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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/ 

 
 
 

Qershor - 2020 
 

Përmbajtja dhe teksti janë përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet se i 
pasqyron qëndrimet e 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 
SPGPM – Sindikata e Pavarur e Gazetarëve dhe Punonjësve Mediatik në Maqedoni 
KSHZ – Komisioni Shtetërore Zgjedhorë 
 
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”. 

 

 



Projekti është i financuar nga Fondacioni 
 Shoqëri e Hapur - Maqedoni   
 
Shoqëri e Hapur - Maqedoni   
 

Observatori i reformave në media 

 

 

 

 

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 shkurt 2020 deri më 30 prill 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. 
 
Vëzhgimi objekt i të cilit ishin katër shtyllat e RUP, verifikoi këto gjetje kyçe: 
 

• Shërbimi publik radiodifuziv – RTM pa zbatim të reformave thelbësore dhe me 

buxhet vjetorë më të vogël se vitin e kaluar hapi tre kanale televizive shtesë. Për 

ato nuk dihet se si do të financohet programi plotësues që do të ofrohet, e as nuk 

dihet se si dhe prej ku do të financohet kuadri programor plotësues eventual i cili 

do të ishte i angazhuar për produkcionin e këtyre kanaleve. Ndryshimet dhe plotësimet e teta me rradhë 

të ligjit për shërbimet mediatike audio dhe audiovizuele rezultuan me konfrontime mes operatorëve të 

shërbimeve mediatike audoivizuele dhe shtëpive televizive me koncesion nacional, sepse me ndryshimet 

ligjore operatorëve iu jepet detyrimi për kontrollin e të drejtave autoriale të TV – shërbimeve që ato i 

transmetojnë. Operatorët paralajmëruan se do të shprehin pakënaqësinë e tyre duke e ndërprerë 

transmetimin e TV – stacioneve te qytetarët. Ashpërsimi eventual i këtij konflikti pa zgjidhje konstruktive 

i bën humbës qytetarët sepse mbi 80% e amvisërive qasjen e tyre te TV- shërbimet dhe te informimi e 

sigurnojnë nëpërmes operatorëve kabllovik. 

 

Përgatitjet dhe aktivitetet e filluara për zgjedhjet e parakohëshme parlamentare u ndërprenë me krizën 

që shkaktoi pandemia nga korona virusi. Derisa raportet e publikuara nga organizata ndërkombëtare 

mediatike shënojnë progres për vendin në sferën mediatike, shoqatat joqeveritare vendore informojnë 

se ky progres është më shumë sukses i tyre se sa i qeverisë. 

 
• Reklamimi qeveritar/ paratë në media – me ndërprerjen e reklamimit qeveritar nuk 

u ndërpre derdhja e parave publike drejt mediave. Përkundrazi, analizat që në katër 

muajt e parë të vitit 2020 tregojnë se këtë vit pritet që të ketë derdhje më te madhe 

të parave publike drejt mediave përshkak të zgjedhjeve të parakohëshme 

parlamentare dhe ndihmën që ASHAAM dhe shteti e kahëzuan drejt tyre për arsye të pasojave 

ekonomike të  shkaktuara nga kriza shëndetësore e korona-virusit. Në publikimin për shpërndarjen  e 

mjeteve ndaj mediave të shtypura reagoi KSHPK i cili kërkoi të implementohen kriteriume më të rrepta 

gjatë subvencionimit të tyre. Aktivitetet përgatitore për zgjedhjet e parakohëshme parlamentare sollën 

deri te konfrontimi mes KSHZ dhe televizioneve nacionale rreth interpretmit të Ligjit zgjedhorë gjatë 

pagesës  dhe   kontrollit mbi reklamimin e paguar politik nga ana e partive politike.  Është befasues numri 

i portaleve të paraqitura në KSHZ për reklamim të paguar politik i cili është dy herë më i madhë se numri 

i portaleve profesionale të regjistruara në regjistrin e SHGM “Promedia”. 

 

Pjesërisht e 
realizuar 

E filluar por e 
parealizuar 
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• Qasja te informatat  – Edhe pse nga aspekti metodologjik kjo shtyllë llogaritet tërësisht 

e realizuar, përshkak të miratimit të ligjit të ri dhe  formimit të trupit regullator qytetarët 

përsëri përballen me heshtje nga institucionet. Në raportin e çerekut të parë të 

Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasjes të Lirë deri te Informatat me Karakter 

Publik informohet se te ata janë parashtruar 109 ankesa nga ana e kërkuesëve të informatave prej të cilave 10 

janë nga gazetarë, ndërsa të tjerat janë nga organizata qytetare dhe individ. Dekreti i qeverisë për zbatimin e 

Ligjit për procedurën e përgjithëshme administrative (LPPA) i cili reflekton në përmbushjen e kësaj të drejte 

përshkak të gjendjes së jashtëzakonshme intepretohet si arsyetim për heshtje.  Për hirë të së vërtetës dekreti 

u soll në 23 mars 2020 ndërsa raporti i agjencisë i referohet periudhës deri më 30 mars 2020. ORM në çerekun 

vëzhgues të rradhës do të ndjekë sa nga këta ankesa janë zgjidhur, në të mirë të cilës palë dhe për çfarë intervali 

kohorë. Mbetet rekomandimi që agjencia të gjejë mënyrë të bashkëpunimit mes saj dhe institucioneve – 

posedues të informatave me karakter publik me qëllim që ato të vetëdijësohen për obligimin e tyre për të 

qenë transparent dhe llogaridhënës ndaj qytetarëve dhe publikut. 

 
 

 Shpifja dhe ofendimi –  Aktivitetet e filluara iniciale në drejtim të përmirësimit të 

Ligjit për përgjegjësi qytetare për shpifje dhe ofendim në Ministrinë e Drejtësisë e 

ndëruan / avansuan statusin e kësaj shtylle konform kritereve të metodologjisë në 

“ E filluar por e parealizuar”. 

 

Gjegjësisht në ministrinë kompetente, nga prilli i vitit 2020 është angazhuar 

ekspert i cili duhet të hartojë analizë për zbatimin e ligjit egzistues. Për fat të keq, 

deri ne mbylljen e këtij raporti akoma nuk ka informata nëse është formuar grupi 

punues i cili përkrah ekspertizës së dorëzuar do të duhet të punojë në avansimin e 

kornizës ligjore për shpifje dhe ofendim. 

 
Observatori i reformave në media do të vazhdojë me ndjekjen e përmbushjes së reformave urgjente në media nga 1 

maj i vitit 2020 deri më 31 tetor 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.  

E filluar por e 
parealizuar 

Tërësisht i 
realizuar 

http://mediaobservatorium.mk/
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Hyrje 

 
Zgjidhja e krizës politike në vitin 2015 reyultoi me kompromis mes partive politike në Republikën e Maqedonië 

së Veriut. Me ndërmjetësim të bashkësisë ndërkombëtare e udhëhequr nga BE dhe SHBA dhe me marrëveshjen e 
Qershorit të vitit 2015 e quajtur Marrëveshja e Përzhinës1. Ajo parashihte zgjidhje sistematike dhe reforma për 
përmbushjen e rekomandimeve të dhëna nga Komisjoni Evropjan në kuadër të kësaj marrëveshjeje, por edhe në 
përputhje me proceset e mëhershme për përmbushjen e kushteve për hapjen e negociatave për anëtarësim në Bashkimin 
Evropjan dhe NATO.  

 
Fill pas nënshkrimit të Marrëveshjes së Përzhinës, Komisjoni Evropjan përgatiti dokument të 

posatshëm me reformat prioritare për Maqedoninë (Urgent Reform Priorities – Reformat Urgjente Prioritare 
- RUP)2, të cilat vendi duhet ti përmbush në fushën  e sundimit të së drejtës, depolitizimit të administratës 
publike, lirisë së të shprehurit dhe reformës zgjedhore. Refromat Urgjente Prioritare (RUP) është dokument I 
cili ndërlidhet me raportin e grupit të ekspertëve të udhëhequr nga Rajnhard Pribe3. Ai është I ndarë në pesë 
kapituj: Sundimi i së drejtës dhe gjyqësija; Depolitizimi i administratës publike; Reforma zgjedhore; Zbatimi i 
rekomandimeve të Komisijonit Anketues për ngjarjet e 24 dhjetorit; Mediat: lirija e të shprehurit. Në 
pajtueshmëri me negociatat për arrijten e Marrëveshjes së Përzhinës por shprehimisht edhe me reformat 
prioritare, reformat në sferën e mediave dhe lirisë së të shprehurit janë të një rëndësije thelbësore për 
zhvillimin e një pushteti të lirë, transparent dhe demokratik në vend. Konkretisht, reformat në fushën “Mediat: 
lirija e të shprehurit” kanë për qëllim që të arrihet përparim dhe të zgjidhen problemet në katër sfera: shërbimi 
publik radio-difuziv, reklamimi qeveritar, qasja te informatat dhe rregullativa për shpifje dhe ofendim.  

 

Me ndërimin e kontekstit në vitin 2017, posaçërisht pas konstituimit të pushtetit të ri 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_en.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
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.  

 
Konteksti i ndryshuar politik dhe mediatik paraqiti nevojën për ndryshimin e shtrirjes së vëzhgimit dhe 

solli te riemërimi, gjegjësisht shtimin e nënsferave të reja për vëzhgim.  

 Reklamimi qeveritar (e emëruar sipas Pribe) u zgjërua në vëzhgimin e harxhimit të 

parave publike në media nga ana e institucioneve publike në nivel lokal dhe shtetërorë, duke patur 

parasyshë faktin se qeveria e ndërpreu praktikën e reklamimit të saj në media;  

 Për shërbimin publik radio-difuziv u tregua se nuk mund të ndiqet vetëm ai pa mos 
u ndjekur: gjendja në legjislacionin mediatik, ministria kompetente dhe ndryshimet eventuale që 
kanë të bëjnë me trupat udhëheqëse rregullatore në media të cilët i krijojnë politikat mediatike.  

Zgjërimi i tillë i shtrirjes së fushave për mbikqyrje (dhe të vet rrethanave brenda tyre) nuk i ndryshoi 
qëllimet dhe metodologjinë e vëzhgimit në katër fushat kyqe të cilat u shfaqën të rrëndësisë së 
jashtëzakonshme dhe janë njëri nga treguesit e nivelit të zhvillimit dhe të demokratizimit të lirisë së të 
shprehurit, e njëkohësisht edhe për demokratizimin e shoqërisë në përgjithësi. 
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Qëllimi dhe metodologjija e vëzhgimit  

Qëllimi dhe metodat e raportit 
 

Ky raport është i paraparë para së gjithash për informimin e publikut në përgjithësi ose të qytetarëve 
për procesin e përmbushjes së RUP nga fusha e mediave, në mënyrë të kuptueshme, i përshtatur për publikun 
e gjërë dhe publikun joekspertiv. Për më tepër, raporti i informon edhe palët e tjera të interesuara: mediat, 
institucionet dhe sektorin civil.  

Raporti ka për qëllim të sigurojë informata relevante për progresin e zbatimit të reformave të 
parapara në fushën e mediave.  

Ky raport është i përgatitur në pajtueshmëri me një metodologji të zhvilluar posaçërishtë për vëzhgim 
e cila përfshinë një sërë aktivitetesh dhe masash për mbledhjen e të dhënave dhe për ndjekjen e proceseve të 
reformave. Metodologjija bazohet në zbatimin e një sërë aktivitetesh hulumtuese duke filluar nga analiza e 
kornizëz ligjore aktuale dhe gjendjes në fushën e mediave dhe lirisë së të shprehurit, zbatimi i vëzhgimit ditorë 
dhe periodic dhe analiza hulumtuese, organizim i fokus-grupeve me persona kyq të informuar dhe të ngjashme.  

 
Desk-hulumtimi është i fokusuar në mbledhjen e informative dhe në analizën e të gjitha 

dokumenteve relevante që kanë të bëjnë me përmbushjen e RUP në fushën e mediave, si që janë raportet 
vjetore të BE-së për Maqedoninë, raportet e Pribesë, si dhe dokumentet dhe raportet e institucioneve 
nacionale ose organizatave që kanë të bëjnë me reformat prioritare në media. Këto të dhëna sigurohen nga 
kanale të ndryshme të informatava duke i përfshirë edhe ato nga rrjetet e bashkëpunëtorëve në sektorin civil 
dhe mediatik, si dhe nga vet institucionet përmes Ligjit për qasje të lire deri te informatat me karakter publik.  

 
Për ndjekje më të mire dhe të vazhdueshme të gjendjes së përmbushjes të reformave në media, në 

kuadër të projektit zbatohen aktivitete të vëzhgimit ditorë dhe periodik të ueb-faqeve relevante me 
përmbajtje lidhur me reformat në media.  

Aktivitetet e projektit përfshinë zbatimin e mbledhjeve të dy fokus-grupeve që të meren informata 
nga persona kyq të informuar dhe ekspert nga fusha të lidhura me përmbushjen e RUP nga sektori civil, 
akademik, privat dhe qeveritar. Njohuritë nga fokus-grupi i parë nga mbledhja e mbajtur në dhjetor të vitit 
2019, janë të ngërthyera në rezultatet nga vëzhgimi dhe shërbyen si kahëzim për aktivitetet e mëtutjeshme 
për vëzhgim dhe hulumtime gazetareske. 

Për prezentimin e gjetjeve nga vëzhgimi dhe për të nxitur dialog më të gjërë mes politikbërësve dhe 
aktivistëve të tjerë ose publikut, parashihen dy debate publike, të cilat kanë për qëllim të përfshinë shoqërinë 
civile në këto procese.  

Rezultatet nga vëzhgimi janë të publikuara në formë të analizave periodike (çerekëshe) dhe analizës 
përmbyllëse. Në nivel të projektit, këto informata do të plotësohen me artikuj analitik/hulumtues, n[p[rmes 
të të cilëve qytetarëve do t’iu prezentohen njkohuri plotësuese për kontekstin, gjendjen paraprake që solli te 
situata momentale, si dhe obligimet e ndërmara nga institucionet e RMV për të përmbushur reformat 
prioritare. 

Vëzhgimi në periudhën mes 01.11.2019 dhe 30.10.2020 zbatohet nga ana e një ekipi multidisciplinarë 
të projektit, i përbërë nga anëtarë të implementuesit Fondacioni “Metamorfozis” dhe tre projektet e tij 
mediatike Meta.mk; Portalb.mk dhe Vërtetmatës.mk me ekspertizë komplementare (gazetarë, ekspertë 
mediatik dhe jurist). 
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Sipas metodologjisë, aktivitetet ulumtuese verifikojnë katër nivele të realizimit të detyrave që dalin nga 
RUP në fushën “Mediat: lirija e të shprehurit”. Ato katër nivele janë: 
1. Tërësisht e parealizuar – asgjë konkrete nuk ka filluar. 

2. E filluar, por e parealizuar – me aktivitete të filluara për ndryshimin e legjislativës. 
3. Pjesërisht e realizuar - ndryshime ligjore të zbatuara, pa implementim të filluar. 
4. Tërësisht e realizuar – reformat janë të zbatuara në tërësi. 

 
Gjatë pasqyrimit visual për komunikim me të lehtë me publikun e gjërë shfrytëzohen kode me ngjyra për 

çdo nivel të verifikuar të realizimit (e kuqe, portokalli, e verdhë dhe e gjelbërt). 
 

    1.Tërësisht e parealizuar – asgjë konkrete nuk ka filluar.  

2. E filluar, por e parealizuar – me aktivitete të filluara për ndryshimin e legjislativës.  

3. Pjesërisht e realizuar - ndryshime ligjore të zbatuara, pa implementim të filluar.  

    4. Tërësisht e realizuar – reformat janë të zbatuara në tërësi.  

Foto 1: Niveli i realizimit dhe kodet me ngjyra 
 

Aktivitetet e vëzhgimit të gjendjes i zbaton ekipi multidisciplinarë I projektit I përbërë nga anëtarë nga tre 
organizatat partnere me ekspertizë komplementare (gazetarë, ekspert mediatik dhe jurist).  

 
 

Hulumtim  
 

 

Reformat prioritare nga sfera “Mediat: liria e të shprehurit” parashohin një sërë masash konkrete 
dhe aktivitete që institucionet relevante në vend duhet t’i ndërmarrin me qëllim të arritjes së avansimit kah 
demokratizimi dhe qeverisja e mirë. Këto masa dhe aktivitete janë të ndara në katër shtylla të zbatimit të 
reformave të parapara në fushën e mediave: Shërbimi publik radio-difuziv, reklamimi qeveritar, qasja te 
informatat dhe shpifja. Në kuadër të çdo shtylle parashihen aktivitete plotësuese që kontribuojnë në 
përmbushjen e qëllimit të shtylles kryesore, gjegjësisht liri të të shprehurit të avansuar me respektimin e të 
gjitha vlerave demokratike i cili është në kuadër të dokumentit RUP të Pribes. Sipas RUP reformat që duhet të 
përmbushen në këtë fushë janë: 

Shërbimi publik radio-difuziv: të sigurohen prova të dukshme për reforma në shërbimin publik radio-

difuziv ne aspektin e politikës së të punuarit, organizimit, edukimit dhe redaktimit dhe mungesës së pavarësisë 

politike, mungesës së informimit të balansuar, si dhe sigurimin e përmbajtjeve informative me kualitet të lartë.  

Reklamimi qeveritar (paratë publike ne media): të vendosen rregulla të rrepta për reklamim 

qeveritar të bazuar në krritere transparente, objective dhe jodiskriminuese; të sigurohet transparencë e plotë 

e reklamimit qeveritar dhe të zhvillohet mekanizëm për publikime pa pagesë në shërbimin publik të cilat me 

të vërtetë janë me interes publik. 

Qasja te informatat: të adresohen pengesat kryesore me të cilat përballen gazetarët gjatë marrjes 

së informative publike.
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Shpifja: Zvogëlimi i numrit të rasteve të shpifjes përmes revidimit të legjislativës, të rregullave procedurale, 

përkrahjes dhe promovimit të shfrytëzimit më të madh të vetregullimit si alternativë e procedurimit gjyqësorë dhe 

garantim dhe zbatim. Në nivelin politik të praktikohet vetkufizim i përshtatshëm nga ana e politikanëve dhe 

funkcionarëve publik për të mos inicuar procedime për shpifje, në pajtueshmëri me parimet e Gjyqit Evropjan për të 

Drejtat e Njeriut.    
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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: 

„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.” 
 

Gjatë muajit shkurt, për të tetën herë nga miratimi, në kuvend u miratuan propozim-ndryshimet5 dhe 
plotësimet e Ligjit për shërbime audio dhe audio vizuele mediatike edhe përkrahë faktit se shtëpia ligjvënëse 
nuk siguroi parakushte për zgjedhje dhe emërim të anëtarëve të këshillit të ASHAAM, as edhe për zgjedhje dhe 
emërim të anëtarëve të Këshillit programor të TVM. Këto ndryshime ligjore i ndanë opoeratorët dhe 
televizionet nacionale në dy anë të kundërta. Derisa operatorët kishin vërrejtje6 për ndryshimet me të cilat 
obligohen që të kontrollojnë të drejtat autoriale (dhe të drejtat e ndërlidhura me ato) të shërbimeve televizive 
që i transmetojnë, televizionet nacionale shprehën kënaqësi dhe miratim për ato. Konfrontimet mes dy palëve 
të interesuara u ashpërsuan deri në atë masë që në fund u kanosën7 se do të ndërprejnë ritransmetimin e të 
gjithë TV-kanaleve përveç shërbimit publik. Me këtë rast delegacioni i BE-së në vend iu bëri thirrje 
televizioneve8, operatorëve dhe qeverisë që të gjejnë zgjidhje të qëndrueshme për çështjen e diskutueshme. 

 

Analizat gazetareske9 me të dhëna për numrin e shfrytëzuesëve të shërbimeve nga operatorët tregojnë 
se numri I përgjithshëm I amvisërive/të të anketuarëve, rreth 45 mijë, shfrytëzojnë DVB-T, gjegjësisht qasje të 
lire në sinjalin digjital, që është 11.08% nga të anketuarit, deri sa të gjithë të tjerët I shfrytëzojnë shërbimet e 
mbi 50 operatorëve të regjistruar të cilët ofrojnë shërbime audiovizuele për qytetarët. Në çështje të 
diskutueshme të tillë, duke patur parasyshë numrat të cilët tregojnë shërbimet e kujt i shfrytëzojnë, sepse 
vetëm 11.08% nga qytetarët shfrytëzojnë resiver digjital terrestrial pa pagesë me të cilin mundet të shiqohen 
vetëm televizionet nacionale të vendit dhe televizionet regjionale të cilët transmetohen nëpërmes të sistemit 
të njejtë, humbës do të ishin qytetarët.  

 
 

                                                           
5 https://mediaobservatorium.mk/sq/deputetet-i-miratuan-ndryshimet-ligjore-ne-ligjin-per-sherbime-mediatike-audio-dhe-
audiovizuale/ 

https://mediaobservatorium.mk/sq/operatoret-dhe-tv-te-nacionale-do-t-ia-tregojne-pendarovskit-mospajtimet-rreth-
ndryshimeve-te-ligjit-per-ashaauv/ 
7 https://mediaobservatorium.mk/sq/operatoret-kabllore-do-te-pergjigjen-edhe-per-pirateri-te-kanaleve-te-huaja/  
8 http://mediaobservatorium.mk/delegatsijata-na-eu-gi-povika-televiziite-operatorite-i-vladata-da-najdat-odrzhlivo- 
9 https://mediaobservatorium.mk/sq/ne-vend-ka-mbi-400-000-parapagues-te-tv-sherbimeve-infografik/  

E filluar por e 
parealizuar 

 

https://mediaobservatorium.mk/sq/deputetet-i-miratuan-ndryshimet-ligjore-ne-ligjin-per-sherbime-mediatike-audio-dhe-audiovizuale/
https://mediaobservatorium.mk/sq/operatoret-dhe-tv-te-nacionale-do-t-ia-tregojne-pendarovskit-mospajtimet-rreth-ndryshimeve-te-ligjit-per-ashaauv/
https://mediaobservatorium.mk/sq/operatoret-kabllore-do-te-pergjigjen-edhe-per-pirateri-te-kanaleve-te-huaja/
http://mediaobservatorium.mk/delegatsijata-na-eu-gi-povika-televiziite-operatorite-i-vladata-da-najdat-odrzhlivo-
http://mediaobservatorium.mk/delegatsijata-na-eu-gi-povika-televiziite-operatorite-i-vladata-da-najdat-odrzhlivo-
https://mediaobservatorium.mk/sq/ne-vend-ka-mbi-400-000-parapagues-te-tv-sherbimeve-infografik/
https://mediaobservatorium.mk/sq/deputetet-i-miratuan-ndryshimet-ligjore-ne-ligjin-per-sherbime-mediatike-audio-dhe-audiovizuale/
https://mediaobservatorium.mk/sq/deputetet-i-miratuan-ndryshimet-ligjore-ne-ligjin-per-sherbime-mediatike-audio-dhe-audiovizuale/
https://mediaobservatorium.mk/sq/operatoret-dhe-tv-te-nacionale-do-t-ia-tregojne-pendarovskit-mospajtimet-rreth-ndryshimeve-te-ligjit-per-ashaauv/
https://mediaobservatorium.mk/sq/operatoret-dhe-tv-te-nacionale-do-t-ia-tregojne-pendarovskit-mospajtimet-rreth-ndryshimeve-te-ligjit-per-ashaauv/
https://mediaobservatorium.mk/sq/operatoret-kabllore-do-te-pergjigjen-edhe-per-pirateri-te-kanaleve-te-huaja/
http://mediaobservatorium.mk/delegatsijata-na-eu-gi-povika-televiziite-operatorite-i-vladata-da-najdat-odrzhlivo-reshenie-na-sporot/
https://mediaobservatorium.mk/sq/ne-vend-ka-mbi-400-000-parapagues-te-tv-sherbimeve-infografik/
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  Kah fundi i marsit të vitit 2020, 
shërbimi publik radiodifuziv publikoi 
raportin e çerekut të fundit për punën 
e tij gjatë vitit 2019. Në bazë të këtij 
dokumenti, MTV pohon se është 
zvogëluar borxhi për 2,8 milion euro10 
por edhe se është zvogëluar numri i të 
punësuarëve11, ndërsa udhëheqësia 
deklaron pamundësi për të punësuar 
kuadro të rinjë për arsye të gjendjes së 
sapo krijuar financiare me zvogëlimin e 
buxhetit të TVM – së për 6 milion euro 
nga ana e MSHIA. Kah fundi i marsit të 
vitit 2020, kur MTV e pranoi 
donacionin nga ASHAAM12, informoi se 

gradualisht dhe në mënyrë suksesive do të lëshojë në eter kanale të reja plotësuese. Një shërbim programorë 
është I rezervuar të emetojë program në gjuhën shqipe 24 orë, deri san ë kanalin e deritanishëm duhet të 
mbeten programet e bashkësive të tjera etnike. Një kanal është I rezervuar për program për fëmijë dhe një 
kanal tjetër me koncept rekreativo-argëtues në të cilin duhet të emetohet program sportiv dhe filma. Mbeten 
të paqarta disa çështje të cilat imponohen me ofertën e tillë të zmadhuar dhe të llojllojshme, edhe atë:  
 

 Me cilin potencial kadrovik do të punohet në këto programe kur edhe vet menaxhmenti informon se 
MTV nuk mund të ketë punësime të reja gjatë vitit 2020 përshkak të buxhetit të zvogëluar që e ka marë 
nga shteti? 

 Me cilat mjete të disponueshme do të sigurohet programi dhe të drejtat autoriale për emetimin 

e ngjarjeve të përshtatshme me karakter ndërkombëtarë? 
 

Me paralajmërimin e zgjedhjeve të parakohëshme parlamentare që nga shkurti i vitit 2020, qeveria dhe 
institucionet relevante mediatike i filluan aktivitetet përgatitotre për mbulimin mediatik të fushatave. Qeveria 
në mbledhjen e saj të dhjetë vendosi që ti ndajë 85 mijë euro ASHAAM për mbikqyrjen e mediave gjatë fushatës 
dhe zgjedhjeve. Në mënyrë plotësuese ASHAAM filloi me mbikqyrjen parazgjedhore të mediave dhe në 
periudhën e kaluar nuk konstatoi shkelje të Kodit zgjedhor, thuhet në raportin e katërt javorë të cilin ASHAAM 
e dorëzoi në KSHZ. Në përputhje me detyrimet e tij ligjore, shërbimi publik-radiodifuziv përgatitit 10 rregulla 
për mbulimin mediatik të zgjedhjeve parlamentare vijuese për kanalin e pare të TVM-së. 

 
Raportet e institucioneve ndërkombëtare të cilët merren me liritë e mediave dhe me lirinë e të shprehurit 

ishin të ndjekur me vëmendje të madhe nga institucionet relevante venodre si dhe nga punonjësit mediatik. 
Gjegjësisht, ministri Mançevski, raportet e Komisionit evropian dhe OSBE-së; raportin e “Raportues pa kufij”13 

                                                           
10 https://mediaobservatorium.mk/sq/rtm-ja-theksoi-qe-vitin-e-kaluar-e-ka-zvogeluar-borxhin-per-2-8-milione-euro-por-
eshte-zvogeluar-edhe-numri-i-punonjesve/  

https://mediaobservatorium.mk/sq/te-ardhurat-e-rtvm-se-kane-vazhduar-te-bien-edhe-vjet-bashke-me-numrin-e-te-
punesuarve-infografik/  

https://mediaobservatorium.mk/sq/rtvm-mori-488-000-euro-nga-ashmaa-per-mbrojtjen-e-gazetareve-dhe-per-prodhim-
te-programit/  

https://mediaobservatorium.mk/sq/raportuesit-pa-kufij-maqedonia-eshte-ne-vendin-e-92-te-sipas-lirise-se-
mediave-menjehere-pas-shqiperise-kosoves-dhe-greqie/  

https://mediaobservatorium.mk/sq/rtm-ja-theksoi-qe-vitin-e-kaluar-e-ka-zvogeluar-borxhin-per-2-8-milione-euro-por-eshte-zvogeluar-edhe-numri-i-punonjesve/
https://mediaobservatorium.mk/sq/rtm-ja-theksoi-qe-vitin-e-kaluar-e-ka-zvogeluar-borxhin-per-2-8-milione-euro-por-eshte-zvogeluar-edhe-numri-i-punonjesve/
https://mediaobservatorium.mk/sq/te-ardhurat-e-rtvm-se-kane-vazhduar-te-bien-edhe-vjet-bashke-me-numrin-e-te-punesuarve-infografik/
https://mediaobservatorium.mk/sq/te-ardhurat-e-rtvm-se-kane-vazhduar-te-bien-edhe-vjet-bashke-me-numrin-e-te-punesuarve-infografik/
https://mediaobservatorium.mk/sq/rtvm-mori-488-000-euro-nga-ashmaa-per-mbrojtjen-e-gazetareve-dhe-per-prodhim-te-programit/
https://mediaobservatorium.mk/sq/rtvm-mori-488-000-euro-nga-ashmaa-per-mbrojtjen-e-gazetareve-dhe-per-prodhim-te-programit/
https://mediaobservatorium.mk/sq/raportuesit-pa-kufij-maqedonia-eshte-ne-vendin-e-92-te-sipas-lirise-se-mediave-menjehere-pas-shqiperise-kosoves-dhe-greqie/
https://mediaobservatorium.mk/sq/rtm-ja-theksoi-qe-vitin-e-kaluar-e-ka-zvogeluar-borxhin-per-2-8-milione-euro-por-eshte-zvogeluar-edhe-numri-i-punonjesve/
https://mediaobservatorium.mk/sq/rtm-ja-theksoi-qe-vitin-e-kaluar-e-ka-zvogeluar-borxhin-per-2-8-milione-euro-por-eshte-zvogeluar-edhe-numri-i-punonjesve/
https://mediaobservatorium.mk/sq/te-ardhurat-e-rtvm-se-kane-vazhduar-te-bien-edhe-vjet-bashke-me-numrin-e-te-punesuarve-infografik/
https://mediaobservatorium.mk/sq/te-ardhurat-e-rtvm-se-kane-vazhduar-te-bien-edhe-vjet-bashke-me-numrin-e-te-punesuarve-infografik/
https://mediaobservatorium.mk/sq/rtvm-mori-488-000-euro-nga-ashmaa-per-mbrojtjen-e-gazetareve-dhe-per-prodhim-te-programit/
https://mediaobservatorium.mk/sq/rtvm-mori-488-000-euro-nga-ashmaa-per-mbrojtjen-e-gazetareve-dhe-per-prodhim-te-programit/
https://mediaobservatorium.mk/sq/raportuesit-pa-kufij-maqedonia-eshte-ne-vendin-e-92-te-sipas-lirise-se-mediave-menjehere-pas-shqiperise-kosoves-dhe-greqie/
https://mediaobservatorium.mk/sq/raportuesit-pa-kufij-maqedonia-eshte-ne-vendin-e-92-te-sipas-lirise-se-mediave-menjehere-pas-shqiperise-kosoves-dhe-greqie/
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dhe raportin e Departamentit të shtetit amerikan14 i karakterizon si sukses të qeverisë, në intervistën15 e tij të 
dhënë për “Meta.mk”. Me këtë rast, ai shtoi se mospranimi i “pazarllëkut” të pushtetit aktual me OBRM-
PDUKM opozitare është arsyeja e ngecjes në reforma, veçanërisht në pjesën e ndryshimeve të nevojshme te 
trupat udhëheqës të shërbimit publik radiodifuziv dhe te rregullatori. 

 
Në lidhje me mburrjet e zyrtarëve qeveritarë për raportet e organizatave ndërkombëtare mediatike reagoi 

sektori civil mediatik duke akuzuar se qevria “po stoliset me merita të huaja“.  Sindikata e pavarur e gazetarëve 
në maqedoni (SPGM) në reagimin e vet publik16 potencon se ngjitja e maqedonisë në listën e raportit të 
“raportues pa kufi” i referohet aktiviteteve të SPGM, SHGM me ndihmën e Federatës ndërkombëtare të 
gazetarëve; dhe Këshillit për etikë në mediumet në maqedoni (KEMM) për udhëheqjen e procesit gjatë 
përgatitjes së kontratave të drejta dhe korrekte për punësimin e punonjësve mediatik në RMV. 

Nga ana tjetër, në plan ndërkombëtarë, vendi kyçet në iniciativa ndërkombëtare si që është Koalicioni për 
lirinë e mediave dhe u bë vendi i 35-të nënshkrues17 i “Zotimit global për liri në media“13, me çka u obligua të 
punojë së bashku me vendet e tjera nëpërmes aktiviteteve për përmirësimin e rrethanave për lirinë në media 
dhe sigurinë e gazetarëve në vend dhe jashtë tij. 

 

Korona-kriza e cila e kaploi edhe RMV, solli sfida të reja lidhur me lirinë e të shprehurit, punën e gazetarëve 
në kushte të një krize shëndetësore kundrejt transparencës së institucioneve relevante. Për rrethanat e reja 
në relacion institucione shtetërore – punonjës mediatik reaguan edhe nga SHGM, të cilët në komunikatën18 e 
tyre, nga institucionet qeveritare dhe qendra shëndetësore kërkuan që të gjejnë mënyrë për komunikim më të 
mire dhe transparence në drejtim të garantimit të lirisë së të shprehurit dhe të drejtës për informim gjatë 
gjendjes së jashtëzakonshme. Këshilli i evropës apeloi te vendet anëtare që pandeminë me korona-virusin mos 
e shfrytëzojnë për t’i heshtur mediat, informatorët ose kundërshtarët e tyre politik. Në dokumentin19 e tyre 
vendeve anëtare iu jepen kahje për menaxhimin më të suksesshëm me pandeminë dhe në kohë të njejtë t’i 
respektojnë të drejtat dhe liritë themelore të njeriut. Këto paralajmërime nga Këshilli i evropës vijnë pikërisht 
në periudhën kur në R.V. të Maqedonisë zhvillohen bisedime për ndryshime dhe plotësime të Kodit penal për 
vendosje të kufizimeve të reja ndaj lirisë së të shprehuri

                                                           
14 https://mediaobservatorium.mk/sq/departamenti-i-shtetit-qeveria-ka-perparuar-ne-respektimin-e-lirise-se-mediave/    
15 https://mediaobservatorium.mk/sq/mancevski-nuk-pranuam-pazar-politik-me-vmro-dpmne-ne-per-rtvm-ne-dhe-ashmaa-
ne/   
16 https://mediaobservatorium.mk/sq/spgm-qeveria-po-stoliset-me-sukseset-e-te-tjere/    
17 https://mediaobservatorium.mk/sq/maqedonia-do-ta-avancoje-lirine-e-mediave-si-pjese-e-koalicionit-te-35-vendeve/  
18 https://mediaobservatorium.mk/sq/rreth-14-000-persona-qe-kryejne-veprimtari-te-pavarur-do-te-aplikojne-per-page-
minimale/   
19 https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-and-human-rights-in-th/16809e1f40    
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https://mediaobservatorium.mk/sq/mancevski-nuk-pranuam-pazar-politik-me-vmro-dpmne-ne-per-rtvm-ne-dhe-ashmaa-ne/
https://mediaobservatorium.mk/sq/spgm-qeveria-po-stoliset-me-sukseset-e-te-tjere/
https://mediaobservatorium.mk/sq/maqedonia-do-ta-avancoje-lirine-e-mediave-si-pjese-e-koalicionit-te-35-vendeve/
https://mediaobservatorium.mk/sq/rreth-14-000-persona-qe-kryejne-veprimtari-te-pavarur-do-te-aplikojne-per-page-minimale/
https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-and-human-rights-in-th/16809e1f40
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https://mediaobservatorium.mk/sq/mancevski-nuk-pranuam-pazar-politik-me-vmro-dpmne-ne-per-rtvm-ne-dhe-ashmaa-ne/
https://mediaobservatorium.mk/sq/spgm-qeveria-po-stoliset-me-sukseset-e-te-tjere/
https://mediaobservatorium.mk/sq/maqedonia-do-ta-avancoje-lirine-e-mediave-si-pjese-e-koalicionit-te-35-vendeve/
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2.  Reklamimi qeveritar/paratë publike në media 

 
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“. 

 

 
Edhe gjatë vitit 2020, pa harxhime nga qeveria për vetreklamim, ka derdhje të parave publike në media. Në thirrjen 

publike20 nga qeveria për subvencionim të mediave të shtypura, e publikuar ne nëntor të vitit 2019 janë dorëzuar 
16 kërkesa prej të cilave 12 gazeta ditore dhe javore fituan subvencione për shtyp dhe distribuim. Buxheti i 
përgjithshëm i shpërndarë për këtë qëllim ishte 710 mijë euro. Nga KSHPK kërkuan që të forcohen kriteret për 
ndarjën e ndihmës shtetërore për mediat e shtypura, duke vlerësuar se subvencionet e tilla përbëjnë rezik për 
korrupcion dhe klientelizëm. Vet kriteret në thirrjen publike me asgjë nuk potencojnë se subvencionohet fushë 
specifike si që janë mediat e shtypura dhe të njejtat mund të aplikohen për çfarë do veprimtarie tregëtare.  

 
Për më tepër, aktivitetet e mediave 

për mbledhje të parave publike për 
reklamim u shpeshtuan kur në shkurt të 
ketij viti KSHZ i mori ingerencat për 
përgatitjen e zgjedhjeve të parakohëshme 
parlamentare veç më të paralajmëruara. 
Në pajtim me Kodin zgjedhorë, KSHZ e ka 
përgjegjësinë për pagesën dhe kontrollin 
mbi reklamimet e paguara në media nga 
partitë politike gjatë fushatës 
parazgjedhore. Për këtë qëllim KSHZ 
kërkoi nga mediat21 që të regjistrohen në 
KSHZ nëqoftëse duan të fitojnë reklama 
për zgjedhjet dhe të dorëzojnë çmimore. 
Në lidhje me numrin e aktiviteteve të 
mediave online, doli një e dhënë e 
habitshme sipas të cilës në KSHZ janë 
paraqitur për reklamim politik dyfish më 
shumë portale nga numri I portaleve 

profesionale në Regjistrin e SHGM “Promedia”. Në KSHZ për reklama janë regjistruar 235 media online ndërsa 
                                                           

20 https://vlada.mk/node/19532   
21 https://mediaobservatorium.mk/sq/mediat-te-cilat-duan-reklama-per-zgjedhjet-te-regjistrohen-ne-kshz-dhe-te-dorezojne-
listen-e-cmimeve/  

Pjesërisht e 
realizuar 
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në “Promedia” janë regjistruar 101 portale. Konfrontimet22 në relacion KSHZ – televizionet nacionale terestriale 
rreth interpretimit të Kodit zgjedhorë për çështjen e ingerencave të KSHZ për t’i përcaktuar çmimoret për 
reklamim të paguar politik, përsëri ngritën çështjen për mënyrën e derdhjes së parave publike në media. 
Përderisa njëra anë (KSHZ) qëndron fortë në qëndrimin për kompetencën gjatë fushatës parazgjedhore në 
pajtim me ndyshimet në Kodin zgjedhorë, shtëpitë televizive reaguan se KSHZ nuk mundet t’i përcaktojë 
çmimet dhe njëanshëm t’i interpretojë normat ligjore. Kundërshtimet e tensionuara të të dyja palëve rezultuan 
me aktakuzë kundër KSHZ23 e parashtruar nga katër shtëpi televizive nacionale para Gjyqit administrativ.  Nga 
sektori joqeveritar mediatik mendojnë se as KSHZ duhet t’i përcaktojë çmimoret, e as shteti duhet t’i paguajë 
reklamimet e partive politike24. 

                                                           
https://mediaobservatorium.mk/sq/televizionet-nacionale-kunder-listes-se-cmimeve-te-kshz-se-eshte-gje-e-shemtuar-

media-do-te-shperthejne/  
https://mediaobservatorium.mk/sq/kater-televizione-e-padisin-kshz-ne-nuk-jane-te-kenaqura-me-cmimin-per-reklamim-

te-paguar-politik/  
24 https://mediaobservatorium.mk/sq/kshz-nuk-duhet-t-i-caktoje-cmimet-por-as-shteti-t-i-paguaje-reklamat-partiake/  
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Analizat gazetareske25 tregojnë se viti 2020 pritet të jetë vit me derdhje më të madhe të parave publike 
drejt mediave, veçanërisht për faktin se gjatë këtij viti duhet të mbahen zgjedhjet e parakohëshme 
parlamentare.  

Llogaritet se shuma e parave publike 
drejt mediave do të arrijë deri në 7.3 
milion euro për vitin 2020. Këto të dhëna 
dhe këto dukuri pjesa më e madhe e 
personave udhëheqës të organizatave të 
esnafit dhe të trupit rregullatorë i 
interpretojnë negativisht duke pohuar se 
trendi i tillë mund ta zmadhojë 
autocenzurën dhe ta zvogëlojë kritikën 
gazetareske. Me krizën e shkaktuar ga 
korona-virusi dhe me shtyerjen e 
terminit të zgjedhjeve ndaluan edhe 
aktivitetet për përgatitjen dhe realizimin 
e fushatës parazgjedhore. 

 
 
 

Kur korona-kriza mori hov në vend ASHAAM vendosi që të ndajë26 mjete financiare për donacione. Nga 
gjithsej  1.7 milion euro  të siguruara , donacioni për TVM ishte 488 mijë euro  dhe për  radio difuzerët komercial 
të cilët për momentin emetojnë program u siguruan 1.2 milion euro. Ajo që habit është fakti se ASHAAM ka 
ndarë donacion prej 16 mijë euro për institucione jashtë fushë veprimit të tij si që janë Ministrija e punëve të 
brendëshme dhe Ministrija e shëndetësisë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 https://mediaobservatorium.mk/sq/me-dy-euro-propagande-ne-media-do-te-blihet-vota-e-qytetareve-infografik/  
26 https://mediaobservatorium.mk/sq/rtvm-mori-488-000-euro-nga-ashmaa-per-mbrojtjen-e-gazetareve-dhe-per-prodhim-
te-programit/   
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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)“. 

 

Me miratimin e Ligjit për qasje të lire te informatat me karakter publik në maj të vitit 2019, e 

posaçërisht me formimin e trupit të rri rregullatorë Agjencioni për mbrojtjen e të drejtës për qasje te informatat 

me karakter publik në dhietor të vitit 2019 mbaroi procesi i përshtatjes dhe pozicionimit të fushës në pajtim 

me standardet ndërkombëtare në pjesën e legjislacionit dhe pozicionimin e rregullatorit. Pritshmëritë janë se 

ndryshimet e këtilla dhe formësimi i rregullatorit të rri do ta ngritin nivelin e transparencës, përgjegësisë dhe 

llogaridhënies së institucioneve ndaj publikut. Personat udhëheqës të sapozgjedhur në mbledhjen e kuvendit 

e mbajtur më dhietor të vitit 2019 filluan me punë aktive në janar të vitit 2020, kur filloi procesi i zgjidhjes së 

lëndëve të prapambetura në Agjencion27. 

Qysh në çerekun e pare të vitit 

2020 (mars 2020) agjencioni I 

sapoformuar dorëzoi në kuvend 

raportin e parë kumulativ i cili nxiti 

vëmendje të madhe te mediat dhe 

publiku, posaçërisht për faktin se kjo 

fushë një kohë më të gjatë ishte pa 

rregullator kompetent.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Për më tepër, agjencioni e informoi publikun se është miratuar udhëzim i rri për mënyrën e zbatimit28  

                                                           
https://mediaobservatorium.mk/sq/agjencia-per-qasje-te-lire-te-informatat-me-karakter-publik-i-zgjodhi-te-gjitha-lendet-

e-mbetura-nga-viti-2018-dhe-2019/  
28 https://mediaobservatorium.mk/doneseno-upatstvoto-za-sproveduvane-na-zakonot-za-sloboden-pristap-

Tërësisht e 
realizuar  
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të ligjit. Me këtë pritet që kërkuesit e informatave, personave fizik dhe juridik të iu mundësohet që në mënyrë 

më të shpejtë dhe efikase ta realizojnë të drejtën  e tyre për qasje të lire te informatat  me karakter publik dhe  

të    sigurojë  transparence  në  punën e  poseduesëve   të  informatave  të   cilët kanë  obligim  të  mundësojnë  

informimin e publikut. 

Sipas të dhënave rezulton se edhe përkrah formimit të trupit rregullator i cili pa pengesë i realizon 
kompetencat e veta, institucionet që posedojnë informata me karakter publik vazhdojnë me jotransparencën 
e tyre. Metamorfozis gjatë zbatimit të hulumtimit për vërtetimin e Indeksit të transparencës me të cilin 
kontrollohet transparenca dhe llogaridhënia e institucioneve gjeti se 54% e tyre në nivel shtetërorë janë 
përgjigjur në afat ligjorë, 3% janë përgjigjur jashtë afatit dhe 40% nuk janë përgjugjur aspak. 

Në çerekun e parë të vitit 2020 deri te agjencioni janë parashtruar 109 ankesa29 nga ana e kërkuesëve 
të informatave prej të cilave përafërsisht dhietë kanë qenë nga gazetarë dhe asociacone të gazetrëve, ndërsa 
të tjerat kanë qenë të parashtruara nga shoqata qytetare dhe persona fizik. Analizat dhe të dhënat e 
përpunuara nga gazetarë të cilët e ndjekin dhe meren me këtë problematikë sjellin në përfundim se do të jetë 
e nevojshme të gjendet model për bashkëpunim intenziv dhe kohabitim mes agjencionit dhe institucioneve-
posedues të informatave, me qëllim që të ritet vetëdija mes të gjithë aktorëve se transparenca dhe hapja e 
institucioneve kah qytetarët është interes public dhe e mire e përgjithëshme, e cila drejton kah përparimi i 
vlerave demokratike në shoqëri në tërësi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
do- informatsii-od-javen-karakter/ 

https://mediaobservatorium.mk/sq/ne-tremujorin-e-pare-jane-parashtruar-109-ankesa-nga-kerkues-te-informatave-me-
karakter-publik-dhjetera-jane-prej-gazetareve/  
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3.1. 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)“. 

Me paralajmërimet për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohëshme parlamentare u rit edhe numri i 
ankesave ndaj mediave të parashtruara nga ana e politikanëve para Këshillit për etikë në media në Maqedoni 
(KEMM). Duke mos u futur në arsyeshmërinë e veprimeve të tilla inkurajon fakti se gjithnjë e më shumë 
shfrytëzohen mekanizmat e vetëregullimit në vend të aktakuzave gjegjësisht parashtresat te KEMM. 

Përkrah zvogëlimit të numrit të aktakuzave të reja nga funkcionarët publik ndaj gazetarëve në këtë 
çerek të vëzhgimit, përsëri janë aktual sulme ndaj gazetarëve nga të punësuar në institucione publike, si që 
ishte rasti me sulmin ndaj gazetares Burns në rrjetet sociale nga një i punësuar në Drejtorinë doganore. Edhe 
pse kishte reagime30 nga ana e shoqërisë mediatike deri në mbylljen e këtij raporti nuk ka epilog në lidhje me 
këtë rast.  

Nga ana tjetër, përsëri u shqiptua denim i kushtëzuar me burg për punonjës në media për zbulim të 
sekretit zyrtarë. Aktvendimit të këtillë, ndaj të cilit reaguan edhe shoqatat e esnafit31, kundërvihet pohimi se 
nuk është faji i atij i cili e ka publikuar nëse ka vlerësuar se egziston interes publik në përmbajtjen e botuar por 
faji është i atij që ija ka dhënë sekretin medias. 

Në fillim të prillit të vitit 2020, Ministrija e Drejtësisë informoi se kanë filluar me aktivitete iniciale që 
janë në drejtim të përmirësimit të Ligjit për përgjegjësi qytetare për shpifje dhe ofendim. Përkatësisht, nga 
Ministrija e Drejtësisë vërtetuan se kanë angazhuar ekspert i cili duhet të përgatit një analizë për zbatimin e 
ligjit egzistues32 dhe të bëjë një analizë krahasimore me praktikën gjyqësore të Gjyqit Europian për të Drejtat 
e Njeriut (GJEDNJ) në Strasbur. Nga analiza pritet që të dalin rekomandime në të cilët do të bazoheshin 
ndryshimet dhe plotësimet e ligjit egzistues. Ky dokument pritet të dorëzohet nga fundi i majit të vitit 2020, 
me çka do të formohej edhe grup punues në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, i cili do të punonte në kete 
problematikë. Grupi punues duhet të jetë i përbërë nga përfaqësues të SHGM gjykatës, përfaqësues shkencorë 
dhe përfaqësues nga Ministrija e Drejtësisë. Nga ministrja përkatëse nuk konfirmuan nëse ky grup pune është 
formuar dhe ka filluar me punë.  

                                                           
https://mediaobservatorium.mk/sq/sindikata-e-gazetareve-dhe-keshilli-i-etikes-ne-media-i-denojne-sulmet-online-ndaj-

gazetares-burns/  
https://mediaobservatorium.mk/sq/shoqatat-e-gazetareve-e-denuan-aktgjykimin-burgim-me-kusht-per-redaktorin-e-

infomaks/  
https://mediaobservatorium.mk/sq/deri-ne-maj-do-te-analizohet-zbatimi-i-ligjit-per-pergjegjesine-civile-per-fyerje-dhe-

shpifje/  

E filluar, por 
e parealizuar 

https://mediaobservatorium.mk/sq/sindikata-e-gazetareve-dhe-keshilli-i-etikes-ne-media-i-denojne-sulmet-online-ndaj-gazetares-burns/
https://mediaobservatorium.mk/sq/shoqatat-e-gazetareve-e-denuan-aktgjykimin-burgim-me-kusht-per-redaktorin-e-infomaks/
https://mediaobservatorium.mk/sq/deri-ne-maj-do-te-analizohet-zbatimi-i-ligjit-per-pergjegjesine-civile-per-fyerje-dhe-shpifje/
https://mediaobservatorium.mk/sq/deri-ne-maj-do-te-analizohet-zbatimi-i-ligjit-per-pergjegjesine-civile-per-fyerje-dhe-shpifje/
https://mediaobservatorium.mk/sq/sindikata-e-gazetareve-dhe-keshilli-i-etikes-ne-media-i-denojne-sulmet-online-ndaj-gazetares-burns/
https://mediaobservatorium.mk/sq/sindikata-e-gazetareve-dhe-keshilli-i-etikes-ne-media-i-denojne-sulmet-online-ndaj-gazetares-burns/
https://mediaobservatorium.mk/sq/shoqatat-e-gazetareve-e-denuan-aktgjykimin-burgim-me-kusht-per-redaktorin-e-infomaks/
https://mediaobservatorium.mk/sq/shoqatat-e-gazetareve-e-denuan-aktgjykimin-burgim-me-kusht-per-redaktorin-e-infomaks/
https://mediaobservatorium.mk/sq/deri-ne-maj-do-te-analizohet-zbatimi-i-ligjit-per-pergjegjesine-civile-per-fyerje-dhe-shpifje/
https://mediaobservatorium.mk/sq/deri-ne-maj-do-te-analizohet-zbatimi-i-ligjit-per-pergjegjesine-civile-per-fyerje-dhe-shpifje/
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