të 
partisë politike? (adresa, numri i telefonit, 
adresa e emailit)

0 = Nuk ka të dhëna të publikuara;
1 = Adresa;
2 = Adresa dhe telefoni;
3 = Adresa, telefoni dhe emaili.

3

A është publikuar lista e personave të 
punësuar në parti politike me pozitë, 
email zyrtar dhe telefon zyrtar?

0 = Asnjë informacion i publikuar;
1 = Lista e nëpunësve të publikuar;
2 = Është publikuar lista e nëpunësve me 
pozicione;
3 = Publikohet një listë e nëpunësve me 
pozicione dhe informacione kontakti.

3

A janë publikuar informacione për strukturën 
organizative (skemën, organigramën) 
e partisë?

0 = Asnjë informacion nuk është publikuar;
1 = Organet e partisë të listuara;
2 = Organet e listuara, me përshkrim të 
kompetencave;                                                                            
3 = Organet e listuara, me përshkrim të 
kompetencave, shoqëruar me paraqitje grafike 
të strukturës organizative të partisë.

3
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A publikohen biografitë e kryetarit të partisë, 
deputetëve dhe/ose nënkryetarëve të partisë 
nëse ekzistojnë në përputhje me statutin?

0 = Asnjë informacion nuk është publikuar;
1 = Është publikuar ndërmjet 0 dhe 30% e 
informacionit;
2 = Është publikuar ndërmjet 30% dhe 60% e 
informacionit;                                                              
3 = Është publikuar ndërmjet 60% dhe 80% e 
informacionit;
4 = Është publikuar ndërmjet 80% dhe 100% 
e informacionit.

4

A janë publikuar biografitë e organit 
kolektiv ekzekutiv?

0 = Asnjë informacion nuk është publikuar;
1 = Lista e anëtarëve të publikuar;
2 = Publikohet një listë prej 0 deri në 30% të 
biografive;
3 = Është publikuar një listë prej 30 deri në 
60% të biografive;
4 = Është publikuar një listë prej 60 deri në 
80% të biografive;
5 = Është publikuar një listë prej 80 dhe 100% 
të biografive.

5

A është publikuar lista e anëtarëve 
të organit më të lartë kolektiv?

0 = Nuk ka listë të publikuar;
2 = Është publikuar një listë. 2

A janë publikuar informacione 
për komitetet komunale?

0 = Asnjë informacion nuk është publikuar;
1 = Është publikuar një listë e vetëm 
komiteteve komunale të listuara;
2 = Lista me komisionin komunal dhe infor-
matat për president të publikuar;
3 = Lista e komiteteve komunale, informacioni 
i kryetarit dhe kontaktet për komitetin janë 
publikuar.

3

A janë publikuar informacione 
për komisionet partiake?

0 = Asnjë informacion nuk është publikuar;
1 = Është publikuar një listë e vetëm 
komisioneve partiake të listuara;
2 = Lista e komisioneve partiake dhe 
informacioni për kryetarët e publikuar;
3 = Lista e komisioneve partiake, të dhënat 
për presidentin dhe anëtarët e publikuar;
4 = Është publikuar lista e komisioneve 
partiake, informacioni për kryetarin, anëtarët 
dhe kontaktet për komisionin

4

A ka një seksion të veçantë në faqen 
e internetit për akses në 
informacionin publik?

0 = Nuk ka seksion të veçantë për qasje në 
informacione publike;
1 = Po, por duhen të paktën dy klikime për të 
arritur në faqen e internetit;
2 = Ka dhe duhet një klikim për të shkuar në 
faqen e internetit.

2
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A publikohen detajet bazë të kontaktit 
të zyrtarit të ndërmjetësimit të 
informacionit (emri dhe mbiemri, 
telefoni, adresa dhe e-mail)?

0 = Nuk ka të dhëna të publikuara;
1 = Publikohet adresa, posta elektronike dhe 
numri i telefonit të partisë;
2 = Publikohet vetëm emri personal;
3 = Emri personal dhe informacioni i kontaktit 
jo i plotë i publikuar (të paktën një nga këto 
mungon: adresa, emaili, telefoni direkt);
4 = Emri personal dhe të gjitha informacionet 
e kontaktit të personave të ngarkuar me akses 
janë publikuar.

4

A janë publikuar informacione se si të 
aplikoni për akses në informacion?

0 = Asnjë informacion nuk është publikuar;
1 = Është publikuar Ligji për qasje në informa-
cion publik;
2 = Ligji dhe formulari i aplikimit janë publi-
kuar;
3 = Ligji është publikuar, formulari për 
kërkesë dhe ankesë;
4 = Ligji është publikuar, formulari i kërkesës 
dhe ankesës, procedura dhe afatet janë thjesh-
tuar;
5 = Ligji, formulari i kërkesës dhe ankesës 
është publikuar, procedura dhe afatet janë 
thjeshtuar dhe ekziston formulari elektronik 
për paraqitjen e aplikimit.

5

A është publikuar një listë e informacionit 
me të cilin disponon partia?

0 = Nuk ka listë informacioni të publikuar;
1 = Publikohet një listë informacioni 
dhe nga 0 deri në 25% e informacionit 
disponohet menjëherë drejtpërdrejt në të 
njëjtën faqe interneti (lidhje, dokumente të 
bashkangjitura);
2 = Publikohet një listë dhe 25% deri në 50% 
e informacionit në listë disponoh et menjëherë 
drejtpërdrejt në të njëjtën faqe interneti 
(lidhje, dokumente të bashkangjitura);
3 = Publikohet një listë dhe 50% deri në 75% 
e informacionit në listë disponohet menjëherë 
drejtpërdrejt në të njëjtën faqe interneti 
(lidhje, dokumente të bashkangjitura);
4 = Publikohet një listë dhe 75% deri 
në 100% e informacionit në listë është 
menjëherë i disponueshëm drejtpërdrejt në 
të njëjtën faqe interneti (lidhje, dokumente të 
bashkangjitura).

4

A ka raport vjetor në faqen e internetit 
për zbatimin e Ligjit për qasje të lirë në 
informacion publik, i cili është dorëzuar në 
Agjencinë për mbrojtjen e të drejtës për qasje 
të lirë në informacion publik në vitin aktual 
për vitin paraprak, në përputhje me nenin 36 
të Ligjit për qasje në informacion publik?    

0 = Raporti nuk është publikuar;
2 = Raporti i publikuar. 2



23

A është publikuar regjistri i donacioneve 
të pranuara, në përputhje me nenin 17 
të Ligjit për financimin e partive politike 
për vitet 2018, 2019, 2020?   

0 = Regjistri nuk është publikuar;                                      
2 = Është publikuar regjistri për një nga 
tre vitet e fundit;
4 = Është publikuar regjistri për dy nga 
tre vitet e fundit;
6 = Regjistri për të tre vitet e fundit është 
publikuar.

6

A është publikuar raporti për donacionet 
e pranuara, në përputhje me nenin 25 
të Ligjit për financimin e partive politike 
për vitet 2018, 2019, 2020?  

0 = Raporti nuk është publikuar;                                           
2 = Raporti për një nga tre vitet 
e fundit është publikuar;
4 = Raporti për dy nga tre vitet 
e fundit është publikuar;
6 = Raporti për të tre vitet 
e fundit është publikuar.

6

A është publikuar një raport financiar vjetor, 
në përputhje me nenin 27 të Ligjit për 
financimin e partive politike për vitet 2018, 
2019, 2020?

0 = Nuk ka llogari vjetore të publikuara 
në tre vitet e fundit;
2 = Një llogari vjetore është publikuar 
në tre vitet e fundit;
4 = Dy llogari vjetore janë publikuar 
në tre vitet e fundit;
6 = Tre llogari vjetore janë publikuar 
në tre vitet e fundit.

6

A është publikuar llogaria vjetore e opera-
cioneve financiare, në përputhje me nenin 27 
të Ligjit për financimin e partive politike për 
vitet 2018, 2019, 2020?

0 = Raporti financiar vjetor nuk është 
publikuar në tre vitet e fundit;
2 = Një raport është publikuar 
në tre vitet e fundit;
4 = Dy raporte të publikuara 
në tre vitet e fundit;
6 = Tre raporte janë publikuar 
në tre vitet e fundit.

6

A është publikuar një raport financiar 
gjithëpërfshirës për fushatën zgjedhore 
për zgjedhjet parlamentare 2020 dhe 
zgjedhjet lokale 2017, në përputhje 
me nenin 85(1) të Kodit zgjedhor?

0 = Raporti nuk është publikuar;
2 = Një nga dy raportet është publikuar;
4 = Të dy raportet janë publikuar.

4

A janë publikuar nga Enti shtetëror i 
auditimit raportet e auditimit nga 
auditimet e kryera për punën e partisë?

0 = Përputhen ndërmjet 0 dhe 25%;
1 = Përputhen ndërmjet 25 dhe 50%;
2 = Përputhen ndërmjet 50 dhe 75%;
3 = Përputhen ndërmjet 75 dhe 100%.

3

A janë publikuar disa nga dokumentet 
(regjistri i donacioneve dhe raporti i 
donacioneve) në format të hapur (excel, csv, 
html)?

1 = Të paktën një regjistër dhurimi ose të pak-
tën një raport dhurimi;
2 = Të paktën një nga regjistri i dhurimeve dhe 
raporti i dhurimit. 

2

A janë publikuar disa nga dokumentet 
(statuti, programi i partisë, programet 
e tre cikleve të fundit zgjedhore, llogaria 
përfundimtare, raporti financiar) 
në një format që lejon kërkimin 
dhe kopjimin?

Çdo dokument është i barabartë me 1 pikë, 
maksimumi i mundur është 7 pikë. Nëse 
mundeni vetëm një (kopjim ose kërkim) 
atëherë merret gjysmë pikë.                          

7
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A ka një seksion të veçantë kushtuar 
donacioneve?

0 = Nuk ka pjesë të veçantë;
1 = Po, ka një seksion me informacion;
2 = Po, ekziston një seksion me informacion 
dhe mundësi për të paguar donacionet online.

2

A është shpallur vendimi për masën e 
anëtarësimit për vitet 2019, 2020 dhe 2021?

0 = Nuk është shpallur asnjë vendim;
2 = Një vendim është publikuar 
në tre vitet e fundit;
4 = Dy vendime janë publikuar 
në tre vitet e fundit;
6 = Tre vend ime janë publikuar 
në tre vitet e fundit.

6

A është nënshkruar kodi për zgjedhje 
të ndershme dhe demokratike, 
i nënshkruar nga të gjitha partitë 
parlamentare më 23 shtator 2021?  

0 = Kodi nuk është publikuar;                                         
1 = Ka informacion të nënshkruar për 
nënshkrim (publikuar si lajm në faqen 
e internetit), por kodi nuk është publikuar;                                                         
2 = Nuk ka informacion për nënshkrimin 
e kodit të publikuar, por kodi është publikuar;                          
3 = Ka informacion për të nënshkruar 
dhe publikohet.    

3

A publikohen rregullat/udhëzimet 
e partisë që tregojnë se si të shmanget dhe/
ose të veprohet në rast të një 
konflikti të mundshëm interesi 
në kryerjen e një funksioni partiak 
dhe një funksioni shtetëror/politik?

0 = Nuk janë publikuar rregulla
/udhëzime të tilla;
2 = Janë publikuar rregulla/
udhëzime të tilla.

2

A janë shpallur programet nga 
tre ciklet e fundit zgjedhorë?

0 = Nuk është publikuar asnjë program;
2 = Një cikël zgjedhor;
4 = Dy cikle zgjedhore;
6 = Tre cikle zgjedhore.

6

A ka një pjesë të faqes së internetit 
për anëtarësim?  

0 = Nuk ka asnjë pjesë të tillë;
1 = Po, por me dy klikime;
2 = Po, një klikim.

2

A kanë ata një opsion kërkimi në internet?
0 = Asnjë;
1 = Ka një opsion kërkimi bazë;
2 = Ka një opsion kërkimi të avancuar.

2

A kanë mekanizma reagimi nga qytetarët? 0 = Nuk ka;                                                                               
1 = Po, ka. 1

A kanë një opsion kërkimi në internet? Çdo kanal është një pikë (Facebook + Twitter 
+ YouTube + Instagram). 4

A ka një përkthim në faqen e internetit?  

1 = Gjuha bazë plus një gjuhë 
(maqedonisht, shqip ose anglisht);
2 = Gjuha bazë plus dy gjuhë 
(maqedonisht, shqip ose anglisht).

2

* (Vetëm për 4 partitë më të mëdha, 
nuk është përfshirë në Indeks) A është 
publikuar raport financiar për funksionimin 
material dhe financiar të qendrës kërkimore-
analitike të partisë (llogari e posaçme 
bankare), për vitet 2018, 2019, 2020?

0 = Nuk ka raport të publikuar;
2 = Një raport është publikuar 
në tre vitet e fundit;
4 = Dy raporte të publikuara 
në tre vitet e fundit;
6 = Tre raporte janë publikuar 
në tre vitet e fundit.

0

Totali 120
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Shoqëria civile dhe media mund të luajnë 
një rol të rëndësishëm dhe aktiv në mbikëqyr-
jen e financimit të partive politike dhe në për-
mirësimin e transparencës së tyre aktive. Do-
methënë, shoqëria civile dhe media duhet të 
jenë një aktor shtesë, i cili përveç mbikëqyrjes 
shtetërore do të marrë pjesë aktive në për-
pjekjet kundër korrupsionit.               

Si praktika të mira nga Republika e Maqe-
donisë së Veriut, në këtë kontekst veçojmë 
rrëfimin e Qendrës për gazetari hulumtuese 
SCOOP Maqedoni, në të cilën, ndër të tjera, 
edhe listat e pronësisë së katër partive politike 
më të mëdhenja të atëhershme në Republikën 
e Maqedonisë së Veriut (LSDM, VMRO-DPMNE, 
BDI dhe PDSH), e cila zbulon madhësinë dhe 
vlerën e pronës së partive politike.35 Sa i për-
ket OShC-ve, si praktikë e mirë veçojmë Plat-
formën e OSHC-ve për luftë kundër korrup-
sionit36, e cila, ndër të tjera, bën përpjekje për 
zbulimin e korrupsionit dhe mbikëqyrjen e 
partive politike37.

Roli i shoqërisë civile dhe i medias mund 
të jetë edhe më i madh nëse ka një numër të 
madh të dhënash dhe bazash të dhënash të ha-
pura për partitë politike, të cilat ato mund t’i 
përdorin më tej për të përpunuar dhe rafinuar 
bazat e të dhënave dhe informacionin e publi-
kuar.

Si praktika të mira të mbikëqyrjes së 
shoqërisë civile të partive politike bazuar në 
të dhënat e hapura në botë, veçojmë këto në 
vijim: 

SHTOJCA 2: Praktikat e mira nga shoqëria civile dhe media për mbikëqyrje
efektive të punës partiake 

•	 Qendra për politikë të përgjegjshme (The 
Сenter for Responsive Politics) është një 
organizatë kërkimore jofitimprurëse, 
jopartiake me bazë në Uashington, DC, që 
monitoron efektet e parave dhe lobimit 
në zgjedhje dhe politika publike. Faqja 
e internetit, OpenSecrets.org, ofron gjur-
mimin e donacioneve dhe lobimit nga 
kompanitë, lobistët individualë, agjencitë 
federale dhe firmat ligjore gjatë fushatës 
zgjedhore federale në SHBA. Faqja përf-
shin gjithashtu asetet financiare perso-
nale të të gjithë anëtarëve të Kongresit të 
SHBA-së, Presidentit të Shteteve të Bash-
kuara të Amerikës dhe zyrtarëve të lartë të 
qeverisë. Në vitin 2012, faqja e internetit 
OpenSecrets.org kishte pothuajse 35 mi-
lionë shikime nga më shumë se 5 milionë 
vizitorë unikë.38

•	 Paratë e partive politike (Money of Political 
Parties) në Rumani është një platformë e 
zhvilluar në vitin 2006, e cila synon të 
mbledhë të dhëna që përmbledhin të 
ardhurat dhe shpenzimet e partive politike 
rumune, sipas fushatës, donatorëve, të 
ardhurave dhe shpenzimeve vjetore. 
Informacioni është mbledhur nga burime 
të ndryshme qeveritare, kështu që ai 
rafinohet dhe publikohet në formën e të 
dhënave të hapura. Platforma gjithashtu 
mund të gjurmojë burimet e të ardhurave 
dhe shpenzimeve të partive politike dhe 
fushatave të tyre.39

•	 Facebook Ad Observatory është observato-
ri i reklamimit në Facebook, pjesë e Pro-
jektit të NYU Tandon School of Engeniring 
në Nju Jork, SHBA për transparencë poli-
tike online. Ky projekt jopartiak dhe i 
pavarur fokusohet në përmirësimin e 
transparencës së reklamave politike 

1 2 3 
35 SCOOP, VMRO-DPMNE një nga partitë më të pasura në 
Evropë (28 shtator 2016). Në dispozicion në: https://bit.
ly/3qfeLB8. E qasur më: 7.12.2021.
36 Platforma e OShC-ve për luftë kundër korrupsionit, 
Faqja zyrtare në internet. Në dispozicion në: http://www.
antikorupcija.mk/mk/index.php?id=2&mv=50
37 Crvenkovski D., Janeva B., Probleme në financimin e partive 
politike (Platforma e organizatave të shoqërisë civile për luftë 
kundër korrupsionit). Në dispozicion në: https://cutt.ly/
LGRka6i. Haxhi-Zafirova G., Qeveria sjell para, e për opozitën 
“trosha” (Platforma e organizatave të shoqërisë civile për të 
luftuar korrupsionin). Në dispozicion në: https://cutt.ly/
LGRkll4.  

1 2

38   Ibid. 
39  Më shumë rreth platformës https://www.banipartide.ro/. 
E qasur më: 7.12.2021 година.
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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). 

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

në internet, duke përdorur metoda 
tradicionale të përdorura në sigurinë 
kibernetike për të vlerësuar mangësitë e 
faqeve online. P rojekti krijon mjete për 
mbledhjen dhe arkivimin e të dhënave 
mbi reklamat politike dhe i bën ato të 
disponueshme për publikun.40                                                                          

•	 Fondacioni Uestminster për demokraci 
(WFD) po punon gjithashtu në mënyrë ak-
tive për të rritur transparencën e partive 
politike në Ballkan, duke përfshirë Repub-
likën e Maqedonisë së Veriut. Në këtë dre-
jtim, WFD ka publikuar një botim “Trans-
parenca e partive politike në Ballkanin 
Perëndimor”, i cili analizon transparencën 
e partive në Shqipëri, Bosnjë dhe Herce-
govinë, Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Mal 
të Zi dhe Serbi.41 Publikimi ofron reko-
mandime për përmirësimin e transpar-

encës së partive politike. Rekomandime 
të tilla vijnë nga vetë partitë politike, të 
cilat janë analizuar në publikim. Kështu, 
partitë politike propozojnë: zhvillimin e 
një platforme për anëtarësim në parti, ku 
secili anëtar mund të marrë pjesë në voti-
min e vendimeve të partisë, propozimin 
e mëtejshëm të masave për përfshirje më 
të madhe të anëtarëve vendorë, por edhe 
mënyra se si informacioni në lidhje me op-
eracionet e tyre financiare të bëhen më të 
aksesueshme për publikun. Gjithashtu në 
Serbi, WFD, me qëllim që të ndihmojë par-
titë të përmirësojnë komunikimin e tyre 
me popullatën e re, ka botuar një “Udhë-
zues për komunikimin digjital politik” që 
ofron udhëzime mbi mënyrat e ndryshme 
të komunikimit digjital në lidhje me përm-
bajtjen e prodhuar nga partitë politike.42

1 2 
40  Më shumë informacion mund të gjeni në https://2020.
adobservatory.org/. E qasur më: 7.12.2021.
41  Transparenca e partive politike në Ballkanin Perëndimor, 
Iniciativa për demokraci në Ballkanin Perëndimor, qershor 
2020. 

1 
42  Fondacioni Uestminister për demokraci, Udhëzues për 
komunikimin digjital politik (2020). Në dispozicion në: 
https://www.wfd.org/sites/default/files/2022-01/SER_Art-
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