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Raport periodik  
nga vëzhgimi i përmbushjes së reformave prioritare  

nga fusha e mediave 
 
 

Periudha e raportimit: 01.11.2019 – 31.01.2020 
 
 
 
 
 
 
 
Ky raport është rezultat i procesit të vëzhgimit të zbatimit të reformave prioritare (RUP) nga fusha e 
mediave në kuadër të projektit “Observatori i reformave në media”, të cilin e implementon 
Fondacioni “Metamorfozis”. Projekti mbështetet nga Fondacioni Shoqëri e Hapur në Maqedoni 
(FSHHM). Në fazën e parë të tij, u implementua në periudhën 01.07.2017 deri më 30.09.2018 kur 
edhe u inicua ky projekt nëpërmes vëzhgimit të implementimit të RUP nga fusha e mediave.. 

 
Të gjitha materialet që kanë të bëjnë me këtë projekt dhe me vëzhgimin e zbatuar, mund t’i gjeni në 
faqen e internetit të dizajnuar vetëm për nevojat e projektit. 
Web – adresa : http://mediaobservatorium.mk/sq/ 
 
 
 
 
 

Mars - 2020 
 

Informatat dhe qëndrimet e publikuara nuk i paraqesin qëndrimet zyrtare të Fondacionit  
Shoqëri e Hapur – Maqedoni.  

http://mediaobservatorium.mk/sq/
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Shkurtesat  
 
RMV – Republika e Maqedonisë së Veriut  
BE – Bashkimi Evropian 
KE – Komisioni Evropian 
RUP – Reformat urgjente prioritare; reformat prioritare 
GJEDNJ – Gjyqi Europian për të Drejtat e Njeriut  
ASHAAM – Аgjencia për shërbime audio dhe audio-vizuale mediatike 
ORM – Observatori i Reformave në Media  
SHGM – Shoqata e gazetarëve në Maqedoni 
KSHPK – Komisioni Shtetërorë për Parandalimin e Korrupcionit 
 
Fjalët kyçe  Media-vëzhguese, media-vëzhgim, reformat prioritare (urgjente), Pribe, mediat, shërbimi publik 
radiodifuziv, reklamimi qeveritar, qasja te informatat, shpifja. Reformat në media. 
 
Vërejtje  Теksti është përgatitur në kuadër të projektit “Observatori i reformave në media”, të cilin e realizon 
Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis”, me mbështetje financiare të “Fondacionit Shoqëri e hapur 
– Maqedoni”. 
Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet se i 
pasqyron pikëpamjet e “Fondacionit Shoqëri e hapur – Maqedoni”. 
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Përmbledhje e shkurtër 

 

Ky raport periodik i prezanton rezultatet e përgjithëshme nga vëzhgimi i përmbushjes së reformave urgjente 
prioritare (RUP) që kanë të bëjnë me lirinë e të shprehurit, në periudhën 1 nëntor 2019 deri më 31 dhjetor 
2020 në kuadër të projektit “Observatori i reformave në media” të cilin e realizon Fondacioni për internet dhe 
shoqëri “Metamorfozis”, me mbështetje financiare nga Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni. 
 
Si rezultat i vëzhgimit të katër shtyllave të RUP, verifikoi këto gjetje kyçe:  
 
• Shërbimi publik radio-difuziv – finansimi i ri i RTM-së nga buxheti tregon se është në 

nivel më të ulët se më parë dhe se nuk do t’i kënaq nevojat për funksionim normal 

të shërbimit publik. Shkurtimet plotësuese për RTM-në nga janari i vitit 2020 do t’a 

sjellin nën pikëpyetje funksionimin normal të shërbimit publik. Ato shkurtime janë 

tregues për interpretimin e pabazuar në fakte të Ligjit për shërbimet mediatike audio dhe audiovizuele 

(ASHMA) nga ana e pushtetit ekzekutiv dhe para së gjithash të ministrisë përkatëse, me çka shërbimi 

publik radiodifuziv mbetet në varshmëri financiare dhe në pozitë të nënshtruar ndaj institucioneve 

qeveritare. Nuk janë regjistruar aktivitete të asnjë lloji për përmirësimin e punës dhe kualitetit të ofertës 

programoro/përmbajtësore në shërbimin publik radiodifuziv.  

Kuvendi, edhe përkrah konkursit të shpallur për anëtarë të organeve drejtuese: Këshilli programor në 

RTM dhe Këshilli në Agjenci ASHMA , kandidaturat nuk i shqyrtoi dhe as nuk vendosi për anëtarë të 

këtyre dy trpave kyç për drejtimin e dy institucioneve. 

 

• Reklamimi qeveritar – Edhepse janë ndaluar reklamimet qeveritare në mediat 

vendore, pushteti lokal dhe ndërmarjet lokale publike vazhduan me praksën e 

derdhjes së parave publike në media. Për këtë situatë u deklarua Komisioni Shtetëror 

për Parandalimin e Korrupcionit (KSHPK) i cili në strategjinë e vet për vitet 2020-2024 kërkoi që mediat 

të mos fitojnë para buxhetore për fushata politike. Në mënyrë plotësuese, KSHPK shpalli kërkesën që të 

implementohen kritere më rigoroze gjatë subvencionimit të mediave të shtypura.  

 

• Qasja te informatat – Me ligjin e ri për qasje te informatat me karakter publik, 

Komisioni për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje te Informatat me Karakter Publik 

transformohet në Agjenci te e cila drejtori dhe zëvendësi kanë ingerenca më të 

mëdhaja gjatë vendosjes në bazë të ankesave dhe аnkimimeve nga qytetarët. 

Edhepse me vonesë, Kuvendi në fund të dhjetorit të vitit 2019 i votoi kandidaturat për drejtor dhe 

zëvendësdrejtor të Agjencisë së sapoformuar. Fill pas kësaj, në janar të vitit 2020 Agjencia informoi se 

nga 750 ankesat e tubuara në periudhën e kaluar, janë shqyrtuar dhe zgjidhur 250 prej tyre. Mbetet të 

ndiqet se si këto ndryshime do të reflektojnë në transparencën e vet institucioneve dhe se si do të 

veprojë Agjencia në periudhën vijuese. 

 

Pjesërisht e 
realizuar 

E filluar por e 
parealizuar  

Tërësisht e 
realizuar 
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Treguesit për matjen e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve do të jenë : numri i kërkesave 

të përgjigjura për qasje te informatat; numri i ankimimeve të qytetarëve; numri i vendimeve në favor të 

qytetarëve nga ana e Agjencisë.  

 

 Shpifja dhe ofendimi – Për këtë fushë, në periudhën e vëzhgimit (01.11.2019 – 

31.12.2020) nuk ka mjaftueshëm informata të qasëshme publike për ndonjë 

aktivitet apo iniciativë e cila synon kah ndryshime apo reforma të rregullativës 

ligjore, konkretisht të Ligjit për përgjegjësi qytetare për shpifje dhe ofendim, të 

cilat do t’a kishin avansuar këtë fushë, dhe rjedhimisht edhe lirinë e të shprehurit te profesionistët 

mediatik. 

 

Observatori i reformave në media do të vazhdojë me ndjekjen e përmbushjes së reformave urgjente në 
media nga 1 nëntori i vitit 2019 deri më 31 janar të vitit 2020, duke i prezantuar rezultatet në formën e 
raporteve periodike, lajmeve dhe storjeve hulumtuese, me qëllim të kyçjes sa më të madhe të qytetarëve të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut në proceset demokratike. Të gjitha rezultatet nga vëzhgimi mund ti gjeni 
në gjuhën maqedonase dhe shqipe në web – lokacionin   MediaObservatorium.mk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tërësisht e 
parealizuar  

http://mediaobservatorium.mk/
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Hyrje 
 
 
Kriza politike në Republikën e Maqedonisë së Veriut kulmin e saj e arriti gjatë vitit 2015, e cila u pasua 

nga publikime të bisedave të përgjuara të funksionarëve të lartë të pushtetit dhe të liderëve të partive politike, 
kallëzime penale për publikim të jashtëligjshëm të këtyre materialeve, si dhe nga numër i madh protestash në 
shenjë revolte nga publikimi i përgjimeve dhe përmbajtjes së tyre. Për shkak të përmasave dhe natyrës së kësaj 
krize, u kyç edhe faktori ndërkombëtarë, nën udhëheqjen e të cilit u zhvilluan bisedime për pajtim dhe zgjidhje. 
Partitë politike me ndërmjetësim të bashkësisë ndërkombëtare, të udhëhequr nga BE dhe SHBA, arritën 
marrëveshje kompromisi në qershor të vitit 2015 – Marrëveshja e Përzhinos1, me të cilën partitë politike 
nënshkruese, u dakorduan për zgjidhje përfundimtare të krizës, si dhe për ndërmarrje të zgjidhjeve sistematike 
dhe reforma për permbushjen e rekomandimeve të dhëna nga Komisioni Evropian, në suaza të kësaj 
marëveshjeje, por edhe me proceset e mëherëshme për përmbushjen e kushteve për hapjen e negociatave 
për anëtarësim në NATO dhe Bashkimin Europian.  

Menjëherë pas nënshkrimit të Marëveshjes së Përzhinos, KE përgatiti dokument të posaçëm me 
reformat prioritare për Maqedoninë (Urgent Reform Priorities – Reformat Urgjente Prioritare - RUP)2,  të cilat 
vendi duhet ti përmbushë në sferën e sundimit të së drejtës , depolitizimit të administrates publike, lirisë së të 
shprehurit dhe reformave zgjedhore.   

Reformat Urgjente Prioritare (RUP) është dokument i cili ndërlidhet me raportin e ekipit të 
ekspertëve të udhëhequr nga Rajnhard Pribe3. Ai është i ndarë në pesë kaptina : Sundimi i së drejtës dhe 
gjyqësia; Depolitizimi i administratës publike; Reformat zgjedhore; Zbatimi i rekomandimeve të Komisionit 
Anketues për ndodhitë e 24 dhjetorit; Mediat; liria e të shprehurit. 

Në pajtueshmëri me negociatat për arritjen e Marëveshjes së Përzhino, por në mënyrë të qartë edhe 
me reformat prioritare,reformat në sferën e mediave dhe të lirisë së të shprehurit janë të një rëndësie 
thelbësore për zhvillim të një pushteti transparent, demokratik dhe të lirë në vend.  

Konkretisht, reformat urgjente prioritare në sferën “Media: liria e të shprehurit” kanë për qëllim të 
arihet përparim dhe të zgjidhen problemet në katër sfera:  

 Shërbimi publik radiodifuziv 

 Reklamimi qeveritar 

 Qasja te informatat dhe 

 Regullativa për shpifje dhe ofendim 

Me ndërimin e kontekstit në vitin 2017, posaçërisht pas konstituimit të pushtetit të rri legjislativ dhe 
ekzekutiv, pritej që reformat e kërkuara nga bashkësia ndërkombëtare dhe nga grupet e ekspertëve, të 
implementohen me ritëm të përshpejtuar. Për fat të keq, pritshmëritë për shpejtësinë dhe shtrirjen e 
aktiviteteve reformuese nuk u realizuan, edhepse kishte lëvizje në disa nga katër sferat e RUP.  

Kjo mund të konstatohet edhe nga  raporti final i RUP nga viti 20184  i cili u publikua në tetor të vitit 
2018 dhe kishte të bëjë me periudhën nga  01.07.2017 deri më 30.09.2018.  

                                                      
1 Przino Agreement – Agreement in Skopje to overcome political crisis, 2 june 2015, Skopje 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/news_corner/news/news-files/20150619_agreement.pdf  
2 Reformat urgjente prioritare – përkthim në gjuhën maqedonase:  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/urgent_reform_priorities_mk.pdf. Në 
origjinal në gjuhën angleze: Urgent Reform Priorities for Macedonia, Komisioni Evropian, DGJ Politika për fqinjësi të mirë dhe negociatat për zgjerim, 
qershor 2015 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/urgent_reform_priorities_en.pdf  
3 Recommendations of the Senior Experts' Group on systemic Rule of Law issues relating to the communications interception revealed in Spring 2015,  
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/news_corner/news/news-
files/20150619_recommendations_of_the_senior_experts_group.pdf 
4 http://mediaobservatorium.mk/wp-content/uploads/2018/11/OMR_zavrsen_izveshtaj1-alb.pdf 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/news_corner/news/news-files/20150619_agreement.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/urgent_reform_priorities_mk.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/news_corner/news/news-files/20150619_recommendations_of_the_senior_experts_group.pdf
http://mediaobservatorium.mk/wp-content/uploads/2018/11/OMR_zavrsen_izveshtaj1-alb.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/news_corner/news/news-files/20150619_agreement.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/urgent_reform_priorities_mk.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/urgent_reform_priorities_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/news_corner/news/news-files/20150619_recommendations_of_the_senior_experts_group.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/news_corner/news/news-files/20150619_recommendations_of_the_senior_experts_group.pdf
http://mediaobservatorium.mk/wp-content/uploads/2018/11/OMR_zavrsen_izveshtaj1-alb.pdf
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Në periudhën nga tetori i vitit 2018 deri më dhjetor të vitit 2019 nuk ndodhën ndryshime të 

konsiderueshme dhe avansim i reformave konform RUP të Rajnhard Pribe në sferën  “Liria e të shprehurit” dhe 
katër shtyllat e tij. Aktivitetet e vetme reformuese u bënë në sferën “Liria e qasjes te informatat me karakter 
publik” me ndryshimin e ligjit, Agjencisë së re të formuar për këtë qëllim dhe emërimit të personave udhëheqës 
në të nga ana e Kuvendit. 
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Qëllimet dhe metodologjia e vëzhgimit 
 

Qëllimi dhe metodat e raportit 
 

Ky raport është dedikuar, para së gjithash, për informimin e publikut të gjerë ose qytetarëve për 
procesin e realizimit të RUP në fushën e mediave, në mënyrë të kuptueshme, të përshtatshme për opinionin 
e gjerë dhe publikun joekspert. Poashtu, raporti do t’i informojë edhe palët e tjera të interesuara, siç janë 
mediat, institucionet dhe sektori qytetar. 

Raporti ka për qëllim të sigurojë informata adekuate për përparimin e realizimit të reformave të 
parapara në fushën e mediave.  

Ky raport është përgatitur në përputhje me metodologjinë e përgatitur enksas për vëzhgim, që 
përfshin një sërë aktivitetesh dhe masash për mbledhjen e të dhënave dhe për ndjekjen e proceseve të 
reformave. Metodologjia bazohet në zbatimin e një sërë aktivitetesh hulumtuese, duke filluar nga analiza e 
kornizës aktuale juridike dhe analiza e gjendjeve në media dhe me lirinë e të shprehurit, pastaj zbatimin e 
vëzhgimit ditor dhe periodik, si dhe analizat hulumtuese, organizimin e grupeve të fokusit me persona që kanë 
informata kyçe etj. 

Hulumtimi në zyrë është i fokusuar në mbledhjen e të dhënave dhe në analizën e të gjitha 
dokumenteve relevante që kanë të bëjnë me realizimin e RUP në fushën e mediave, siç janë raportet vjetore 
të BE-së për Maqedoninë, raportet e Pribes, si dhe dokumentet dhe raportet e institucioneve nacionale ose 
organizatave që kanë të bëjnë me reformat prioritare të mediave. Këto të dhëna sigurohen nëpërmjet kanaleve 
të ndryshme të informacioneve, duke i përfshirë edhe rrjetet  e bashkëpunëtorëve në sektorin qytetar dhe atë 
mediatik, si dhe nga vetë institucionet nëpërmjet Ligjit për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik. 

Për ndjekje më të mirë dhe të rregullt të gjendjeve me realizimin e reformave mediatike, në kuadër të 
projektit realizohen aktivitete të vëzhgimit periodik dhe ditor të ueb-faqeve relevante për përmbajtjet që kanë 
të bëjnë me reformat mediatike. 

Aktivitetet e projektit përfshijnë edhe realizimin e mbledhjeve të dy grupe të fokusit që të fitohen 
informata nga personat dhe ekspertët që kanë informata kyçe nga fushat që kanë të bëjnë me realizimin e 
RUP-it nga sektori qytetar, akademik, privat dhe ai qytetar. Njohuritë nga grupi i parë i fokusit që u mbajt më 
9 tetor të vitit 2017 janë përfshirë në rezultatet e vëzhgimit dhe do të shërbejnë si udhëzime për aktivitetet e 
mëtutjeshme për vëzhgim dhe për hulumtime gazetareske.  

Për prezantimin e konstatimeve të vëzhgimit, si dhe për të nxitur dialog më të gjerë ndërmjet krijuesve 
të politikave dhe faktorëve të tjerë ose publikut, parashihen dy debate publike, të cilat kanë për qëllim ta kyçin 
shoqërinë qytetare në këto procese. 

 Rezultatet e vëzhgimit publikohen në formë të analizave tremujore dhe të analizës përfundimtare. 
Në nivel të projektit, këto informata do të plotësohen me artikuj hulumtues, nëpërmjet të të cilëve qytetarëve 
do t’u ofrohen njohuri plotësuese për kontekstin, gjendjet paraprake që kanë çuar në gjendjet aktuale, si dhe 
obligimet që janë ndërmarrë nga institucionet e RM-së për realizimin e reformave prioritare. 

Vëzhgimi në periudhën ndërmjet 01.11.2019 dhe 30.10.2020 realizohet nga ana e një ekipi multi-
diciplinar të projektit, të përbërë nga anëtarët e implementuesit Fondacionit “Metamorfozis” dhe tre 
projekteve të tij mediatike Meta.mk; Portalb.mk dhe Vërtetmatës.mk me ekspertizë komplementare 
(gazetarë, ekspertë mediatikë dhe juristë). 

 

Sipas metodologjisë, aktivitetet hulumtuese konstatojnë katër nivele të realizimit të obligimeve që 
dalin nga RUP në fushën “Mediat: liria e të shprehurit”. Këto katër nivele janë:  

1. Fare e parealizuar – asgjë konkrete nuk është filluar. 

2. E filluar, mirëpo e parealizuar – kanë filluar aktivitetet për ndryshimin e legjislacionit. 

https://meta.mk/
https://portalb.mk/
https://vistinomer.mk/
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3. Pjesërisht e realizuar – janë bërë ndryshimet ligjore, mirëpo nuk ka filluar implementimi. 
4. Plotësisht e realizuar – reformat janë realizuar në tërësi. 

 
Gjatë paraqitjes vizuale, për komunikim më të lehtë me publikun e gjerë, do të përdoren kode me ngjyrë 

për secilin nga këto nivele të përcaktuara të realizimit (e kuqe, portokalle, e verdhë dhe e gjelbër).   
 

1.      Fare e parealizuar – asgjë konkrete nuk është filluar.    

2.      E filluar, mirëpo e parealizuar – kanë filluar aktivitetet për ndryshimin e legjislacionit.          

3.      Pjesërisht e realizuar – janë bërë ndryshimet ligjore, mirëpo nuk ka filluar implementimi.          

4.      Plotësisht e realizuar – reformat janë realizuar në tërësi.         
Fotografia 1: Nivelet e realizimit dhe kodet e ngjyrave 

 
Aktivitetet për vëzhgimin e gjendjeve i realizon ekipi multi-diciplinar i projektit, i përbërë nga anëtarët e tre 

organizatave partnere me ekspertizë komplementare (gazetarë, ekspertë mediatikë dhe juristë). 
 

Hulumtimi 
 

Reformat prioritare nga fusha “Mediat: liria e të shprehurit” parashohin ndërmarrje të një sërë 
masash dhe aktivitetesh konkrete që duhet t’i ndërmarrin institucionet relevante të vendit me qëllim të arritjes 
së përparimit drejt demokratizimit dhe qeverisjes së mirë. Këto masa dhe aktivitete janë ndarë në katër shtylla 
për realizimin e reformave të parapara në fushën e mediave: Transmetuesi publik i radiodifuzionit, 
reklamimi qeveritar, qasja te informatat dhe shpifja. Në kuadër të secilës nga shtyllat janë paraparë veprime 
plotësuese që kontribuojnë për realizimin e qëllimit të shtyllës kryesore. Sipas RUP, reformat që duhet të 
realizohen në këtë sferë janë: 

Transmetuesi publik i radiodifuzionit: të sigurohen dëshmi të dukshme për reforma në 
transmetuesin publik të radiodifuzionit në aspekt të politikës së punës, organizimit, edukimit dhe redaksisë 
dhe mungesës së pavarësisë politike, mungesës së raportimit të balancuar, si dhe sigurimit të përmbajtjeve 
informative, me cilësi të lartë. 

Reklamimi qeveritar: të vendosen rregulla të rrepta për reklamim qeveritar të bazuar në kritere 
transparente, objektive dhe jodiskriminuese; të sigurohet transparencë e plotë e reklamimit qeveritar dhe të 
zhvillohet mekanizëm për publikime falas në transmetuesin publik, të cilat me të vërtetë janë me interes 
publik. 

Qasja te informatat: të trajtohen pengesat kryesore me të cilat ballafaqohen gazetarët gjatë marrjes 
së informatave publike.  

Shpifja: Zvogëlimi i rasteve të shpifjeve duke e ndryshuar legjislacionin, duke i ndryshuar rregullat 
procedurale, duke e mbështetur dhe duke e promovuar përdorimin më të madh të vetërregullimit si 
alternativë për procedurën gjyqësore, si dhe garantimi dhe zbatimi, në nivel politik, i praktikimit adekuat të 
vetëkufizimit nga politikanët dhe funksionarët publikë që të mos iniciohet procedurë për shpifje, në përputhje 
me parimet e GJEDNJ-së.  
 

Konstatimet kyçe nga vëzhgimi 
 
 
 

1. Shërbimi publik radiodifuziv 

 

Në kuadër të shtyllës së parë të RUP në sferën e mediave, janë dhënë rekomandime të qarta: 

E filluar por e 
parealizuar 
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„Të sigurohen dëshmi të qarta për reformat aktuale në shërbimin publik radiodifuziv nga aspekti 

i politikës së punës, organizimit, edukimit dhe redaktimit, të cilat kanë për qëllim angazhimin rreth 

kritikave që janë theksuar rregullisht në të kaluarën në lidhje me mungesën e pavarësisë politike, 

mungesës së raportimit të balancuar, si dhe sigurimit të përmbajtjeve informative, me cilësi të lartë.”  

  

  

Në periudhën e vëzhgimit, nuk kanë ndodhur 

aktivitete më të rëndësishme reformuese në pjesën e 

mediave, e në veçanti te shërbimi publik radiodifuziv , 

që nga publikimi i raportit përfundimtarë5 të 

Observatorit të reformave në media (ORM) nga tetori i 

vitit 2018. Nuk janë shënuar ndryshime të dukshme në 

avansimin e funkcioneve, detyrave dhe rolit që duhet 

ta ketë shërbimi publik radiodifuziv.  

Mungesa e transparencës në punën e RTM-së 

shihet qartë edhe në komunikimin me publikun. Më 

saktë, në web faqen e vetme të shërbimit publik nuk 

mund të gjendet asnjë lloj informacioni për punën e 

RTM-së në përgjithësi e as për punën e trupave 

udhëheqës. Hera e fundit kur RTM ka qenë objekt 

interesi i profesionistëve mediatik është  raporti i 

SHGM6  për punën e Komisionit Etik në kuadër të RTM-

së nga nëntori i vitit 2019. 

Me buxhetin e projektuar për vitin 20207  RTM е ka në dispozicion artikullin më të lartë buxhetorë nga 

MSHIA dhe së bashku me  RDM dhe ASHAAM8 disponojnë me buxhet prej 19,5 milion euro në total. Megjithatë, 

sipas analizave9 të Qendrës për komunikime qytetare e cila i ka analizuar të ardhurat e RTM-së nga viti 2015 

deri më vitin 201810, vërehet rënie konstante në shumën e mjeteve të cilat shërbimi publik radiodifuziv i ka në 

disponim.  

Analiza11 është e bërë në bazë të pesë grupeve të indikatorëve, të nxjera nga llogaritë përfundimtare 

vjetore të ndërmarrjeve – fitimi, efikasiteti, stabiliteti financiar, kursimi dhe likuiditeti i ndërmarrjeve. 

  

Buxheti i projektuar për RTM-në për vitin 2020 i cili u publikua në nëntor të vitit 2019, qysh në janar u 

zvogëlua dukshëm nga ana e MSHIA edhe atë për 6 milion euro. Vendimin e tillë MSHIA e arsyeton me një 

                                                      
5 http://mediaobservatorium.mk/wp-content/uploads/2018/11/OMR_zavrsen_izveshtaj1-alb.pdf 
6 https://znm.org.mk/реформа-или-проформа-
функционалност/?fbclid=IwAR0fOjlMfMnGEmeeVvcGr95wzSMimDn7MYzUqjBGHUfwyQyHCO3cWUVpQAM&lang=SQ 
7 http://mediaobservatorium.mk/sq/rtm-ja-do-te-haje-pjesen-me-te-madhe-te-fondeve-te-mshia-ne-buxhetin-e-ri/ 
8 http://mediaobservatorium.mk/sq/rtm-ja-do-te-haje-pjesen-me-te-madhe-te-fondeve-te-mshia-ne-buxhetin-e-ri/ 
9 http://mediaobservatorium.mk/sq/te-ardhurat-e-rtm-se-ne-renie-te-vazhdueshme-vitin-e-kaluar-26-me-te-uleta-krahasuar-me-vitin-2015-

infografik/  
10 Raportet buxhetore për vitin 2019 RTM i dorëzon në mars të vitit 2020 dhe për këtë arsye viti 2019 nuk është i qasshëm për analizë. 
11 http://www.opendata.mk/Home/TekstualniDetails/87?Category=1  

http://mediaobservatorium.mk/wp-content/uploads/2018/11/OMR_zavrsen_izveshtaj1-alb.pdf
https://znm.org.mk/реформа-или-проформа-функционалност/?fbclid=IwAR0fOjlMfMnGEmeeVvcGr95wzSMimDn7MYzUqjBGHUfwyQyHCO3cWUVpQAM&lang=SQ
https://znm.org.mk/реформа-или-проформа-функционалност/?fbclid=IwAR0fOjlMfMnGEmeeVvcGr95wzSMimDn7MYzUqjBGHUfwyQyHCO3cWUVpQAM&lang=SQ
http://mediaobservatorium.mk/sq/rtm-ja-do-te-haje-pjesen-me-te-madhe-te-fondeve-te-mshia-ne-buxhetin-e-ri/
http://mediaobservatorium.mk/sq/rtm-ja-do-te-haje-pjesen-me-te-madhe-te-fondeve-te-mshia-ne-buxhetin-e-ri/
http://mediaobservatorium.mk/sq/te-ardhurat-e-rtm-se-ne-renie-te-vazhdueshme-vitin-e-kaluar-26-me-te-uleta-krahasuar-me-vitin-2015-infografik/
http://www.opendata.mk/Home/TekstualniDetails/87?Category=1
http://mediaobservatorium.mk/wp-content/uploads/2018/11/OMR_zavrsen_izveshtaj1-alb.pdf
https://znm.org.mk/реформа-или-проформа-функционалност/?fbclid=IwAR0fOjlMfMnGEmeeVvcGr95wzSMimDn7MYzUqjBGHUfwyQyHCO3cWUVpQAM&lang=SQ
https://znm.org.mk/реформа-или-проформа-функционалност/?fbclid=IwAR0fOjlMfMnGEmeeVvcGr95wzSMimDn7MYzUqjBGHUfwyQyHCO3cWUVpQAM&lang=SQ
http://mediaobservatorium.mk/sq/rtm-ja-do-te-haje-pjesen-me-te-madhe-te-fondeve-te-mshia-ne-buxhetin-e-ri/
http://mediaobservatorium.mk/sq/rtm-ja-do-te-haje-pjesen-me-te-madhe-te-fondeve-te-mshia-ne-buxhetin-e-ri/
http://mediaobservatorium.mk/sq/te-ardhurat-e-rtm-se-ne-renie-te-vazhdueshme-vitin-e-kaluar-26-me-te-uleta-krahasuar-me-vitin-2015-infografik/
http://www.opendata.mk/Home/TekstualniDetails/87?Category=1


 
Projekti është i financuar nga Fondacioni 
Shoqëri e Hapur - Maqedoni   

                                            

 

                         Observatori i reformave në media 

10 

 

vendim të qeverisë i cili bazohet në „mungesën e dëshirës dhe përkushtimit për t’u reformuar shërbimi publik“. 

Zvogëlimin e mjeteve, nga MSHIA e arsyetojnë me atë se udhëheqësia nuk ka përmbushur rekomandimet nga 

një numër i madh i institucioneve relevante, si ndërkombëtare ashtu edhe vendore, sipas të cilave është e 

domosdoshme strategji për reforma në shërbimin publik radiodifuziv. Në mënyrë plotësuese, nga MSHIA, 

vendimin e tillë e arsyetojnë me Ligjin për ASHAAM12, në të cilin është e cekur se rritje të shkallëzuar të 

përqindjes nga buxheti shtetërorë që është i ndarë për shërbimin publik do të ketë, nëse do të ketë mjete të 

mjaftueshme në buxhet për këtë qëllim. Për këto rethana të reja vetëm Shoqata e Gazetarëve në Maqedoni 

(SHGM) u paraqit me qëndrim të vet13 dhe reagim.  

Një pasaktësi e tillë në vet nenin e Ligjit për ASHAAM në kuptimin : kush, si, me cilët parametra do të 

konstatohet kur „ ka mjete të mjaftueshme“ në buxhet, len hapësirë për të drejtën diskrecionale të 

Ministrit/Ministrisë të përcaktojë sa mjete do të ishin „të mjaftueshme“ për shërbimin publik radiodifuziv, dhe 

me këtë, përsëri  RTM mbetet në varshmëri financiare dhe pozitë të nënshtruar  ndaj institucioneve qeveritare.  

Kuvendi qysh në shkurt të vitit 2019 solli vendim për paraqitje të kandidatëve për Këshillin Programor 

të RTM-së dhe për anëtarë të këshillit të ASHAAM, në pajtueshmëri me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për 

ASHAAM, me të cilat parashihet mënyrë e re e përzgjedhjes së trupave dhe personave udhëheqës në shërbimin 

publik radiodifuziv dhe në ASHAAM si trup regullatorë kompetent. Në periudhën për të cilën referon ky raport 

i ORM-së (1.11.2019-31.1.2020) Komisioni parlamentar për zgjedhje dhe emërime nuk i shqyrtoi kandidaturat 

e mbëritura dhe as vendosi për rekomandime deri te Kuvendi, në bazë të të cilave do të vendosej në seancë 

plenare. Analizat14 publike të ekspertëve tregojnë se në suaza të regullores së punës së Kuvendit, ka patur 

mundësi që kryetari i Kuvendit të caktojë vazhdim të diskutimit në kuadër të mbledhjes së komisionit për 

kandidaturat e mbëritura edhe përkrah bllokimit nga ana e Komisionit për zgjedhje dhe emërime.  

Si rezultat i paqartësive të tilla në ligj, Këshilli programor i deritanishëm i RTM-së shpalli konkurs15 për 

zgjedhje të anëtarëve të Këshillit mbikqyrës të RTM-së – trup i cili duhet të kontrollojë punën materiale dhe 

financiare të radiodifuzionit publik. Edhepse Këshilli programor i RTM-së është me mandat të kaluar, në 

përputhje me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për ASHAAM nga viti 2018 mandati i Këshillit vazhdon deri në 

emërimin e anëtarëve të ri. Ligjshmërinë dhe nevojën e vendimit për të shpall konkurs për anëtarë të Këshillit 

mbikqyrës e arsyeton kryetarja e Këshillit programor të RTM-së në intervistën16 e dhënë për „Meta.mk“ duke 

insistuar në faktin se edhepse anëtarët janë me mandat të kaluar, i njejti iu është vazhduar  me ndryshimet 

dhe plotësimet e Ligjit për ASHAAM dhe Këshilli funksionon me të gjitha të drejtat, detyrimet dhe kompetencat 

e veta.  

Dëshpërimisht, shumë të pakta janë reformat në media – konstaton Piter Van Hojte me rastin e vizitës 

së tij të fundit në Shkup në intervistën17  e dhënë për „Меtа.mk“. Ai më së shumti foli për situatën në RTM dhe 

vërren se akoma pritet të shihet reformë efikase në kuptimin organizativ dhe në politikën redaktuese.  

 

  

                                                      
12 http://www.slvesnik.com.mk/Issues/b089570baccc436a9b39c585dca78b3f.pdf  
13 http://mediaobservatorium.mk/sq/shgm-kerkon-rekonstruktim-urgjent-ne-rtvm-jo-shkurtim-te-mjeteve-per-servisin-publik/ 
14 http://mediaobservatorium.mk/sq/kuvendi-me-paramendim-ua-ka-vazhduar-mandatin-anetareve-te-keshillit-programor-te-rtm-se/ 
15 http://mrt.com.mk/node/54246  
16 http://mediaobservatorium.mk/sq/sarkanjac-moszgjedhja-e-keshillit-te-ri-mbikeqyres-do-te-shkaktonte-bllokim-te-punes-se-rtm-se/ 
17  http://mediaobservatorium.mk/sq/vanhojte-reformat-ne-mediume-jane-zhgenjyese-dhe-te-pamjaftueshme/ 

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/b089570baccc436a9b39c585dca78b3f.pdf
http://mediaobservatorium.mk/sq/shgm-kerkon-rekonstruktim-urgjent-ne-rtvm-jo-shkurtim-te-mjeteve-per-servisin-publik/
http://mediaobservatorium.mk/sq/kuvendi-me-paramendim-ua-ka-vazhduar-mandatin-anetareve-te-keshillit-programor-te-rtm-se/
http://mrt.com.mk/node/54246
http://mediaobservatorium.mk/sq/sarkanjac-moszgjedhja-e-keshillit-te-ri-mbikeqyres-do-te-shkaktonte-bllokim-te-punes-se-rtm-se/
http://mediaobservatorium.mk/sq/vanhojte-reformat-ne-mediume-jane-zhgenjyese-dhe-te-pamjaftueshme/
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/b089570baccc436a9b39c585dca78b3f.pdf
http://mediaobservatorium.mk/sq/shgm-kerkon-rekonstruktim-urgjent-ne-rtvm-jo-shkurtim-te-mjeteve-per-servisin-publik/
http://mediaobservatorium.mk/sq/kuvendi-me-paramendim-ua-ka-vazhduar-mandatin-anetareve-te-keshillit-programor-te-rtm-se/
http://mrt.com.mk/node/54246
http://mediaobservatorium.mk/sq/sarkanjac-moszgjedhja-e-keshillit-te-ri-mbikeqyres-do-te-shkaktonte-bllokim-te-punes-se-rtm-se/
http://mediaobservatorium.mk/sq/vanhojte-reformat-ne-mediume-jane-zhgenjyese-dhe-te-pamjaftueshme/
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2. Reklamimi qeveritar 

 

Në pajtueshmëri me RUP, në fushën  „reklamimi qeveritar“ RMV duhet të përmbush si vijon:  

- „të vendosen  rregulla të rrepta për reklamimin qeveritarë të bazuara në kritere transparente, 

objektive dhe jodiskriminuese;  

-  të sigurohet transparencë e plotë e reklamimit qeveritar  (jo vetëm në aspekt të harxhimit të parave 

publike, por edhe në aspekt të pranuesit të mjeteve dhe përmbajtjeve);  

-  të zhvillohet mekanizëm për publikime të papaguara në shërbimin publik të cillat me të vërtetë janë 

interes publik“. 

 

Edhepse qeveria me vendim18 i ndaloi reklamimet qeveritare, në verë të vitit 2018, me ndryshimet në 

Ligjin zgjedhorë u mundësua lloj i ri i reklamimit qeveritar në media dhe i paguar me para publike. Në 

ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit zgjedhorë19 parashihet mundësia që një pjesë e parave publike të 

shfrytëzohen për të paguar reklamim partiak në media gjatë fushatës zgjedhore, ndërsa Komisioni Shtetërorë 

Zgjedhorë fitoi kompetencë për ta vlerësuar informimin e mediave online gjatë fushatës zgjedhore. 

Ndalimi i reklamave qeveritare në nivel shtetërorë, nuk i ndaluan komunat që në nivel lokal të derdhin 

shuma të konsiderueshme parashë në media. Kontrolli i buxheteve20 të komunave konstaton se dy të tretat e 

tyre kanë harxhuar gjysmë milion euro për reklamim. Gjatë kësaj, disa komuna janë reklamuar në mënyrë 

direkte, derisa te disa komuna/regjione të tjera ndërmarrjet publike kanë ndarë mjete për mediat. 

Për situatat e tilla, reagoi21 Komisioni Shtetërorë për Parandalimin e Korrupcionit (KSHPK) i cili kërkoi 

që mediat mos të fitojnë para shtetërore për fushata politike. Në Strategjinë nacionale për parandalimin e 

korrupcionit22 2020-2024 theksohet se „...finansimi i tillë buxhetorë i programit të paguar politik gjatë fushatës 

zgjedhore, është rrezik për korrupcion dhe krijim të marrëdhënieve klienteliste...“ Për më tepër, KSHPK 

reagoi23 edhe kur Qeveria njoftoi se ndan 813 mijë euro para publike për subvencionimin e mediave të shtypura 

në vitin 2020, kur edhe kërkoi që të vendosen kritere më të rrepta gjatë subvencionimit të këtyre mediave. 

Çështja e parave publike të cilat shkojnë te mediat gjatë fushatës zgjedhore përmendet edhe në 

analizën24 e Fondacionit  „Metamorfozis“ për sistemin zgjedhorë, në të cilën rekomandohet „...rregullimi i 

kornizës ligjore për angazhman në media gjatë kohës së zgjedhjeve, shkurtim i kohës për fushata të paguara 

politike, dhe vlerësim i ri nëpërmjet debatit publik në lidhje me përdorimin e parave të qytetarëve  në media“.  

 

 

 

                                                      
18 https://vlada.mk/node/13272 (linku i fundit i regjistruar 30.1.2019 г. Në 16:50 h) 
19 https://www.sobranie.mk/content/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8/Kodi_zgjedhor2014.pdf 
20 https://znm.org.mk/wp-content/uploads/2018/12/AL-indicators.pdf 
21 http://mediaobservatorium.mk/sq/antikorrupsioni-kerkoi-qe-media-te-mos-pranojne-para-buxhetore-per-fushatat-politike/  
22 https://www.dksk.mk/index.php?id=118  
23  http://mediaobservatorium.mk/sq/antikorrupsioni-kerkon-kritere-me-rigoroze-per-subvencionet-shteterore-per-mediat/ 
24 http://metamorphosis.org.mk/wp-content/uploads/2018/11/Izboren-sistem.pdf  

Pjesërisht e 
realizuar 

https://vlada.mk/node/13272
https://www.sobranie.mk/content/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8/Kodi_zgjedhor2014.pdf
https://znm.org.mk/wp-content/uploads/2018/12/AL-indicators.pdf
http://mediaobservatorium.mk/sq/antikorrupsioni-kerkoi-qe-media-te-mos-pranojne-para-buxhetore-per-fushatat-politike/
https://www.dksk.mk/index.php?id=118
https://www.dksk.mk/index.php?id=118
http://mediaobservatorium.mk/sq/antikorrupsioni-kerkon-kritere-me-rigoroze-per-subvencionet-shteterore-per-mediat/
http://metamorphosis.org.mk/wp-content/uploads/2018/11/Izboren-sistem.pdf
https://vlada.mk/node/13272
https://www.sobranie.mk/content/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8/Kodi_zgjedhor2014.pdf
https://znm.org.mk/wp-content/uploads/2018/12/AL-indicators.pdf
http://mediaobservatorium.mk/sq/antikorrupsioni-kerkoi-qe-media-te-mos-pranojne-para-buxhetore-per-fushatat-politike/
https://www.dksk.mk/index.php?id=118
http://mediaobservatorium.mk/sq/antikorrupsioni-kerkon-kritere-me-rigoroze-per-subvencionet-shteterore-per-mediat/
http://metamorphosis.org.mk/wp-content/uploads/2018/11/Izboren-sistem.pdf
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Edhe përskaj vërejtjeve në lidhje me problemin e finansimit të mediave me para publike  dhe analizave 

nga ekspertë të fushës25 dhe institucioneve të cilat theksojnë konfliktualitetin e kësaj rregullative, për zgjedhjet  

parlamentare të radhës të vitit 2020, të cilat do të jenë të jashtëzakonshme, Komisioni Shtetërorë Zgjedhorë  

informon26  se ka ndarë 6,5 milion euro për fushatë zgjedhore mediatike të partive politike. 

 

  

                                                      
25 http://mediaobservatorium.mk/analiza-izbornite-kampani-ne-treba-da-se-plakaat-od-drzhavni-pari/  
26 http://mediaobservatorium.mk/sq/kshz-do-te-harxhoje-se-paku-6-5-milione-euro-per-fushate-zgjedhore-te-partive/ 

http://mediaobservatorium.mk/sq/kshz-do-te-harxhoje-se-paku-6-5-milione-euro-per-fushate-zgjedhore-te-partive/
http://mediaobservatorium.mk/analiza-izbornite-kampani-ne-treba-da-se-plakaat-od-drzhavni-pari/
http://mediaobservatorium.mk/sq/kshz-do-te-harxhoje-se-paku-6-5-milione-euro-per-fushate-zgjedhore-te-partive/
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3. Qasja te informatat 

 

Për fushën “Qasja te informatat me karakter publik”, në kuadër të RUP, kërkohet:  

„të adresohen pengesat kryesore me të cilat ballafaqohen gazetarët gjatë marrjes së informatave publike  

(për shembull, pamundësia e trupave relevant të përgjigjen në shumë kërkesa për informata, përdorja e 

tepërt dhe e paarsyeshme e kategorisë  ’konfidencial‘ për dokumente të cilat nuk janë të asaj natyre)“. 

  

Në pajtim me ligjin e ri për qasje të lirë te informatat me karakter publik i cili u votua  në maj 201927, 

komisioni i deriatëhershëm duhej të ndërohet me institucion kompetent të ri, Agjencia për mbrojtjen e së 

drejtës për qasje te informatat me karakter publik. Themelimi i tij mbeti i pasigurt dhe në nëntor të vitit 2019, 

edhepse në fund të muajit (30 nëntor 2019), parashihet hyrja në fuqi e ligjit të ri. Kuvendi pati shpallur konkurs 

për vendet udhëheqëse në Agjenci, por procedura mbeti e ngecur në Komisionin parlamentar për zgjedhje dhe 

emërime, e cila mbledhjen e fundit e ka mbajtur më 16 prill 201928, e prej atëherë mbledhjen e rradhës e ka 

mbajtur nga fundi i dhjetorit të vitit 2019 në lidhje me zgjedhjet dhe emërimet e personave udhëheqës të 

institucioneve kompetente të paraqitur në konkurset e Kuvendit. 

Përkrah situatës „status quo”  me mosfunksionimin e institucioneve relevante pa persona dhe trupa 

udhëheqës, Kuvendi e votoi buxhetin e nevojshëm për ata në kuadër të propozim-buxhetit të qeverisë për vitin 

2020, i cili parasheh mjete të shtuara29 pikërisht për këto institucione të cilët janë pa persona udhëheqës. 

Kështu për shembull, Drejtorisë për mbrojtjen e të dhënave personale i ndahen 20,8 milion denarë që do të 

thotë rritje në krahasim me buxhetin e këtij viti prej 16,7 milion denarëve. Komisionit për mbrojtjen e së drejtës 

për qasje të lirë te informatat me karakter publik, i cili në propozim-buxhet është riemëruar në Agjenci, i 

ndahen 17 milion denarë që është më tepër se 15,2 milion denarë sa i ishin ndarë këtë vit. Enti Shtetërorë për 

Statistikë, fitoi „rritje“ të buxhetit nga 93,7 milion të sivjetëm, në 107,7 milion denarë. Mbetet e paqartë se 

kush ka kërkuar rritje të buxheteve të këtyre institucioneve kur në Ligjin për buxhete30 qartësisht është i 

theksuar roli i personave udhëheqës gjatë përgatitjes së buxhetit dhe komunikimit me Ministrinë e Financave. 

Edhepse në situata të caktuara atë rol mund ta merr Ministria e Financave, megjithatë nuk dihet se në bazë të 

cilave analiza është bërë kjo rritje e buxheteve për vitin 2020 dhe kush e ka përgatitur.  

Në këtë situatë të „pakokë“ të disa institucioneve kyçe në vend për shkak të mosmbajtjes së seancës 

së Komisionit parlamentar për zgjedhje dhe emërime, alarmuan rreth 100 organizata joqeveritare31 të cilat 

kërkuan që urgjentisht dhe në afat sa më të shkurtër të emërohen personat udhëheqës dhe trupat të cilët janë 

kyçe për funksionimin e tyre të papenguar. Mungesa e njerëzve kyç dhe vendimmarrës në Agjenci te e cila 

duhet të reagohet nëse nuk respektohet e drejta e qasjes së lirë te informatat, solli te izolimi (mbyllja) më i 

madh i vet institucioneve. Nga ana tjetër, përtacia e institucioneve në raport me transparencën e tyre 

vërtetohet edhe me numrin e rritur të ankimimeve dhe apelimeve32 numri i të cilëve ka mbëritur 680 në nëntor 

                                                      
27http://www.ippo.gov.mk/docs/xFiles/articles/Ligji%20per%20qasje%20te%20lire%20te%20informatat%20me%20karakter%20publik/Ligji%20per%2   
0qasje%20te%20lire%20te%20informatat%20me%20karakter%20publik.pdf 
28 http://mediaobservatorium.mk/sq/mosmarreveshjet-politike-rrezikojne-edhe-implementimin-e-ligjit-per-qasje-ne-informata-me-karakter-publik/ 
29 http://mediaobservatorium.mk/namesto-novi-direktori-poveke-pari-za-obezglavenite-institutsii-vo-noviot-budhet/  
30 https://finance.gov.mk/files/u6/_____________________________________________5.pdf 
31 http://mediaobservatorium.mk/nevladinite-baraat-iten-izbor-na-rakovoden-kadar-vo-desetina-institutsii/  
32 http://mediaobservatorium.mk/sq/ende-s-eshte-formuar-agjencine-e-re-per-informata-me-karakter-publik-e-presin-680-ankesa-infografik/ 

Tërësisht e 
realizuar  

http://www.ippo.gov.mk/docs/xFiles/articles/Ligji%20per%20qasje%20te%20lire%20te%20informatat%20me%20karakter%20publik/Ligji%20per%20qasje%20te%20lire%20te%20informatat%20me%20karakter%20publik.pdf
http://mediaobservatorium.mk/sq/mosmarreveshjet-politike-rrezikojne-edhe-implementimin-e-ligjit-per-qasje-ne-informata-me-karakter-publik/
http://mediaobservatorium.mk/namesto-novi-direktori-poveke-pari-za-obezglavenite-institutsii-vo-noviot-budhet/
http://mediaobservatorium.mk/nevladinite-baraat-iten-izbor-na-rakovoden-kadar-vo-desetina-institutsii/
http://mediaobservatorium.mk/sq/ende-s-eshte-formuar-agjencine-e-re-per-informata-me-karakter-publik-e-presin-680-ankesa-infografik/
http://www.ippo.gov.mk/docs/xFiles/articles/Ligji%20per%20qasje%20te%20lire%20te%20informatat%20me%20karakter%20publik/Ligji%20per%252%20%20%200qasje%20te%20lire%20te%20informatat%20me%20karakter%20publik.pdf
http://www.ippo.gov.mk/docs/xFiles/articles/Ligji%20per%20qasje%20te%20lire%20te%20informatat%20me%20karakter%20publik/Ligji%20per%252%20%20%200qasje%20te%20lire%20te%20informatat%20me%20karakter%20publik.pdf
http://mediaobservatorium.mk/sq/mosmarreveshjet-politike-rrezikojne-edhe-implementimin-e-ligjit-per-qasje-ne-informata-me-karakter-publik/
http://mediaobservatorium.mk/namesto-novi-direktori-poveke-pari-za-obezglavenite-institutsii-vo-noviot-budhet/
https://finance.gov.mk/files/u6/_____________________________________________5.pdf
http://mediaobservatorium.mk/nevladinite-baraat-iten-izbor-na-rakovoden-kadar-vo-desetina-institutsii/
http://mediaobservatorium.mk/sq/ende-s-eshte-formuar-agjencine-e-re-per-informata-me-karakter-publik-e-presin-680-ankesa-infografik/
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të vitit 2019. Shembull eklatant për izolimin e tillë ishte vendimi i  Gjyqit Kushtetues i cili nuk lejoi33 që gazetarët 

t’a ndjekin takimin mes kryetarit të Gjyqit Kushtetues dhe euroambasadorit Zhbogar, për çka ashpër reaguan34 

edhe shoqatat е esnafit. Pas pothuajse një muaj jo të plotë nga afati i fundit pas të cilit duhej të hyjë në fuqi 

ligji i ri, Kuvendi në seancën e 126-të35 e votoi Pllamenka Bojçeva për Drejtor të Agjencisë së sapoformuar, 

ndërsa Blerim Isenin për zëvendës të saj. Emërimi i personit udhëheqës dhe zëvendësit rezultuan me sukses 

të pjesshëm, sepse në afat prej 30 ditëve Agjencia solli vendime për 250 nga gjithsej 750 ankimime në janar të 

vitit 2020.  

Në pajtim me metodologjinë e vëzhgimit të zbatimit të RUP, në këtë fushë, metodologjikisht llogaritet 

se reformat janë tërësisht të zbatuara, edhepse mbetet të shihet nëse dhe çfarë ndryshimesh do të ketë në 

raport me transparencën e vet institucioneve  – posedues të informatave me karakter publik në periudhën që 

vjen. ORM do të vazhdojë edhe në muajt në vijim ta ndjek sferën e qasjes së lirë te informatat me karakter 

publik dhe vëmendje të veçantë do t’iu kushtojë  disa indikatorëve: transparenca e vet institucioneve; nëse 

ritet, ngec apo zvogëlohet numri i ankimimeve të parashtruara te Agjencia për mbrojtjen e së drejtës për qasje 

të lirë te informatat me karakter publik. Rezultatet nga vëzhgimi sipas indikatorëve të lartëpërmendur, do ta 

demantojnë ose vërtetojnë vlerësimin për realizim të tërësishëm të reformave në këtë fushë nga RUP në tre 

muajt e parë të monitorimit. 

 

 

  

                                                      
33 http://mediaobservatorium.mk/sq/gjykata-kushtetuese-i-perzuri-gazetaret-dhe-nuk-lejoi-te-ndiqet-takimi-zhbogar-murati/ 
34 http://mediaobservatorium.mk/sq/shgm-dhe-spgm-e-denuan-trajtimin-e-gazetareve-ne-ndertesen-e-gjykates-kushtetuese/ 
35 http://mediaobservatorium.mk/sq/pllamenka-bojceva-eshte-emeruar-drejtoreshe-e-agjencise-per-qasje-te-lire-deri-tek-informatat-me-karakter-
publik/ 

http://mediaobservatorium.mk/sq/gjykata-kushtetuese-i-perzuri-gazetaret-dhe-nuk-lejoi-te-ndiqet-takimi-zhbogar-murati/
http://mediaobservatorium.mk/sq/shgm-dhe-spgm-e-denuan-trajtimin-e-gazetareve-ne-ndertesen-e-gjykates-kushtetuese/
http://mediaobservatorium.mk/sq/pllamenka-bojceva-eshte-emeruar-drejtoreshe-e-agjencise-per-qasje-te-lire-deri-tek-informatat-me-karakter-publik/
http://mediaobservatorium.mk/sq/gjykata-kushtetuese-i-perzuri-gazetaret-dhe-nuk-lejoi-te-ndiqet-takimi-zhbogar-murati/
http://mediaobservatorium.mk/sq/shgm-dhe-spgm-e-denuan-trajtimin-e-gazetareve-ne-ndertesen-e-gjykates-kushtetuese/
http://mediaobservatorium.mk/sq/pllamenka-bojceva-eshte-emeruar-drejtoreshe-e-agjencise-per-qasje-te-lire-deri-tek-informatat-me-karakter-publik/
http://mediaobservatorium.mk/sq/pllamenka-bojceva-eshte-emeruar-drejtoreshe-e-agjencise-per-qasje-te-lire-deri-tek-informatat-me-karakter-publik/
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4. Shpifja 

 

Reformat prioritare në media në fushën e katërt ‘shpifja’ parashohin:  

„...zvogëlim i numrit të rasteve të shpifjes të cilët mbërijnë në gjyqe, gjë e cila duhet të arihet 

nëpërmes: revidimit të legjislativës që të hiqen rastet e llojit ’nderë‘, ’dinjitet‘ dhe ’ofendim‘, të cilët 

inicohen në pajtim me definicionin ligjor për ofendim, por që janë jashtë përfshirjes së ofendimit në 

kuptimin e nenit 10 nga Konventa Europiane për Mbrojtjen s të Drejtave të Njeriut (KEDNJ); revidimi i 

regullave procedurale për përjashtim të rasteve të vogla, dhe në vend të tyre të ketë ritje të aplikimit të 

ndërmjetësimit gjatë zgjidhjes së tyre; mbështetje dhe promovim të shfrytëzimit më të shpeshtë të 

vetregullimit si alternativë për procesuimin gjyqësor; garantim dhe implementim të nivelit politik për 

përdorim të përshtatshëm të  vetkufizimit nga ana e politikanëve dhe funksionarëve publik me qëllim që 

të mos inicohet proces për shpifje, në pajtim me parimet e Gjyqit Europian për të Drejtat e Njeriut 

(GJEDNJ)“. 

 

 Për këtë fushë, në periudhën e vëzhgimit (1.11.2019 – 31.12.2020) nuk ka informata publike të 

disponueshme nga institucionet relevante dhe burime se ka ndonjë aktivitet apo iniciativë e cila shkon kah 

ndryshime dhe reforma të regullativës ligjore, gjegjësisht Ligji për Përgjegjësi Qytetare për Shpifje dhe 

Ofendim, ose akte të tjera nënligjore të cilat do t’a avansonin këtë fushë, dhe me atë edhe lirinë e të shprehurit 

të profesionistëve në media. 

  

 

  

Tërësisht e 
parealizuar 
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