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HYRJE NË ZGJEDHJET E GJASHTA PRESIDENCIALE NË
REPUBLIKËN E MAQEDONISË
Më 21 prill 2019 do të mbahen zgjedhjet e gjashtë të rregullta presidenciale në
Republikën e Maqedonisë. Për Presidentin e Republikës së Maqedonisë do të
konkurrojnë tre kandidatë: Kandidati i pavarur i mbështetur nga BESA dhe Aleanca
për Shqiptarët Blerim Reka, Gordana Siljanovska - Davkova e mbështetur nga
partia opozitare Organizata e Brendshme Revolucionare Maqedonase - Partia
Demokratike për Unitet Kombëtar Maqedonas (VMRO-DPMNE) dhe koalicioni “Për
Maqedoni më të mirë” e udhëhequr nga kjo parti, Stevo Pendarovski mbështetur
nga Lidhja Socialdemokratike e Maqedonisë (SDSM), Bashkimit Demokratik për
integrim (BDI) dhe 29 partive të tjera politike.
Zgjedhjet u shpallën më 8 shkurt, 2019, kur Presidenti i Parlamentit, Talat Xhaferi,
në përputhje me obligimet kushtetuese dhe ligjore, e nënshkroi vendimin për
zgjedhjet presidenciale. Sipas vendimit, parashikohet që zgjedhjet të mbahen më
21 prill, dhe kështu rrethi i dytë i mundshëm do të mbahet dy javë më vonë - më 5
maj.1 Votimi jashtë vendit, i cili mbahet në zyrat diplomatike dhe konsullore (ZDK)
është siguruar për një ditë më parë, më 20 prill, në varësi të zonës së kohës në
vendin në fjalë. Më 20 prill votojnë edhe njerëzit e sëmurë dhe të pafuqishëm në
shtëpitë e tyre, personat që vuajnë dënimin me burg ose janë ndaluar në burgje,
personat që kanë qenë të ndaluar në vendet ku ata shërbejnë paraburgimit dhe
brenda personat e zhvendosur që votojnë në shtëpitë kolektive ose qendrat e
pritjes. Në rastin e një rrethi të dytë, këto kategori zgjedhësish gjithashtu votojnë
një ditë përpara zgjedhjeve.
Procedura për mbledhjen e nënshkrimeve për kandidatët kandidat për president
ka filluar më 23 shkurt dhe mbyllet më 9 mars. Gjithsejt tetë pretendentë për
kandidat presidencial filluan procesin e mbledhjes së firmave, tre nga ata kanë
mbledhur me sukses numrin e nevojshëm të nënshkrimeve. Pretendentët e tjerë
(Dimçe Petrovski, Filip Petrovski, Josif Mirçevski, Gospodin Poposki) nuk arritën të
mbledhin nënshkrimet e nevojshme,2 ndërsa një kandidat (Deputeti Amdi Bajram,
kryetar i Lidhjes të Romëve të Maqedonisë) e ka braktisur garën. Filip Petrovski
fillimisht ishte pretendent për kandidatin presidencial të mbështetur nga VMRO1

2

Vendim për shpalljen e zgjedhjeve për Presidentin e Republikës së Maqedonisë nr. 09-1071 / 1, 08
shkurt 2019 Shkup. Qasja në: https://drive.google.com/file/d/1WHSuEttgccx_oUv_HurGIBDsiWaktzyq/view (vizita e fundit: 11 mars 2019)
Kandidati presidencial duhet të propozohet nga të paktën 10 000 votues (përmes mbledhjes së
nënshkrimeve) ose nga 30 deputetë.
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DPMNE, por në konventën e partisë humbi për profesoresha Gordana Siljanovska
- Davkova. Filip Petrovski ka akuzuar Komisionin Shtetëror Zgjedhor (KSHZ ) për
manipulim të procedurës për mbledhje të nënshkrimeve ku, sipas tij, qytetarëve
u janë dhënë lista të pavlefshme për nënshkrim me qëllim që listat e vlefshme
të mbeten të zbrazëta. KSHZ i mohoi akuzat e tilla.3 Nga të gjitha pretendentët
këtë procedurë kanë përfunduar me sukses tre kandidatë Blerim Reka, Gordana
Siljanovska - Davkova dhe Stevo Pendarovski.
Blerim Reka e shpalli kandidaturën e tij për president nëpërmjet rrjeteve sociale
më 28 shkurt 2019. Më 5 mars 2019, në selinë elektorale është kumtuar se Blerim
Reka ka mbledhur numrin e nevojshëm të nënshkrimeve, pra për më pak se 15 orë
ka mbledhur më shumë se 11.000 nënshkrime. Për këtë ai e falënderoi Aleancën
e Shqiptarëve dhe Besën si parti politike që e ndihmuan atë për të mbledhur
nënshkrimet e nevojshme.4 Kandidatura e Blerim Rekës ka ardhur si rezultat i
dështimit të një marrëveshjese mes parive opozitare Aleanca e shqiptarëve dhe
Besa me BDI-në pushtet dhe LSDM për kandidat të përbashkët “konsensual” për
president.
Gordana Siljanovska-Davkova, profesoreshë në Fakultetin Juridik, shpalli kandidaturën
e saj pasiqë 27 profesorë kërkuan publikisht që ajo të kandidohet për presidente. Pas
një kohe të caktuar, Siljanovska-Davkova njoftoi se do të kandidojë në konventën
e VMRO-DPMNE. Në kongresi i cili u mbajt më 16 shkurt në Strugë, ajo konkurroi
mes gjithsejt 8 kandidatëve midis tyre deputeti Vllatko Gjorçev, Filip Petrovski, i
cili në këtë Konventë garoi si një kandidat i propozuar nga Komiteti Qendror i
partisë Maqedonia Unike. Në konventë, Gordana Siljanovska-Davkova fitoi me 408
nga 519 vota dhe zyrtarisht u bë kandidati presidencial i VMRO-DPMNE-së. Pas
konventës, më 22 shkurt, Siljanovska-Davkova nisi procedurën e nënshkrimeve,
dhe të nesërmen njoftoi se ajo arriti të mbledhë gjithsej 16,000 nënshkrime.5
Stevo Pendarovski, i cili ishte kandidat i LSDM-së dhe në zgjedhjet e mëparshme
presidenciale në 2014, u bashkua i fundit në garën presidenciale. Kandidatura e tij
u njoftua më 1 mars, 2019, pasi LSDM, BDI dhe 29 parti të tjera politike njoftuan
3

4

5

Kandidati Petrovski e akuzon atë për manipulimin e KSHZ-së, nga KSHZ mohojnë”. TV 24, 30 janar
2019. Qasja në: https://24.mk/details/kandidatot-petrovski-obvinuva-za-manipulacii-vo-dik-a-ottamu-go-demantiraat (vizita e fundit : 12 mars 2019)
“Edhe Blerim Reka është kandidat zyrtar për President të shtetit”, Plusinfo, 05.03.2019. Qasja në:
https:// /plusinfo.mk/и-блерим-река-официјален-кандидат-за-п / (vizita e fundit: 11 mars 2019)
“Siljanovska mblodhi nënshkrimett e nevojshme brenda pak orësh”. MKD.mk, 11 mars 2019. Qasja në:
https://www.mkd.mk/makedonija/politika/siljanovska-za-nekolku-chasa-gi-sobra-potrebnite-10iljadku-potpisi (vizita e fundit: 11 mars 2019)
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se kanë arritur marrëveshje për një kandidat të përbashkët në zgjedhje. Më parë,
Stevo Pendarovski ishte në garë të ngushtë të brendshme të partisë LSDM me
tre ministra të kabinetit aktual, Nikolla Dimitrov, Oliver Spasovski dhe Radmilla
Shekerinska. Kandidatura e Stevo Pendarovskit u formalizua në kongresin e
LSDM-së mbajtur në Shkup më 3 mars, ku ai fitoi mbështetjen unanime të të
gjithë 712 delegatëve. Edhe pse ai ka marrë përkrahje nga një parti politike, Stevo
Pendarovski, njësoj si dhe Blerim Reka dhe Gordana Siljanovska - Davkova mblodhi
edhe nënshkrime për kandidaturën e tij. Me mbylljen e afatit të parashikuar për
nënshkrimin, Pendarovski kishte mbledhur 31.267 nënshkrime.6
Më e pasigurtë ishte zgjedhja e kandidatit të LSDM-së dhe BDI-së, Stevo Pendarovski.
Disa deklarata paraprinë zgjedhjen e tij, si dhe negociatat ndërpartiake midis
SDSM dhe BDI. BDI vazhdoi të qëndrojë në pozicionin që ajo zhvilloi për zgjedhjet
e mëparshme presidenciale në 2014 për të ashtuquajturin “president konsensusi”,
që është një president i pranueshëm për të gjitha bashkësitë etnike në Maqedoni,
i cili “do të përfaqësojnë të gjithë qytetarët në Maqedoni”. Pas dështimit fillestar
për t’u dakorduar me LSDM, më 30 janar, BDI njoftoi se në zgjedhjet presidenciale
do të garojë me kandidatin e saj, ndërsa mundësia për të mbështetur një tjetër
kandidat ekziston, por vetëm në qoftë se ata të arrijnë një marrëveshje me palën
tjetër.7
Specifike për këto zgjedhje presidenciale është se të tre kandidatët presidencialë
konfirmuan kandidaturat e tyre duke mbledhur nënshkrime. Zgjedhjet presidenciale
mbahen në atmosferën e një atmosfere të turbullt politike. Ndryshimi i emrit
kushtetues të vendit, ç`ngrirja e proceseve të integrimit euro-atlantik dhe aspekte
ende të pazgjidhura të krizës së mëhershme politike (proceset politike dhe
gjyqësore për incidentet në Kuvend më 27 prill 2017, statusi i Prokurorisë speciale
publike (PSP) proceset e gjykimeve që dolën nga puna e PSP si dhe reformat e
nevojshme për fitimin e datës për bisedimet për anëtarësim në BE në qershor
të këtij viti) ishin tema dominante që trajtohen nga komuniteti politik. Në këtë
kontekst të polarizimit partiak, kandidatët presidencialë kanë theksuar se ata janë
në fakt kandidatë jo-partisë dhe do të jenë të pavarur në punën e tyre, edhe pse
janë mbështetur zyrtarisht nga partitë politike.
6

7

Tabela për nënshkrimet e mbledhura për mbështetjen e listave të kandidatëve për 7 mars 2019.
Komisioni Shtetëror Zgjedhor. Qasja: http://www.sec.mk/tabela-za-sobrani-potpisi-za-poddrshkana-listi-na-kandidat-za-den-07-mart-2019/ (vizita e fundit: 11 mars 2019)
“BDI do të performojë me kandidatin e vet presidencial”, TV 24, 13 mars 2019. Arrihen: https://24.mk/
details/dui-kje-nastapi-so-sopstven-kandidat-na-pretsedatelskite-izbori (e fundit ka vizituar: 13/03/
2019)
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PËRGATITJET PËR ZGJEDHJET PRESIDENCIALE
Më 8 mars, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (KSHZ)8 miratoi Afatin kohor për
zhvillimin e veprimtarive zgjedhore për mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale.9 KSHZ
në vazhdimësi i plotëson anëtarët e Komisioneve Komunal të Zgjedhjeve (KKZ)
për të zëvendësuar ata që kishin mandat të pushuar ose kërkesave për shkarkim,
por jo më vonë se 21 shkurt. Sipas orarit, Komisioni Komunal i Zgjedhjeve (KKZ)
do të formojë Këshillin Zgjedhor (KZ) me 24 shkurt 2019, dhe deri në atë afat KSHZ
duhet të krijojë dhe misionet e KZ-ve në misionet diplomatike dhe konsullore.
Shikimi publik i listave të zgjedhësve në zyrat rajonale, në faqen e internetit të
KSHZ-së http://izbirackispisok.gov.mk/ si dhe në misionet diplomatike dhe
konsullore jashtë vendit (votimi) është hapur në periudhën prej 23 shkurt deri
më 14 mars 2019. Ata qytetarë që gjatë kësaj periudhe përcaktojnë se nuk janë
në listën e Votuesve dhe që plotësojnë kushtet për të drejtën e votimit, mund të
kërkojnë të regjistrohen. Në periudhën nga shpallja e zgjedhjeve deri në mbylljen
e shikimit publik, zgjedhësit qytetarë të Maqedonisë të cilët jetojnë jashtë vendit
dhe të cilët kualifikohen për votim jashtë vendit mund të aplikojnë për të realizuar
këtë të drejtë.
Sipas afateve ligjore dhe në përputhje me orarin e KSHZ për zbatimin e zgjedhjeve
presidenciale në vitin 2019, fushata zgjedhore për këto zgjedhje zgjat nga 1 prilli
deri më 19 prill, 2019.
Sipas orarit, raportet financiare (me specifikimin e kostos së të ardhurave dhe
shpenzimeve në llogarinë bankare) organizatorët e fushatës zgjedhore duhet ti
dorëzojnë deri në KSHZ, Zyrën Shtetërore për Auditim (ZSHA) dhe Komisionin
Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (KSHPK)10 deri në afatet e mëposhtme:

8

9

10

•

më 11 prill të ardhurat dhe shpenzimet për 10 ditët e para të fushatës;

•

më 20 prill të hyrat dhe shpenzimet e fushatës në rrethin e parë, nëse nuk
ka rreth të dytë të votimit më 4 maj, ose nëse ka rreth të dytë, të ardhurat
dhe shpenzimet e pjesës së dytë të fushatës zgjedhore;

Për më shumë informacion rreth organeve zgjedhore, shih Kapitullin 3 - Sistemi Zgjedhor i Zgjedhjeve Presidenciale i Maqedonisë, seksioni Organet Zgjedhore.
Organizatori për zbatimin e veprimeve zgjedhore për zbatimin e zgjedhjeve presidenciale të Republikës së Maqedonisë, në dispozicion në http://www.sec.mk/rokovnik-izbori-2019/е
KSHZ-ja, ЕSHA-ja dhe KSHPK-ja janë të detyruara të publikojnë raportet në faqet e tyre. Partitë politike që paraqesin raportet kanë të njëjtin obligim.

10

•

Raporti i përgjithshëm financiar paraqitet jomë vonë se 30 ditë pas mbylljes
së llogarisë bankare11 dhe dorëzohen deri te KSHZ, ZSHA, KSHPK dhe në
Kuvend.

Gjithashtu, transmetuesit, mediat e shkruara dhe mediat elektronike (portalet e
internetit) janë të detyruar të dërgojnë raporte në Ministrinë e Financave (MF),
KSHZ, ZSHA dhe KSHPK për hapësirën reklamuese të përdorur nga secili prej
pjesëmarrësve në fushatën zgjedhore, deri më 4 maj, nëse nuk mbahet rrethi i
dytë, dhe jo më vonë se 18 maj, nëse zhvillohet rrethi i dytë i votimit.12
Nga ana tjetër, më 12 mars filloi periudha e parashikuar në nenin 8-a të Kodit
Zgjedhor sipas të cilit nuk mund të mbahen ngjarje publike për të shënuar fillimin
e ndërtimit ose të përdorimit të një objekti apo infrastrukture të financuar nga
buxheti, fondet publike, dhe fondet e ndërmarrjeve publike me kapital shtetëror.
Sipas orarit, kërkesat për vëzhgimin e zgjedhjeve nga vëzhgues vendas dhe të huaj
mund të dorëzohen në periudhën mes 8 shkurt dhe 10 prill, 2019.
Paralelisht me zgjedhjet presidenciale, më 21 prill 2019 do të mbahen zgjedhjet e
parakohshme për kryetar të komunave të Ohrit, Dibrës dhe Novo Sellës.

11

12

Llogaritë e transaksionit mbyllen brenda tre muajve nga data e publikimit të rezultateve përfundimtare.
Ibid.
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NDRYSHIMET E FUNDIT PËR LEGJISLACIONIN ZGJEDHOR
Në periudhën e kaluar, janë bërë disa ndryshime lidhur me dispozitat e Kodit
Zgjedhor të Republikës së Maqedonisë. Ndryshimet kanë të bëjnë me organet
shtetërore zgjedhore, financimin e fushatave politike, pjesëmarrësit në fushatë, si
dhe dispozitat ligjore të shërbimeve mediale audio-vizuale.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE
Në maj 2018, parlamenti miratoi 80 ndryshime në Kodin Zgjedhor. Ndryshimet
janë mbështetur nga qeveria dhe opozita, dhe u ndryshuan më shumë nene të
kodit zgjedhor që rregullon punën e Komisionit Shtetëror Zgjedhor (KSHZ). Me
plotësimet në nenin 26, KSHZ tani ka shtatë me përbërje të përcaktuar: Kryetari,
Nënkryetari dhe pesë anëtarët e komisionit. Mandati i Komisionit fillon nga dita e
zgjedhjeve, dhe zgjat deri në zgjedhjen e anëtarëve të mëposhtme të KSHZ-së, por
nuk mund të kalojë më shumë se dy vjet.
Kushtet që duhet të përmbushen nga anëtarët e KSHZ-së janë të përshkruara me
ndryshimet në nenin 27 të Kodit Zgjedhor. Me ndryshimet e fundit në këto pozita
mund të zgjidhet një qytetar i Republikës së Maqedonisë (RM) me vendbanim
të përhershëm në vend, që ka një diplomë universitare me të paktën tetë vjet
përvojë dhe nuk është anëtar i një partie politike. Kuvendi publikon njoftimin për
zgjedhjen e presidentit, nënkryetarit dhe anëtarët e KSHZ-në «Gazetën Zyrtare të
RM» dhe në shtypin e përditshëm. Njoftimi zgjat tetë ditë nga data e publikimit
në Gazetën Zyrtare.
Procedura për zgjedhjen e anëtarëve përgatitet dhe zbatohet nga Komisioni për
çështje të zgjedhjeve dhe emërimeve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë.
Ky komision përgatit një projekt-listë të kandidatëve dhe e paraqet atë në Kuvend.
Nga kandidatët në listë, opozita propozon një president dhe dy anëtarë, ndërsa
partitë në pushtet propozojnë një zëvendës-president dhe tre anëtarë. Të gjithë
anëtarët zgjidhen me shumicë prej dy të tretave të numrit të përgjithshëm të
deputetëve.
Ndryshime janë bërë edhe në nenin 28 të Kodit Zgjedhor lidhur me kushtet për
ndërprerjen e funksionit të anëtarëve të KSHZ. Me ndryshimet e fundit, përfundimi
mund të ndodhë:
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•
•
•
•
•
•

Me forcën e ligjit;
Me kërkesën e tyre;
Për shkak të ushtrimit joprofesional dhe joetik të funksionit;
Për shkak të plotësimit të kërkesave të pensionit të moshës të përcaktuara
me ligj;
Për shkak të vdekjes; dhe
Nëse dënohet me një dënim përfundimtar prej më shumë se gjashtë muaj.

KSHZ-ja me dy të tretat e numrit të përgjithshëm të anëtarëve mund t’i propozojë
Komisionit për zgjedhjen dhe emërimin, shkarkimin e një anëtari për shkak të
sjelljes joprofesionale dhe joetike në detyrë.
Lidhur me KSHZ-në, ka edhe një ndryshim në nenin 29 lidhur me afatin e fundit për
propozimin e anëtarëve të këtij organi. Sipas këtij neni, krytari i Kuvendit i informon
partitë politike që brenda tri ditësh duhet të dorëzojnë propozimet e tyre për
kryetar dhe dy anëtarë (për opozitën), respektivisht zëvendës-president dhe tre
anëtarë të KSHZ-së (partive në pushtet). Nëse opozita dhe partitë në pushtet nuk
e shfrytëzojnë të drejtën për propozimin e kandidatit, në atë rast, kandidatët do të
emërohen nga Komisioni për çështjet e zgjedhjeve dhe emërimeve të Kuvendit”.13

FINANCIMI I PARTIVE POLITIKE
Në korrik të vitit 2018, në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë janë bërë
ndryshimet e fundit në lidhje me financimin e partive politike. Në ligjin për financimin
e partive politike janë bërë ndryshime në disa dispozita në lidhje me specifikimin e
pronës dhe financimin e partive politike (pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme),
shuma e totalit të aktiveve për financimin vjetor të partive politike në shumën prej
0.15% të buxhetit, burimet private të financimit, shuma e donacioneve individuale
nuk duhet të tejkalojë shumën e 60 pagave mujore si donacione nga persona
juridikë dhe 30 paga neto mujore nëse donacionet vijnë nga persona fizikë. Nga
fondet për financimin e partive politike të siguruara nga Buxheti i Republikës
së Maqedonisë, 30% janë të shpërndarë në mënyrë të barabartë për të gjitha
partitë politike që kanë fituar së paku 1% të numrit të përgjithshëm të votave nga
zgjedhjet e fundit parlamentare apo lokale. Ndërsa 70% e fondeve të akorduara

13
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për partitë politike në bazë të numrit të anëtarëve të zgjedhur të Parlamentit në
zgjedhjet e fundit parlamentare dhe numri i këshilltarëve të zgjedhur në zgjedhjet
e fundit lokale.
Në pjesën për kontrollin e financimit të partive politike të ndryshuara gjithashtu
është plotësuar neni 26 i ligjit me disa paragrafë, ku theksohet mundësia që
partitë politike kanë vetëm një llogari bankare, dhe në rastin e financimit nga
ana e sigurimit të fondeve nga një kredi nga bankat komerciale, përveç llogarisë
kryesore bankare të partisë, mund të kenë një llogari të veçantë bankare për
fondet e partisë të siguruara nëpërmjet një kredie. Gjithashtu, partia politike
ka të drejtën të transferojë fonde në mes të llogarive të saja, ndërsa qendrat
hulumtuese-analitike të partisë (QHAP) kanë një llogari të veçantë. Fondet nga
Buxheti i Republikës së Maqedonisë në shumën prej 280,000 Euro në ekuivalent
denarë janë parashikuar gjithashtu për financimin vjetor të ANP-ve, të cilat
formohen sipas ligjit, si pjesë e organizimit të brendshëm të partisë.14
Gjithashtu, ndryshimet e fundit në ligj krijuan një obligim për të paraqitur një
raport financiar mbi performancën materiale dhe financiare të partisë, që përfshin
operacionet financiare të llogarisë, përkatësisht llogaritë e partisë politike.
Ndryshimet si pjesë shtesë e raportit financiar njohin artikujt “sponsorizim” dhe
“kredi”. Ndryshimet parashohin që fondet e destinuara për financimin e partive
politike të paguhen në përputhje me mundësitë buxhetore, por jo më vonë se 1
marsi i çdo viti aktual.15
Së bashku me Ligjin për financimin e subjekteve politike, Kodi Zgjedhor i Republikës
së Maqedonisë ka ndryshuar në fushën e mbledhjes së fondeve për financimin e
fushatave politike, ku nenit 71 i shtohet një paragraf i ri (paragrafi 7). Me plotësimin
e këtij paragrafi, partitë politike mund të depozitojnë fonde nga llogaria themelore
e xhiros në llogarinë e transaksionit të hapur për financimin e fushatës zgjedhore.
Gjithashtu, partia politike është e autorizuar të transferojë nga llogaria e transaksionit
për financimin e fushatës në llogarinë bazë të xhiros së partisë.16

14

15

16

Qendrat kërkimore-analitike u krijuan me Ligjin për qendra partiake hulumtuese- politike nga viti
2013. Ata mund të kenë të punësuar së paku dy persona. Ky ligj parashikon se fondet për këto qendra mund të merren nga katër partitë politike me numrin më të madh të deputetëve në Kuvendin e
Republikës së Maqedonisë, të cilët kanë formuar një qendër të tillë (Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë, Ligji për Qendrat kërkimore-partiake, 23/2013 me ndryshime dhe plotësime, 15/2015)
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BULETINET PUBLIKE
Me ndryshimet e fundit në Kodin Zgjedhor të vitit 2018 është paraparë që nga
dita e shpalljes së zgjedhjeve, deri në fillim të fushatës zgjedhore, transmetuesit,
mediat e shtypura dhe mediat elektronike (portalet) nuk mund të transmetojnë
ose publikojnë reklama politike me pagesë, me përjashtim të njoftimeve dhe
kumtesave për mbledhjen e nënshkrimeve për të mbështetur kandidaturën e
një grupi votuesish. Në rastet kur bëhet fjalë për transmetime ose njoftime për
mbledhjen e nënshkrimeve në mbështetje të aplikimeve, kjo bëhet në blloqe të
caktuara të reklamave në kohën e lejuar për reklama në një orë reale. Ndryshime
të tjera të rëndësishme në Kodin Zgjedhor, të mbuluara nga neni 75-f, kanë të
bëjnë me rregullimin e reklamimit politik të mediave elektronike dhe vazhdimin e
kohës së reklamimit. Me plotësimet e këtij neni, gjatë rrethit të parë dhe të dytë të
fushatës zgjedhore, transmetuesit që mbulojnë zgjedhjet mund të transmetojnë
gjithsej nëntë minuta në kohë reale, të destinuara vetëm për reklamat politike të
paguara. Nga këto 9 minuta, katër minuta mund të ndahen për partitë politike në
pushtet, katër minuta për partitë politike të opozitës, dhe një minutë për partitë
politike që nuk janë të përfaqësuara në Parlament.
Plotësime ka edhe në mënyrën e realizimit të obligimeve financiare të shkaktuara
ndaj transmetuesve, mediave elektronike dhe të shtypura dhe mediat elektronike
në lidhje me publikimin e reklamës politike të paguar të partive që marrin pjesë
në fushatën zgjedhore. Ministria e financave ua paguan koston e reklamave
të paguara politike të publikuara transmetuesve, mediave elektronike dhe të
shtypura në bazë në faturës së dorëzuar. Përveç faturës si shtojcë paraqitet dhe
plani i mediave, si dhe raporti për shërbimet të vërtetuara nga transmetuesit,
mediave të shkruar dhe elektronike, si dhe pjesëmarrësve në fushatën zgjedhore.
Në nenin 76-c të kodit zgjedhor janë bërë plotësimet që përcaktojnë mënyrën me
të cilën Agjencia për shërbime audio dhe audiovizuele (ASAAV) dhe KSHZ bëjnë
mbikqyrjen e reklamimit politik gjatë fushatës. ASAAV është e obliguar të ndjekë
prezantimin mediatik dhe shërbimin programor të transmetuesve e shërbimit
ndërsa KSHZ mediat elektronike (portaleve të internetit) dhe mediat e shtypura.17
ASAAV dhe KSHZ janë të obliguara të përgatisin raporte javore për mediat të
cilët kanë obligim që ti përcjellim . Gjatë fushatës zgjedhore, ASAAV dhe KSHZ
17

Edhe pse me ndryshimet në Kodin zgjedhjor nuk përcaktohen saktë se KSHZ mbikëqyr mediat e
shkruara përveç atyre elektronike (portaleve të internetit), KSHZ-ja në praktikë ka mbikëqyrur mediat e shkruara.
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përgatisin raporte ditore dhe i publikojnë ato në faqet e tyre. Në rast të shkeljes
së dispozitave për reklamim, ASAAV dhe KSHZ-ja duhet të fillojë procedurë
kundërvajtëse ndaj transmetuesit / medias elektronike brenda 48 orëve të
identifikimit të shkelje të dispozitave. Në lidhje me këto procedura, gjykata është
e obliguar të vendosë brenda 48 orëve të përcaktuar për ankesë. Metodologjia në
bazë të së cilës bëhet monitorimi i përmbajtjes së mediave sipas këtij ligji duhet të
përcaktohet nga ASAAV.18
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HISTORIKU I ZGJEDHJEVE PRESIDENCIALE NË MAQEDONI
(1991-2014)19
Presidenti i parë i Republikës së pavarur të
Maqedonisë ishte Kiro Gligorov. Ai u zgjodh me
votim të fshehtë në Kuvendin e Maqedonisë, më
27 janar 1991, me 114 vota të deputetëve “PËR”
nga gjithsej 119 deputetë.20 Të gjitha zgjedhjet e
mëvonshme për president u zhvilluan në zgjedhje
të përgjithshme dhe të drejtpërdrejta në të cilat
patën mundësi të marrin pjesë të gjithë qytetarët
me të drejtë vote të regjistruar në Listën e
Zgjedhësve.

Kiro Gligorov,
Presidenti i parë i
RM-së (1991-1999)

Zgjedhjet e para të drejtpërdrejta presidenciale në
Maqedoni u mbajtën më 16 tetor 1994. Në zgjedhje
morën pjesë vetëm dy kandidatë21, kështu që

zgjedhjet u mbajtën vetëm në një rreth zgjedhor
me rivotim në vende të caktuara zgjedhore për
shkak të parregullsive të konstatuara.22 Presidenti i atëhershëm, Kiro Gligorov23,
fitoi 52,55% (715.087 vota) nga votat e numrit të përgjithshëm të zgjedhëseve
të regjistruar në Listën e Zgjedhësve, ndërkaq kundërkandidati i tij, Lubisha
Georgievski fitoi 14,49% (197.109 vota). Në zgjedhje votuan gjithsej 1.053.761
zgjedhës ose 77,44% e zgjedhësve të regjistruar në Listën e Zgjedhësve.24 Njëra
nga specifikat e këtyre zgjedhjeve ishte se, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve anuloi
një numër të madh të fletëvotimeve –130.810 vota u shpallën si të pavlefshme
(12,41% e fletëvotimeve).
19

20

21

22
23

24

Të gjitha fotot janë marrë nga ueb-faqja e Presidentit të Republikës së Maqedonisë: http://www.
president.gov.mk/ (vizita e fundit: 11 shkurt 2014).
Shënime stenografike nga Seanca e Pestë e Kuvendit të Republikës Socialiste të Maqedonisë, e
mbajtur më 27 janar 1991. Shkup, 27 janar 1991. I aksesshëm në: http:// sobranie.mk/WBStorage/
Files/05sed27jan91god.pdf (vizita e fundit: 11 shkurt 2014).
Komisioni Republikan (Shtetëror) i Zgjedhjeve nuk i ka pranuar kandidaturat e: Habit Shaban dhe
Gjorgjija Atanasovski për shkak të mospërmbushjes së kushtit të cekur në nenin 6, paragrafi 1 nga
Ligji i atëhershëm për zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Maqedonisë, “Gazeta Zyrtare e RM”së, nr 20/94. Ligji parashikonte mbështetje për kandidaturë prej më së paku 10 000 zgjedhësve ose
më së paku 30 deputetëve.
Rivotimi u mbajt më 30 tetor po atë vit në 7 njësi zgjedhore, në gjithsej 11 vendvotime.
Kiro Gligorov në këto zgjedhje u propozua për President të Republikës së Maqedonisë nga Lidhja
Socialdemokrate e Maqedonisë (LSDM)
Komisioni Republikan (Shtetëror) i Zgjedhjeve, Raport për zbatimin e zgjedhjes së Presidenti të Republikës së Maqedonisë në vitin 1994. Numër 30-282. 8 nëntor viti 1994.
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Për shkak të zhvillimit të këtillë të ngjarjeve, partia Organizata e Brendshme
Revolucionare Maqedonase – Partia Demokratike e për Unitet Kombëtar Maqedonas
(VMRO-DPMNE), e cila e propozoi Lubisha Georgievskin për president, paraqiti
kundërshtim pranë Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve (KSHZ), me kërkesë që
zgjedhjet të anulohen. Kundërshtimi u refuzua dhe kështu Kiro Gligorov u bë
Presidenti i parë i Republikës së Maqedonisë i zgjedhur në zgjedhje të përgjithshme
dhe të drejtpërdrejta. Kiro Gligorov e ushtroi funksionin shef i shtetit deri më 19
nëntor të vitit 1999.25
Zgjedhjet e dyta me radhë të përgjithshme dhe
të drejtpërdrejta presidenciale u mbajtën në vitin
1999.

Boris Trajkovski,
Presidenti i dytë i
RM-së (1999-2004)

Në zgjedhje morën pjesë gjashtë kandidatë: Boris
Trajkovski (VMRO-DPMNE), Vasil Tupurkovski
nga Alternativa Demokratike (AD), Muarem
Nexhipi nga Partia për Prosperitet Demokratik
të Shqiptarëve (PPDSH), Muhamed Halili nga
Partia për Prosperitet Demokratik (PPD), Stojan
Andov nga Partia Liberal-Demokrate (PLD) dhe
Tito Petkokvski nga Lidhja Socialdemokrate e
Maqedonisë (LSDM).26

Rrethi i parë u mbajt më 31 tetor, ndërsa rrethi
i dytë më 14 nëntor të vitit 1999. Për shkak të
parregullsive të konstatuara, procesi zgjedhor i
rrethit të dytë u përsërit më 5 dhjetor të vitit 1999, në gjithsej 230 vendvotime. Për
President të Republikës së Maqedonisë u zgjodh Boris Trajkovski. Pas votimit të
rrethit të parë, 32,71% e votave (343.606 vota) i takuan kandidatit Tito Petkovski,
20,85% (219.098 vota) Boris Trajkovskit, 15,54% (163.206 vota) Vasil Tupurkovskit,
14,85% (155.978 vota) Muarem Nexhipit, 10,66% (111.983 vota) Stojan Andovit
dhe 4,35% (45.731 vota) Muhamed Halilit. Gjithsej 11.013 fletëvotime u shpallën
të pavlefshme (0,68%). Në rrethin e parë në votim dolën 1.039.602 zgjedhës ose

25

26

Presidenti Kiro Gligovor kishte ndërprerje të ushtrimit të funksionit gjatë periudhës kohore nga
03 tetor 1995 deri më 10 janar 1996. Shkaku ishte mjekimi i Presidentit pas atentatit të përjetuar,
ndërkaq udhëheqjen e përkohshme të shtetit, sipas Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, e
mori Kryetari i atëhershëm i Kuvendit – Stojan Andov.
Ueb-faqja e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për Zgjedhjet Presidenciale 1999: http:// www.sec.
mk/arhiva/1999_pretsedatelski/ (vizita e fundit: 11 shkurt 2014).
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64,44% nga zgjedhësit e regjistruar në Listën e zgjedhësve.27 ВNë rrethin e dytë të
zgjedhjeve morën pjesë Tito Petkovski dhe Boris Trajkovski.
Pas mbajtjes së rrethit të dytë dhe pas rivotimit në disa vende zgjedhore, Boris
Trajkovski fitoi 52,4% të votave (582.808 vota), ndërsa Tito Petkovski 46,18%
(513.614 vota). Gjithsej 16.821 fletëvotime u shpallën si të pavlefshme (1,01%). Në
rrethit e dytë, në votim dolën gjithsej 1.096 422 zgjedhës ose 68,08% nga votuesit
e regjistruar.28
Boris Trajkovski e ushtroi funksionin President i Republikës së Maqedonisë nga 15
dhjetori i vitit 1999 deri më 26 shkurt të vitit 2004.29
Zgjedhjet presidenciale të vitit 2004 ishin
zgjedhjet e treta me radhë presidenciale pas
pavarësimit të Republikës së Maqedonisë.
Qytetarët, në rrethin e parë zgjedhor, të mbajtur
më 14 prill të vitit 2004, zgjidhnin midis katër
kandidatëve të propozuar: Branko Cërvenkovski
(LSDM), Gëzim Ostreni nga Bashkimi Demokratik
për Integrim (BDI), Zudi Xhelili nga Partia
Demokratike e Shqiptarëve (PDSH) dhe Sashko
Kedev (VMRO-DPMNE).
Në ditën e votimit në zgjedhje dolën 935.372
zgjedhës ose 55,2% e zgjedhësve të regjistruar në
Listën e zgjedhësve. Sipas të dhënave, 42,47% e
votave (385.347 vota) i fitoi Branko Cërvenkovski,
Branko Cërvenkovski,
34,07% (309.132 vota) i fitoi Sashko Kedev,
Presidenti i tretë i
RM-së (2004-2009)
14,79% nga numri i përgjithshëm i votave,
(134.208 vota) i takuan Gëzim Ostrenit, ndërsa
8,67% nga numri i përgjithshëm i votave të vlefshme (gjithsej 78.714) i fitoi Zudi
27

28
29

OSBE Zyra për Institucione Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut. Republika e Maqedonisë, Zgjedhjet Presidenciale, 31 tetor dhe 14 nëntor 1999, Raporti përfundimtar. Varshavë, 31 janar 2000. I
aksesshëm në: http://www.osce.org/mk/odihr/elections/fyrom/15910 (vizita e fundit: 11 shkurt 2014).
Rezultatet janë marrë nga Raporti i OSBE/ODIHR, të cilët thirren në të dhënat zyrtare të shpallura nga
KSHZ. Ueb-faqja e KSHZ nuk përmban të dhëna për rezultatet e Zgjedhjeve Presidenciale të vitit 1999.
Ibid.
Presidenti Boris Trajkovski e humbi jetën në fatkeqësi ajrore më 26 shkurt, 2004. Sipas Kushtetutës
së Republikës të Maqedonisë, përkohësisht në periudhën kohore nga data 26 shkurt deri në 12 maj
të vitit 2004, në krye të shtetit ishte Lupço Jordanovski, titullarë i atëhershëm i funksionit Kryetar i
Kuvendit të RM-së.
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Xhelili. Në rrethin e dytë zgjedhor, të mbajtur më 28 prill të vitit 2004, shumicën
e votave i fitoi Branko Cërvenkovski, i cili u bë Presidenti i tretë me radhë i
Republikës së Maqedonisë. Ai e fitoi besimin e 550.317 votuesve, përkatësisht
60,5% të numrit të përgjithshëm të votave, kundrejt Sashko Kedevit të cilin e
mbështetën 329.179 votues, përkatësisht 36,2% nga numri i përgjithshëm i
fletëvotimeve të vlefshme.30
Në rrethin e dytë morën pjesë 909.289 zgjedhës ose 53,6% e zgjedhësve të
regjistruar në Listën e Zgjedhësve. Branko Cërvenkovski e ushtroi funksionin
President i Republikës së Maqedonisë nga 12 maji 2004 deri më 12 maj të vitit
2009.
Presidenti aktual i Republikës së Maqedonisë,
Gjorgje Ivanov, për herë të parë u zgjodh në
zgjedhjet e parafundit presidenciale të mbajtura
më 2009. Në këtë cikël zgjedhor në garë hynë
shtatë kandidatë të cilët i përmbushnin kushtet
për kandidaturë adekuate. Në këtë cikël për
herë të parë garoi edhe një kandidate, Mirushe
Hoxha e mbështetur nga PDSH.
Pas rrethit të parë zgjedhor, të mbajtur më 22
mars të vitit 2009, në dy vendet e para u gjetën
kandidati i mbështetur nga VMRO-DPMNE
Gjorge Ivanov, i cili fitoi 35,04% nga numri
i përgjithshëm i fletëvotimeve të vlefshme
(345.850 vota) dhe kandidati i mbështetur nga
Gjorge Ivanov,
LSDM, Lubomir Danaillov Fërçkovski i cili fitoi
Presidenti i katërt i
RM-së (2009-2019)
20,54% nga numri i përgjithshëm i fletëvotimeve
të vlefshme (202.691 vota). Imer Selmani nga
Demokracia e Re (DR) fitoi 14,95% të votave (147.547 vota), më pas vijuan Lube
Boshkovski nga të Bashkuar për Maqedoninë (BM) me 14,88% (146.878 vota),
Agron Buxhaku (BDI) me 7,46% (përkatësisht 73.629 vota), Nano Ruzhin (PLD) i
30

Sipas: OSBE Zyra për Institucione Demokratike dhe për të Drejtat e Njeriut. Republika e Maqedonisë,
Zgjedhjet Presidenciale, 14 dhe 28 prill 2004. Raporti përfundimtar. Varshavë, 13 korrik 2004. I aksesshëm në: http://www.osce.org/mk/odihr/elections/ fyrom/35248 (vizita e fundit: 11 shkurt 2014).
Rezultatet janë marrë nga Raporti i OSBE-ODIHR, të cilët thirren në të dhënat e shpallura zyrtare nga
KSHZ. Ueb-faqja e KSHZ nuk përmban të dhëna për zbatimin dhe rezultatet e Zgjedhjeve Presidenciale në vitin 2004.
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cili fitoi 4,06% nga numri i përgjithshëm i fletëvotimeve të vlefshme (ose 40.042
vota), ndërsa Mirushe Hoxha (PDSH) u mbështet me 3,06% të votuesve (30.225
vota).31
Në rrethin e parë, në zgjedhje dolën 1.019.258 e zgjedhësve ose 56,88% e
numrit të përgjithshëm të zgjedhësve të regjistruar në Listën e zgjedhësve
(1.792.028 qytetarë me të drejtë vote). Rrethi i dytë i zgjedhjeve u mbajt më 5
prill të vitit 2009. Gjorge Ivanov fitoi 63,14%, përkatësisht 453.616 nga numri i
përgjithshëm i fletëvotimeve të vlefshme, ndërsa kandidati për president Lubomir
Danaillov Fërçkovski garën zgjedhore e përfundoi duke fituar 36,86% nga numri i
përgjithshëm i votave, përkatësisht 264.828 vota.3114 Në rrethin e dytë zgjedhor
në votim dolën 764.039 zgjedhës, ose 42,63% e qytetarëve të regjistruar në Listën
e Zgjedhësve.32
Zgjedhjet presidenciale të vitit 2014 ishin zgjedhjet e pesta të drejtpërdrejta
presidenciale në Republikën e Maedonisë që nga pavarësia dhe në to qytetarët
zgjedhnin ndërmjet katër kandidatëve të propozuar: Gjorgje Ivanov (VMRODPMNE), Stevo Pendarovski (LSDM), Iljaz Halimi (PDSH) dhe Zoran Popovski
(GROM).
Në rrethin e parë zgjedhor të mbajtur më 13 prill 2014, nga gjithsejt 1.779.572 votues
të regjistruar në Listën zgjedhore, dolën 869.617 votues, respektivisht 48,86% .
Nga ky numër, 51,69% të votave (respektivisht 449.442 vota) morri kandidati i
VMRO-DPMNE-së, Gjorgje Ivanov, ndërsа 37,51% të votave (respektivisht 326.164
vota) morri kandidati i LSDM-së, Stevo Pendarovski. Këto dy kandidatë vazhduan
në rrethin e dytë i cili u mbajt më 27 prill 2014.
Iljaz Halimi, me mbështetje prej 4,48% (respektivisht 38.966 vota të fituara) dhe
Zoran Popovski me mbështetje prej 3,61% (respektivisht 31.368 vota të fituara) e
përfunduan garën zgjedhore në rrethin e parë.
Rrethi i dytë zgjedhor përfundoi me fitoren e Gjorgje Ivanov, i cili morri 55,28%
(respektivisht 534.910 vota) nga numri i përgjithshëm i votave, kundrejt 41,14%
votave të fituara (respektivisht 389.077 vota) nga Stevo Pendarovski. Rrethi i
31
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Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Zgjedhjet Presidenciale 2009. Komunikatë për rezultatet përmbledhëse nga votimi në rrethin e parë. I aksesshëm në: http://www.sec.mk/ arhiva/2009_pretsedatelskiIlokalni/2009/fajlovi/rezultati/konecni/PretsedatelDrzava. pdf (pasqyra e fundit më 11 shkurt 2014).
Komisioni shtetëror i zgjedhjeve. Zgjedhjet presidenticiale 2009. Kumtesë për rezultatet e plota nga
votimi në rrethin e dytë. Qasje http://www.sec.mk/arhiva/2009_pretsedatelskiIlokalni/2009/fajlovi/
rezultati2/konecnipret/Predsedatel_konecni.pdf(vizita e fundit më 11 shkurt 2014).
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dytë i zgjedhjeve presidenciale u mbajt bashkë me zgjedhjet e parakohshme
parlamentare që kontriboi për dajle më të madhe në rrethin e dytë zgjedhor prej
967.676 votues, respektivisht 54,38%.33

33

Doracaku për zgjedhjet presidenciale në Republikën e Maqedonisë 2014, botimi i dytë i plotësuar.
KAS dhe ICDS, 2014. Qasur në : http://izbornaarhiva.mk/dokumentacija/prirachnici/priracnikpretsedatelski2014mkupd.pdf (vizita e fundit: 25 јаnar 2019)
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SISTEMI ZGJEDHOR I MAQEDONISË PËR ZGJEDHJE
PRESIDENCIALE

MODELI ZGJEDHOR PËR PRESIDENT
Presidenti i Republikës së Maqedonisë zgjidhet në zgjedhje të përgjithshme të
drejtpërdrejta dhe të lira, me votim të fshehtë për mandat prej 5 vitesh. Zgjedhja
e Presidentit të Republikës së Maqedonisë është rregulluar me Kushtetutën e
Republikës së Maqedonisë dhe me Kodin Zgjedhor.
Së këtejmi, për ndryshimin e akteve normative, që kanë të bëjnë me zgjedhjen
e Presidentit të shtetit, Kuvendi duhet të miratojë Vendim për ndryshimin e
Kushtetutës, i cili duhet të ketë mbështetje nga dy të tretat e shumicës së votave
nga numri i përgjithshëm i deputetëve.
Zgjedhje presidenciale do të organizohen në 7 njësi zgjedhore (NJZ). Territori i
Republikës së Maqedonisë është i ndarë në 6 njësi zgjedhore, ndërsa njësia e
shtatë i përfshin zgjedhësit në vendvotimet jashtë territorit të shtetit dhe i përfshin
të gjithë shtetasit e Maedonisë me të drejtë vote që jetojnë jashtë vendit.
Në rrethin e parë do të zgjidhet kandidati i cili do ta fitojë shumicën e votave nga
numri i përgjithshëm i zgjedhësve të regjistruar në Listën e Zgjedhësve. Nëse ka
vetëm një kandidat për President, ndërsa ajo/ai nuk e fiton shumicën e nevojshme
të votave në rrethin e parë zgjedhor e tërë procedura do të përsëritet. Nëse ka më
shumë kandidatë, mirëpo asnjëri prej tyre nuk e fiton shumicën e kërkuar të votave
nga numri i përgjithshëm i zgjedhësve, në afat prej 14 ditësh organizohet rrethi
i dytë i zgjedhjeve në të cilin votohet vetëm për 2 kandidatët të cilët në rrethin e
parë kanë fituar numër më të madh të votave. Në rrethin e dytë të zgjedhjeve do
të zgjidhet ai kandidat i cili ka fituar më shumë se 40% të zgjedhësve të regjistruar.
Nëse edhe në rrethin e dytë asnjëri nga nga kandidatët nuk e fiton shumicën e
nevojshme të votave, përsëritet e gjithë procedura e zgjedhjeve.
Zgjedhja për president duhet të kryhet në 60 ditët e fundit nga mandati i presidentit
paraprak, dhe nëse për shkaqe të ndryshme vjen deri te ndërprerja e mandatit të
presidentit, atëherë zgjedhjet për president të ri mbahen 40 ditë pas ndëprerjes
së mandatit të presidentit. Deri te ndërprerja e mandatit të presidentit mund të
vijë me fuqi të Kushtetutës ose në rast të vdekjes, dorëheqjes ose pengesës së
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përhershme të ushtrimit të detyrës. Vetëm Gjykata Kushtetuese e RM me detyrë
zyrtare mund të përcaktojë se janë krijuar kushtet për ndëprerjen e mandatit Deri
në pushimin e mandatit të Presidentit mund të vijë sipas fuqisë së Kushtetutës
ose në rast të vdekjes, dorëheqjes ose pamundësisë së përhershme për ta
ushtruar funksionin. Se a janë krijuar kushtet për pushimin e mandatit mund ta
verifikojë vetëm Gjykata Kushtetuese e RM-së sipas detyrës zyrtare. Kushtetuta
nuk lejon krijimin e vakumit në ushtrimin e funksionit President, kështu që në rast
të pamundësisë së Presidentit për ta ushtruar funksionin, Kushtetuta parashikon
që atë ta zëvendësojë Kryetari i Kuvendit, i cili në këtë periudhë mund të vazhdojë
të marr pjesë në punimet e Kuvendit.

ORGANET ZGJEDHORE
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (KSHZ), bashkë me komisionet komunale të
zgjedhjeve (KKZ), këshillat zgjedhorë (KZ) për votim në vend dhe në përfaqësitë
diplomatike konsullore (PDK) të Republikës së Maqedonisë janë organe zgjedhore
të ngarkuara për zbatimin e zgjedhjeve presidenciale.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve përbëhet nga shtatë anëtarë të zgjedhur nga
Kuvendi i Republikës me shumicë prej dy të tretave të numrit të përgjithshëm të
deputetëve. Mandati i anëtarëve zgjat nga dita e zgjedhjes nga Kuvendi i Republikës
së Maqedonisë deri në zgjedhjen e një përbërje të re të Komisionit Shtetëror të
Zgjedhjeve, por jo më shumë se dy vite. Anëtarët e KSHZ-së zgjidhen në afat prej
60 ditësh nga mbajtja e seancës konstituive të Kuvendit. Kryetari, nënkryetari
dhe pesë anëtarët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve janë të emëruar nga
Komisioni Parlamentar për zgjedhje dhe emërime, në bazë të konkursit publik
dhe propozimit të partive në pushtet dhe të opozitës, në varësi të pozitës së
kandidatit të propozuar.34 KSHZ-ja ka një shërbim të ekspertëve që menaxhohet
nga Sekretari i Përgjithshëm dhe kryen çështje profesionale, administrative dhe
organizative-teknike.
Kompetencat e KSHZ përfshijnë publikimin e listës së votuesve, e cila duhet të
vihen në vëzhgim publik të qytetarëve brenda 15 ditëve nga data e shpalljes së
zgjedhjeve. Inspektimi publik i Listës së Votuesve zgjat 20 ditë.

34

Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, Ligji për Ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Zgjedhor
208/2018
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Komisionet Komunale të Zgjedhjeve (KKZ) formohen në nivel të çdo komune
dhe ngarkohen t’i zbatojnë zgjedhjet në territorin nën juridiksionin e tyre dhe
të bëjnë mbikëqyrje mbi punën e këshillave zgjedhorë. Ata përbëhen nga pesë
anëtarë, prej të cilëve njëri është kryetar, ndërsa secili anëtar ka edhe zëvendësin
e tij. Anëtarë dhe zëvendësit e KKZ zgjedhen nga të punësuarit në administratën
shtetërore, publike, komunale dhe administratën e Qytetit të Shkupit pas
informacionit të paraqitur paraprakisht që Ministria e Shoqërisë Informatike dhe
Administratës (MSHIA) e dorëzon në KSHZ. Anëtarët dhe zëvendësit zgjidhen nga
KSHZ-ja në mënyrë të rastësishme për një mandat prej pesë vjetësh, dhe kriteri
është që të kenë arsim sipëror. Komisioni komunal i zgjedhjeve respektivisht
Komisioni Komunal Zgjedhor i Qytetit të Shkupit kanë sekretarin dhe zëvendësin
e tij të emëruar nga Kryetari i Komisionit Zgjedhor të Qytetit të Shkupit nga radhët
e juristëve të diplomuar për një periudhë prej pesë vjetësh.35
Këshilli zgjedhor është një organ i cili formohet për secilin vend zgjedhor,
përbëhet nga pesë anëtarë, prej të cilëve njëri është kryetar, ndërkaq secili prej
anëtarëve ka edhe zëvendësin e tij. Kryetari i këshillit zgjedhor dhe zëvendësi
i tij, dy anëtarë dhe zëvendësit e tyre zgjidhen nga radhët e të punësuarve në
administratën shtetërore, publike dhe komunale, sipas zgjedhjes së rastësishme,
për periudhë kohore prej katër vjetësh. Një anëtar të KZ dhe zëvendësin e tij e
propozojnë partitë politike nga opozita, të cilat në zgjedhjet e fundit për deputetë
kanë fituar më së shumti vota, ndërsa një anëtar tjetër dhe zëvendësin e tij e
propozojnë partitë politike në pushtet, të cilat në zgjedhjet e fundit për deputetë
kanë fituar numër më të madh të votave. Zgjedhja e rastësishme e anëtarëve të
bordeve zgjedhore (nga radhët e administratës) kryhet nga KKZ-ja dhe Komisioni
Zgjedhor i Qytetit të Shkupit për zonën për të cilën ata janë kompetent, pas një
akti të mëparshëm të KSHZ.
Në ato komuna, në të cilat jetojnë më së paku 20% të qytetarëve që u takojnë
bashkësive jo shumicë, zbatohet principi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat
gjatë përbërjes së KKZ-së dhe këshillave zgjedhorë. Ligji parashikon përfaqësim
prej më së paku 30% të çdo gjinie në përbërjen e organeve zgjedhore. Anëtarët
e KKZ-së dhe të këshillave zgjedhorë nuk mund të jenë funksionarë të zgjedhur
ose të emëruar nga Qeveria, Kuvendi dhe persona të punësuar në administratën
shtetërore të Avokatit të Popullit, Ministrisë së Drejtësisë, Mbrojtjes, Punëve të
Brendshme, Sekretariatit Ligjvënës, Entit Shtetëror të Statistikës, Qendrës për
35
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Menaxhim me Kriza, shërbimet profesionale të Gjykatës Administrative, KSHZ-së
dhe Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (KSHPK).36
Numri i vendeve zgjedhore në shtet për zgjedhjet presidenciale është 3480,
përkatësisht numri i vendeve zgjedhore nuk është ndryshuar nga zgjedhjet
paraprake. Për votim jashtë vendit janë parashikuar 32 vende zgjedhore në PDKtë, por zgjedhjet do të organizohen vetëm në ato PDK në të cilat janë paraqitur
minimum 10 zgjedhës.

E DREJTA DHE PROCEDURA PËR PARAQITJEN E KANDIDATURAVE PËR PRESIDENT
Personat që paraqesin kandidatura për President të Republikës së Maqedonisë
duhet t’i plotësojnë kushtet si vijojnë:
•
•
•
•

të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë;
në ditën e zgjedhjeve të kenë mbushur më së paku 40 vjet;
të jenë banorë të Republikës së Maqedonisë më së paku 10 vjet, në 15 vitet
e fundit;
të mos jenë zgjedhur paraprakisht dy herë në funksionin President;

Kandidati për President duhet të propozohet nga më së paku 30 deputetë ose 10
000 votues. Së këtejmi, si parashtrues të listave të kandidatëve mund të paraqiten
parti politike, koalicione të partive të cilat janë regjistruar në Komisionin Shtetëror
të Zgjedhjeve, grup zgjedhësish dhe deputetë. Mbledhja e nënshkrimeve nga grupi
i zgjedhësve zgjat 15 ditë, ndërsa fillon nga dita e 15-të e shpalljes së zgjedhjeve.
Një zgjedhës nënshkrimin e vet mund ta vë vetëm në një listë për kandidat për
President të Republikës, ndërkaq nënshkrimet mblidhen në formular, në komuna
dhe në njësitë rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, para personit zyrtar.
Zgjedhësit, të cilët e paraqesin listën, duhet të kenë të drejtën e zgjedhjes dhe
vendbanim të përhershëm në Republikën e Maqedonisë.
Kandidaturën për President të Republikës së Maqedonisë e paraqet propozuesi i
autorizuar nga kandidati pranë Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, i cili konstaton
se a është paraqitur në afatin e parashikuar dhe në përputhje me aktet normative
zgjedhore. Nëse konstaton parregullsi, KSHZ-ja do ta thërras përfaqësuesin e
36

KAS, IDSCS, Manual për zgjedhjet lokale në Republikën e Maqedonisë 2017, еdicioni i dytë i përditësuar. I aksesshëm në:: http://izbornaarhiva.mk/dokumentacija/prirachnici/SHQ_MANUAL.pdf
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autorizuar të paraqitësit të listës në afat prej 48 orësh t’i korrigjojë të njëjtat. Kur
lista do t’i përmbushë të gjitha aktet normative ose parregullsitë e konstatuara
do të korrigjohen brenda afatit të përcaktuar, atëherë KSHZ-ja do ta verifikojë të
njëjtën, ndërkaq nëse parregullsitë e konstatuara nuk korrigjohen brenda afatit
të përcaktuar, atëherë në afat prej 24 orësh do ta hedhë poshtë. Në rastin kur
kandidatura hidhet poshtë, përfaqësuesi i paraqitësit të listës, kundër vendimit të
KSHZ-së mund të ngre padi pranë Gjykatës Administrative. Padia doemos duhet
të paraqitet brenda afatit prej 24 orësh, ndërsa Gjykata Administrative e ka për
detyrë të merr vendim në afat prej 24 orësh. Kandidati për kandidaturën e tij
paraqet pëlqim (deklaratë) me shkrim, i cili është i parevokueshëm.
KSHZ-ja e ka për detyrë që listën e kandidatëve për President të Republikës ta
publikojë në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” më së voni 25 ditë
para ditës së mbajtjes së zgjedhjeve.

FUSHATA ZGJEDHORE
Fushata zgjedhore nënkupton prezantimin publik të kandidatëve të verifikuar nga
organet kompetente zgjedhore dhe programeve të tyre në periudhën parazgjedhore,
përkatësisht tubime publike dhe ngjarje të tjera publike të organizuara nga
organizatori i fushatës, vendosjen publike të pllakateve, video prezantime në
vende publike, prezantime zgjedhore mediatike dhe internet prezantime, si dhe
shpërndarjen e materialeve të shtypura, ndërsa pjesëmarrësi në fushatën zgjedhore
në afat prej 30 ditëve është i obliguar që t`i pastrojë mbetjet nga plakatet.37
Organizatori i fushatës zgjedhore mban përgjegjësi për zbatimin e të njëjtës
dhe për ligjshmërinë e saj, si dhe për aktivitetet e fushatës të cilat do t’i zbatojnë
persona të tjerë të cilët ajo/ai i ka autorizuar. Fushata zgjedhore për zgjedhjen
e Presidentit fillon 20 ditë para ditës së zgjedhjeve dhe zgjatë deri një ditë para
zgjedhjeve. Fushata zgjedhore për këto zgjedhje presidenciale fillon në orën 00:00
në 1 prill 2019. Fushata e rrethit të parë përfundon në orën 24:00 më 19 prill 2019.
Fushata zgjedhore për rrethin e dytë përfundon në orën 24:00 më 03 Maj 2019.38
Dita para rrethit të parë dhe rrethit të dytë të zgjedhjeve është ditë e heshtjes
zgjedhore, përkatësisht periudhë kur nuk guxon të zhvillohet fushatë zgjedhore.
37
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Dita para rrethit të parë dhe rrethit të dytë të zgjedhjeve është ditë e heshtjes
zgjedhore, përkatësisht periudhë kur nuk guxon të zhvillohet fushatë zgjedhore.
Llogaritë bankare mund të hapen 48 orë pas shpalljes së zgjedhjeve dhe më së
voni 48 orë pas konfirmimit të listës së kandidatëve. Llogaritë duhet të mbyllen
brenda tre muajve pas përfundimit të zgjedhjeve presidenciale.
Si donatorë mund të paraqiten persona fizikë dhe juridikë nga Republika e
Maqedonisë, me ç’rast personat fizikë mund të japin donacion në lartësi prej 3.000
euro, ndërkaq personat juridikë në lartësi prej 30.000 euro në kundërvlerë me
denarë. Donacioni mund të jetë edhe në formë të parave, sendeve dhe shërbimeve,
por megjithatë vlera e tyre nuk guxon t’i tejkalojë shumat e përcaktuara.
Fushata zgjedhore nuk guxon të financohet me mjete të ndërmarrjeve publike
dhe institucioneve publike, shoqatave të qytetarëve, komuniteteve fetare, grupeve
religjioze dhe fondacioneve, qeverive të huaja, institucioneve ndërkombëtare,
organeve dhe organizatave të shteteve të huaja dhe personave të tjerë të huaj,
ndërmarrjeve me kapital të përbashkët në të cilat dominon kapitali i huaj dhe nga
burime të paidentifikuara.
Fushata zgjedhore po ashtu nuk guxon të financohet me mjete të Buxhetit të
Republikës së Maqedonisë, të buxheteve të komunave dhe buxhetit të Qytetit
të Shkupit, përveç nga kompensimet e shpenzimeve për zgjedhje të cilat i kanë
organizatorët e fushatës zgjedhore ose kur bëhet fjalë për fondet që marrin
partitë politike nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë në bazë të rezultateve të
zgjedhjeve të mëparshme.
Në financimin e fushatës zgjedhore, pjesëmarrësi në fushatën zgjedhore mund
të shpenzojë deri në 110 denarë për zgjedhës të regjistruar në rrethin zgjedhor,
përkatësisht komunën për të cilën ka paraqitur listën e kandidatëve, përkatësisht
listën e kandidatëve në rrethin e parë dhe të dytë të votimit.39 Pasqyrat financiare
të fushatës zgjedhore i dorëzohen KSHZ-së, ESHR-së dhe KSHPK-së nga partitë
politike një ditë para rrethit të parë dhe një ditë para rrethit të dytë, nëse zhvillohet
rethi i dytë dhe kandidati merr pjesë.40
Nëse gjatë paraqitjeve ose njoftimeve publike shkelen të drejtat e ndonjërit nga
kandidatët, të njëjtit kanë të drejtë menjëherë të ngrenë procedurë gjyqësore për
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mbrojtjen e të drejtave të tyre. Për padi të këtillë gjykata themelore kompetente
vendos me afate urgjente, ndërsa vendimi shpallet në mjetet e informimit publik.

ROLI I MJETEVE TË INFORMIMIT PUBLIK
Gjatë fushatës zgjedhore servisi publik radiodifuziv dhe tregtarët radiodifuzivë të
cilët do të informojnë për zgjedhjet e kanë për detyrë që këtë ta bëjnë në mënyrë
të drejtë, të balancuar dhe të paanshme.
Me Kodin Zgjedhor është përcaktuar se cilat përmbajtje konsiderohen si prezantim
zgjedhor mediatik, cilat përmbajtje nuk guxojnë të transmetohen para fillimit të
fushatës zgjedhore dhe mënyra e sjelljes së radiodifuzerëve nga dita e shpalljes
së zgjedhjeve deri në ditën e përcaktuar për fillimin e fushatës zgjedhore. Kodi
Zgjedhor i obligon radiodifuzerët që të sigurojnë mbulim të balancuar të zgjedhjeve
dhe ta zbatojnë parimin e barazisë në të gjitha format e prezantimit zgjedhor
mediatik të kandidatëve për president në rrethin e parë dhe të dytë. Nga parimi i
proporcionalitetit, përkatësisht barazisë, përjashtohet reklamimi i paguar politik.
Nga dita e shpalljes së zgjedhjeve deri në fillimin e fushatës zgjedhore,
transmetuesit, mediat e shkruara dhe mediat elektronike (portalet) nuk mund
të transmetojnë ose publikojnë reklama politike me pagesë, me përjashtim
të reklamave dhe njoftimeve për mbledhjen e nënshkrimev në mbështetje të
kadidaturës së grupit të votuesve, dhe në rastet kur bëhet fjalë për transmetimin
apo publikimin e njoftimeve për mbledhjen e nënshkrimeve në mbështetje të
aplikimeve, ajo bëhet në blloqe të shënuara të kohës së reklamave të lejuara, e
cila është 9 minuta një orë reale, për të cilën kodi zgjedhor e parashikon mënyrën
se si duhet të ndahen.41
Redaktorë, gazetarë, udhëheqës të programeve dhe prezantues, të angazhuar
në përgatitjen e programeve të radiodifuzerëve nuk guxojnë të marrin pjesë në
aktivitete parazgjedhore të partive politike, koalicioneve, grupeve të zgjedhësve dhe
përfaqësuesve të tyre, përkatësisht të pjesëmarrësve në fushatën zgjedhore. Nëse
vendosin të marrin pjesë në aktivitete të kësaj natyre, angazhimi i tyre në programet e
radiodifuzerëve iu pezullohet nga dita e shpalljes deri në përfundimin e zgjedhjeve.42
41
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Në afat prej 5 ditësh, nga dita e shpalljes së zgjedhjeve, radiodifuzerët dhe mediat
e shkruara e kanë për detyrë të përcaktojnë lista të çmimeve për reklamim të
paguar politik të pjesëmarrësve në procesin zgjedhor. Këto lista të çmimeve
shpallen publikisht më së paku dy herë para fillimit të fushatës zgjedhore dhe nuk
guxojnë të ndryshohen gjatë fushatës zgjedhore. Në rastet kur mediat ofrojnë ulje
të çmimeve për reklamim politik, uljet konsiderohen për donacion të shprehur në
vlerë monetare, por jo më të lartë se 30.000 euro43 në kundërvlerë me denarë.
Reklamimi i paguar politik doemos duhet, në mënyrë përkatëse dhe të dukshme,
të shënohet si “reklamim i paguar politik”, në mënyrë të qartë të shënohet
porositësi i reklamimit dhe në mënyrë të qartë të veçohet nga përmbajtjet e tjera
të medias. Reklamimi i paguar politik nuk guxon të transmetohet në kuadër të
lajmeve, programeve të veçanta informative, programeve arsimore, programeve
për fëmijë, transmetimit të ngjarjeve fetare, sportive, kulturore, zbavitëse dhe në
kuadër të ngjarjeve të tjera. Në reklamimin e paguar politik nuk guxojnë të marrin
pjesë persona të mitur.
Radiotelevizioni i Maqedonisë (RTVM) si servis publik radiodifuziv nuk guxon të
transmetojë reklamim të paguar politik. RTVM-ja e ka për detyrë, në bashkëpunim me
Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, pa kompensim t’i informojë qytetarët për mënyrën
dhe teknikën e votimit, si dhe të transmetojë informata të tjera në lidhje me procesin
zgjedhor. Gjithashtu, ajo e ka për detyrë të transmetojë prezantim falas politik për
pjesëmarrësit në procesin zgjedhor. Gjatë fushatës zgjedhore, Shërbimi i Transmetimit
Publik është i obliguar që të sigurojë qasje të barabartë në programin e informacionit,
gjatë të cilit 30 % e programit duhet t’i referohet ngjarjeve nga vendi dhe bota, 30 %
aktiviteteve të partive të përfaqësuara në pushtet, 30 % të kohës për aktivitetet e partive
në opozitë dhe 10 % të kohës për aktivitetet e partive politike jashtëparlamentare. Gjatë
kohës së fushatës zgjedhore RTVM e ka për detyrë të transmetojë prezantim politik falas
pjesëmarrësve në procesin zgjedhor në përputhje me parimin e balancit, përkatësisht
proporcionalitetit sipas numrit të listave të verifikuara të kandidatëve për deputetë,
ndërsa Kanali i Kuvendit duhet të sigurojë prezantim politik falas në kohëzgjatje prej tre
orësh edhe për opozitën edhe për partitë në pushtet, në përputhje me rezultatet nga
zgjedhjet e fundit parlamentare, dhe një orë për paraqitësit e listave të cilët nuk janë
të përfaqësuar në Kuvend. Së këtejmi, prezantimi politik falas duhet të shënohet në
mënyrë përkatëse dhe të dukshme si “prezantim politik falas” gjatë gjithë kohëzgjatjes
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së transmetimit. Për dallim nga RTVM, radiodifuzerët nuk guxojnë të transmetojnë
prezantime politike falas nga dita e shpalljes së zgjedhjeve deri në përfundimin e tyre.44
Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive (ASHMAA)45 e ka për
detyrë ta monitoroj prezantimin zgjedhor të partive dhe kandidatëve në mediat
radiodifuzive dhe elektronike (portalet e internetit) nga dita e shpalljes së
zgjedhjeve deri në përfundimin e votimit në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve. Në
rast të cenimit të parimit të qasjes së barabartë, Agjencia e ka për detyrë të ngre
procedurë për kundërvajtje kundër medias përgjegjëse.46 Organet ASHMAA janë
Këshilli dhe Drejtori. Këshilli përbëhet nga shtatë anëtarë të emëruar nga Kuvendi
i Republikës së Maqedonisë. Kandidatët për anëtarë të këshillit janë zgjedhur në
konkurs publik të shpallur nga Kuvendi jo më vonë se gjashtë muaj para skadimit
të mandatit të anëtarit të Këshillit. Aplikantët duhet të dorëzojnë një kërkesë me
një deklaratë që plotësojnë kriteret ligjore,47 si dhe letrat e mbështetjes, dy OJQ
që janë aktive për më shumë se pesë vjet dhe të cilët kanë arritur rezultate në
fushën e medias dhe të drejtave të njeriut; ose së paku një shoqatë gazetareske;
ose shoqata, asociacion ose dhomë relevante në fushën e teknologjive dhe
shërbimeve të informacionit dhe komunikimit; ose dy institucione të arsimit të
lartë që kanë programe studimi në fushën e komunikimit, gazetarisë, kulturës,
ekonomisë ose ligjit. Aplikacionet shqyrtohen nga Komisioni Parlamentar për
zgjedhje dhe emërime e cila shqyrton nëse ekziston ndonjë konflikt interesi dhe
brenda një muaji pas shpalljes publike organizon një dëgjim publik që do të ftojë
organizatat që kanë ofruar mbështetje për kandidatët si dhe subjektet e tjera
relevante. Kandidatët zgjidhen nga i njëjti komision me shumicë prej dy të tretash,
ndërsa krijimi i listës së draftit merr parasysh përfaqësimin adekuat dhe të drejtë
të gjinisë dhe përkatësisë etnike. Mandati i anëtarëve është pesë vjet.48
Rezultatet e sondazhit të opinionit publik në lidhje me kandidatët nuk guxon të
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publikohet përmes mediave publike gjatë 5 ditëve të fundit para ditës së caktuar
për mbajtjen e zgjedhjeve. Gjatë publikimit të rezultateve nga sondazhi i opinionit
publik, lidhur me pjesëmarrësit në procesin zgjedhor, mediat e kanë për detyrë
t’i theksojnë të dhënat për emrin e porositësit i cili e ka kërkuar dhe paguar
sondazhin, emërtimin e institucionit që e ka realizuar sondazhin, metodologjinë e
aplikuar, madhësinë dhe strukturën e modelit të sondazhit dhe periudhën brenda
së cilës është zbatuar sondazhi.
Pas përfundimit të procesit zgjedhor, më saktësisht në afat prej 15 ditësh nga
përfundimi i fushatës, radiodifuzerët dhe mediat e shkruara e kanë për detyrë
të paraqesin raport për hapësirën reklamuese të shfrytëzuar nga secili prej
organizatorëve të fushatës zgjedhore dhe për mjetet e paguara ose të cilat duhet të
arkëtohen mbi këtë bazë. Këtë raport ata e paraqesin deri te Мinistria e financave,
KSHZ-ja, Enti Shtetëror i Revizionit dhe Komisioni Shtetëror për Parandalimin e
Korrupsionit, të cilët e kanë për obligim ta publikojnë në faqet e tyre të Internetit.
Për mosrespektimin e prezantimit mediatik dhe reklamimit politik, radiodifuzerëve
dhe mediave të shkruara u shqiptohet dënim në para në shumë prej 1500 deri në
5000 euro, varësisht nga kundërvajtja. ASHMAA fillimisht e zbaton procedurën
për barazim dhe nëse e njëjta nuk është e suksesshme, ngrehet procedurë për
kundërvajtje para gjykatës themelore kompetente.

KUFIZIME PËR FUNKSIONARËT AKTUAL
Funksioni i Presidentit të Republikës së Maqedonisë është i papajtueshëm me
detyrën e deputetit, anëtarit të Këshillit dhe kryetarit të komunës.
Nga dita e miratimit të vendimit për shpalljen e zgjedhjeve deri në përfundimin e
zgjedhjeve, nuk guxon:49
•

49

ta fillojë ndërtimi apo të organizohet ngjarje publike për të shënuar
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me capital shtetëror të objekteve të reja të infrastrukturës të tilla si rrugët,

Me vendimin e Gjykatës Kushtetuese të vitit 2017 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.
57/17), anulohen paragrafi 1, rreshti 1 dhe paragrafi 2, paragrafi 2 i Kodit Zgjedhor, lidhur me shitjen e
fondeve buxhetore dhe shpërndarjen e subvencioneve. Vendimi i plotë është në dispozicion në http://
ustavensud.mk/?p=11684.

36

furnizimin me ujë, linjat e energjisë, kanalizime , fusha sportive dhe objekte
tjera, ose objekte për aktivitete sociale, shkolla, kopshte dhe objekte të
tjera, përveç nëse për atë qëllim paraprakisht janë siguruara mjetet nga
buxheti, pra është një realizim i programit të miratuar në bazë të ligjit të
vitit aktual. Me ndalimin e mbajtjes së ngjarjeve publike nuk përfshihen
dhënia e një deklarate publike të një zyrtari publik apo kandidat për post
publik për një takim, intervistë psikike debatit të mesme apo përgjigje për
një pyetje 50
•

Pagesat e pagave, pensioneve, ndihmës sociale apo pagesave të tjera dhe
pagesave materiale nga fondet buxhetore ose mjete nga fondet publike që
nuk janë pagesa të rregullta mujore, dmth. të gjitha transferimet vjetore
dhe pagesat ose transferimet e njëhershme nga mjetet buxhetore ose nga
mjete në fondet publike dhe as ç`pronësimi i kapitalit shtetëror dhe as
nënshkrimi i marrëveshjeve kolektive.

Ministria e Financave është e detyruar të publikojë publikisht në një faqe interneti
në një bazë të veçantë të shpenzimeve buxhetore të gjitha pagesat e buxhetit,
përveç pagave të rregullta, pensioneve dhe shpenzimeve komunale,. Gjithashtu,
ministria e financave paraqet një raport financiar parazgjedhor dy javë pas
shpalljes së zgjedhjeve. Ligji përcakton që raporti përfshin një pasqyrë të të gjitha
të hyrave dhe shpenzimeve të planifikuara dhe të realizuara nga buxheti që nga
fillimi i vitit fiskal deri në ditën e dorëzimit të raportit, i cili është publikuar në
faqen e internetit të Ministrisë.51
Nëse dikush nga kandidatët për President të Republikës është pjesëtar i forcave
të armatosura të Republikës së Maqedonisë, i pjesës së uniformuar të policisë,
personave të autorizuar zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë
së Mbrojtjes dhe Agjencisë për Zbulim nga dita kur do të verifikohet kandidatura
e tij, marrëdhënia e punës përkohësisht do t’i pezullohet.
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MANDATI I PRESIDENTIT
Mandati i Presidentit të Republikës fillon me dhënien dhe nënshkrimin e Deklaratës
solemne para Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, që duhet të ndodhë në afat
prej 10 ditësh pas shpalljes së rezultateve përfundimtare, por jo më herët nga dita
e pushimit të mandatit të Presidentit të mëparshëm. Deklarata solemne është si
vijon:
“Deklaroj se funksionin President të Republikës së Maqedonisë do ta ushtroj me
ndërgjegje dhe me përgjegjësi, do ta respektoj Kushtetutën dhe ligjet dhe do ta mbrojë
sovranitetin, integritetin territorial dhe pavarësinë e Republikës së Maqedonisë.”
Pas hyrjes në funksion, Presidenti e merr mandatin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ta prezantojë Republikën;
të jetë komandant suprem i Forcave të Armatosura të Maqedonisë;
ta përcaktojë mandatarin për formimin e Qeverisë të Republikës së
Maqedonisë;
të emërojë dhe revokojë me dekret ambasadorë dhe përfaqësues të
Republikës së Maqedonisë jashtë vendit;
të pranojë letrat kredenciale dhe revokuese të përfaqësuesve të huaj
diplomatikë;
të propozojë dy gjyqtarë të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së
Maqedonisë;
të propozojë dy anëtarë të Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë;
të propozojë anëtarë të Këshillit për Marrëdhënie Ndëretnike;
të emërojë dhe shkarkojë edhe bartës të tjerë të funksioneve shtetërore
dhe publike të përcaktuara me Kushtetutë dhe me ligj;
të ndajë dekorata dhe mirënjohje në përputhje me ligjin;
të bëjë falje në përputhje me ligjin;
të kryejë detyra të tjera të përcaktuara me Kushtetutë.

Së paku një herë në vit, më së shpeshti në muajin dhjetor, Presidenti i Republikës
së Maqedonisë e njofton Kuvendin për çështje në kompetencë të tij. Kuvendi
mund të kërkojë nga Presidenti i Republikës të jap mendim për çështje në
kompetencë të tij. Funksioni President i Republikës nuk pajtohet me ushtrimin
e funksionit tjetër publik, politik ose profesional. Presidenti gëzon imunitet gjatë
ushtrimit të funksionit të tij, por nëse e shkel Kushtetutën ose ligjet gjatë ushtrimit
të detyrës së tij për të njëjtën duhet të përgjigjet. Procedurën për përcaktimin
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e përgjegjësisë duhet ta ngre Kuvendi me shumicën e dy të tretave të votave
nga numri i përgjithshëm i deputetëve, por i njëjti nuk ka të drejtë të vendos
për përgjegjësinë e Presidentit. Për përgjegjësinë e Presidentit vendos Gjykata
Kushtetuese me shumicën e dy të tretave të votave nga numri i përgjithshëm i
gjyqtarëve, e cila po ashtu me shumicën e dy të tretave të votave, nga numri i
përgjithshëm i gjyqtarëve, mund të vendos që t’ia heq imunitetin.

MONITORIMI I ZGJEDHJEVE52
Të drejtën e monitorimit të zgjedhjeve e kanë monitoruesit e akredituar, me ç’rast
KSHZ-ja lëshon autorizime. Akreditim për monitorimin e zgjedhjeve mund të
fitojnë organizatat civile vendase të cilat janë të regjistruara së paku një vit para
mbajtjes së zgjedhjeve, ndërsa në statutin e tyre e kanë inkorporuar parimin për
mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Organizatat ndërkombëtare dhe përfaqësuesit
e vendeve të huaja gjithashtu mund t’i monitorojnë zgjedhjet. Përfaqësuesit e
autorizuar të paraqitësve të listave kanë të drejtë të caktojnë përfaqësuesin e tyre
i cili do ta monitorojë punën e organeve zgjedhore.

52

KAS, IDSCS, Manual për Zgjedhjet Parlamentare në Republikën e Maqedonisë 2016, еdicioni i dytë
i përditësuar. Në dispozicion në: http://izbornaarhiva.mk/dokumentacija/prirachnici/Belegexemplar_2016_The_Republic_of_Macedonias_2016_Parliamentary_Elections_Handbook_ALB_version.pdf
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PJESËMARRËSIT E ZGJEDHJEVE PRESIDENCIALE 201953

Blerim Reka
Blerim Reka është profesor i rregullt në Fakultetin
Juridik në Universitetin e Evropës Juglindore
në Tetovë. Në zgjedhjet presidenciale 2019
do të paraqitet si një kandidat i pavarur, por i
mbështetur nga Aleanca për Shqiptarët dhe Besa.
Ai ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin
e Prishtinës. Ai ka magjistruar në vitin 1994
poashtu në Universitetin e Prishtinës me temën
“Konkurrenca jo e drejtë dhe monopoli si shkelje
e qarkullimit të lirë të mallrave dhe shërbimeve në
tregun e përbashkët”. Ka doktoruar në universitetet
në Prishtinë dhe Graz në temën “ Sistemi ligjor në
Kosovën e pasluftës nën administrimin e Misionit të
Përkohshëm të Kombeve të Bashkuara në Kosovë
1999 - 2001: Fuqia dhe kufizimet”. Është autor i një
sërë botimeve në fushën e së drejtës, institucionet e BE-së dhe Integrimit evropian.
Në kuadër të Universitetit të Evropës Juglindore, ai shërbeu si Zëvendës Rektori për
Hulumtime shkencore (2005-2006) dhe Dekan i Fakultetit të Administratës Publike.54
Në periudhën 2006-2010, Blerim Reka u emërua ambasador, shef i Misionit të
Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian në Bruksel. Përveç kësaj, Reka
ka qenë këshilltar për integrimin në BE i Presidentit të Republikës së Kosovës (2011
- 2013), ishte anëtar i Komitetit të Ekspertëve për Punë të Jashtme të Kuvendit të
Republikës së Kosovës (2011 - 2013), anëtar i këshillave jurudike të Qeverisë (2003 2006), si dhe anëtar i ekipit të ekspertëve të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë
për Strategjinë Kombëtare për Integrimin në BE (2004). Ai gjithashtu ishte i përfshirë
në krijimin e ndryshimeve kushtetuese që rrjedhin nga Marrëveshja Kornizë e Ohrit.55
Blerim Reka ka lindur më 22 maj 1960 në Shkup.Është i martuar dhe ka tre fëmijë.
53
54
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Kandidatët janë rradhitur me rradhitje alfabetike sipas emrnit të kandidatit.
Blerim Rека. Universiteti i Evropës Juglindore. E qasur në: https://www.seeu.edu.mk/en/~b.reka
(vizita e fundit: 6 mars 2019).
Profesor Dr. Blerim Reka. Shërbimet e inteligjencës gjeopolitike. Qasja nga: https://www.gisreportsonline.com/blerim-reka.12,expert.html (vizita e fundit: 6 mars 2019).
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Gordana Siljanovska Davkova
Gordana Siljanovska Davkova është profesoreshë
në Fakultetin Juridik në Universitetin «Shën
Universit Kiril dhe Metodij në Shkup. Në Shkup
ka përfunduar arsimin e saj fillor dhe të mesëm,
pas së cilës vazhdon shkollimin në Fakultetin
Juridik në Universitetin «Shën Kirili dhe Metodi” në
Shkup. Ajo përfundoi studimet e saj universitare
në vitin 1978, dhe vazhdoi shkollimin e saj me
studime master në të njëjtin fakultet. Në vitin
1994 përfundoi studimet e doktoraturës “Cum
laude” në Fakultetin Juridik në Lubjanë, Republika
e Sllovenisë. Disertacioni i saj i doktoraturës
është në temën “Vetëqeverisja Lokale - ndërmjet
normave dhe realitetit”. Në zgjedhjet presidenciale
2019 do të jetë kandidate e VMRO-DPMNE-së.
Prej vitit 1989 fillon angazhimin si asistent i lëndës sistemi politik në Fakultetin
Juridik në Shkup, ndërsa në vitin 1994 u zgjodh profesoreshë asistente e së
Drejtës Kushtetuese dhe sistemit politik. Angazhimi si profesoreshë e rregullt në
Fakultetin Juridik fillon në 2004.
Ndërmjet viteve 1992 dhe 1994, Siljanoska-Davkova mbajti postin e ministrit pa
portofol. Që nga viti 1994 ajo ka qenë anëtare e ekspertëve të gjinisë të UNDP-së,
dhe që nga viti 1998 ajo ka qenë një eksperte e OKB për çështjet e zgjedhjeve.
Në periudhën 2008-2016 e përfaqëson Republikën e Maqedonisë Komisionin e
Venedikut. Gjatë viteve ajo ka qenë aktive në shumë organizata qytetare, disa prej
të cilëve është themeluese. Ajo është fituese e shumë çmimeve, duke përfshirë
kontributin në sundimin e ligjit të Misionit të OSBE-së në Maqedoni dhe një
medalje për punën e saj për barazinë gjinore nga Lidhja e Grave të Maqedonisë.
Emri i saj paraqitet si autore ose bashkëautore e më shumë se 200 titujve në
fushën e së drejtës, sistemit politik dhe së drejtës kushtetuese.
Gordana Siljanovska Davkova ka lindur më 11 maj 1955 në Ohër, Maqedoni, është
e martuar dhe ka dy fëmijë.56
56

Curiculum Vitae; faqja e internettit e Fakulteti Juridik „Iustinian Primus“ Shkup; Qasja nga: http://pf.ukim.
edu.mk/wp-content/uploads/2018/02/C.V.-GORDANA-SILJANOVSKA-DAVKOVA-2c-2016.pdf (vizita e
fundit: 21.02.2019)

42

Stevo Pendarovski
Stevo Pendarovski është profesor universitar,
punon në Fakultetin e Shkencave Politike në
Universitetin “Kolegjin Amerikan”në Shkup (UAKS).
Ai diplomoi në vitin 1987 në Fakultetin Juridik në
Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi “- Shkup, dhe
studimet e magjistraturës dhe të doktoraturës i
ka kryer në Institutin për hulumtime sociologjike,
politike dhe juridike në Shkup. Kjo është
kandidatura e dytë presidenciale e Pendarovskit i
cili në zgjedhjet presidenciale në vitin 2014 humbi
nga Gjorgje Ivanov në rrethin e dytë të votimit.
Në zgjedhjet presidenciale të vitit 2019, ai do të
shfaqet si kandidat i përbashkët i LSDM-së, BDI-së
dhe 29 partive të tjera politike.
Ka magjistruar në temën në “Gjeopolitika e re e
Republikës së Maqedonisë: kontradiktat e matricave të komunizmit dhe tranzicionit,”
ndërsa ka doktoruar në temën “Politika e jashtme dhe e sigurisë së BE-së dhe shteteve
të vogla: korniza e diskursit kombëtar”57 Ai aktualisht është i angazhuar si profesor
inordinar në lëndët Sigurina Ndërkombëtare, Politika e Jashtme dhe Globalizmi.
Në periudhën nga viti 2001 deri në vitin 2004, gjërat Stevo Pendarovski punoi si
këshilltar i sigurisë kombëtare në Kabinetin e Presidentit Boris Trajkovski, dhe në
periudhën nga viti 2005 deri 2009, ka punuar si këshilltar i politikës së jashtme të
presidentit Branko Cërvenkovski. Ai ishte gjithashtu kryetar i Komisionit Shtetëror
të Zgjedhjeve, në periudhën 2004-2005. Më parë, nga viti 1998 deri në vitin
2001, duke punuar si ndihmës- ministër në Ministrinë e Punëve të Brendshme
dhe kryeshef i Analizës dhe Kërkimit brenda ministrisë së njëjtë. Në zgjedhjet
parlamentare në vitin 2016, Stevo Pendarovski u zgjodh deputet, dhe që nga
nëntori 2017 u emërua koordinator kombëtar për përgatitjen e Maqedonisë për
anëtarësim në NATO.58
Ai është autor i disa librave dhe punimeve shkencore të publikuara në Maqedoni
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Doracaku për Zgjedhjet Presidenciale 2014. Qasja nga http://izbornaarhiva.mk/dokumentacija/
prirachnici/priracnikpretsedatelski2014mkupd.pdf (vizita e fundit: 4 mars 2019).
Ueb- faqja e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë. Qasja nga: https://vlada.mk/NationalCoordinators/StevoPendarovski (vizita e fundit 4.3.2019).
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dhe jashtë vendit, dhe ka marrë pjesë në shumë konferenca shkencore, debate
publike dhe diskutime.
Stevo Pendarovski ka lindur më 3 prill 1963 në Shkup, është i martuar dhe ka një
fëmijë.
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HYRJE
Më 21 prill dhe 5 maj 2019, u mbajt rrethi i parë dhe i dytë i zgjedhjeve të gjashta
të përgjithshme presidenciale në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në të dy
rrethet e zgjedhjeve fitoi kandidati Stevo Pendarovski, kandidat i mbështetur nga
partia në pushtet Bashkimi Social Demokratik i Maqedonisë (SDSM), Bashkimit
Demokratik për Integrim (BDI) dhe 29 partive të tjera politike. Në rethin e parë të
zgjedhjeve konkuruan edhe të tjerë si: Gordana Siljanovska – Davkova, kandidat
i mbështetur nga opozita, Organizata e Brendshme Revolucionare Maqedonase
- Partia Demokratike për Unitet Kombëtar Maqedonas (VMRO-DPMNE) dhe
koalicionit të udhëhequr nga partia “Për Maqedoni më të mirë”, si dhe Blerim Reka,
kandidat i mbështetur nga Aleanca e Shqiptarëve dhe BESA. Në rrethin e dytë hyrën
kandidatët Stevo Pendarovski dhe Gordana Siljanovska Davkova. Në zgjedhjet
e gjashta presidenciale, u regjistruan gjithsej 1.808.131 votues. Në rethin e parë
votuan 753 520 (41,67%), ndërsa në rethin e dytë votuan 843,508 (46,65%) votues.
Zgjedhjet presidenciale u shpallën më 8 shkurt, 2019, dhe fushata zgjedhore filloi
më 1 prill, 2019. Karakteristike për këta zgjedhje ishte se kandidatët pohonin se
ishin kandidatë mbipartiak me mbështetjen e partive politike. Të tre kandidatët
nominimet e tyre i konfirmuan duke mbledhur nënshkrime të qytetarëve.
Gjithashtu, zgjedhjet ishin të karakterizuara me pjesëmarrje të ulët në rethin e
parë dhe të dytë, përgjatë të cilave kishte rrezik që të mos arrihet konsensusi i
nevojshëm prej 40% në rethin e dytë. Në rethin e dytë, pavarësisht nga shpalljet
për bojkot, asnjë nga partitë politike parlamentare dhe pjesëmarrësit e zgjedhjeve
nuk bënë thirrje për bojkot me të cilën u plotësua cenzusi. Në rethin e parë, kishte
pjesëmarrje të ulët në komunitetet me më shumë popullsi shqiptare. Në rethin e
dytë, pjesëmarrja në këto zona ishte më e lartë, gjë që ndikoi ndjeshëm në rritjen
e cenzusit.
Zgjedhjet presidenciale në rrethin e parë59, u vëzhguan nga total 3,156 vëzhgues
vendas dhe 463 vëzhgues të huaj, dmth 3.321 vendas dhe 809 vëzhgues të huaj
në rrethin e dytë60. Numri i vëzhguesve në krahasim me zgjedhjet e mëparshme
presidenciale është më i ulët, veçanërisht numri i vëzhguesve vendas është më i
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Tabela e Vëzhguesve të Akredituar për Zgjedhjet e Presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Zgjedhjet e Parakohshme për Kryetar të Komunave të Ohrit, Novo Sellës dhe Dibrës 2019,
19 prill, Në dispozicion: https://drive.google.com/file/d/1HS0vy95EdU5_LLM84TaTelxrwIqoVamS/
view (vizita e fundit më: 16.05.2019)
Tabela e Vëzhguesve të Akredituar për Zgjedhjet e Presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Zgjedhjet e Parakohshme për Kryetar të Komunave të Ohrit, Novo Sellës dhe Dibrës 2019,
19 prill, Në dispozicion: https://drive.google.com/file/d/1PKHJcxCKvdmi2_wON4uzigZ3uJsRxSb1/
view (vizita e fundit më 16.05.2019)
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vogël (9,917 në rethin e parë dhe 10 013 vëzhgues në rethin e dytë). Vlerësimi i
përgjithshëm i vëzhguesve është se zgjedhjet kanë mundësuar respektimin e lirive
themelore të njeriut, janë zbatuar në mënyrë efektive në një atmosferë korrekte
dhe demokratike. Vërejtje i janë dhënë paqartësive të kornizës ekzistuese ligjore,
veçanërisht në pjesën e fushatës në rethin e dytë, si dhe retorikës së kandidatëve
për president në fund të fushatës zgjedhore në rethin e dytë. Në vazhdim, ky
doracak ofron një pasqyrë të detajuar të fushatës, me financimin e fushatës
së kandidatëve për president, njoftimin e mediave, rezultatet e zgjedhjeve,
respektimin e të drejtave zgjedhore, vlerësimin e zgjedhjeve nga ana e vëzhguesve
si dhe nga ana e partive politike si dhe konkluzionet përmbledhëse për të gjithë
ciklin zgjedhor.
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FUSHATA ZGJEDHORE DHE FINANCIMI I KANDIDATËVE PËR
PRESIDENT
Fushata për të zgjedhur një president fillon më 1 prill u karakterizua nga promovimi
pozitiv i kandidatëve, por antagonizma të përkohshme mes kandidatëve të
mbështetur nga LSDM dhe VMRO-DPMNE-së, veçanërisht në fund të fushatës
për rrethin e dytë. Kandidatët kanë përdorur më shumë mjete për informim dhe
komunikim me qytetarët, siç janë reklamat televizive, reklamat online dhe takimet
e qytetarëve. Karakteristikë e këtyre zgjedhjeve presidenciale ishte se kandidatët
preferonin takime më të vogla me qytetarë se sa mitingje të mëdha. Sipas MPB,
votimi ishte i qetë pa shkelje serioze të rendit dhe qetësisë publike. Në rrethin
e parë u regjistruan katër fotografi të një fletëvotimi dhe një dëmtim i kutisë
së votimit61. Në rrethin e dytë u regjistruan tre fotografime të votës, një rast në
Negotinë ku personi në kabinë ka shtuar numër me një stilolaps dhe një rast për
dërgimin e organizuar të zgjedhësve për të cilon janë marrë masa për qartësim
të rastit62.
Karakteristike edhe për këto zgjedhje presidenciale, është se pavarësisht
deklaratave për pavarësi të të gjithë kandidatëve për president, në fushatën e
tyre të gjithë janë mbështetur kryesisht nga partitë politike dhe në pjesën më të
madhe fushatat e tyre reflektojnë pozicionet e partive.
Fushata e Stevo Pendarovskit ishte nën sloganin “Së bashku përpara”. Fushata
përfshiu emisione, spote televizive, reklama në internet, si dhe takime të
vazhdueshme me qytetarët me të cilët Stevo Pendarovski diskutoi me qytetarët
për çështjet aktuale. Pendarovski e bazoi fushatën e tij në dy mesazhe kryesore.
Së pari, një mbështetje e fuqishme për procesin e integrimit euroatlantik të vendit
si një kusht për përparimin e vendit përmes zbatimit të Marrëveshjes së Prespës.
E dyta, ai këmbënguli që ai ishte i vetmi kandidat që mund të bashkonte të gjitha
bashkësitë etnike në vend dhe se vetëm përmes një kandidati të bashkuar shteti
mund të shpresojë për sukses. Përveç kësaj, Pendarovski në fushatën e tij shpesh i
referohej punës së Ivanovit duke paraqitur atë si një shembull negativ për pozitën
e presidentit, dhe si krahun e zgjatur e politikave të qeverisë së mëparshme
të udhëhequr nga VMRO-DPMNE. Sa i përket oponetëve për president, Stevo
Pendarovski ishte drejtuar më shumë drejt kundër Gordana Siljanovska- Davkovës
61
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“Spasovski: Zgjedhjet paqësore dhe demokratike si i ka hije një shteti anëtar të NATO-s”, Ministria
e Brendshme, 21.4.2019. Në dispozicion në: https://mvr.gov.mk/vest/8999 (vizita e fundit: 30 maj
2019).
“Spasovski: Zgjedhjet shkuan në mënyrë paqësore me një numër parregullsish të parëndësishme”,
Makfax, 5.5.2019. Në dispozicion në: https://makfax.com.mk/izbori-2019/video-spasovski-selectpominate-mir/ (vizita e fundit: 30 maj 2019).
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dhe kishte ton pothuajse neutral për Blerim Rekën. Në disa raste në polemikat e
tyre, si dhe gjatë debateve, Pendarovski ka akuzuar Siljanovskën se një kandidat
që përfaqëson politikat e VMRO-DPMNE, që ndan qytetarët në baza të ndryshme,
dhe se qëndrimi i saj kundër marrëveshjes së Prespës nuk mund ta çojë vendin
përpara drejt integrimit në strukturat euroatlantike.
Fushata e Gordana Siljanovska - Davkova udhëhiqej nga motoja “Drejtësi
për Maqedoninë”, dhe gjithashtu përfshinte pjesëmarrje në emisione, spote
televizive, reklama online, dhe takime të vazhdueshme me qytetarë, ku diskutohej
mbi çështjet aktuale. Siljanovska-Davkova e bazoi fushatën e saj në pozicionin
që Marrëveshja e Prespës dhe ndryshimi i emrit janë të paligjshme dhe të
dëmshme për vendin. Ajo konsideroi se marrëveshja kishte sjellë “padrejtësi ndaj
Maqedonisë” dhese detyra e saj, nëse zgjidhet, ishte të provonte me instrumentet
ligjore në dispozicion për ta kthyer atë proces. Përveç qëndrimit të saj antagonist
ndaj Marrëveshjes së Prespës, Siljanovska akuzoi qeverinë dhe LSDM që pas
premisës për BE dhe NATO i ka demonizuar qytetarë tët cilët mendojnë ndryshe
nga ata dhe të cilët janë kundër detyrimeve nga ndryshimi i emrit të shtetit nga
Marrëveshja e Prespës. Megjithatë, në disa raste ajo deklaroi se nëse zgjidhet
ajo presidente, do të respektojë marrëveshjen, por nuk do të përdorë privatisht
emrin e ri të vendit. Në shfaqjet e saj, Siljanovska- Davkova vazhdimisht ka akuzuar
qeverinë se nuk ka bërë mjaft për sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit
dhe se vendi nuk mund të shkojë përpara derisa LSDM dhe BDI janë në pushtet.
Nga kundërshtarët e tij, në mënyrë të përsëritur Siljanovska- Davkova ka kritikuar
angazhimet e Stevo Pendarovskit në Ministrinë e Brendshme, si dhe për këshilltar
për siguri kombëtare të presidentit Branko Cërvenkovski. Lidhur me Blerim Rekën,
ajo ishte më e përmbajtur dhe kishte një ton kryesisht pozitiv për kandidaturën e
tij, duke shmangur konfrontimin e drejtpërdrejtë. Në fushatëm për rrethin e dytë,
Siljanovska- Davkova ka bërë disa përpjekje për tu afruar votuesve shqiptarë duke
u fokusuar në votuesit nga opozita shqiptare.
Blerim Reka drejtoi fushatën e saj nën sloganin “Reka për Republikën”. Si kandidatët
e tjerë, edhe Blerim Reka mesazhet e tyre i ka dërguar me anë të pjesëmarrjeve
në emisione, spote televizive, reklama online dhe takime me qytetarë, por më së
shumti në zonat me popullsi shumicë shqiptare. Në masë të madhe, fushata e
Blerim Rekës u zhvillua në gjuhën shqipe dhe përmes mediave në gjuhën shqipe.
Blerim Reka në fushatën e tij mbështeti Marrëveshjen e Prespës si një kusht për
integrimin euroatlantik të vendit. Ai e bazoi fushatën e tij mbi idenë e një republike
euroatlantike dhe multietnike dhe një kthim në republikë. Sipas Rekës, aktualisht
vendi është shtet, por jo edhe republikë ku do të sundojë ligji dhe ku nuk do të
politizohet administrata dhe nuk do ketë nepotizëm. Edhe pse ka kundërshtuar
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pikëpamjet në lidhje me Marrëveshjen e Prespës, gjatë fushatës, Blerim Reka ka
shmangur konfrontimin me Gordana Siljanovska- Davkova duke u fokusuar më
shumë në drejtim të Stevo Pendarovskit. Reka kritikoi Stevo Pendarovskin për
mbështetjen e BDI-së si një parti që ishte 11 vjet pjesë e qeverisë së Gruevskit.
Paralelisht me tre kandidatët për president, BDI, PDSH dhe Alternativa kanë bërë
fushatë për të siguruar mbështetje për Stevo Pendarovskin. Aktivitetet e fushatës
së BDI-së bazohen në konceptin e një “president konsensusi”. E çuditshme për
fushatën e tre partive ishte mungesa e Stevo Pendarovskit. Megjithëse për rrethin
e parë aktivitetet e këtyre partive ishin me përmasa më të vogla, ato u rritën
ndjeshëm në fushatën e rrethit të dytë.
Në periudhën pas zgjedhjeve, Instituti Civil i Shoqërisë së Demokracisë bëri
një analizë në lidhje me fushatat mbi profilet e kandidatëve presidencialë në
Facebook dhe Twitter. Analiza tregoi se shumica e mesazheve që paraqitën
kandidatët, lidhen me promovimin e ngjarjeve dhe fjalimeve të fushatës. Me këtë
qasje, kandidatët kanë ndarë më pak hapësirë për t’i treguar opinionit pikëpamjet
e tyre politike ose për të ofruar zgjidhje specifike nga programet e tyre. Përdorimi
i kufizuar i mediave sociale për kandidaturën e kandidatëve ka rezultuar me një
numër relativisht të vogël ndjekësish dhe një rritje të vogël reale në numrin e tyre
gjatë dy sondazheve. Disproporcioni vërehet gjithashtu në numrin e pasuesve
në raport me numrin e përgjithshëm të votuesve për kandidatët, gjë që është
veçanërisht e dukshme te Reka dhe Siljanovska. Theks më të madh Pendarovski
kisjte mbi tema të aplikuara në lidhje me BE dhe NATO, Siljanovska rreth zgjidhjes
së problemeve të brendshme, ndërsa Reka kryesisht ka folur për nevojën për
shqiptarët në strukturat e lartë e menaxhimit të shtetit, si dhe temat që lidhen
me BE dhe NATO. Megjithatë, mund të konkludohet se pasuesit e rrjeteve sociale
më përgjigjet në mesazhet e kandidatëve të cilët nuk janë të lidhur direkt në një
fushatë politike, por me ngjarjet aktuale si sukseset sportive, festat fetare dhe
afinitetet personale të kandidatëve.
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FINANCIMI I KANDIDATËVE PËR PRESIDENT63
Për kostot që kandidatët kanë të bëjnë fushatë ata janë të detyruar të paraqesin
tre pasqyrat financiare, në qoftë se ka marrë pjesë vetëm në rrethin e parë të
votimit ose katër raporte financiare, në qoftë se kanë marrë pjesë në rrethin e
dytë. Raportin e parë, i cili i referohet dhjetë ditëve të para të fushatës, kandidatët
janë të detyruar të paraqesin në ditën e 11-të të fushatës, gjegjësisht më 11 prill.
Raporti i dytë u dorëzua nga kandidatët një ditë pas përfundimit të fushatës, më
20 prill dhe i referohet gjysmës së dytë të fushatës. Për pjesën e parë të fushatës,
kandidatët Blerim Reka dhe Stevo Pendarovski kanë dorëzuar pasqyrat financiare
më 11 prill, ndërsa kandidati Gordana Siljanovska- Davkova më 12 prill. Për pjesën
e dytë të fushatës në rrethin e parë, Gordana Siljanovska-Davkova nuk ka dorëzuar
një raport financiar. Kandidatët Pendarovski dhe Siljanovska - Davkova që morën
pjesë në rrethin e dytë, ishin të obliguar edhe për 4 maj, një ditë para rrethit të
dytë, të paraqesin një raport të tretë financiar në lidhje me fushatën zgjedhore
për rrethin e dytë të votimit. Të dy kandidatët i paraqitën këto pasqyra financiare
në kohën e duhur. Raportin e fundit të përgjithshëm financiar të gjithë kandidatët
duhet të paraqesin brenda 30 ditëve pas mbylljes së llogarive të transaksionit
dhe të dorëzojnë në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, Komisionit shtetëror
Kundër Korrupsionit dhe Zyrës Shtetërore të Auditimit dhe Kuvendit të Republikës
së Maqedonisë Veriore. Në financimin e fushatës zgjedhore, pjesëmarrësit në
fushatën zgjedhore mund të harxhojnë deri në 110 denarë për një votues të
regjistruar në listën e zgjedhësve, dmth 198,894,410 denarë. Nëse organizatori
i fushatës zgjedhore ka mbledhur më shumë para se sa ka harxhuar, atëherë ai
është i detyruar mjetet e tepërta ti dhurojë për bamirësi.
Sipas pasqyrave financiare të paraqitura, fushata zgjedhore më e shtrenjtë ngae
kandidatët ishte ajo e Stevo Pendarovskit, i cili deri në fund të rrethit të dytë ka
shpenzuar 47,890,399 denarë (778,704 euro64). Në periudhën deri në 3 maj, ai
ka mbledhur në mënyrë të konsiderueshme më shumë burime se ato që i ka
shpenzuar, ose ka mbledhur 7,903,382 denarë (482,726 euro).
Kundërshtari i tij Gordana Siljanovska - Davkova deri në fundin e rrethit të dytë,
sipas raporteve ka shpenzuar gjithsejt 21,671,920 denarë (352,389 euro), dhe në
të njëjtën periudhë ka mbledhur 21,032,918 (341.998 euro), ose ka shpenzuar
639,000 denarë (10,391 euro) më shumë se sa ka mbledhur.
63

64

Pasqyrat financiare të kandidatëve presidencialë janë në dispozicion në faqet e internetit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve (https://www.sec.mk/pretsedatelski-izbori-21-04-2019/) dhe Entit
shtetëror për auditim (http://www.dzr.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=1073).
Rishikimi i pasqyrave financiare është bërë në bazë të pasqyrave financiare të dorëzuara nga organizatorët e fushatës në organet përkatëse shtetërore më 30 maj 2019.
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Kandidati i cili nuk hyri në rrethin e dytë, Blerim Reka, ka harxhuar më pak mjete.
Reka ka shpenzuar gjithsejt 9,466,622 denarë (316.205 euro), dhe ka mbledhur
gjithsejt 18.1505 milionë denarë (295.130 euro) që do të thotë se Reka ka
shpenzuar 1,316,122 denarë (21,075 euro) më shumë se sa ka mbledhur gjatë
fushatës zgjedhore.65
Raportet financiare të kandidatëve për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut65
Gordana SiljanovskaDavkova

Blerim Reka
Të
ardhura

Harxhime

Të ardhura

Harxhime

Të
ardhura

Harxhime

Raporti i parë
28 mars – 10
prill (afati 11
prill)

1 104 500

1 546 095

12 529 309

2 234 574

31 044
498

29 816 586

Raporti i dytë
11 – 19 prill
(afati 20 prill)

17 046
000

17 920
527

/

/

14 110
010

15 791 842

18 150
500

19 466
622

12 529 309

2 234 574

45 154
508

44 978 698

/

/

8 503 609

19 437 346

7 903 382

2 911 701

Gjithsejt
(denarë)

18 150
500

19 466
622

21 032 918

21 671 920

53 057
890

47 890 399

Gjithsejt
(euro)

295 130

316 205

341 998

352 389

862 729

778 704

Gjithsejt në
rrethin e
parë
Raporti i tretë
22 prill – 3
maj (afati 4
maј)

65

Stevo Pendarovski

Dallimi
(denarë)

-1 316 122

-639 000

5 167 551

Dallimi (еuro)

-21 075

-10 391

84 025

Shqyrtimi i pasqyrave financiare është bërë në bazë të pasqyrave financiare të dorëzuara nga
organizatorët e fushatës në organet përkatëse shtetërore më 30 maj 2019.
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МЕDIAT
Në ambientin mediatik në vend që përbëhet nga 250 shtëpi mediatike, përfshirë 130
transmetuesit dhe 1000 portale të internetit, televizioni ende mbetet si burim kryesor
i informacionit. Përveç Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuale,
obligim ligjor i të cilit është monitorimi për mbulimin e mediave gjatë procesit
zgjedhor, mbulimi mediatik gjatë fushatës zgjedhore ishte e mbikqyrur nga misioni
ndërkombëtar për vëzhgimin e zgjedhjeve, OSBE / ODIHR-it66. Raporti i OSBE / ODIHRit tregon raportim të paanshëm nga transmetuesi publik që u mundësoi votuesve
që të informohen në mënyrë adekuate para se të ushtronin të drejtën e tyre për të
votuar. Raporti i Misionit Ndërkombëtar për Vëzhgimin i OSBE-së vëren përmirësim
në gjendjen e lirisë së shtypit, pavarësisht zbulimin e një rasti, në të cilën ekipi i TV 21 iu
nënshtrua kërcënimeve dhe frikësimit67. Shënimi pozitiv mbi rezultatet e monitorimit
mbetet i pandryshuar në raportin e dytë periodik të misionit ndërkombëtar.68
Monitorimi i mbulimit mediatik të procesit zgjedhor u bë nga dita e shpalljes së
zgjedhjeve, duke përfshirë edhe fillimin e heshtjes parazgjedhore që u zhvillua para
raundit të dytë. Ky monitorim u krye nga Agjencia për Shërbime Mediatike Audio
dhe Audio-Visuale - AAVMU si një organ ligjërisht përgjegjës për monitorimin e këtij
procesi. Monitorimi është kryer në përputhje me “Metodologjinë për monitorimin
e prezantimit mediatik përmes shërbimeve programore televizive të radios dhe
gjatë zgjedhjeve”, miratuar më 7 shkurt 2019, në përputhje me ndryshimet e
fundit legjislative në lidhje me mënyrën dhe kohëzgjatjen e reklamimit të paguar
politik69. Raportet e AAVMU për monitorimin e mediave që mbulojnë të gjitha
format e mbulimit mediatik të zgjedhjeve: programe informative ditore, programe
të veçanta të informacionit - veçanërisht intervista, përballje në debate TV /
radio, programet për çështjet aktuale, programet dokumentare dhe tematike të
specializuara dhe programe informative që ishin kushtuar zgjedhjeve.70

66

67

68
69
70

OSBE ODIHR Deklarata e gjetjeve paraprake dhe konkluzioneve - konkluzionet paraprake, zgjedhjet
presidenciale, 21 prill dhe OSBE / ODIHR Deklarata e gjetjeve paraprake dhe konkluzioneve - konkluzionet paraprake, zgjedhjet presidenciale, raundi i dytë, 5 maj. Në dispozicion në: https://www.
osce.org/mk/odihr/elections/north-macedonia/417845?download=true dhe https://www.osce.org/
mk/odihr/elections/north-macedonia/418868 ? downl (vizita e fundit: 2.6.2019).
AVMU dënon sulmin ndaj ekipit të TV 21 në Araçinë “, MKD.mk, 18 prill 2019. Në dispozicion në: https://
www.mkd.mk/macedonia/politika/avmu-go-osuduva-napadot-vrz-ekipata-na-tv-21-vo-arachinovo
(vizita e fundit: 25.5.2019).
OSBE/ODIHR 2019
Ueb faqja e AVMU Në dispozicion në: http://avmu.mk/ election-999-2 / (vizita e fundit: 31 maj 2019).
Raporti i informimit të mediave për periudhën 10 prill - 19 prill 2019 - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele. AVMU, Maj 2019. E disponueshme në: http://avmu.mk/wp-content/uploads/2019/02/Vector-Report-of-Communications-10-19-April-2019.pdf (vizita e fundit: 5/31/2019 ).
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Këto raporte tregojnë një tendencë të mediave për raportim të ekuilibruar dhe
të drejtë në lidhje me fushatat zgjedhore dhe fushatat e tre kandidatëve, dhe në
rrethin e dytë, dy kandidatëve presidencialë. Fushata zgjedhore është vlerësuar si
jo-intensive dhe e qetë, dhe është paraqitur duke ofruar një larmi përmbajtjesh.

МОNITORIMI I SHËRBIMIT RADIODIFUZIV 71 72
Tabela 1: Përfaqësimi i subjekteve në zhanret e informacionit (1-9 prill dhe 10-19 prill)
Burimi: Raportet nga monitorimi i medias i Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audio Vizuale
МRT 1

МRT 2
II72

I71

I

Radio e Maqedonisë 1
II

I

Radio e Maqedonisë 2

II

I

Траење

%

Траење

%

Траење

%

Траење

%

Траење

%

Траење

%

Траење

Stevo
Penda
rovski

00:
36:
42

26,
34
%

00:
29:
56

15,
82
%

00:
21:
39

12,
39
%

00:
21:
21

10,
77
%

00:
29:
10

22,
84
%

00:
32:
15

17,
53
%

00:
07:
40

Godrana
Silja
novska
Davkova

00:
25:
36

18,
38
%

00:
38:
23

20,
29
%

00:
23:
56

13,
70
%

00:
22:
31

11,
36
%

00:
20:
06

15,
74
%

00:
30:
33

16,
60
%

Blerim
Reka

00:
12:
43

9,
13
%

00:
29:
55

15,
81
%

00:
16:
35

9,
49
%

00:
23:
22

11,
79
%

00:
08:
44

6,
84
%

00:
14:
32

7,
90
%

II
Траење

%

12,
15
%

00:
14:
48

11,
76
%

00:
09:
03

14,
34
%

00:
14:
27

11,
48
%

00:
06:
14

9,
88
%

00:
11:
34

9,
19
%

Sipas informatave në dispozicion në raportet AAVMU në periudhën 1-9 1 prill MRT
koha e ndarë për mbulimin e zgjedhjeve është rreth gjysma e kohës e analizuar (2
orë 19 minuta dhe 19 sekonda) nga të cilat për Gordana Siljanovska- Davkova 25
minuta dhe 36 sekonda, së bashku me mbështetjen dhe agjitacionin e shoqëruar
nga opozita e VMRO DPMNE, e cila ishte 22 minuta dhe 16 sekonda, janë ndarë
gjithsej 47 minuta dhe 52 sekonda; Për Stevo Pendarovskin janë ndarë vetëm 36
minuta dhe 42 sekonda, me takimet elektorale të LSDM-së e cila arriti në 12 minuta
dhe 37 sekonda, dhe partneri i koalicionit BDI ishte 1 minutë dhe 29 sekonda, pra
gjithsejt janë ndarë 50 minuta dhe 48 sekonda; vetëm për Blerim Rekën ka ndarë
12 minuta dhe 43 sekonda, shoqëruar me takimet nga Aleanca për shqiptarët në
vlerë prej 8 minuta dhe 54 sekonda, dhe Besa edhe në vlerë prej 8 minuta dhe 54
sekonda, ka ndarë gjithsejt 30 minuta dhe 31 sekonda.
71

72

Raportet në periudhën 1-9 prill. ASHVM, 2019, Maj 2019. E disponueshme në: http://avmu.mk/
wp-content/uploads/2019/04/Izvestaj-1-9.04.2019.pdf (vizita e fundit: 2.6.2019).
Raport nga raporti i medias për periudhën prej 10 deri më 19 prill 2019 - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele. AVMU, Maj 2019. E disponueshme në: http://avmu.mk/wp-content/uploads/2019/02/Vector-Report-of-Communications-10-19-April-2019.pdf (vizita e fundit: 5/31/2019).
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Në nëntë ditët e para (nga 1 deri në 9 prill) të fushatës elektorale për zgjedhjet
presidenciale për Gordana Siljanovska - Davkova dhe VMRO DPMNE në tetëmb
 ë
dhjetë edicionet e ditarëve të analizuar është transferuar një kohë totale prej 41
minuta dhe 53 sekonda; për Stevo Pendarovskin, LSDM, BDI dhe PDSH, gjithsej
42 minuta dhe 10 sekonda; për Blerim Rekën, Aleancën për shqiptarët dhe Besa,
gjithsej 43 minuta dhe 20 sekonda.
Në periudhën nga 10 deri 19 prill, shërbimi i parë programor i Radio Televizionit
të Maqedonisë ka ndarë: për Gordana Siljanovska- Davkova 29 minuta dhe 56
sekonda, për Stevo Pendarovskin 38 minuta dhe 23 sekonda dhe për Blerim Rekën
29 minuta dhe 55 sekonda. Në të njëjtën periudhë, shërbimi i dytë programor ka
ndarë për Siljanovska- Davkova 22 minuta dhe 31 sekonda, për Pendarovskin 21
minuta dhe 21 sekonda dhe për Rekën 23 minuta dhe 22 sekonda.
Lidhur me shërbimin e parë të programit të radios maqedonase, në periudhën
1-9 prill për raportimin për fushatat zgjedhore janë ndarë 2 orë 7 minuta dhe 41
sekonda, e cila është pothuajse një orë më pak se në kohën që ishte caktuar për
tema të tjera dhe çfarë ishte 3 orë, 2 minuta dhe 14 sekonda, ndërsa në periudhën
10-19 prill, 3 orë dhe 4 minuta janë ndarë për raportim të fushatës zgjedhore, që
është pothuajse 40 minuta më shumë se koha e caktuar për tema të tjera.
Në periudhën prill 1 deri 9 të shërbimit të dytë të programit të radios maqedonase,
raportimi mbi aktivitetet e fushatës zgjedhore të kandidatëve presidencialë ka pasur
intensitet të ulët (1 orë 3 minuta dhe 6 sekonda ), por është vërejtur përpjekje për të
siguruar kohë afërsisht të barabartë për të tre kandidatët potencialë. Për aktivitetet
e Gordana Siljanovska- Davkova janë ndarë 9 minuta, për Stevo Pendarovskin 7
minuta dhe 40 sekonda, për Blerim Rekën 6 minuta dhe 14 sekonda. Në të njëjtin
shërbim programor gjatë periudhës 10 deri 19 prill, për Gordana Siljanovska
-Davkova janë ndarë 14 minuta dhe 27 sekonda, për Stevo Pendarovski 14 minuta
dhe 48 sekonda, dhe për Blerim Rekën 11 minuta dhe 34 sekonda.
Koha e përgjithshme e alokuar për informimin në programet e analizuara të TV të
Shërbimit të Dytë të Programit për periudhën nga 1 deri në 19 Prill, tregon dallime
të vogla në raportim. Gjatë kësaj periudhe, për përezantim individual për zgjedhje
për Siljanovska- Davkova janë ndarë gjithsejt 42 minuta dhe 28 sekonda, dhe për
Pendarovskin 37 minuta dhe 17 sekonda.73

73

Raportet në periudhën 1-9 dhe 10-19 prill. ASHVM, 2019.
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Таbela 2: Përfaqësimi i subjekteve në zhanret informative (22 prill – 3 ma)74
Burimi : Raportet nga ndjekja e medieve nga Agjencia për shërbime mediatike audio dhe
audiovizuale
МRТ 1

Radioja e
Maqedonisë 1

МRТ 2

Kohëzgjatja

%

Kohëzgjatja

Stevo
Pendarovski

00:40:57

18,90
%

00:17:21

Gordana
Siljanovska Davkova

00:59:38

27,52
%

Blerim Reka

00:00:48

0,37 %

Radioja e
Maqedonisë 2

%

Kohëzgjatja

%

Kohëzgjatja

%

9,96 %

00:28:37

16,32
%

00:10:20

15,35
%

00:27:20

15,68
%

00:27:49

15,86
%

00:14:48

21,99
%

00:03:20

1,91 %

00:02:59

1,70 %

00:02:16

3,37 %

Sipas raportit të monitorimit në rrethin e dytë, Televizioni Maqedonas i ka dhënë
hapësirë pothuajse të barabartë kandidatëve. Për Gordana Siljanovska- Davkova dhe
VMRO DPMNE janë ndarë 1 orë 6 minuta 18 sekonda, dhe për Stevo Pendarovskin
dhe LSDM dhe BDI nga 1 orë, 6 minuta dhe 47 sekonda. Në të njëjtën periudhë,
megjithatë, programi i dytë shërbimit për Gordana Siljanovska- Davkovëm ka
ndarë 27 minuta dhe 20 sekonda, ndërsa për Stevo Pendarovskin 17 minuta dhe
21 sekonda. Radio maqedonase 1 për Gordana Siljanovska- Davkova ka ndarë 27
minuta dhe 49 sekonda, ndërsa për Stevo Pendarovski 28 minuta dhe 37 sekonda,
ndërsa Radio Maqedonase 2 ka ndarë 14 minuta dhe 48 sekonda për Gordana
Siljanoska Davkova, dhe për Stevo Pendarovskin 10 minuta dhe 20 sekonda.
Koha totale për informim në TV ditaret e analizuara në shërbimin e parë të
programit gjatë fushatës tregojnë një qasje të balancuar. Nga 1 prilli deri më 3
maj 2019, për përfaqësime elektorale individuale për Siljanovska- Davkova janë
ndarë gjithsejt 1 orë e 55 minuta dhe 10 sekonda, dhe për Pendarovskin gjithsejt
1 orë e 56 minuta dhe 2 sekonda.75
Në kushtet e zgjedhjeve lokale, sipas raporteve, shumica e programeve të
shërbimit publik nuk informonte në lidhje me zgjedhjet lokale në një bazë të
rregullt. Njoftimi, sipas raporteve të ishte minimal dhe sporadike në të dy raundet,
me një fokus në zgjedhjet lokale në Ohër.
74

75

Tabela 2 paraqet rezultatet e monitorimit të mediave të transmetimit të shërbimit publik gjatë
fushatës së rrethit të dytë të zgjedhjeve, në të cilën morrën pjesë Gordana Siljanoska - Davkova dhe
Stevo Pendarovski.
Raport mbi njoftimin e medias nga data 22 prill deri më 3 maj 2019, AVMS, maj 2019. E disponueshme në:
http://avmu.mk/wp-content/uploads/2019/05/Извештај-во-КАМПАЊА-втор-КРУГ-22-април-3-мај2019-finalen.pdf (vizita e fundit: 5/31/2019).

57

МОNITORIMI I MEDIEVE KOMERCIALE

76 77

Tabela 3: Përfaqësimi i subjekteve në zhanret e informacionit (1-9 prill dhe 10-19 prill)
Burimi: Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuale

Аlsat М

ТV Alfa

ТV Kanal 5

ТV SITEL

TV Telma

1 ТV

ТV 21 М

Klan
Maqedoni

I76

II77

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

Stevo
Penda
rovski

00:
21:
21

00:
21:
16

00:
17:
56

00:
33:
07

00:
16:
54

00:
19:
49

00:
46:
47

00:
57:
35

00:
22:
48

00:
26:
38

00:
05:
41

00:
16:
17

00:
22:
42

00:
18:
21

00:
19:
32

00:
23:
03

Gor
dana
Silja
novska
- Dav
kova

00:
19:
08

00:
22:
09

00:
17:
52

00:
42:
52

00:
14:
18

00:
26:
05

00:
40:
05

00:
52:
19

00:
18:
23

00:
23:
13

00:
06:
30

00:
18:
15

00:
19:
45

00:
20:
16

00:
14:
43

00:
22:
57

Blerim
Reka

00:
09:
15

00:
21:
31

00:
06:
09

00:
23:
25

00:
09:
01

00:
17:
04

00:
11:
36

00:
15:
50

00:
13:
33

00:
12:
43

00:
03:
27

00:
13:
49

00:
22:
04

00:
23:
07

00:
15:
25

00:
21:
07

76

77

Zgjedhjet Presidenciale dhe të Parakohshme Lokale 2019, Raporti i Medias për periudhën
nga 1 deri më 9 prill 2019. AVMU, prill 2019. E disponueshme në: http://avmu.mk/wp-content/
uploads/2019/04/Izvestaj-1-9.04.2019.pdf (e fundit e vizituar: 06/02/2019)
Zgjedhjet Presidenciale dhe të parakohshme lokale 2019, Raporti i mbulimit të Mediave për periudhën
nga 10 deri më 19 prill 2019, AVMU, prill 2019. Në dispozicion në: http://avmu.mk/wp-content/
uploads/2019/02/Raporti i dytë i fushatës -10-19-Prill-2019.pdf (e fundit e vizituar: 31 maj 2019)
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Tabela 3 (vazhdim): Përfaqësimi i subjekteve në zhanret e informacionit (1-9 prill dhe 10-19 prill)
Burimi: Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuale

ТVМ

ТV Kobra
Radovish

ТV Sonce

ТV Shenja

ТV 24 Vesti

ТV VIS

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

Stevo
Pendarov
ski

00:
13:
13

00:
22:
37

00:
18:
17

00:
27:
30

00:
25:
33

00:
30:
36

/

/

/

/

/

00:
05:
56

Gordana
Siljanov
ska - Dav
kova

00:
11:
05

00:
22:
37

00:
17:
49

00:
18:
34

00:
25:
23

00:
30:
22

/

/

/

/

/

00:
05:
28

Blerim
Reka

00:
04:
52

00:
22:
37

00:
14:
37

00:
14:
57

00:
18:
13

00:
25:
25

/

/

/

/

/

00:
02:
34

Gjith
sejt

8:
47:
33
8:
24:
40
5:
39:
47

Sipas raportit të AAVMU dhe përfaqësimit të përgjithshëm të lëndëve në zhanret
informative për rrethin e parë (1-19 prill), vërehet se televizionet private kanë
raportuar në masë të madhe në mënyrë të balancuar për kandidatët Stevo
Pendarovski (8 orë, 47 minuta dhe 33 sekonda ) dhe Gordana Siljanovska-Davkova
(8 orë, 24 minuta dhe 40 sekonda), ndërsa kandidati Blerim Reka ishte i pranishëm
për pothuajse tre orë më pak (5 orë, 47 minuta dhe 33 sekonda).78
Таbela 4: Përfaqësimi i subjekteve në zhanret e informacionit (22 prill - 03 maj)
Burimi: Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuale78
ТV
Alsat

ТV
Sitel

ТV
Kanal
5

ТV
Sitel

Stevo
Pendarovski

00:
19:
00

00:
25:
14

00:
18:
54

00:
26:
31

00:
19:
54

Gordana
Siljanovska Davkova

00:
17:
11

00:
33:
24

00:
20:
32

00:
35:
56

Blerim Reka

00:
01:
43

00:
01:
26

00:
00:
48

00:
01:
16

78

ТV
21
М

ТV Knal
Maqedoni

ТV
Sonce

00:
29:
21

00:
13:
00

00:
35:
36

00:
29:
08

00:
21:
51

00:
23:
50

00:
27:
09

00:
23:
12

00:
32:
12

00:
26:
58

00:
18:
46

00:
00:
12

00:
03:
38

00:
02:
06

00:
04:
10

/

ТV
1 ТV
Telma

ТV
ТV 24
Shenja Lajme

ТVМ

Gjithsejt

00:
28:
46

00:
01:
51

4:
29:
06

00:
27:
34

/

4:
46:
44

/

0:
20:
40

00:
05:
21

Zgjedhjet Presidenciale dhe të parakohshme lokale 2019, Raporti i mbulimit Mediave për periudhën nga 22
prilli deri më 3 maj 2019. AVMU, maj 2019. E disponueshme në: http://avmu.mk/wp-content/uploads/2019/05/
Извештај-во-КАМПАЊА-втор-КРУГ-22-април-3-мај-2019-finalen.pdf (vizita e fundit: 02.06.2019).

59

Sipas përfaqësimin AAVMU të subjekteve në zhanrim informativ në rrethin e
dytë ( periudha nga 22 prilli deri në 3 maj) mund të vërehet se transmetuesit
privatë kryesisht kanë raportuar të balancuar mes Stevo Pendarovskit (4 orë,
29 minuta dhe 6 sekonda ) dhe Gordana Siljanovska-Davkova (4 orë, 46 minuta
dhe 44 sekonda). Gjithashtu, edhe pse kandidati Blerim Reka nuk ka marrë pjesë
në rrethin e dytë, megjithatë, mediat vazhduan të raportojnë mbi atë, edhepse
normalisht më pak (20 minuta dhe 40 sekonda).
Dallime më të mëdha janë vërejtur në TV Sitel dhe TV 21-M, ku diferenca në kohën
në mes të kandidatëve është rreth 10 minuta në favor të Gordana SiljanovskaDavkova. Në kompanitë e tjera televizive të monitoruara vazhdon trendi i
raportimit të balancuar, me një ndryshim që nuk kalon më shumë se 2 deri në 3
minuta në media.
Kjo periudhë e fushatës zgjedhore dhe mbulimit mediatik është karakterizuar
me intervista të shumta dhe debate me kandidatët presidencialë dhe opinionin
ekspert në shumicën e stacioneve televizive brenda lajmeve televizive, por edhe
brenda lajmeve qendrore.

PROCEDURA PËR KUNDËRVAJTJE GJATË RAPORTIMIT MEDIATIK
Monitorimi ASHAV përfshin kohën e ndarë për fjalimet e drejtpërdrejta të
kandidatëve presidencial në programet e lajmeve në shërbimin publik dhe
duke vënë në dukje shkeljet e Kodit Zgjedhor nga transmetuesit. Shkelje janë
konstatuar në katër transmetues, TV Uskana Tetovë ka ndarë më shumë kohë për
Blerim Rekën disa herë, TV 1 për transmetimin e reklamave politike me pagesë
gjatë shfaqjes së debatit, TV M Ohër ka ndarë katër minuta më shumë kohë më
2 dhe 3 maj për reklamim të paguar politik për kandidatin Stevo Pendarovski
dhe për kryetarin e qytetit të Ohrit nga LSDM dhe Cobra TV nga Radovishi për
transmetimin e deklaratave nga zyrtarët e qeverisë gjatë heshtjes zgjedhore.79

79

Pasqyra e procedurave të filluara për kundërvajtje (që nga 27 maj 2019). AVMU, Maj, 2019. E
disponueshme në: http://avmu.mk/elected- 2019-2 / (vizita e fundit: 06/02/2019)
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REZULTATET NGA ZGJEDHJET PRESIDENCIALE
Kandidati i mbështetur nga LSDM, BDI dhe partnerë të tjerë të koalicionit, Stevo
Pendarovski fitoi shumicën e votave në të dy rrethet e zgjedhjeve dhe arriti të fitojë
zgjedhjet presidenciale në vitin 2019. Në rrethin e parë të zgjedhjeve presidenciale
Pendarovski fitoi 322,581 vota ose 42.81% të votave, kandidati i mbështetur VMRODPMNE Gordana Siljanovska - Davkova fitoi 318,341 vota ose 42.25% të votave. Në
rrethin e parë asnjë kandidat nuk mori shumicën e votave të votuesve të regjistruar,
ose Pendarovski fitoi 17.84% dhe Gordana Siljanovska Davkova fitoi 17.6% të votuesve
të regjistruar në listën e votuesve, dhe për këtë shkak u mbajt rrethi i dytë i zgjedhjeve
presidenciale. Kandidati i mbështetur nga Besa dhe Aleanca e Shqiptarëve, Blerim
Reka, nuk hyri në rrethin e dytë. Blerim Reka fitoi gjithsej 79.888 vota, ose 10.6% të
votave. Numri i fletëvotimeve të pavlefshme ishte i konsiderueshëm, përkatësisht
32,696 (4.34%). Në rrethin e parë të zgjedhjeve presidenciale, 753.556 qytetarë dolën
për të votuar, që është 41.68% nga gjithsej 1.808.131 qytetarë me të drejtë vote.80

Rrethi i parë80

Blerim
Reka

Gordan
Siljanov
ska- Dav
kova

Stevo
Pendarov
ski

Fletëvotime
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shme

Votues të
regjistruar
Votues të cilët
kanë votuar
% nga
zgjedhëssit që
kanë votuar
% nga
zgjedhësit e
regjistruar

80

Gjithsejt

1 808 131
79 888

318 341

322 581

32 696

753 556

10,6 %

42,25 %

42,82 %

4,34 %

100 %

4,41 %

17,6 %

17,84 %

1,8 %

41,68 %

Komisioni Shtetëror Zgjedhor. PËRFUNDIM për publikimin e rezultateve zyrtare të korrigjuara nga rre
thi i parë i votimit për zgjedhjen e Presidentit të Republikës në bazë të të dhënave nga procesverbalet
e Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve. Në dispozicion në: http://izbornaarhiva.mk/dokumentacija/
Претседателски%20избори%202019/4_Резултати%20од%20избори/Корегирани%20
официјални%20резултати%20од%20првиот%20круг.pdf (vizita e fundit: 16.05.2019)
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Pendarovski fitoi 435,656 vota në rrethin e dytë, 51,65% të votave, ndërsa Gordana
Siljanovska - Davkova fitoi 377,446 vota ose 44.75% të votave. Në rrethin e dytë,
30.407 votues i bënë të pavlefshme votat e tyre, që është 3.6% e votave. Numri i
përgjithshëm i votuesve që votuan në rrethin e dytë arriti në 46.65%, përkatësisht
votuan gjithsej 843.508 nga gjithsej 1.808.131 votues të regjistruar.81
Rrethi i dytë81
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Gjithsejt
1 808 131

377 446

435 656

30 407

843 508

44,75 %

51,65 %

3,6 %

100 %

20,87 %

24,09 %

1,68 %

46,65 %

Edhe këto zgjedhje presidenciale kanë konfirmuar trendin e rënies së interesit
të qytetarëve për pjesëmarrje në procesin zgjedhor. Derisa në zgjedhjet e para
presidenciale, të mbajtura në vitin 1994, kanë votuar 77.44% e votuesve në
zgjedhjet në vitin 2014 dhe 2019 votuan rreth tridhjetë për qind më pak votues në
krahasim me zgjedhjet e vitit 1994, përkatësisht 48.86% në vitin 2014 dhe 46.65%
në vitin 2019 të numrit të përgjithshëm të votuesve të regjistruar. Ky trend i rënies,
dhe vështirësitë e sigurimit të cenzusit e kërkuar prej 40% në rrethin e dytë, si
dhe pasiguria politike në një rezultat të tillë, përsëri inicuan një debat në lidhje
me atë nëse është e nevojshme që presidenti të zgjidhet përmes zgjedhjeve të
drejtpërdrejta, ose të zgjidhet nga Kuvendi.

81

Komisioni Shtetëror Zgjedhor. PËRFUNDIM për publikimin e rezultateve përfundimtare të raundit
të dytë të votimit në zgjedhjet për presidentin e Republikës më 2019. Në dispozicion: http://
izbornaarhiva.mk/dokumentacija/Претседателски%20избори%202019/4_Резултати%20од%20
избори/Заклучок%20за%20објава%20на%20конечни%20резултати%20-%20втор%20круг.pdf
(vizita e fundit: 16.05.2019)
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BDI kumtoi se ky lloj i zgjedhjes për ta do të jetë një opcion i pranueshëm82, meg
jithatë LSDM dhe në veçanti VMRO-DPMNE ishin kundër ndryshimit të modelit të
zgjedhjes.83
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Dalja e votuesve në zgjedhjet presidenciale në Republikën e Maqedonisë së Veriut
nga viti 1994 der 2014.84
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83

84

Ahmeti: për BDI është e pranueshme që Presidenti të zgjidhet në Kuvend”. Meta.mk. Në dispozicion:
https://meta.mk/ahmeti-za-dui-e-prifatlivo-pretsedatelot-da-se-izbira-vo-sobranieto/ (vizita e fundit:
16.05.2019)
Për LDSM dhe VMRO DPMNE është i papranueshëm ndryshimi i mënyrës së zgjedhjes së presidentitTelma. Në dispozicion në https://telma.com.mk/za-sdsm-i-vmro-dpmne-e-neprifatlivo-menuvanena-nachinot-na-izbor-na-pretsedatel/ (vizita e fundit më: 16.05.2019)
Ueb faqja e Komisionot Shtetëror të zgjedhjeve: www.sec.mk
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MBROJTJA E TË DREJTËS ZGJEDHORE
Kodi Zgjedhor garanton mbrojtjen e të drejtës së votës. Sipas Kodit Zgjedhor, secili
parashtrues i një liste kandidatësh dhe secili votues kanë të drejtë të paraqesin
ankesë në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve nëse konsiderojnë se e drejta e
tyre është shkelur. Ankesat nga paraqitësit e listës mund t‘i referohen procedurës
për votim, tabelimit dhe përcaktimit të rezultateve, ndërsa votuesit mund të bëjnë
vërejtje nëse e drejta e votës është shkelur në procedurë. Procedura për mbrojtjen
e të drejtës së votës është urgjente, prandaj paraqitja e ankesës dhe padisë në
këtë rast nuk mund të dërgohet me postë.
Ankesat e paraqitura nga paraqitësit e listës në KSHZ duhet të dorëzohen brenda
48 orëve pas përfundimit të votimit, dmth. pas shpalljes së rezultateve paraprake
dhe KSHZ-ja është e detyruar të marrë një vendim brenda 48 orëve pas pranimit
të ankesës. Vendimi i marrë nga KSHZ-ja informon parashtruesin e ankesës me
postë elektronike dhe vendimi konsiderohet të jetë dorëzuar brenda pesë orëve
nga dërgimi i postës elektronike. Ankuesi, i cili është zgjidhur negativisht në KSHZ,
ka të drejtë të parashtrojë ankesë në Gjykatën Administrative brenda 24 orëve
pas marrjes së vendimit. Gjykata duhet të marrë një vendim brenda 48 orëve pas
pranimit të ankesës. Gjykata Administrative mund të konfirmojë ose ndryshojë
vendimin e KSHZ-së, ku vendimet e tij janë efektive, dmth, kundër tyre nuk mund
të ushtrohet ankesë ose mjet tjetër juridik.
Në rast të shkeljes së së drejtës së votës për votuesin, i njëjti mund të paraqesë
ankesë në KSHZ brenda 24 orëve dhe KSHZ-ja është e detyruar të marrë vendim
brenda 4 orëve pas pranimit të ankesës. Mund të apelohet vendimi i KSHZ-së,
kështu që brenda 24 orëve pas pranimit të vendimit, një ankesë do t‘i dorëzohet
Gjykatës Administrative. Nëse afatet kalojnë dhe përgjohen gjatë procesit të
votimit, dhe vendimi është pozitiv për zgjedhësin, do të lejohet të ushtrojë të
drejtën e tij për të votuar.85
Pas mbajtjes së rrethit të parë të zgjedhjeve më 21 prill 2019, në Komisionin
Shtetëror të Zgjedhjeve u dorëzuan gjithsej 14 ankesa nga një ankues – Gordana
Siljanovska Davkova, prej të cilëve u pranuan pesë ankesa. Prej tyre, katër (në
qendrat e votimit nga Kavadarci, Kumanovë, Ohër dhe Qendra) u paraqitën
për shkak të mospërputhjes në numrin e personave që votuan dhe numrin e
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KAS, IDSCS, Manuali për Zgjedhjet Parlamentare në Republikën e Maqedonisë 2016, botimi i dytë
i plotësuar. Në dispozicion në: http://izbornaarhiva.mk/dokumentacija/prirachnici/Belegexempl
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fletëvotimeve në kutinë e votimit86. Në Komunën e Aerodromit, kundërshtimi i
pranuar i referohet faktit se një person që nuk gjendet në listën e zgjedhësve i
lejohet të votojë. Në të gjitha pesë rastet, rezultatet e votimit u anuluan por nuk
erdhën në një rishikim sepse numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar në
këto qendra votimi nuk ndikoi në rezultatet e përgjithshme. Për të gjitha ankesat e
pranuara, është iniciuar një procedurë për përcaktimin e përgjegjësisë për shkelje
të rëndë të dispozitave të Kodit Zgjedhor.87
Pas mbajtjes së raundit të dytë të zgjedhjeve më 5 maj 2019, u paraqitën
gjithsej 12 ankesa nga dy aplikantë: VMRO-DPMNE paraqiti një kundërshtim
dhe Gordana Siljanovska – Davkova parashtroi 11 ankesa. Katër nga ankesat e
Gordana Siljanovska-Davkova u pranuan nga KSHZ. Kundërshtimi i parë është
marrë nga një qendër votimi në Kumanovë për shkak të mospërputhjes në mes të
numrit të njerëzve që votuan dhe numrin e fletëve të votimit në kutinë e votimit.
Ankesa e dytë është një vendvotim në Shuto Orizarë, për shkak se një zgjedhësi
i është mohuar e drejta e votës për shkak se vendi i saj në kolonë ishte tashmë i
nënshkruar me dyshime qëka pasur votim për person tjetër. Në një qendër votimi
në Sarajit, një ankesë është pranuar për shkak të shkeljes së fshehtësisë në votim.
Ankesa e katërt e pranuar ishte në lidhje me kundërvajtje në një vendvotim në
Radovish për shkak të mospërputhjes mes numrit të nënshkrimeve dhe votuesve
të rrethuar në listën e zgjedhësve. Në të gjitha katër raste, rezultatet e votimit
janë anuluar, por nuk është bërë rivotimi, për shkak se numri i përgjithshëm i
votuesve të regjistruar në ato vendvotime nuk ka mundur të ndikojë në rezultatet.
Për të gjitha ankesat e pranuara, është iniciuar një procedurë për përcaktimin e
përgjegjësisë për shkelje të rëndë të dispozitave të Kodit Zgjedhor.88
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Në tre raste, diferenca mes numrit të personave që kanë votuar dhe numrit të fletëvotimeve në
kutinë është një biletë, përveç në vendvotimin 1338 nga Ohri, ku ndryshimi është 40 fletëvotime.
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Vendimet mbi ankesat, rrethi i II-të. Në dispozicion në: https://www.sec.mk/reshenija-po-prigovoriii-krug/ (Vizita e fundit: 20.05.2019)

65

VLERËSIMI I ZGJEDHJEVE NGA VËZHGUESIT
Zgjedhjet presidenciale u monitoruan nga gjithsej 3619 vëzhgues në raundin e
parë dhe 4130 vëzhgues në rrethin e dytë. Prej tyre, 3.156 vëzhgues vendas dhe
463 vëzhgues të huaj në raundin e parë,89 përkatësisht 3,321 vëzhgues vendas dhe
809 vëzhgues të huaj në rrethin e dytë të zgjedhjeve.90
Numri më i madh i vëzhguesve vendas ishte nga shoqata qytetare MOST,
respektivisht 1994 vëzhgues në rrethin e parë dhe 2032 vëzhgues në rrethin e
dytë. Më pas Shoqata për afirmimin e vlerave njerëzore dhe integrimin e të rinjve
MAK-SONCE Shkup ka pasur 583 vëzhgues të akredituar në raundin e parë dhe 768
vëzhgues në raundin e dytë. Një organizatë e tretë është vëzhguesit më akredituar
Shoqata për zhvillimin dhe promovimin e turizmit, zhvillimit të qëndrueshëm
dhe të drejtat e njeriut AXIOS 2017 Shkup me 329 vëzhgues në të dy raundet
e zgjedhjeve. organizatat e tjera që vëzhgoi zgjedhjet ishin qendra për liri CIVIL
nga Shkupi me 160, respektivisht 162 vëzhgues në rrethin e dytë, Inkluziva nga
Gostivari 44 ,Qendra Kombëtare rome nga Kumanova 20, Shoqata e Personave
me Aftësi të Kufizuara „Së bashku ne mundemi“ me 10 vëzhguesve dhe Qendra
Maqedonase për Kulturë dhe Zhvillim dhe Instituti për Strategjitë Ekonomike dhe
Marrëdhëniet Ndërkombëtare - Ohër me tetë vëzhgues.91
Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë / Zyra për Institucione
Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut (OSBE / ODIHR) ka pasur 195 në rrethin e
parë dhe 249 vëzhgues në rrethin e dytë e cila ishte misioni më i madh i huaj
vëzhgues. Kongresi Botëror i Maqedonisë akreditoi 59 vëzhgues në të dy rrethet.
Poashtu, edhe ambasadat e Shteteve të Bashkuara, Kanada, Federata Ruse,
Franca, Italia, Shqipëria, Hungaria, Suedia, Britania e Madhe dhe Irlandës Veriore,
Holanda, Kosova dhe Delegacioni i BE-së në Maqedoni e Veriut kanë vëz6hguar
zgjedhjet me një numër më të vogël të vëzhguesve.
Përveç kësaj, vëzhguesit e tyre zgjedhore pasur dhe Komisioni Shtetëror
Zgjedhor i Malit të Zi dhe Bosnja e Hercegovina, Fondacioni Ndërkombëtar për
Sistemet Zgjedhore - IFES - Zyra e Republikës së Maqedonisë së Veriut, KDI 89
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Tabela e vëzhguesve të akredituar për zgjedhjet e Presidentit të Republikës së Maqedonisë së
Veriut dhe Zgjedhjet e Parakohshme për Kryetarin e Komunave të Ohrit, Novo Sellës dhe Dibrës
2019, 19.04.2019. E disponueshme në: https://drive.google.com/file/d/1HS0vy95EdU5_LLM84TaTe
lxrwIqoVamS/view. vizita e fundit më:16.06. 2019
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Veriut dhe Zgjedhjet e Parakohshme për Kryetar të Komunave të Ohrit, Novo Sellës dhe Dibrës
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Instituti Demokratik i Kosovës, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Asamblesë
Parlamentare të Evropës OJQ Silba nga Danimarka, SILC - Qendra Suedeze
Ndërkombëtare Liberale, dhe Fidelityas - një organizatë hungareze politike e të
rinjve. Përveç vëzhguesve, dhe 289 janë akredituar përkthyes shumica e të cilëve
janë të akredituar nga OSBE / ODIHR, se 187 përkthyes dhe Ambasada e SHBA
kishte 63 përkthyes të akredituar.92
Rrethi i parë u ndoq nga 48 gazetarë të huaj, respektivisht gazetarë nga ga
agjencitë Ruptli, ORF - Radio dhe televizionit austriak, BNT - Televizioni Kombëtar
Bullgar, Televizioni Kombëtar Bullgar - TV Nova, Al Jazeera English, Kyodo News,
RTV e Vojvodinës, Radioja kombëtare bullgare , Zëri i Amerikës, televizioni N1 nga
Beogradi, Associated Press, agjencia Evropiane për shtyp photo - EPA, televizioni
shtetëror gjerman ADR, televizioni T7 Prishtinë, Al Jazeera Ballkan, Reuters, radioja
gjermane Baerisher Rundfink dhe televizioni shtetëror turk TRT. Në rrethin e
dytë, numri i gazetarëve është rritur për 60, ose u akredituan edhe gazetarë nga
korrespondenti TRT Botërore, RTVM korrespodenca nga Beogradi dhe ERT 3 – kanali
i tretë i televizionit kombëtar grek.
Në raporte preliminare për rrethin e parë dhe të dytë, misioni i OSBE / ODIHR93
vlerësoi se zgjedhjet presidenciale u zbatuan mirë me respekt për liritë dhe të
drejtat themelore dhe votuesit u mundësuan të informohen për kandidatët para
se ta bëjnë zgjedhjen e tyre. U vlerësua se dita e zgjedhjeve kaloi pa probleme,
në lidhje me procedurat kryesore në mënyrë transparente. Shumica e vërejtjeve
u theksuan lidhur me paqartësinë e kornizës ligjore, dmth. mangësitë në Kodin
Zgjedhor. Korniza ligjore është vlerësuar si e përshtatshme për zhvillimin e
zgjedhjeve demokratike, por nuk rregullon të gjitha aspektet e mbajtjes së
zgjedhjeve, veçanërisht në pjesën e financimit të fushatës në rrethin e dytë të
zgjedhjeve. Korniza ligjore tregohet se nuk ofron mbrojtje ligjore të plotë dhe
efektive kryesisht për shkak të kufizimeve në të drejtën për negociata dhe apelimet
në procesin zgjedhor, me ç‘rast nuk mund të jetë e mundur të bëhet korrigjimi në
rast të parregullsive të mundshme.
Asociacioni qytetar MOST vlerësoi se qytetarët kanë qenë të lirë për të dhënë
votat e tyre dhe se votimi u zhvillua në një atmosferë të drejtë dhe demokratike.
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Ibid
Deklarata e OSBE / ODIHR e gjetjeve dhe konkluzioneve preliminare - konkluzionet preliminare,
zgjedhjet presidenciale më 21 prill dhe deklarata e OSBE / ODIHR e gjetjeve dhe konkluzioneve
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MOST-i ka regjistruar disa raste të izoluara të parregullsive të cilat sipas tyre nuk
kanë ndikuar në cilësinë e procesit zgjedhor.94
Dita e votimit, si për rrethin e parë dhe të dytë, u vlerësua nga OSBE / ODIHR
se ajo po rrjedh siç duhet dhe se ishte administruar mirë. Në pothuajse të
gjitha vendet e vëzhguara, hapja e vendvotimeve u vlerësua si pozitive, ndërsa
anëtarët e KZ-së ishin përgjithësisht të njohur me procedurat dhe punonin në
mënyrë transparente. Në disa vendvotime ka pasur një vonesë të shkurtër, kur
hapjen e një vendvotimi nuk ishte e hapur në rrethin e parë.95 Zbatimi i votimit
u vlerësua pozitivisht në 99 përqind të vëzhgimeve, procesi i votimit ka qenë i
qetë dhe procedurat janë respektuar në pothuajse të gjitha rastet, duke përfshirë
dhe kontrollimin e votuesve, nënshkrimin e listës së votuesve dhe shënimin e
gishtërinjve të votuesve. Në të dy qarqet zgjedhore janë vërejtur raste të votimit
familjar (në 3% të vëzhgimeve), misioni mori disa gjetje të besueshme për blerje
të votave në Shtip dhe Strumicë.96
Misioni i Vëzhgimit të Zgjedhjeve i OSBE / ODIHR e vlerësoi fushatën si të qetë dhe
paqësore, gjë që u mundësoi pjesëmarrësve në zgjedhje lirisht dhe pa ndërhyrje
në fushatë, duke respektuar lirinë themelore të kuvendit dhe shprehjes. Misioni
gjithashtu kishte vërejtje në Kodin zgjedhor lidhur me shpërndarjen e tabelave
komerciale, por vlerësoi se kjo në praktikë nuk e ka kundërshtuar vendosjen e
tyre. Lidhur me retorikën, u vlerësua se kandidatët evituan retorikë të mprehtë,
megjithatë, në disa raste, retorika provokative u vërejt në fjalimet e përfaqësuesve
të partisë. Raporti gjithashtu vë në dukje se pavarësisht pavarësisë, kandidatët
Stevo Pendarovski dhe Gordana Siljanovska-Davkova ishin të varura nga
mbështetja organizative e partive politike që i mbështetën ato. Lidhur me
adresën ndaj komuniteteve të tjera etnike, raporti vëren se fushata e kandidatit
të Pendarovskit kishte për qëllim të gjitha bashkësitë etnike, ndërsa Blerim Reka
kishte fushatë në gjuhën shqipe dhe maqedonase, ndonëse fushata u përqëndrua
vetëm në shqiptarët etnikë.97
MOST vlerësoi se fushata ka kaluar në një atmosferë përgjithësisht të relaksuar,
ku për herë të parë nuk u regjistruan incidente që ndikuan në atmosferën në të
cilën u zhvillua fushata. Ka pasur një rritje të ndjeshme në numrin e takimeve të
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Shih,Deklarata Preliminare nga 22.04.2019 dhe Deklarata preliminare nga 06.05.2019. Asociacioni
qytetar MOST.Në dispozicion në: http://most.org.mk/?fw-portfolio=%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0
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D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-2019 (Vizita e fundit: 21.05. 2019)
Misioni i vëzhgimit i OSBE / ODIHR vëzhgoi 93 vendvotime në rrethin e parë të zgjedhjeve dhe 64
vende në rrethin e dytë. Informacioni mbi vendvotimin e pahapur është sipas KSHZ-së.
OSBE / ODIHR, 2019
Ibid
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drejtpërdrejta me qytetarët, dhe vetëm disa raste të fushatës negative dhe pranisë
së të miturve në mitingje janë regjistruar. MOST vlerëson se votuesit mund të
bëjnë një zgjedhje të informuar, sepse sipas tyre, për herë të parë për një kohë të
gjatë ka pasur një numër në rritje të debateve midis kandidatëve.98
Punën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, vlerësimi i OSBE / ODIHR e vlerësoi si
të paanshme dhe që gëzonte besimin e shumicës së palëve të interesuara. Raporti
vëren se KSHZ-ja ka vonuar disa përgatitje, si dhënien e udhëzimeve, materialeve
të shtypit dhe krijimin e komisioneve në një nivel më të ulët, dhe transparenca
dhe efikasiteti u penguan nga problemet me sistemet e informacionit dhe
komunikimit. Misioni thekson se në disa raste transparenca dhe besimi në
Komision u zvogëluan për shkak se nuk i publikonte mbledhjet në kohë, diskutimi
është mbajtur në format të mbyllur ndërsa seancat publike ishin të kufizuara në
votime formale. Pozitivisht u vlerësua publikimi i videos për edukimin e votuesve
në gjuhën maqedonase dhe shqipe, mbështetur nga interpretime të shenjave dhe
titrave në gjuhët rome, serbe, turke ose vllahe.99
MOST në raportin e tij thekson se KSHZ ka punuar në mënyrë transparente përmes
seancave publike dhe në procesin vendimmarrës të KSHZ-së nuk është vërejtur asnjë
votim sipas vijës partiake. Megjithatë, raportet theksojnë se KSHZ-ja në katër raste anuloi
votimin pa hapur të gjithë materialin zgjedhor, siç parashihet në Kodin Zgjedhor.100
Për sa i përket mediave, monitorimi nga OSBE / ODIHR tregoi se mediat në
tërësi paraqitën informata të ndryshme për kandidatët dhe partitë politike që u
mbështetën dhe transmetuesi publik raportoi publikisht gjatë fushatës. Është
vlerësuar se rregullatori i medias i ka përmbushur detyrat e tij ligjore. Kuadri ligjor
lidhur me mediat vlerësohet si i detajuar, por vërehet se dispozitat e ndryshme
zbatohen vetëm për partitë politike, por jo për kandidatët presidencialë. Shumica e
kanaleve të monitoruara nga misioni i OSBE / ODIHR i mbuluan të tre kandidatët në
përputhje me rrethanat, me informata kryesisht neutrale. Informacionet në internet
dhe mediat e shkruara thuhet se kanë siguruar nivele të ndryshme të mbulimit të
fushatës me fushatat „tonin e pabalancuar dhe raportimin“. Pas raundit të parë
të zgjedhjeve, ndonëse aktiviteti i mediave101 u zvogëlua për shkak të zvogëlimit të
fushëveprimit të aktiviteteve të kandidatëve, shumica e kanaleve të monitoruara
ishin mjaft të mbuluara nga kandidatët dhe partitë që i mbështetën ato.102
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Bashkimi Evropian i ka vlerësuar zgjedhjet si paqësore dhe transparente, duke
thënë se nevojiten reforma shtesë në legjislacionin zgjedhor. Shtetet e Bashkuara
i përshëndetën gjetjet preliminare të OSBE / ODIHR dhe vlerësuan zgjedhjet
si konkurruese dhe se respektimi i lirive themelore kontribuoi në një proces
demokratik.103
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“Deklarata e Ambasadës Amerikane për Zgjedhjet Presidenciale në Maqedoninë e Veriut” Ambasada
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VLERËSIMI I ZGJEDHJEVE NGA PARTITË POLITIKE
Partitë politike nga qeveria dhe opozita, si dhe vetë kandidatët presidencialë, dolën
me vlerësime të ndryshme për zgjedhjet presidenciale në rrethin e parë. LSDMja në pushtet vlerësoi zgjedhjet si demokratike duke demonstruar kapacitetin e
vendit dhe se zgjedhjet e këtilla janë të rëndësishme për integrimin euroatlantik.
VMRO-DPMNE, nga ana tjetër, ka akuzuar për presione nga qeveria dhe përdorimi
i mjeteve të paligjshme për mbledhjen e informacioneve në disa raste.
LSDM në rrethin e parë vlerësoi se zgjedhjet u zhvilluan në një atmosferë
jashtëzakonisht të qetë, të ndershme dhe demokratike dhe se rrethi i parë i
zgjedhjeve presidenciale ishte „kristal i qartë“. LSDM përgëzoi qytetarët për
ushtrimin e lirë të së drejtës së tyre të votimit, duke demonstruar në mënyrë
dinjitoze dhe demokratike pjekurinë dhe përgjegjësinë demokratike para
shoqërisë dhe shtetit. LSDM vlerësoi se institucionet me të gjitha kapacitetet e tyre
u mundësuan që zgjedhjet të kalonin në rendin më të mirë.104 Nga partia theksuan
se fitorja e Stevo Pendarovskit në rrethin e parë nparalajmëron mbështetje edhe
më të madhe nga qytetarët në rrethin e dytë dhe u bëri thirrje të gjitha bashkësive
etnike që të mbështesin kandidatin e tyre.105
Në kundërshtim me këtë vlerësim, VMRO-DPMNE akuzoi për një sërë parregullsish
dhe presion mbi votuesit nga qeveria. Një nga akuzat më serioze ishte ekzistenca e një
kërkese me të cilën LSDM u përpoq të mbledhë të dhëna për qytetarët. Megjithatë,
sipas VMRO-DPMNE, presionet nuk kanë ndikuar në qytetarët duke dërguar një
mesazh në partinë e vjetër në pushtet duke deklaruar se opozita e mposhti qeverinë
me më shumë se 70,000 vota.106 VMRO-DPMNE kumtoi se Siljanovska fitoi në 47
komuna dhe se ata ishin fituesit e këtyre zgjedhjeve, gjë që bëri që qytetarët thanë
JO për krimin, korrupsionin dhe nepotizmin e qeverisë. Ata i kërkuan qytetarëve në
rrethin e dytë të dalin me përkrahje të madhe për Gordana Siljanovska - Davkova.107
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Deklaratë për media, Aleksandar Kiracovski, Sekretari i Përgjithshëm i LSDM-së dhe kreu i
selisë së zgjedhjeve. LSDM, 21 prill 2019. Në dispozicion: http://sdsm.org.mk/News.aspx?idNews
=17231&lng=1&cat=0 (vizita e fundit : 30.05.2019)
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Për pjesëmarrje të lartë në zgjedhjet në rrethin e dytë, ftoi edhe kandidati i
mbështetur nga VMRO-DPMNE, Gordana Siljanovska-Davkova, me qëllim të
konfirmimit se qytetarët janë ata që zgjedhin.108
Nga selia zgjedhore e Blerim Rekës, dita e zgjedhjeve u vlerësua si paqësore dhe
demokratike.109 Reka i vlerësoi zgjedhjet si të drejta, të lira dhe demokratike dhe
theksoi se rezultati tejkaloi pritjet e tyre. Sipas tij, pjesëmarrja e ulët ishte për
shkak të listës së votuesve të papërditësuara, e cila nuk mori parasysh 250,000
qytetarë që kanë emigruar.110 Në ditën e zgjedhjeve, kreu i Aleancës për Shqiptarët,
Zijadin Sela theksoi se zgjedhjet e drejta dhe demokratike janë të rëndësishme për
vendin, por akuzoi se në ditët para të fushatës ishin dëshmitarë të shantazhit dhe
presionit dhe „propagandës së keqe“ nga mediat pranë qeverisë.111 Menjëherë
pas zgjedhjeve, Aleanca për Shqiptarët dhe BESA, e cila mbështeti kandidatin
Blerim Reka, mbajti një konferencë të përbashkët shtypi. Në konferencën për
shtyp Zijadin Sela theksoi se janë të kënaqur me rezultatin, sepse në të gjitha
vendbanimet dhe komunat me shumicë shqiptare, Reka fitoi me një fitore bindëse.
Ata theksuan se pjesëmarrja e ulët në komunat me shumicë shqiptare është në të
vërtetë një bojkot i qeverisë dhe jo bojkot i opozitës. Biljal Kasami nga BESA tha se
rrethi i parë tregoi se shqiptarët duan ndryshime. Së fundi, ata thanë se nuk do të
negociojnë me votat që morën në rrethin e parë.112
Në rrethin e dytë, LSDM dhe VMRO-DPMNE, si dhe për rrethin e parë, dolën me
vlerësime të ndryshme për ditën e zgjedhjeve dhe procesin zgjedhor në tërësi.
Kualifikimet e VMRO-DPMNE ishin posaçërisht të ashpra për rrethin e dytë. VMRODPMNE vuri në dukje një numër parregullsish që „iniciojnë inxhinering zgjedhor“
si votim të organizuar, votim familjar, presione, kërcënime dhe shantazh, si dhe të
dhëna për rryshfet ndaj votuesve.113 Për LSDM-në, zgjedhjet ishin të suksesshme,
„Pendarovski dhe Siljanovska presin fitoren në rrethin e dytë, “Sloboden Peçat, 23 prill 2019. Në
dispozicion: https://www.slobodenpecat.mk/pendarovski-i-siljanovska-ochekuvaat-pobeda-vo-vto
riot-krug/ (vizita e fundit: 30.05.2019)
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të drejta dhe demokratike, me një proces që lejoi qytetarët të ushtronin të
drejtën e tyre të votimit në mënyrë paqësore dhe dinjitoze, ndërsa Republika e
Maqedonisë së Veriut zhvilloi zgjedhje të qarta dhe demokratike me një ditë të
qetë dhe demokratike të zgjedhjeve.114
Pas mbajtjes së raundit të dytë të zgjedhjeve, LSDM dhe VMRO-DPMNE mbajtën
konferenca për shtyp së bashku me kandidatët që ata mbështetën. Në një
konferencë shtypi në LSDM, Kryeministri dhe kreu i LSDM-së Zoran Zaev theksuan
se zgjedhjet ishin të suksesshme dhe demokratike dhe se dy rrethet zgjedhore
ishin të pastra dhe se Maqedonia e Veriut demonstroi kapacitete demokratike.
Ai përgëzoi fitoren e Stevo Pendarovskit dhe falënderoi të gjitha bashkësitë
etnike, të gjitha partitë dhe subjektet politike që morën pjesë në zgjedhje.115 Stevo
Pendarovski falënderoi të gjithë qytetarët të cilët, në zgjedhje të qarta, të drejta
dhe demokratike, vendosën të mbështesin dhe konfirmojnë të ardhmen e vendit.
Ai vuri në dukje se rezultati i zgjedhjeve do të thotë një rrugë e garantuar për
aleancat e BE-së dhe NATO-s ku vendi i përket dhe që si President do t‘i shërbejë
të gjithë qytetarëve.116
Në konferencën për shtyp të VMRO-DPMNE-së, kreu i partisë Hristijan Mickovski
theksoi se VMRO-DPMNE kishte arritur një rezultat të shkëlqyeshëm dhe se me
fitoren në shumicën e komunave, partia do të fitonte numrin më të madh të
mandateve në kushtet e zgjedhjeve parlamentare. Ai vuri në dukje se përkundër
faktit se partia po punonte në kushte ofendime, presione, pronë të ngrirë, financat
e shkurtuara dhe kërcënimet, megjithatë, së bashku me profesoren Gordana
Siljanovska-Davkova arritën të afroheshin me 380,000 vota. Ai gjithashtu fajësoi
parregullsitë, shantazhin, kërcënimet, presionet dhe të dhëna për ryshfetin gjatë
ditës së zgjedhjeve. Mickovski falenderoi Siljanovskën dhe sugjeroi që partia të
marrë parasysh njohuritë dhe besueshmërinë e saj.117 Kandidati i mbështetur nga
VMRO-DPMNE dhe koalicioni Gordana Siljanovska-Davkova pranoi humbjen e
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zgjedhjeve, por nuk e uroi fitoren e kundërshtarit. Ajo theksoi se ajo nuk u ndje e
mundur dhe se në këto zgjedhje fitoi partitokracia dhe jo demokracia.118
BDI, e cila e mbështeti Stevo Pendarovskin, përshëndeti zhvillimin e procesit
zgjedhor dhe vlerësoi se „Maqedonia e Veriut ka treguar pjekuri demokratike për
organizimin dhe realizimin e zgjedhjeve evropiane dhe fituesit më të mëdhenj janë
qytetarët dhe shteti“. BDI theksoi se si parti ata janë jashtëzakonisht të kënaqur
me kontributin vendimmarrës të BDI në dy rrethet, të cilat mundësuan cenzusin.
Ata akuzuan partitë e opozitës shqiptare se kishin aktivitete që synonin një bojkot
të qetë por aktiv.119
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KONKLUZIONET
Zgjedhjet presidenciale në vitin 2019 në Republikën e Maqedonisë së Veriut në
përgjithësi u zhvilluan në atmosferë korrekte dhe demokratike, ku qytetarët lirisht
shprehën të drejtën e tyre për të votuar. Fushata u vlerësua si e qetë që kontribuoi
për respektimin e lirive themelore të shprehjes. Pjesa më të madhe të fushatës
u karakterizua me promovim pozitiv të kandidatëve, por me antagonizëm të
përkohshëm mes kandidatëve të mbështetur nga LSDM dhe VMRO-DPMNE,
veçanërisht në fund të fushatës për rrethin e dytë.
Pyetja rreth Marrëveshjes së Prespës dhe ndryshimi i emrit ishte tema kryesore
gjatë fushatës. Fituesi Stevo Pendarovski, i cili u mbështet nga LSDM, BDI dhe 30
partitë më të vogla politike fushatën e tij e drejtpi drejt së ardhmes euroatlantike
të vendit dhe nevojën për një president që bashkon. Gordana Siljanovska Davkova,
i cili u mbështet nga VMRO-DPMNE, fushaën e përqëndroi kryesisht në nevojën
për sundimin e ligjit, dëmet nga Marrëveshja e Prespës, duke theksuar problemet
me të cilat përballet shoqëria jonë gjatë sundimit të pushtetit të udhëhequr nga
LSDM-ja. Nga ana tjetër, Blerim Reka, fushatën kryesisht e përqëndroi në zonat
me popullatë shumicë shqiptare, edhe pse në kuadër të stacioneve televizive
turne u drejtohej gjithë qytetarëve të vendit, ndërkohë që mbronte konceptin e
republikës euroatlantike dhe multietnike.
Nga të gjithë kandidatët presidencialë, fushata më e shtrenjtë e zgjedhjeve ishte e
Stevo Pendarovskit i cili deri në fund të rrethit të dytë shpenzoi 47,890,399 denarë
(778,704 euro). Gordana Siljanovska - Davkova, sipas raporteve të paraqitura ka
kryer një fushatë me vlerë prej 21,671,920 denarë (352,389 euro). Blerim Reka,
kandidati që nuk ka hyrë në rrethin e dytë, harxhoi 19,466,622 (316.205 euro).
Zgjedhjet u karakterizuan nga pjesëmarrja e ulët në rrethin e parë. Vlerësimet janë
se pjesëmarrja e ulët ishte për shkak të disa faktorëve, siç janë motivimi i ulët i
votuesve, veçanërisht në zonat me shumicë shqiptare, si dhe lista e papërditësuar
e zgjedhësve. Në rrethin e parë të votimit, dolën 41.68% e votuesve të regjistruar.
Në rrethin e dytë pjesëmarrja e votuesve është rritur për 46,65% që është më
pak se pjesëmarrja në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në vitin 2014, kur
zgjedhjet presidenciale u përputhën me zgjedhjet parlamentare.
Në rrethin e parë më së shumti vota ka fituar kandidati Stevo Pendarovski - 42.52%
të votave dhe Gordana Siljanovska - Davkova e cila fitoi 42.25%. Blerim Reka ka
fituar 10.6% të votave, ndërsa 4.34% e votave u shpallën të pavlefshme. Në rrethin
e dytë, dallimi midis kandidatëve ishte dukshëm më i lartë. Më së shumti vota fitoi
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Stevo Pendarovski, një total prej 51.65% të votave, ndërsa Gordana SiljanovskaDavkova 44.75% të votave. 3.6% e votave u shpallën të pavlefshme.
Stevo Pendarovski është zgjedhur në rrethin e dytë, dhe ka fituar 51.65% të votave,
që përfaqësojnë 24.09% të numrit të përgjithshëm të votuesve të regjistruar në
listën zgjedhore.
Në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve (KSHZ) për rrethin e parë u parashtruan
gjithsejt 14 ankesa, pesë prej të cilave ishin pranuar. Për rrethin e dytë janë paraqitur
12 ankesa, ndërsa katër prej tyre janë pranuar. Të gjitha ankesat janë dorëzuar
nga VMRO-DPMNE dhe Gordana Siljanovska-Davkova. Në të gjitha rastet, votimi u
anullua, por nuk ka pasur rivotim për shkak se numri i përgjithshëm i votuesve të
regjistruar në ato vendvotime nuk ndikonte në rezultatet e përgjithshme.
Rrethi i parë i zgjedhjeve presidenciale është ndjekur nga 3,156 vëzhgues vendas
dhe 463 vëzhgues të huaj, dhe për rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale,
numri i vëzhguesve vendas u rrit në 3.321, ndërsa numri i vëzhguesve të huaj në
809.
Vlerësimi i përgjithshëm i misioneve të monitorimit, veçanërisht OSBE / ODIHR
dhe të MOST-it vendas është se zgjedhjet u mbajtën në një atmosferë korrekte
dhe demokratike, janë kryer në mënyrë efikase me respektimin e të drejtave
themelore dhe votuesit janë lejuar të informohen në lidhje me kandidatët para
bëjnë zgjedhjen e tyre. U vlerësua se dita e zgjedhjeve po shkonte pa probleme,
në lidhje me procedurat kryesisht në mënyrë transparente. Janë regjistruar disa
raste të izoluara të parregullsive, dhe vërejtje janë dhënë kryesisht në lidhje me
Kodin Zgjedhor me një fokus në financimin e fushatës në rrethin e dytë.
Puna e KSHZ u vlerësua nga vëzhguesit si e paanshme dhe e hapur, duke gëzuar
besimin e shumicës së palëve të interesuara. Për KSHZ kishte vërejtje se ishte
vonuar me përgatitje të caktuara teknike, por gjithashtu se disa nga sesionet u
zhvilluan në një format të mbyllur. Raporti i MOST-it vë në dukje se KSHZ-ja në
katër raste anulloi votimin pa hapur tërë materialin.
Bashkimi Evropian ka vlerësuar zgjedhjet si të qeta dhe transparente, duke vënë
në dukje nevojën për reforma të mëtejshme në legjislacionin zgjedhor, ndërsa
Ambasada e SHBA mirëpriti gjetjet paraprake të OSBE / ODIHR dhe i vlerësoi
zgjedhjet si konkurruese dhe se respektimi i lirive themelore ka kontribuar në një
proces demokratik.
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LSDM-ja në pushtet vlerësoi zgjedhjet si jashtëzakonisht të qeta, të drejta dhe
demokratike. Opozita VMRO-DPMNE fajësoi për një sërë parregullsish dhe
presion mbi votuesit nga qeveria. Kandidati Blerim Reka, i mbështetur nga BESA
dhe Aleanca e Shqiptarëve, i vlerësoi zgjedhjet si të drejta, të lira dhe demokratike.
BDI mirëpriti zhvillimin e procesit zgjedhor duke vlerësuar kapacitetin e vendit për
të kryer zgjedhjet evropiane.
Misioni Vëzhgues i OSBE / ODIHR raportimin e mediave e ka vlerësuar si profe
sionale dhe të paanshme, me theks të veçantë në tendencën e perceptuar të
mediave që tu përmbahen parimeve të informimit të drejtë, të barabartë dhe të
saktë. U vlerësua se e gjithë fushata u zhvillua në një atmosferë jo intensive, të
ndershme dhe demokratike, pavarësisht nga ndonjë incident të izoluar. Shumica
e mediave në periudhën e fushatës zgjedhore kanë respektuar jo vetëm Kodin
Zgjedhor dhe Ligjin për shërbime audio dhe audiovizuale mediale, por edhe
standardet dhe parimet e raportimit të drejtë dhe të paanshëm gazetaresk, duke
u bërë të mundur qytetarëve informacionin e duhur menjëherë përpara ushtrimit
të tyre e drejta e votimit.
Presidenti i pestë Stevo Pendarovski u përurua si President në 12 maj 2019.
Ndryshe nga inaugurimi i presidentit Ivanov në vitin 2014 kur LSDM- ja atëherë
opozitare nuk ishte e pranishme, përurimi i Pendarovski u ndoq edhe nga
parlamentarët nga opozita. Përveç deputetëve dhe zyrtarëve të lartë dhe të trupit
diplomatik, seanca inauguruese u ndoq nga Presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiq,
Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta, Rumen Radev i Bullgarisë dhe Hashim Thaçi i
Kosovës. Përveç kësaj, në inaugurim morrën pjesë Ministrat e Punëve të Jashtme
të Greqisë, George Kartugalos dhe Malit të Zi, Srdjan Darmanovikj.
Në ditët pas zgjedhjeve, urime për zgjedhjen e tij erdhën nga Sekretari i
Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, komisioneri evropian për zgjerim
Johannes Hahn, kancelari austriak Sebastian Kurz, kryeministri britanik Tereza
maj, dhe Ministri i Jashtëm i Britanisë së Madhe, Jeremy Hunt. Urime për zgjedhjet
erdhën nga Shtetet e Bashkuara, si dhe nga Presidenti i Komisionit Europian JeanClaude Juncker.
Paralelisht me zgjedhjet presidenciale të 21 prillit, 2019 u mbajtën zgjedhjet e
parakohshme për kryetarët e komunave të Ohrit, Dibër dhe Novo Sellë. Në Dibër
Kryetari i Bashkisë u zgjodh në raundin e parë, ku fitoi kandidati i BDI Hekuran
duke fituar 50,09% të votave. Në komunat e Ohrit dhe Novo Sellës, kryetarët e
komunave u zgjodhën në rrethin e dytë të zgjedhjeve. Në të dyja komunat fituan
kandidatët e mbështetur nga LSDM-ja në Ohër, Konstantin Georgievski fitoi
54.36% dhe Novo Selo Nikola Andonov i cili fitoi 49.27% të votave.
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NGA VITI 1990 DERI MË SOT
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ARKIVI ZGJEDHOR I ZGJEDHJEVE NË REPUBLIKËN E
MAQEDONISË NGA VITI 1990 DERI MË SOT
Fondacioni Konrad Adenauer, zyra përfaqësuese në Republikën e Maqedonisë
dhe Instituti për Demokraci “Societas Civilis” – Shkup (IDSCS), nga muaji mars 2016
e zbatojnë projektin e përbashkët: “Arkivi zgjedhor i zgjedhjeve në Republikën e
Maqedonisë nga viti 1990 deri më sot”, qëllimi i të cilit është ndjekja gjithëpërfshirëse
e proceseve zgjedhore në Republikën e Maqedonisë, duke filluar nga viti 1990 e deri
më sot. Në kuadër të këtij projekti janë përfshirë të gjitha zgjedhjet e organizuara deri
më tani, siç janë zgjedhjet presidenciale, parlamentare dhe lokale, dhe në një vend
janë grumbulluar të gjitha dokumentet e aksesshme për proceset zgjedhore. Nevoja
për zbatimin e një projekti të këtillë buron nga mosekzistimi i arkivit zyrtar shtetëror
me të gjitha dokumentet dhe të dhënat për ciklet zgjedhore nga shpallja e pavarësisë
së Republikës së Maqedonisë. Arkivi zgjedhor i grupon dokumentet në 7 seksione:
1. Dokument për shpalljen e zgjedhjeve
2. Lista e zgjedhësve
3. Lista të kandidatëve
4. Rezultatet e zgjedhjeve
5. Raport nga zgjedhjet
6. Raporte monitorimi nga organizatat ndërkombëtare dhe vendore
7. Kodi Zgjedhor Paralelisht me organizimin e zgjedhjeve
Arkivi zgjedhor azhurnohet dhe aty postohen të gjitha dokumentet relevante
në seksionet e lartpërmendura. Arkivi zgjedhor i zgjedhjeve në Republikën e
Maqedonisë nga viti 1990 deri më sot
Pjesë përbërëse e Arkivit zgjedhor janë edhe manualët e zgjedhjeve (presidenciale,
parlamentare dhe lokale) të cilat përpilohen paralelisht me organizimin e zgjedhjeve
edhe atë në bashkëpunim me Fondacionin Konrad Adenauer dhe Institutin për
Demokraci “Societas Civilis” – Shkup. Deri më tani janë përpiluar katër manualë,
edhe atë për Zgjedhjet lokale të vitit 2013, Zgjedhjet Presidenciale të vitit 2014,
Zgjedhjet parlamentare të vitit 2014 dhe të vitit 2016, si dhe pёr zgjedhjet lokale e
vitit 2017. Të gjithë manualët janë të aksesshëm në ueb-faqen e Arkivit zgjedhor
në gjuhën maqedonase, shqipe dhe angleze. Arkivi zgjedhor është i aksesshëm në
ueb-faqen: http://www.izbornaarhiva.mk/
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BURIMI
Fotoja e mbulimit është marrë nga http://pretsedatel.mk/
Fotografitë e kandidatëve janë marrë nga faqet zyrtare të fushatave të tyre.
“Deklarata e Ambasadës Amerikane për Zgjedhjet Presidenciale në Maqedoninë e
Veriut” Ambasada e SHBA në Maqedoninë e Veriore, 06 Maj 2019.Në dispozicion në:
https://mk.usembassy.gov/u-s-embassy-statement-on-north-macedonias-presiden
tial-elections// (Vizita e fundit 21.05. 2019).
KAS, IDSCS, Manual për zgjedhjet lokale në Republikën e Maqedonisë 2017, еdicioni
i dytë i përditësuar. I aksesshëm në: http://izbornaarhiva.mk/dokumentacija/pri
rachnici/SHQ_MANUAL.pdf
KAS, IDSCS, Manual për Zgjedhjet Parlamentare në Republikën e Maqedonisë 2016,
еdicioni i dytë i përditësuar. I aksesshëm në: http://izbornaarhiva.mk/dokumentacija/
prirachnici/Belegexemplar_2016_The_Republic_of_Macedonias_2016_Parliam
entary_Elections_Handbook_ALB_version.pdf
KAS, IDSCS, Manual për zgjedhjet presidenciale në Republikën e Maqedonisë 2014,
botimi i dytë i plotësuar. KAS dhe ICDS, 2014. Qasur në : http://izbornaarhiva.mk/
dokumentacija/prirachnici/priracnikpretsedatelski2014mkupd.pdf
KAS, IDSCS, Manuali për Zgjedhjet Parlamentare në Republikën e Maqedonisë 2016,
botimi i dytë i plotësuar. Në dispozicion në: http://izbornaarhiva.mk/dokumentacija/
prirachnici/Belegexemplar_2016_The_Republic_of_Macedonias_2016_
Parlamentare_Elections_Handbook_MKD_version.pdf (Vizita e fundit: 20.05. 2019)
Komisioni Republikan (Shtetëror) i Zgjedhjeve, Raport për zbatimin e zgjedhjes së
Presidenti të Republikës së Maqedonisë në vitin 1994. Numër 30-282. 8 nëntor viti
1994.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Zgjedhjet Presidenciale 2009. Komunikatë për
rezultatet përmbledhëse nga votimi në rrethin e parë. I aksesshëm në: http://
www.sec.mk/ arhiva/2009_pretsedatelskiIlokalni/2009/fajlovi/rezultati/konecni/
PretsedatelDrzava. pdf (pasqyra e fundit më 11 shkurt 2014).
Komisioni Shtetëror Zgjedhor. PËRFUNDIM për publikimin e rezultateve zyrtare të
korrigjuara nga rrethi i parë i votimit për zgjedhjen e Presidentit të Republikës në
bazë të të dhënave nga procesverbalet e Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve.
Në dispozicion në: http://izbornaarhiva.mk/dokumentacija/Претседателски%20
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избори%202019/4_Резултати%20од%20избори/Корегирани%20офиц ијал
ни%20резултати%20од%20првиот%20круг.pdf (vizita e fundit: 16.05.2019)
Komisioni Shtetëror Zgjedhor. PËRFUNDIM për publikimin e rezultateve
përfundimtare të raundit të dytë të votimit në zgjedhjet për presidentin e
Republikës më 2019. Në dispozicion: http://izbornaarhiva.mk/dokumentacija/
Претседателски%20избори%202019/4_Резултати%20од%20избори/Зак лу
чок%20за%20објава%20на%20конечни%20резултати%20-%20втор%20круг.
pdf (vizita e fundit: 16.05.2019)
OSBE Zyra për Institucione Demokratike dhe për të Drejtat e Njeriut. Republika e
Maqedonisë, Zgjedhjet Presidenciale, 14 dhe 28 prill 2004. Raporti përfundimtar.
Varshavë, 13 korrik 2004. I aksesshëm në: http://www.osce.org/mk/odihr/electi
ons/ fyrom/35248 (vizita e fundit: 11 shkurt 2014).
OSBE Zyra për Institucione Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut. Republika
e Maqedonisë, Zgjedhjet Presidenciale, 31 tetor dhe 14 nëntor 1999, Raporti
përfundimtar. Varshavë, 31 janar 2000. I aksesshëm në: http://www.osce.org/mk/
odihr/elections/fyrom/15910 (vizita e fundit: 11 shkurt 2014).
OSBE ODIHR Deklarata e gjetjeve paraprake dhe konkluzioneve - konkluzionet pa
raprake, zgjedhjet presidenciale, 21 prill dhe OSBE / ODIHR Deklarata e gjetjeve
paraprake dhe konkluzioneve - konkluzionet paraprake, zgjedhjet presidenciale,
raundi i dytë, 5 maj. Në dispozicion në: https://www.osce.org/sq/odihr/elections/
north-macedonia/417842?download=true dhe https://www.osce.org/sq/odihr/ele
ctions/north-macedonia/418865?download=true (vizita e fundit: 2.6.2019).
Raport mbi njoftimin e medias nga data 22 prill deri më 3 maj 2019, AVMS, maj 2019.
E disponueshme në: http://avmu.mk/wp-content/uploads/2019/05/Извештај-воКАМПАЊА-втор-КРУГ-22-април-3-мај-2019-finalen.pdf (vizita e fundit: 5/31/2019).
Raport nga raporti i medias për periudhën prej 10 deri më 19 prill 2019 Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele. AVMU, Maj 2019. E
disponueshme në: http://avmu.mk/wp-content/uploads/2019/02/Vector-Reportof-Communications-10-19-April-2019.pdf (vizita e fundit: 5/31/2019).
Raportet në periudhën 1-9 prill. ASHVM, 2019, Maj 2019. E disponueshme në:
http://avmu.mk/wp-content/uploads/2019/04/Izvestaj-1-9.04.2019.pdf (vizita e
fundit: 2.6.2019).
Raporti i informimit të mediave për periudhën 10 prill - 19 prill 2019 Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele. AVMU, Maj 2019. E
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disponueshme në: http://avmu.mk/wp-content/uploads/2019/02/Vector-Reportof-Communications-10-19-April-2019.pdf (vizita e fundit: 5/31/2019).
Shënime stenografike nga Seanca e Pestë e Kuvendit të Republikës Socialiste të
Maqedonisë, e mbajtur më 27 janar 1991. Shkup, 27 janar 1991. I aksesshëm në: http://
sobranie.mk/WBStorage/Files/05sed27jan91god.pdf (vizita e fundit: 11 shkurt 2014).
Shih,Deklarata Preliminare nga 22.04.2019 dhe Deklarata preliminare nga 06.05.2019.
Asociacioni qytetar MOST.Në dispozicion në: http://most.org.mk/?fw-portfolio=%D0
%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-2019#1556970460695-cdc4f1e49ef6 dhe http://most.org.mk/?fw-portfolio=%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D
1%80%D0%B8-2019 (Vizita e fundit: 21.05. 2019)
Tabela e Vëzhguesve të Akredituar për Zgjedhjet e Presidentit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut dhe Zgjedhjet e Parakohshme për Kryetar të Komunave të
Ohrit, Novo Sellës dhe Dibrës 2019, 19 prill, Në dispozicion: https://drive.google.com/
file/d/1HS0vy95EdU5_LLM84TaTelxrwIqoVamS/view (vizita e fundit më: 16.05.2019)
Tabela e Vëzhguesve të Akredituar për Zgjedhjet e Presidentit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut dhe Zgjedhjet e Parakohshme për Kryetar të Komunave të
Ohrit, Novo Sellës dhe Dibrës 2019, 19 prill, Në dispozicion: https://drive.google.com/
file/d/1PKHJcxCKvdmi2_wON4uzigZ3uJsRxSb1/view (vizita e fundit më 16.05.2019)
Tabela për nënshkrimet e mbledhura për mbështetjen e listave të kandidatëve
për 7 mars 2019. Komisioni Shtetëror Zgjedhor. Qasja: http://www.sec.mk/tabelaza-sobrani-potpisi-za-poddrshka-na-listi-na-kandidat-za-den-07-mart-2019/ (vizita
e fundit: 11 mars 2019)
Të gjitha fotot janë marrë nga ueb-faqja e Presidentit të Republikës së Maqedonisë:
http://www.president.gov.mk/ (vizita e fundit: 11 shkurt 2014).
Ueb faqja e AVMU (www.avmu.mk)
Ueb-fagja e Universiteti i Evropës Juglindore. Biografia e Blerim Reka. E qasur në:
https://www.seeu.edu.mk/en/~b.reka
Ueb-fagja е Fakultetit të drejtësisë „Iustinian Primus“ Skopje
Ueb-fagja е Geopolitical Intelligence Services: Professor Dr. Blerim Reka. E qasur në:
https://www.gisreportsonline.com/blerim-reka,12,expert.html (vizita e fundit: 6.3.2019).
Ueb-faqja e Entitit shtetëror për auditim (www.dzr.mk).
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Ueb-faqja e Gjykatës Kushtetuese: http://ustavensud.mk/?p=11684.
Ueb-faqja e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve (www.sec.mk).
Ueb-faqja e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për Zgjedhjet Presidenciale 1999:
http:// www.sec.mk/arhiva/1999_pretsedatelski/ (vizita e fundit: 11 shkurt 2014).
Vendim për shpalljen e zgjedhjeve për Presidentin e Republikës së Maqedonisë
nr. 09-1071 / 1, 08 shkurt 2019 Shkup. Qasja në: https://drive.google.com/file/d/1
WHSuEttgccx_oUv_HurGIBDsiWaktzyq/view (vizita e fundit: 11 mars 2019)
Zgjedhjet Presidenciale dhe të Parakohshme Lokale 2019, Raporti i Medias për
periudhën nga 1 deri më 9 prill 2019. AVMU, prill 2019. E disponueshme në:
http://avmu.mk/wp-content/uploads/2019/04/Izvestaj-1-9.04.2019.pdf (e fundit e
vizituar: 06/02/2019)
Zgjedhjet Presidenciale dhe të parakohshme lokale 2019, Raporti i mbulimit
të Mediave për periudhën nga 10 deri më 19 prill 2019, AVMU, prill 2019. Në
dispozicion në: http://avmu.mk/wp-content/uploads/2019/02/Raporti i dytë i
fushatës -10-19-Prill-2019.pdf (e fundit e vizituar: 31 maj 2019)
Zgjedhjet Presidenciale dhe të parakohshme lokale 2019, Raporti i mbulimit Mediave
për periudhën nga 22 prilli deri më 3 maj 2019. AVMU, maj 2019. E disponueshme në:
http://avmu.mk/wp-content/uploads/2019/05/Извештај-во-КАМПАЊА-втор-КРУГ22-април-3-мај-2019-finalen.pdf (vizita e fundit: 02.06.2019)
Оrari i kryerjes së veprimeve zgjedhore për zbatimin e zgjedhjeve për President të
Republikës së Maqedonisë është në dispozicion në http://www.sec.mk/rokovnikizbori-2019/

BURIME TË MEDIAVE
“Ahmeti: për BDI është e pranueshme që Presidenti të zgjidhet në Kuvend”, Meta.
mk. Në dispozicion: https://meta.mk/ahmeti-za-dui-e-prifatlivo-pretsedatelot-dase-izbira-vo-sobranieto/ (vizita e fundit: 16.05.2019)
“AVMU dënon sulmin ndaj ekipit të TV 21 në Araçinë“, MKD.mk, 18 prill 2019. Në
dispozicion në: https://www.mkd.mk/macedonia/politika/avmu-go-osuduva-napa
dot-vrz-ekipata-na-tv-21-vo-arachinovo (vizita e fundit: 25.5.2019).
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“BDI do të performojë me kandidatin e vet presidencial”, TV 24, 13 mars 2019. Arrihen:
https://24.mk/details/dui-kje-nastapi-so-sopstven-kandidat-na-pretsedatelskiteizbori (e fundit ka vizituar: 13/03/2019)
„BDI: Zbatuam zgjedhje evropiane, fituesit më të mëdhenj janë qytetarët dhe
shteti”, Makfax, 5 maj 2019. Në dispozicion: https://makfax.com.mk/izbori-2019/
дуи-спроведовме-европски-избори-најг/ (vizita e fundit: 30.05.2019)
Deklaratë për media, Aleksandar Kiracovski, Sekretari i Përgjithshëm i LSDM-së
dhe kreu i selisë së zgjedhjeve. LSDM, 21 prill 2019. Në dispozicion: http://sdsm.
org.mk/News.aspx?idNews=17231&lng=1&cat=0 (vizita e fundit : 30.05.2019)
Deklaratë për media. LSDM, 22.04.2019. Në dispozicion : http://sdsm.org.mk/
News.aspx?idNews=17234&lng=1&cat=0 (vizita e fundit: 30.05.2019)
“Edhe Blerim Reka është kandidat zyrtar për President të shtetit”, Plusinfo, 05.03.
2019. Qasja në: https:// /plusinfo.mk/и-блерим-река-официјален-кандидат-за-п /
(vizita e fundit: 11 mars 2019)
“Kandidati Petrovski e akuzon atë për manipulimin e KSHZ-së, nga KSHZ mohojnë”,
TV 24, 30 janar 2019. Qasja në: https://24.mk/details/kandidatot-petrovski-obvinuvaza-manipulacii-vo-dik-a-ottamu-go-demantiraat (vizita e fundit : 12 mars 2019)
“Për LDSM dhe VMRO DPMNE është i papranueshëm ndryshimi i mënyrës së
zgjedhjes së presidentit”, Telma. Në dispozicion në https://telma.com.mk/za-sdsmi-vmro-dpmne-e-neprifatlivo-menuvane-na-nachinot-na-izbor-na-pretsedatel/
(vizita e fundit më: 16.05.2019)
„Faleminderit qytetarëve, unë bashkohem me udhëheqjen Bashkë përpara,
unë do të jem një president dinjitoz i të gjithëve, ju do të jeni krenar”, deklaratë
për shtyp, LSDM, 05.05.2019. Në dispozicion: http://sdsm.org.mk/News.
aspx?idNews=17371&lng=1&cat=0 (vizita e fundit: 30.05.2019)
„Janushev: Populli se çfarë po ndodh dhe populli e dënoi qeverinë”, VMRO-DPMNE, 22
prill 2019. Në dispozicion: https://www.vmro-dpmne.org.mk/2019/04/22/janushevnarodot-gleda-shto-se-sluchuva-i-narodot-ja-kazni-vlasta/ (vizita e fundit: 30.05.2019)
„Janushev: Qeveria është detronizuar - njerëzit kërkojnë drejtësi, liri, standarde,
parime dhe vlera”, VMRO-DPMNE, 05.05.2019. Në dispozicion: https://www.
vmro-dpmne.org.mk/2019/05/05/janushev-vlasta-e-detronizirana-narodot-barapravda-sloboda-standard-printsi-i-vrednosti/ (vizita e fundit: 30.05.2019)
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„Kishim zgjedhje të ndershme, tendencat fillestare tregojnë udhëheqjen e Pendarovskit,
LSDM pret fitore”, deklaratë për media, LSDM, 05.05.2019. Në dispozicion: http://sdsm.
org.mk/News.aspx?idNews=17367&lng=1&cat=0 (последна посета: 30.05.2019)
„Mickoski: Harta është e kuqe, këto janë ngjyrat e fitores, të popullit, të VMROsë, të Maqedonisë!”, VMRO-DPMNE, 05/06/2019. Në dispozicion: https://www.
vmro-dpmne.org.mk/2019/05/06/mitskoski-kartata-e-tsrvena-toa-se-boite-napobedata-na-narodot-na-vmro-na-makedonija/ (vizita e fundit: 30.05.2019)
Njoftimi për opinion “Koalicioni i pushtetit i udhëhequr nga LSDM dhe BDI
është mundur, qytetarët nuk u kanë thënë atyre për krimin, korrupsionin dhe
nepotizmin”, VMRO-DPMNE, 23 prill 2019. Në dispozicion: https://www.vmrodpmne.org.mk/2019/04/23/porazena-e-koalitsijata-na-vlast-predvodena-odsdsm-i-dui-graganite-im-kazhaa-ne-na-kriminalot-koruptsijata-i-nepotizmot/
(vizita e fundit: 30.05.2019)
Organizatori për zbatimin e veprimeve zgjedhore për zbatimin e zgjedhjeve
presidenciale të Republikës së Maqedonisë, në dispozicion në http://www.sec.mk/
rokovnik-izbori-2019/е
„Pendarovski dhe Siljanovska janë në garë të ngushtë në rrethin e dytë të zgjedhjeve
presidenciale”. Në dispozicion: https://prizma.mk/pendarovski-i-siljanovska-sotesna-razlika-odat-vo-vtor-krug-na-pretsedatelski-izbori/ (vizita e fundit: 30.05.2019)
„Pendarovski dhe Siljanovska presin fitoren në rrethin e dytë”, Sloboden Peçat,
23 prill 2019. Në dispozicion: https://www.slobodenpecat.mk/pendarovski-isiljanovska-ochekuvaat-pobeda-vo-vtoriot-krug/ (vizita e fundit: 30.05.2019)
“Reka: Rezultati i zgjedhjeve ka tejkaluar pritjet tona”, Në dispozicion: https://meta.mk/
reka-rezultatot-na-izborite-gi-nadmina-nashite-ochekuva-a/ (vizita e fundit: 30.05.2019)
“Siljanovska mblodhi nënshkrimett e nevojshme brenda pak orësh”, MKD.mk, 11
mars 2019. Qasja në: https://www.mkd.mk/makedonija/politika/siljanovska-zanekolku-chasa-gi-sobra-potrebnite-10-iljadku-potpisi (vizita e fundit: 11 mars 2019)
“Siljanovska mblodhi nënshkrimett e nevojshme brenda pak orësh”, MKD.mk, 11
mars 2019. Qasja në: https://www.mkd.mk/makedonija/politika/siljanovska-zanekolku-chasa-gi-sobra-potrebnite-10-iljadku-potpisi (vizita e fundit: 11 mars 2019)
“Spasovski: Zgjedhjet paqësore dhe demokratike si i ka hije një shteti anëtar të
NATO-s”, Ministria e Brendshme, 21.4.2019. Në dispozicion në: https://mvr.gov.
mk/vest/8999 (vizita e fundit: 30 maj 2019).

86

“Spasovski: Zgjedhjet shkuan në mënyrë paqësore me një numër parregullsish
të parëndësishme”, Makfax, 5.5.2019. Në dispozicion në: https://makfax.com.mk/
izbori-2019/video-spasovski-select-pominate-mir/ (vizita e fundit: 30 maj 2019).
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