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I. PËRMBLEDHJA EKZEKUTIVE 
 
• Pas dy viteve krizë politike, fuqitë kryesore politike u kuptuan që të shpërbëjnë parlamentin për 

here të dytë këtët vit. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare u caktuan për 11 djetor, Më 3 nëntor, 
Zyreja për Institucione Demokratike dhe të Drejtave të Njeriut e OSBE-së (OSCE/ODIHR) krijoi 
Misionin Vëzhgues të Zgjedhjeve për të vëzhguar këto zgjedhje. 

 
• Korniza ligjore zgjedhore ishte thelbësisht e reviduar në vitin 2015. Ndërrimet e mëtejshme në 

2016 parashtruan mekanizma të përkohshme për mbikqyrje politike të procesit zgjedhor, duke 
përfshirë edhe kërkesat që qytetarët me regjistrim votues “diskutabil” në mënyrë active të 
regjistrohen për këto zgjedhje, si dhe formimi i Komisionit të Përkohshëm për mbikqyrje të 
mediave. 

 
• Seancat zyrtare të Këshillit Shtetëror Zgjedhor (KSHZ) deri tani ishin të hapura për vëzhguesit dhe 

për mediat. Mirëpo, KSHZ-ja poashtu mblidheshte shpeshherë edhe në seanca punuese të 
mbyllura, ku u mbajtën biseda të rëndësishme. Shumica e Komisioneve Komunale Zgjedhore ishin 
operative dhe përgaditjet janë në rrjedhi, por disa kanë mungesë prej pajisjeve dhe hapësirës së 
nevojshme. Dispozitat për reprezantim të barabartë të grupeve etnike dhe gjinore duket se po 
respektohen në administratën zgjedhore.  

 
• Ka 1,784,524 votues paraprakisht të regjistruar për këto zgjedhje. Pasi që mosbesimi në saktësinë e 

regjistrit po vazhdon prej zgjedhjeve të mëparshme, KSHZ-ja ishte e detyruar për t’a mirëmbajtur 
regjistrin. Shqyrtimin e bëri me kryqëzimin e disa bazave të të dhënave si dhe me bërjen e 
kontrollimeve në terren. Si që ishte e obliguar me amandamentin e ri të Kodit Zgjedhor, KSHZ-ja 
fshiu 28,341 votues nga lista të cilët nuk ishin riregjistruar. Edhe përskaj kritikave për kontrollimet 
në terren, një numër i bashkëbiseduesve të OSCE/ODIHR MVZ ishin të mendimit se besueshmëria 
e publikut në Listën e votuesve është rritur pasi që procesi i kontrollimit deri tani ka nxitur një 
numër të kërkesave për korrigjime. 

 
• KSHZ-ja aprovoi 20,629 aplikime për t’u votuar jashtë vendit. Shumë kërkesa ishin të bëra nga nje 

adresë elektronike. Disa parti politike i deklaruan OSCE/ODIHR MVZ-së se ato ju kanë ndihmuar 
votuesëve të tyre me aplikacionet e tyre.  

 
• KSHZ-ja regjistroi, në një formë përgjithësisht gjithpërfshirëse, 68 Lista të kandidatëve të 

dorëzuara nga 6 parti politike dhe 5 koalicione. Kërkesa për 40 përqind përfaqësim gjinor në listat 
ishte e respektuar. Listat e dy kundërshtarëve më të mëdhenj kanë përfshirë edhe përfaqësues të 
komuniteteve më të vogla etnike, prej të cilëve disa edhe në pozita fituese. Disa parti opozitare 
shprehën qëllim për të kërkuar vota nga komuniteti etnik Shqipëtar.  

 
• Shumica e partive politike filluan me mobilizimin e elektoratit të tyre para periudhës zyrtare të 

fushatës zgjedhore, e cila filloi më 21 nëntor. Atmosfera parazgjedhore në përgjithësi është e qetë, 
me disa incidente dhune të izoluara të regjistruara. U raportua edhe një numër i fajësimeve për 
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shtypje mbi të punësuarit në administrate për të mbështetur disa parti specifike në OSCE/ODIHR 
NVZ.  

 
• Nga mediat publike kërkohet që të sigurojnë mbulim të barabartë të pjesëmarrësve në zgjedhjet në 

lajmet, të japin kyqje në kohë falas për emitim dhe të organizojnë debata. U parashikuan reforma të 
rëndësishme për mediat me marrëveshjen e Przhino-së mbi të cilat kanë ende për tu pajtuar. 
Bashkëbiseduesit e OSCE/ODIHR NVZ shaqën brengosje për ngritjen e vetë-cenzurimit si rezultat 
i shtypjes politike mbi mediat, dhe për rastet e shprehjes nxitëse dhe sulmeve verbale mbi 
gazetarët. Më 7 nëntor, OSCE/ODIHR NVZ filloi me vëzhgim cilësor dhe kuantitativ të mediave.  

 
• Dy organizata prominente qytetare, MOST dhe CIVIL, do t’i vëzhgojnë zgjedhjet. MOST 

planifikon që të bën shënim tabular paralel të votave.  
 
II. HYRJE  
 
Pas ftesës zyrtare, më 3 nëntor OSCE/ODIHR formoi Njësinë për Vëzhgim të Zgjedhjeve (NVZ) për të 
vëzhguar zgjedhjet e parakohshme më 11 dhjetor1. NVZ-ja e udhëhequr nga Tana de Zulueta, është e 
përbërë nga një ekip thelbësor prej 14 personave me seli në Shkup, dhe 20 vëzhgues afatgjatë (LTO) të 
vendosur në vende të ndryshme në vend më 9 nëntor. Anëtarët e misionit janë të zgjedhur prej 22 
shteteve pjesëmarrëse në OSBE. Nga shtetet pjesëmarrëse u kërkua të dërgojnë 300 vëzhgues 
afatshkurtë (STO) për të vëzhguar procedurat në ditën e zgjedhjeve.  
 
III. SFONDI DHE KONTEKSTI POLITIK 
 
Pas zgjedhjeve parlamentare të parakohshme në vitin 2014, u përfaqësuan gjashtë parti politike dhe 
koalicione në parlament. Organizata e Brendshme Revolucionare Maqedonase – Partia Demokratike 
për Unitet Kombëtar Maqedonas (VMRO-DPMNE) me 61 deputetë, dhe Bashkimi Demokratik për 
Integrim (BDI) me 19 deputetë, e formuan qeverinë. Opozita përfshinte Lidhjën Social-Demokratike të 
Maqedonisë (SDSM) me 34 deputetë dhe Partia Demokratike Shqipëtare (PDSH) me 7 deputetë. 
Rilindja Demokratike Kombëtare (RDK) dhe Opsioni Qytetar për Maqedoninë (GROM) kishin nga një 
deputet.  
 
Opozita thoshte se zgjedhjet në 2014 ishin të manipuluara dhe vendosi që përkohësisht t’a bojkoton 
parlamentin. Kriza u thellësua në shkurt të vitit 2015 me “skandalin e përgjimeve”, kur inçizime 
inkriminuese përgjuese në të cilat supozohet se implikonin zyrtarë publik dhe nga qeveria në 
korrupsion, manipulim zgjedhor, keqpërdorim të fuqisë dhe përgjim të paligshëm u publikuan, që 
drejtoi në proteste të qëndrueshme dhe të gjëra. Në 2 qershor, si pjesë e Marveshjes në Përzhino, 
fillimisht u përcaktuan zgjedhet e parakohshme për në 24 prill, 2016.2  
 
Zgjedhjet pastaj u zhvendosën për 5 qershor për arsye se kushtet kyqe nuk ishin të arritura, si që ishin 
pastrimi i Listës së votuesve, reformat mediale, dhe masat mbrojtëse për të ndarë shtetin nga aktivitetet 
partiake. Para zgjedhjeve të përcaktuara, opozita anoncoi bojkotimin dhe, prej katër nënshkruesve të 
marrëveshjes në Përzhino, vetëm VMRO-DPMNE dorëzoi listen e kandidatëve. Më 25 maj, Gjyqi 
Kushtetutor deklaroi shpërbërjen e parlamentit si jokushtetutor dhe zgjedhjet e 5 qershorit u anuluan.  
 

                                                 
 
1 Shif raportet e mëparme të OSCE/ODIHR  për Ish-republikën Jugosllave të Maqedonisë. 
2  Marrëveshja e Përzhino-së dhe Protokoli nga 15 korriku ishin të firmosur nga katër grupet parlamentare (PDSH, 

BDI, VMRO-DPMNE dhe LSDM) dhe fton në impementimin e masave për zgjedhjen e krizës politike, duke 
përfshirë edhe reformat zgjedhore dhe mediale. 

http://www.osce.org/odihr/elections/fyrom
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Më 20 korrik, me ndihmë nga Bashkia Evropiane dhe Shtetet e Bashkuara, katër partitë kryesore arritën 
një marrëveshje të re:3 Ajo i theksoi dy kushtet për mbajtje të zgjedhjeve; përmirësimin e saktësisë të 
Listës të votuesve dhe përforcimin e kornizës ligjore mediale. Më 31 gusht, katër partitë anoncuan se 
kushtet për “zgjedhje të besueshme” janë të arritura, dhe zgjedhjet u caktuan për 11 dhjetor. Më 17 
tetor, pas dy viteve krizë politike, parlamenti u shpërbë për here të dytë këtë vit.  
 
IV. SISTEMI ZGJEDHOR DHE KORNIZA LIGJORE  
 
Mes 120 dhe 123 deputetë do të zgjidhen për term katër-vjetor mes sistemit proporcional të 
përfaqësimit duke përdorur lista të mbyllura. Njëzet deputetë do të janë të zgjedhur prej çdonjërës nga 
gjashtë njësive zgjedhore në vend, dhe deri më tre deputetë pre një njësie jasht vendit.4 Kodi Zgjedhor 
lejon devijime deri më 5 përqind nga numri mestar të votuesve të regjistruar për njësitë në vend, Më 25 
tetor, partia Uniteti sfidoi mbajtjen e zgjedhjeve në Gjyqin Kushtetues pasi njësia numër 6 devijon me 
5.65 përqind. Gjyqi ende nuk ka vendim për këtë qështje.  
 
Zgjedhjet parlamentare udhëheqen sipas një numër dokumentesh të cilat përfshijnë Kushtetutën, Kodin 
Zgjedhor, Ligjin për Partitë Politike, Ligjin për Financim të Partive Politike, ndjesa nga Kodi penal, 
Ligji për Mediat dhe Ligji për Sherbime Audio dhe Audiovizuele Mediale, të cilët janë të plotësuara 
me rregulloret të shpallura nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor (KSHZ).  
 
Korniza ligjore ishte e reviduar në thelb në vitin 2015 si rezultat i marrëveshjes nga Përzhino. Mendimi 
i Përbashkët i OSCE/ODIHR dhe Komisionit Venecian të Këshillit të Evropës për Kodin Zgjedhor 
konkludoi se shumë rekomandime të mëparshme janë të plotësuara, posaçërisht ato në lidhje me 
parimet e sufrazhimit të barabartë për votim jashtë vendit, përbërjen dhe kompetencat e KSHZ-së, 
niveli i fushës për mbulim medial gjatë fushatës, përforcimet në raportimin dhe revizionin financiar 
partiak dhe të fushatës, dispozita të përmirësuara për ndarjen e partisë nga shteti dhe prezantimi i 
afateve për gjyqet në zgjedhjen e kontesteve zgjedhore.5 Megjithatë, ajo vëren se Kodi Zgjedhor kishte 
përfituar nga revidimimi total me qëllim për t’a harmonizuar në tërësi dhe me ligjet tjera relevante, 
duke përfshirë edhe regjistrimin e kandidatëve si dhe fushatat. Ndërrimet shtesë të bëra në Kodin 
Zgjedhor në qershor të vitit 2016 përmbajnë dispozita të zbatueshme vetëm për zgjedhjet e tanishme. 
Këto përfshijnë formimin e Komisionit të Përkohshëm për mbikqyrje të mediave dhe kërkim të 
qytetarëve me të dhëna të “diskutueshme” që në mënyrë aktive të regjistrohen për këto zgjedhje.  
 
V. ADMINISTRATA ZGJEDHORE  
 
Zgjedhjet administrohen nga KSHZ, 80 Komisionet Komunale të Zgjedhjeve (KKZ) dhe 3,480 
Këshilla Zgjedhore (KZ). U krijuan edhe 46 KZ në zyret diplomatiko-konsulare për votim jashtë 
vendit.  
 
KSHZ është i përbërë nga nëntë anëtarë: tre të nominuar nga partitë në qeveri, tre nga opozita, dhe tre 
ekspertë të pavarur të zgjedhur përmes rekrutimit të hapur. Kryetari dhe zëvendësi zgjidhen prej anyre 
anëtarëve jo-partiak. KSHZ punësoi personel juridik dhe IT të nominuar nga katër partitë kryesore 
politike. KSHZ-ja është e mbështetur nga 34 zyre rajonale të përherëshme.6 

                                                 
 
3  Shih Marrëveshjen nga 20 korriku. 
4  Kandidati i pare zgjedhet nëse list aka fituar minimum vota barabartë me deputetin e zgjedhur në vend me numrin 

më të ulët të votive gjatë zgjedhjeve të fundit; për zgjedhjet që vijnë numri është 6,478 vota. Kandidati i dytë dhe i 
tretë do të janë të zgjedhur nëse lista e tyre mbledh dyfish apo trefish më shumë vota, respektivisht.  

5  Shih Opinioni i përbashkët i OSCE/ODIHR dhe Komisionin e Venecisë për Kodin Zgjedhor të Ish-Repuplikës 
Jugosllave të Maqedonisë, Opinioni Nr. ELE-MKD/292/2016. 

6  17 zyre tjera shtesë kanë funksionuar deri më 11 nëntor zakonisht për regjistrim të votuesëve.  temporary offices 
operated until 11 November mainly on voter registration. 

http://www.osce.org/odihr/elections/fyrom/275336?download=true


Misioni për Vëzhgimin e Zgjedhjeve OSBE/ODIHR-it             4 
Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë Zgjedhjet e parakohshme parlamentare 11 dhjetor 2016 
Raporti i përkohshëm (3 – 21 nëntor 2016)  

 
KKZ-të janë të përbëra nga pesë anëtërë që janë rastësisht të zgjedhur nga të punësuarit në 
administratën shtetërore dhe komunale. Edhe pse shumica e KKZ-ve janë operacionale dhe përgaditjet 
për zgjedhjet janë në rrjedhi, disave prej tyre ju mungojnë objekte dhe pajisje adekuate.7 KZ-të janë të 
përbëra nga pesë anëtarë – tre punëtorë publik rastësisht të zgjedhur dhe nga dy të përcaktuar nga 
partitë kryesore në qeverisje dhe opozitare.  
 
Kodi Zgjedhor siguron përfaqësim të barabartë të grupeve etnike dhe gjinore në trupat administrative 
zgjedhore. Duket se këto kërkesa janë të plotësuara në KKZ-të dhe KZ-të.8 Dy nga nëntë anëtarët e 
KSHZ-së janë gra dhe tre janë Shqiptarë etnik.  
  
Seancat zyrtare të KSHZ-së ishin të hapura për vëzhguesit dhe mediat. Megjithatë, KSHZ-ja poashtu 
takoheshte në seanca të mbyllura, ku u mbajtën biseda substanciale për qështje të cilat duheshte të 
merren vendime në seanca publike. Vendimet e KSHZ-së zakonisht miratoheshin me njëzëshmëri, 
edhe pse anëtarët shpesh here kyqeshin në debate të gjata procedurale.9 Vendimet ishin të publikuara 
në internet faqen zyrtare të KSHZ-së në kohë. Kërkesës që shënimet nga seancat e KSHZ-së të 
publikohen Brenda 48 orëve nuk iu përmbajtën në mënyrë konzistente.10 
 
KSHZ-ja përgaditi doracaqe trajnimi për KKZ-të dhe KZ-të. KKZ-të ishin të trajnuar në qershor dhe në 
korrik, kurse raundi i dytë i trajnimeve po ndodh tani. Trajnimet të vëzhguara nga OSCE/ODIHR ishin 
pozitivisht të notuara nga pjesëmarrësit dhe shoqërisë civile.  
 
VI. REGJISTRIMI I VOTUESËVE 
 
Qytetarët të moshës 18 vjeçare deri në ditën e zgjedhjeve kanë të drejtë vote, përveç në rastet të 
privuara nga mundisitë e tyre ligjore me vendim gjyqësor. Regjistrimi i votuesëve është pasiv, me 
përjashtim të votuesëve që përkohësisht jetojnë jashtë vendit dhe të cilit duhet të regjistrohen vet. E 
drejta e votimit ju jipet personave me adresë të regjistruar në shtetin dhe që posedojnë letërnjoftim ose 
pasaport valid. KSHZ-ja ka përgjegjësi për të mirëmbajtur Listën e votuesve duke u bazuar në të dhënat 
të marra nga ekstratet civile dhe të populates.11 1,784,524 votues janë të regjistruar për këto zgjedhje 
prej dates 18 nëntor 2016, duke përfshirë edhe 20,629 votues jashtë vendit. 
 
Mosbesimi afatgjatë në saktësinë e Listës të votuesëve vazhdoi nga zgjedhjet e mëparme, me akuza për 
hyrje të ndryshme joligjore. KSHZ-ja ishte e detyruar që të revidojë Listën e votusëve me kontrollim të 
kryqëzuar ndaj bazave të të dhënave nga 11 institucione shtetërore, që ishte e përcjellur me kontrollime 
në terren të cilat ishin të vëzhguara nga katër partitë kryesore politike. Më 26 prill, KSHZ-ja raportoi 
44,308 votues të identifikuar si të jetonin në adresa me më shumë se 20 votues të regjistruar ose ku janë 
vërejtur votues me më shumë se 6 mbiemra. Pas kontrollimeve të bëra në terren, nga 39,502 votues me 
“regjistrim diskutabil” u kërkua që të riregjistrohen.12 Më 13 nëntor, KSHZ-ja vendosi që të shlyjë 
                                                 
 
7  Si që u vëzhgua nga OSCE/ODIHR NVZ në Novo Sellë, Orizarë, Kumanovë, Tetovë, Tearcë, Gostivar, Vrapichisht, 

Mavrovë, Jegunoc, Zhelinë, Brvenicë, Bogovijë dhe Kratovë. 
8  Në komunat ku komunitetet etnike përbëjnë së paku 20 përqind të popullsisë, ato duhen të janë të përfaqësuar në 

KKZ-të dhe KZ-të.  
9  Në 2006 Rregullat dhe Procedurat e KSHZ-së nuk rregullojnë organizimin e seancave, dhe sigurojnë vetëm që 

kryetariiKSHZ-së mund të ndërpren bisedën kur ai/ajo vendosin se qështja është mbuluar. 
10  Shënimet e fundit të shpallura më 21 nëntor prej 7 nëntorit. The latest minutes published as of 21 November date 

from 7 November.  
11  Shumica e shënimeve të verifikuara me vendim të KSHZ-së ishin, në fakt, të bëra nga Ministria e Punëve të 

Brendshme (MPB) e cila mbikqyr Regjistrin Civil. 
12  Më 4 gusht, BESA apeloi në Gjyqin Kushtetutor, mospajtimin kushtetutor të nenit 196.b të Kodit Zgjedhoriciliilejon 

KSHZ-së të shlzen votues nga Lista e votuesëve. Gjyqi refuzoi apelatën, mirëpo vendimi ende nuk është publikuar 
në Gazetën Zyrtare. 
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28,341 votues nga Lista që nuk ishin riregjistruar. Edhe përskaj kritikave për procedurat e kontrollimit 
në terren, një numër i bashkëbiseduesve të OSCE/ODIHR dhanë mendim se besimi në Listën e 
votuesëve është ngritur me ate që procesi ka mundësuar një numër të kufizuar të korrigjimeve.  
 
Votuesit mund të kërkojnë regjistrim ose ndryshime në të dhënat në Listën e votuesëve në zyret 
rajonale të KSHZ-së gjatë tërë vitit. Në vitet kur mbahen zgjedhjet, votuesit poashtu mund të 
kontrollojnë të dhënat e tyre por edhe gjatë periudhës të shqyrtimit (këtë vit = kjo ishte prej 28 tetorit 
deri më 11 nëntor). Në dritë të dispozitave, zyret rajonale të KSHZ-së nuk i shpallën Listat e votuesëve 
të shtypura dhe votuesit kishin mundësi që të kontrollojnë të dhënat e tyre vetëm në kompjutorët në 
zyret e KSHZ-se os në internet. Në përgjithësi, 10,274 votues i vizituan zyret e KSHZ-së, mirëpo 
numri i korrigjimeve të kërkuara ishte i ulët.13 KSHZ-ja i informoi votuesit për rezultatet e kërkesave të 
tyre vetëm përmes postës elektronike, si që është e paraparë me ligj. Ato që nuk kishin adresë 
elektronike, nuk ishin të informuar.  
 
Në fund të periudhës për shqyrtim, KSHZ-ja duheshte t’ju sigurojnë kandidatëve në zgjedhe kopje të 
Listave preliminare të votuesëve. E bënë këtë me vonesë prej një-dy ditësh, si rezultat i mospajtimeve 
në lidhje me formatin e të dhënave. Kandidatët zgjedhor mund të kërkojnë korrigjime deri më 23 
nëntor.  
 
KSHZ-ja aprovoi 20,629 nga 21,029 aplikimet për votim jashtë vendit.14 Shumë aplikime ishin të 
dërguara nga adresi elektronik i njejtë. Disa parti politike e informuan OSCE/ODIHR NVZ se ju kanë 
asistuar votuesëve me aplikimet. Aplikimi përmes internetit kërkonte që votuesit të deklarojnë 
përkatësinë etnike, e cila sipas KSHZ-se, është e domosdoshme për shkak të shtypurit të materialeve 
zgjedhore në gjuhat e pakicave.15 Votuesit të cilit nuk u regjistruan do të mund të votojnë në shtet në 
vendvotimet e venqëndrimit të tyre të fundit.  
 
VII. REGJISTRIMI I KANDIDATËVE 
 
Çdo votues mund të jetë kandidat për në parlament, përveç atyre të gjykuar me vendim final nga gjyqi 
me denim prej së paku gjashtë muaj dhe që nuk e kanë kompletuar denimin e tyre. Ligji poashtu 
identifikon një sër pozitash qeveritare ose të lidhura me ato qeveritare të cilat nuk janë në përputhje me 
kandidaturën. 
 
Partitë politike të regjistruara, koalicionet e partive politike, dhe grupet e votuesëve mund të nominojnë 
kandidatë. Nga këto të fundit u kërkua që të sigurojnë 1000 firmosje për mbështetje nga votuesit që 
jetojnë në njësinë respektive. Në linjë me rekomandimet e mëparme të OSCE/ODIHR, për here të pare, 
një votues mund të firmos mbështetje të më shumë se një listë të kandidatëve; megjithate firmosjet 
gjithsesi janë të domosdoshme të mbledhen në presence të punësuarit në KSHZ-së në zyren rajonale të 
KSHZ-së.  
 
Regjistrimi i kandidatëve në përgjithësi ishte një gjë inkluzive. Deri në fund të afatit më 11 nëntor, 
KSHZ-ja regjistroi 6 parti politike dhe 5 koalicione me gjithsejt 1,092 kandidatë në 58  

                                                 
 
13  Kishte 176 ndryshime të të dhënave, 88 për shtesa në listë dhe 71 për shlyerje për shkak të adresave të gabimshme 

ose vdekjes. 
14  Sipas KSHZ-së, 76,721 qytetarë janë të regjistruar që jetojnë jashtë vendit në kohë të këtij raporti.  
15  Materialet Zgjedhore, duke përfshirë edhe vletëvotat, duhet poashtu të jenë gjashtë gjuhët e pakicave zyrtarisht të 

pranuara. Në njësitë ku së paku 20 përqind e populates flet një prej këtyre gjuhëve, listat e kandidatëve mundet 
poshtu të dorëzohen në njërën prej atyre gjuhëve. 
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lista.16 Në linjë me kuotimin e ngritur për rritjen e participimit të grave, 41 përqind nga kandidatët janë 
gra, mirëpo vetëm katër gra janë në maje të listave.17 
 
VIII. FUSHATA DHE FINANCIMI I FUSHATËS 
 
Periudha zyrtare për fushatë filloi më 21 nëntor dhe do të kryhet 24 orë para zgjedhjeve. Megjithatë, 
shumica e partive politike filluan me mobilizimin e votusëve para kësaj kohe, duke organizuar 
evenimente dhe duke formuar selipër fushatat. Partitë e informuan OSCE/ODIHR NVZ se takimet e 
nivelit të ulët dhe afrimet derë-më-derë do të janë metodat principale për afrim tek votuesit gjatë 
fushtaës zgjedhore. Mesazhet kryesore të fushatës kanë të bëjnë me ekonominë, punësimet, gjyqësorin 
dhe migrimin e rinisë. 
 
Atmosfera parazgjedhore ishte kryesisht e qetë, edhe pse u regjistruan disa incidente të dhunshme.18 
Kishte një numër akuzash të pambështetura për shtypje mbi të punësuarit në administratë për të 
mbështetur partitë politike specifike, siç u raportua në OSCE/ODIHR NVZ.19  
 
Nga kandidatët në zgjedhjet kërkohet që të regjistrojnë numrin unik të TVSH-së dhe të hapin llogari 
bankare të dedikuar për qëllime të financimit të fushatës. Individuelët mund të bëjnë donacione deri më 
EUR 3,000, kurse entitetet ligjore mund të bëjnë donacione deri më EUR 30,000. Donacionet nga jasht 
vendi ose ato anonime dhe ato në prone shtetërore, fetare dhe organizata për ndima, janë të ndaluara. 
Kandidatët mund të shpenzojnë maksimum EUR 1.8 për votues të regjistruar në njësi. Çdo listë do të 
rimbursohet me EUR 0,25 për çdo vote të fituar, ma ate që duhet të fitohen së paku 1,5 përqind prej 
votave të hedhura në njësi.  
 
Mbikqyrja e financimit të fushatës zakonisht bëhet nga Buroja Shtetërore për Auditim. Kandidatët 
duhet të dorëzojnë dy raporte të përkohshme dhe një raport final në KSHZ, në Buronë Shtetërore për 
Auditim dhe Komisionin Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit. Gjitha raportet do të publikohen në 
internet faqen e secilit institucion.  
 
IX. MEDIAT  
 
Skena e mediave përfshin më se 130 radio dhe TV kanale që operojnë në treg relativisht të vogël me 
njësi mediale të ndara sipas linjës politike apo etnike. Televizioni është media më e rëndësishme dhe 
burim i informacionove për rreth 75 përqind të populates.20 Shumë nga bashkëbiseduesit e 
OSCE/ODIHR NVZ shprehën brengosje për emituesit dominant privat për mbështetjen e 
këndvështrimeve të qeverisë, e cila ka prezencë të fuqishme në tregun e reklamimit. Vetë-cenzurimi që 
                                                 
 
16  KoalicioniiVMRO-DPMNE-së 'Për Maqedoni më të mirë' përfshin 25 parti, kurse koalicioniiudhëhequr nga LSDM 

përfshin 15 parti. Koalicionet tjera janë Aleanca për Shqipëtarët (PDSH - Lëvizja për Reforma, Uniteti dhe RDK), 
Koalicioni për Ndryshime dhe Drejtësi (Unioni Demokratik, FRODEM, MORO – Partia e Punëtorëve, dhe DEMOS) 
dhe VMRO-Koalicioni për Maqedoninë (VMRO-PP, Të Bashkuar për Maqedoninë dhe Krenaria). Gjashtë partitë e 
regjistruara janë BDI, PDSH, BESA, Levica, Partia për Prosperitet Demokratik (PPD) dhe Partia Liberale (LP). Më 
shumë se gjysma e deputetëve të tanishëm nuk do të marrin pjesë në këto zgjedhje. 

17  Kjo paraqet rritje të kuotës për 10 përqind nga zgjedhjet në vitin 2014. Çdo kandidatitretë dheidhjetë duhet të jetë 
nga gjinia më pak e përfaqësuar.  

18  Më 13 nëntor, vetura e liderit të BDI-së ishe gjuajtur me gurrë nga një grup të banorëve local nga Kumanova; më 7 
nëntor, dritaret e zyres së re të LSDM-së në Haraçinë për fushata ishin të thyera, si edhe ato të VMRO-DPMNE-së 
në Kavadar më 18 nëntor; më 9 nëntor, vetura e kryetarit të degës të GROM në Strumicë ishte djegur. 

19  Supozohet se të punësuarit në administrate në Manastir kanë qënë të kërcënuar me humbje të vendit të punës nëse 
nuk do të votonin për BDI; në Ohër, evalvimet e punës për të punësuarit në administrate janë të caktuara për një ditë 
pas zgjedhjeve – jasht ciklit të rregullt, që nga të punësuarit është konsideruar si shtypje nga VMRO-DPMNE; prej të 
punësuarve publik në Strumicë është kërkuar që të janë present gjatë produkcionit të videos për fushatë të LSDM-së.  

20  Sipas analizës të bërë nga agjensioni “Market Vision” në favor të Agjencisë për Shërbime Audio dhe Audiovizuale 
Mediale (AVMS) në 2015. 
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rezulton nga shtypja politike mbi mediat, së bashku me gjuhën nxitëse nga disa gazetarë dhe sulmet 
verbale mbi gazetarë (posaçerisht nga zyrtarë të qeverisë) ishin mes brengave tjera që u ngritën para 
OSCE/ODIHR NVZ.  
 
Kodi Zgjedhor qeveris me mbulimin medial të zgjedhjeve. Ndryshime të dukshme në vitin 2015 
adresuan reklamimin e financuar nga qeveria dhe mbulimin e zyrtarëve shtetëror duke favorizuar 
partitë politike gjatë zgjedhjeve. Ligji kërkon mbulim të balancuar dhe të barabartë gjatë periudhës 
zyrtare të zgjedhjeve dhe i obligon mediat emituese si dhe internet portalet të punojnë në mënyrë të 
ndershme dhe tëpaanëshme nëse do t’i mbulojnë zgjedhjet. Nga emituesi publik, Radio-Televizioni 
Maqedonas (MRT), gjithashtu kërkohet të sigurojë qasje në kohë të lire dhe të organizojë debata. 
Reklamimi politik është i lejuar vetëm në mediat private. Partitë parlamentale kanë të drejtë për një sasi 
më të madhe për mbulim në lajme, kohë në mediat dhe reklamim të paguar në krahasim me kandidatët 
tjerë.  
 
Reformat mediale të ndjeshme të parapara me marrëveshjen e Përzhino-së duhet të pajtohen edhe më 
tej. Ndryshimet në Kodin Zgjedhor nga viti 2016 lidhur mediave janë të zbatueshme vetëm për 
zgjedhjet e tanishme. Kryeredaktori i MRT-së u caktua nga opozita 100 ditë para këtyre zgjedhjeve. 
Roli mbikqyrës i Agjencisë për Shërbime Audio dhe Audiovizuele Mediale, që është trupi rregullatorë 
për mediat emituese dhe mbulimin medial të zgjedhjeve, u zëvendësua me Komision të Përkohshëm. 
Trupi prej pesë anëtarëve përfshin të nominuar nga katër partitë kryesore politike, kurse i pesti është i 
zgjedhur nga katër anëtarët, dhe vlerëson mbulimin medial duke u bazuar në monitorimin e raporteve 
të rregullta për mediat të përgaditura nga AVMS-ja. Prej 21 nëntorit, Komisioni vendosi për një numër 
të rasteve të mbulimit të anshëm, marketim të fshehur nga zyrtarët qeveritar dhe reklamim nga qeveria. 
Duke u bazuar në rekomandimet e saja, AVMS dha gjashtë paralajmërime në katër stacione. Ajo 
poashtu dorëzoi tetë iniciativa për proçese të keqëbërjes në gjyqin themelor për televizionin Alfa, Nova 
dhe Sitel. Deri tani gjyqi arriti vendim në një rast, ate të Nova-së, duke e shkarkuar.  
 
Më 7-të nëntor, OSCE/ODIHR NVZ filloi monitorimin cilësor dhe kuantitativ të mediave për tetë 
kanele televizive dhe të pesë gazetave ditore.21 
 
X. ANKESAT DHE PADITË 
 
KSHZ-ja merret me shumicën e kontesteve civile dhe administrative që kanë të bëjnë me zgjedhjet, 
kurse Buroja Shtetërore për Auditim si dhe Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit 
merren me ankesat që kanë të bëjnë me financimin e fushatave dhe keqpërdorimin e burimeve 
administrative, respektivisht. Vendimet e tyre mund të apelohen në Gjykatën Administrative. Gjyqi 
Themelor merret me vepra të shkeljes zgjedhore për shkak të natyres penale. 
 
Partia Social Demokratike e Maqedonisë dhe Lëvizja Qytetare për Maqedoninë apeluan para Gjyqit 
Administrativ për vendimin e KSHZ-së që t’i refuzon Listat e kandidatëve që ato i parashtruan. Gjyqi i 
shqyrtoi këto raste në një sencë të mbyllur, dhe i refuzoi të gjitha ankesat si të pa bazë.22 Të gjitha 
vendimet ishin të publikuara në internet faqen e gjyqit.  
 

                                                 
 
21  Prime time programet të emituara nga TV kanalet publike MRT-1 dhe MRT-2 dhe televizionet private Sitel, Kanal 5, 

Alfa, Telma dhe Alsat–M (mes 18:00 dhe 24:00) si dhe programet kryesore të lajmeve të Vesti 24 (emitim në 20:00) 
vëzhgohen çdo ditë së bashku me gazetat ditore: Dnevnik, Koha, Lajm, Sloboden Pecat and Vest. 

22  Sipas Kushtetutës, sesione gjyqësore dhe kalimiivendimeve janë publike. Publiku mundet të jetëimënjanuar vetëm në 
marrjen me qështje zgjedhore të përcaktuara me ligj. Kodi Zgjedhor siguron parimet e sesioneve publike kur bëhet 
fjalë për qështje zgjedhore të KSHZ-së dhe Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Më tutje, Ligji për 
Gjyqet deklaron se proçeset para gjyqeve duhet të bazohen mbi parimet e publikitetit dhe transparencës. 
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KSHZ-ja adoptoi një Libër të Rregullave procedurale për marrjen me ankesa dhe apelime. U zhvillua 
një sistem elektronik për menaxhim të rasteve dhe ankesave, sipas kërkesave nga Kodi Zgjedhor, 
mirëpo ai duhet të testohet gjatë zgjedhjeve në vijim. Deri tani KSHZ-ja ka pranuar disa ankesa. 
 
XI. PJESËMARRJA E PAKICAVE KOMBËTARE 
 
Relacionet ndëretnike mbesin një faktor politik i rëndësishëm, dhe partitë politike zakonisht drejtohen 
kah komunitetet e tyre. Partitë që reprezantojnë pakicat kombëtare jasht atyre Shqipëtare shprehën 
pakënaqësi para OSCE/ODIHR NVZ për të qenit të mënjanuar nga procesi politik që drejtoi në 
përcaktimin e zgjedhjeve më 11 dhjetor. Ata poashtu ngritën zërin për brengosjen se sistemi zgjedhor 
nuk ofron mekanizma për promovimin e participimit të pakicave kombëtare, si që janë rezervimi apo 
garantimi i vendeve në parlament, që nga ana tjetër po i nxiton në koalicione të përbashkëta të 
udhëhequra nga partitë që përfaqësojnë komunitete më të mëdha. Disa prej brengave u treguan para 
OSCE/ODIHR NVZ-së deri në pikën ku Listat e Votuesëve “të diskutueshëm”, si dhe nevoja për 
riregjistrim, nuk është reklamuar në mënyrë adekuate për të qasur në të gjitha komunitetet. 
 
Koalicionet e LSDM dhe VMRO-DPMNE në listat e tyre kanë përfshirë përfaqësues nga pothuajse 
gjitha komunitetet më të vogla, e disa në pozita dukshëm fituese. LSDM-ja shpalli qëllimin e tyre të 
këkojnë vota nga komuniteti Shqipëtar. Kontesti zgjedhor është më kompetitiv në komunitetin etnik të 
Shqipëtarëve, me koalicionin Aleanca për Shqipëtarët dhe Besa duke sgiduar pozitën dominante të 
BDI-së. Edhe pëskaj moskuptimeve në fillim, shumica e liderëve të partive të ndryshme që 
përfaqësojnë komunitetin e Romëve, vendosën që të hyjnë në zgjedhje në koalicion me VMRO-
DPMNE.  
 
XII. VËZHGUESIT QYTETARË DHE NDËRKOMBËTARË 
 
Kodi Zgjedhor përcakton vëzhgime të zgjedhjeve nga vëzhgues ndërkombëtarë, si dhe nga vëzhgues 
qytetarë. Dy organizata eminente qytetare do të vëzhgojnë këto zgjedhje: MOST ka 80 vëzhgues 
afatgjatë dhe ka qëllim që të vendosë rreth 3,300 vëzhgues afatshkurtë, dhe planifikon të bëje tabelim 
parallel të votave; CIVIL ka 35 vëzhgues afatgjatë, 10 ekipa mobile dhe ka qëllim të vendosë rreth 300 
vëzhgues afatshkurtë.  
 
XIII. AKTIVITETET E MISIONIT  
 
OSCE/ODIHR NVZ filloi punën e saj në Shkup më 3 nëntor. Shefi i Misionit u takua me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, KZSH-në, dhe përfaqësues të partive politike, mediat, organizata të shoqërisë 
civile, Misionin e OSBE-së në Shkup dhe me komunitetin ndërkombëtar.23 NVZ-ja krijoi kontakte me 
pjesëmarrësit në zgjedhjet në çdo nivel. Asambleja Parlamentare e OSBE-së (AP OSBE) dhe 
Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës (APKE) kanë për qëllim të dërgojnë delegacione për 
vëzhgim në ditën e zgjedhjeve.  
 

Versioni në gjuhën anglishte i këtij Raporti është dokumenti i vetëm zyrtar.  
Përkthim jozyrtar është i siguruar në gjuhën maqedonase dhe shqipe. 

. 

                                                 
 
23 OSCE/ODIHR NVZ dhe Misioni i OSBE-së funksionojnë vetmas nën mandatet e tyre përkatëse. 

http://www.osce.org/odihr/elections/fyrom/204446
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