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I. Metodologjia_

Numri i pyetjeve: 51

Mostra: N=1010 (18 vjet + të anketuar në të gjithë 

territorin e vendit)

Metoda: studim në terren, ballë për ballë

Periudha: 17 shkurt - 10 mars 2021

Gabim statistikor:  ±3%.

II. Konteksti
politik_

Sipas Kushtetutës, Kuvendi ka pushtet legjislativ dhe 

aktualisht përbëhet nga 120 deputetë. Deputetët 

zgjidhen në zgjedhje të drejtpërdrejta, përmes listave 

zgjedhore proporcionale me mandat katër vjeçar. 

Duke vazhduar “traditën” joformale të vendit, në tetor 

2019 Kryeministri i qeverisë së atëhershme të LSDM-

së, Zoran Zaev paralajmëroi për takim të liderëve 

në të cilin do të propozojë zgjedhje të parakohshme 

parlamentare,1 të pestat me radhë për vendin. 

Zgjedhjet erdhën pasi vendi nuk ishte në gjendje të 

hapte negociatat me Bashkimin Evropian (BE) për 

shkak të vetos franceze dhe besimit të lëkundur në 

qeverinë e LSDM-së, platforma e së cilës bazohej 

kryesisht në rrugën e pandërprerë të vendit drejt 

BE-së. Në shkurt të vitit 2020, në seancën e 137-

të të Kuvendit, me 113 vota pro dhe asnjë kundër 

ose të përmbajtur, unanimisht u miratua vendimi 

për shpërndarjen e tij, ndërsa të nesërmen, më 17 

shkurt, Kryetari i Kuvendit, Talat Xhaferi, në kuadër 

të kompetencave të tij kushtetuese dhe ligjore, i 

shpalli zgjedhjet2 më 12 prill”.3 Pavarësisht planeve, 

zgjedhjet parlamentare të mbahen në prill, për shkak 

të përkeqësimit të situatës me koronavirusin, ato u 

prolonguan. 

Në mars të vitit 2020, Presidenti i shtetit do të 

shpallë gjendje të jashtëzakonshme, e cila do të 

zgjasë deri më 15 qershor, ndërsa ndërkohë partitë 

politike do të takohen disa herë përmes takimeve 

të liderëve, për përcaktimin e datës së zgjedhjeve, 

por edhe për masat e nevojshme për mbrojtjen e 

qytetarëve gjatë fushatës zgjedhore dhe votimit. 

Pas disa përpjekjesh dhe negociatash, data e 

zgjedhjeve u caktua 15 korrik 2020, me disa masa 

për mbrojtjen e qytetarëve nga Kovid 19. Votimi dhe 

zgjedhjet përgjithësisht u zhvilluan në mënyrë të 

rregullt dhe pa incidente të mëdha ose tensione.4 

Gjendja e jashtëzakonshme e shpallur nga 

Presidenti në mars të vitit 2020, sipas Kushtetutës 

së RMV-së, duhet të konfirmohet nga Kuvendi, 

por Kryetari i atëhershëm i Kuvendit, Talat Xhaferi, 

refuzoi të konvokojë seancë parlamentare, duke 

deklaruar se nuk është e mundur sepse Kuvendi 

1  “Zaev: Shkojmë drejt zgjedhjeve të parakohshme”, Deutsche Welle, 19 tetor 2019. Mundësuar në: https://p.dw.com/ p / 
3RYux (vizita e fundit: 10 mars 2020)

2 Aktvendim për shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. 
Aktvendimi është marrë nga ueb faqja e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve (KSHZ). Mundësuar në: https://www.sec. mk/
parlamentarni-izbori-2020/?_thumbnail_id = 6946 (vizita e fundit: 9 Mars 2020)

3 Pankovski, M. dhe të tjerët (2020) Doracak për Zgjedhjet Parlamentare në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2020: Botimi i 
dytë i plotësuar. Fondacioni Konrad Adenauer, Instituti për Demokraci “Societas Civilis “ - Shkup

4 Misioni Special për Vlerësimin e Zgjedhjeve të ODIHR-së https://www.osce.org/files/f/documents/b/e/465648_2.pdf
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tashmë është vetë shpërndarë.5 Nga ana tjetër, 35 

deputetë nënshkruan dhe paraqitën iniciativë për 

konvokimin e seancës parlamentare urgjente, e cila 

ishte e pasuksesshme. Kjo iniciativë u nënshkrua 

nga deputetët nga LSDM-së, BESËS, PDSH-së dhe 

grupi i pavarur parlamentar, ndërsa nuk u mbështet 

nga VMRO-DPMNE-ja dhe BDI-ja. Me Kuvend të 

shpërndarë dhe gjendje të jashtëzakonshme kishte 

shqetësim të zmadhuar në lidhje me përkeqësimin e 

mundshëm të proceseve demokratike dhe të drejtave 

të njeriut. Kjo situatë u përkeqësua veçanërisht 

nga fakti që në atë periudhë kishte mungesë 

mbikëqyrjeje nga Kuvendi mbi pushtetin ekzekutiv, 

i cili nga ana tjetër mori kompetenca legjislative 

përmes mundësisë së propozimit të urdhëresave me 

fuqi ligji.6

Në këto zgjedhje, LSDM dhe koalicioni “Mundemi”- 

fitoi 46 deputetë, VMRO-DPMNE-ja dhe koalicioni 

“Ripërtëritje për Maqedoninë”, fituan 44 deputetë, 

ndërsa Bashkimi Demokratik për Integrim (BDI) 

fitoi 15 deputetë. Koalicioni Aleanca për Shqiptarët 

dhe Alternativa fitoi 12 deputetë, E Majta fitoi 2 

deputetë, ndërsa Partia Demokratike e Shqiptarëve 

fitoi 1 deputet. Koalicion qeveritar u formua midis 

LSDM-së dhe koalicionit “Mundemi” dhe BDI-së, pas 

negociatave disa javore midis partive politike. Me 

këtë koalicion, qeveria siguroi shumicën në Kuvend 

me 61 deputetë, ndërsa opozitës iu bashkuan 

VMRO-DPMNE-ja dhe Koalicioni “Ripërtëritje për 

Maqedoninë”, Koalicioni Aleanca e Shqiptarëve dhe 

Alternativa, E Majta dhe PDSH-ja. Në përbërjen e re 

parlamentare, 80 nga 120 deputetë u zgjodhën për 

herë të parë, përkatësisht u gjetën në rolin e deputetit 

për herë të parë në karrierën e tyre.7 

Seanca konstituive e Kuvendit të ri u mbajt më 4 

gusht, ndërsa Kuvendi do të vazhdojë me seanca 

të rregullta plenare nga data 25 i të njëjtit muaj. Në 

periudhën ndërmjet shpalljes së parë të zgjedhjeve 

dhe konstitumit të Kuvendit kaluan pesë muaj. 

Puna e Kuvendit që nga seanca konstituive 

përgjithësisht stagnon për shkak të kapaciteteve të 

përgjysmuara të Kuvendit si rezultat i përkeqësimit të 

situatës me pandeminë Kovid-19. Ndërsa shumica 

kërkoi që puna e Kuvendit të transferohej online, 

opozita ishte kundër këtij propozimi, kështu që ky 

propozim nuk u miratua. Nga 1 gushti deri më 16 

mars 2021, 101 ligje u miratuan në Kuvend, nga 

të cilat 51 me procedurë të shkurtuar dhe 10 me 

flamur evropian. Miratimi i ligjeve me procedurë të 

shkurtuar krijon pasiguri ligjore, ligje të pa menduara 

mirë dhe procese jofunksionale dhe të shtrenjta 

që ata përpiqen të rregullojnë, ndërsa qytetarët 

mbeten të painformuar në lidhje me pasojat e 

ligjeve të caktuara, të cilat nuk shqyrtohen më 

thellësisht në Kuvend. Për më tepër, nga janari 2021, 

puna e Kuvendit ngec për shkak të kapacitetit të 

zvogëluar, por edhe për shkak të disa bllokimeve 

nga parti të ndryshme politike. Kjo bllokadë ndikon 

në mirëqenien e qytetarëve, për shkak të bllokimit 

të ligjeve që janë të rëndësishme për mirëqenien 

e qytetarëve në kohë pandemie, siç janë ligjet për 

lehtësimin e pasojave mbi gjendjen financiare të 

qytetarëve. Megjithatë, kjo përbërje parlamentare 

miratoi disa ligje të rëndësishme për qytetarët, 

ndër të cilat Ligji për parandalim dhe mbrojtjen nga 

diskriminimi dhe Ligjin për parandalim dhe mbrojtje 

nga dhuna ndaj grave dhe dhuna në familje. 

5  “Xhaferi: Nuk kam mandat me akt individual të anuluar vendimin për shpërndarjen e Kuvendit.” Qasur në: 
https://360stepeni.mk/, (vizita e fundit: 11 qershor 2020).

6 Reçica V. (2020) Cili është perceptimi i përgjithshëm i qytetarëve për Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut? 
Instituti për Demokraci “Societas Civilis” - Shkup https://bit.ly/3iOBtMt

8 Hayslet, R.E. (2020) Lotaria në Supermarket: Si partitë politike përdorin listat e mbyllura të kandidatëve për të ruajtur 
kontrollin. Ballë për ballë. Në dispozicion në: shorturl.at/nAHIT.
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III. Rezyme_

Anketa në terren e kryer në vitin 2021, konfirmon 

se perceptimi i përgjithshëm i qytetarëve për 

punën e Kuvendit mbetet relativisht i pandryshuar 

në 3 vitet e fundit, për sa i përket shumicës së 

çështjeve në fushën e funksioneve të Kuvendit, 

hapjes së tij për publikun, punën e deputetëve 

dhe reformat parlamentare, por ka zhvillime 

pozitive krahasuar me vitin e kaluar. Në shkallën 

nga 1 - më keq, deri në 5 - më mirë, qytetarët 

vlerësuan punën e Kuvendit në vitin 2021 me notë 

mesatare prej 2.6, e cila është në të njëjtin nivel 

me vitin 2020, por ka një rënie të lehtë të shkallës, 

krahasuar me 3 vitet e kaluara.   

Informimi për punën e Kuvendit

Pjesa mbizotëruese e qytetarëve besojnë se 

Kuvendi ka rol të rëndësishëm në jetën politike të 

vendit, por pothuajse gjysma e të anketuarve nuk 

janë të njohur me atë që është punuar në Kuvend 

gjatë periudhës së kaluar. Si më karakteristike 

nga puna e kësaj përbërje parlamentare, shumica 

e qytetarëve të anketuar veçuan Propozim - ligji 

për regjistrim, Propozim - ligjin për  mbështetje 

financiare për zvogëlimin e pasojave të 

shkaktuara nga Kovid 19 mbi prodhimtarinë, 

blerjen e rrushit dhe industrinë e verës, ndërsa 

në vend të tretë është propozimi i Levica (E 

Majta) për Përcaktimin e pozicionit kombëtar 

për integrimin e Maqedonisë në BE. Televizioni 

mbetet kanali më i popullarizuar për informimin 

e qytetarëve kur bëhet fjalë për punën e Kuvendit, 

ndërsa kanali i Kuvendit dhe ueb- faqja e Kuvendit, 

si mjete zyrtare për informimin e Kuvendit, 

mbeten pak të përdorura.

Kontrolli dhe mbikëqyrja e Kuvendit mbi pushtetin 

ekzekutiv

Perceptimi i shumicës së qytetarëve është se 

Kuvendi nuk e përdor plotësisht kompetencën e tij 

kushtetuese për të kontrolluar Qeverinë, përkatësisht 

25% e të anketuarve besojnë se Qeveria ka kontroll 

të plotë mbi Kuvendin. Duke pasur parasysh pyetjet 

e deputetëve si një nga mjetet e Kuvendit për 

mbikëqyrjen e Qeverisë, pikëpamjet e qytetarëve janë 

të ndara nëse ato përdoren në mënyrë përkatëse, 

apo shërbejnë për kritikë ose reklamim.

 

Funksionet e Kuvendit

Edhe pse shumica e qytetarëve kanë perceptim se 

Kuvendi ndikon në cilësinë e ligjeve, përsëri ata nuk 

janë të kënaqur me cilësinë e tyre dhe mendojnë 

se ato ndryshohen shpesh. Miratimi i ligjeve më të 

mira, si dhe mbikëqyrja e shpenzimeve buxhetore, 

tregohen si funksionet më të rëndësishme të 

Kuvendit nga shumica e qytetarëve, por zbatimi i 

tyre nga Kuvendi vlerësohet si pa mjaftueshëm i 

kënaqshëm nga shumica e qytetarëve.

Publiku në punën e Kuvendit

Lidhur me hapjen e Kuvendit për publikun, shumica 

e të anketuarve besojnë se Kuvendi është plotësisht 

ose pjesërisht i mbyllur për publikun, dhe deputetët 

nuk marrin parasysh vërejtjet e publikut gjatë 

hartimit të ligjeve. Shumica e qytetarëve gjithashtu 

mendojnë se deputetët nga njësitë e tyre zgjedhore 

nuk janë në dispozicion për takime me qytetarët 

dhe nuk i informojnë qytetarët për punën e tyre. 

Qytetarët gjithashtu vërejnë se deputetët nuk 

adresojnë mjaftueshëm problemet e komunave 
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dhe bashkësive lokale. Për dallim nga periudhat e 

mëparshme, qytetarët janë më të njoftuar se cilët 

janë deputetët e tyre.

Kë përfaqësojnë deputetët në Kuvend

Të anketuarit janë relativisht të ndarë rreth 

përshtypjes se në çfarë mase deputetët 

përfaqësojnë interesat e qytetarëve në Kuvend. 

Nga ana tjetër, shumica e tyre besojnë se deputetët 

gjithmonë përfaqësojnë interesat e partive të tyre 

politike, interesat e tyre personale si dhe interesat e 

biznesit. Pjesa mbizotëruese e qytetarëve deklaroi se 

ata nuk ishin informuar se si mund të merrnin pjesë 

në punën e Kuvendit, gjë që rezultoi me faktin se 

numër dukshëm i vogël i të anketuarve u përpoqën të 

merrnin pjesë në punën e Kuvendit.

Debati parlamentar

Perceptimi i shumicës së qytetarëve është se 

shumica e deputetëve nuk janë të gatshëm të 

marrin vendime në emër të qytetarëve. Për më tepër, 

gjysma mendojnë se fjalimet e deputetëve janë 

të argumentuara pak ose aspak të argumentuara. 

Kur bëhet fjalë për marrëdhëniet midis deputetëve, 

shumica e qytetarëve e përshkruajnë atë si 

konkurruese dhe armiqësore dhe kanë përshtypjen 

se deputetët shpesh ose gjithmonë përdorin fjalim 

që përçmon dhe degradon kolegët e tyre nga partitë 

e tjera politike. Pjesa dominuese e qytetarëve të 

anketuar gjithashtu mendojnë se deputetët në një 

farë mase janë të varur nga vullneti i liderëve të 

partive politike nga të cilat vijnë. Në drejtim të asaj 

se sa secila prej partive parlamentare kontribuon 

drejt punës më cilësore të Kuvendit, perceptimi i 

qytetarëve është negativ (nuk kontribuon plotësisht 

ose pjesërisht) në lidhje me të gjitha koalicionet dhe 

partitë. Qytetarët pajtohen që krizat politike duhet të 

zgjidhen në Kuvend, në vend të takimeve të mbyllura 

midis liderëve të partive politike. Qytetarët e anketuar 

gjithashtu besojnë se shoqatat e qytetarëve duhet 

të mundësohen të përfshihen më shumë në punën e 

Kuvendit. 

Reforma

Lidhur me proceset e reformave të njoftuara 

pas formimit të shumicës parlamentare dhe 

Qeverisë në vitin 2017, qytetarët përgjithësisht 

janë të ndarë në përshtypjen e gatishmërisë së 

Kuvendit për të zbatuar reformat me të cilat do të 

normalizohej situata politike. Shumica e qytetarëve 

nuk mbështesin bojkotin e punës së Kuvendit ose 

zvarritjen dhe prolongimin e debatit në mënyrë që 

asnjë ligj ose vendim të mos miratohet si mënyra 

korrekte për shprehjen e pikëpamjeve politike në 

punën e Kuvendit. Shumica e të anketuarve besojnë 

se ndryshimi i modelit zgjedhor do të rezultojë me 

përbërje më të mirë të Kuvendit si dhe në reduktimin 

e varësisë së deputetëve nga liderët e partive. 

Të anketuarit nuk identifikuan grup dominues të 

margjinalizuar, interesat e të cilit përfaqësohen më 

shumë nga deputetët, por tre të parët të veçuar janë 

persona me aftësi të kufizuara, përfitues të ndihmës 

sociale dhe personat e papunësuar.

Konteksti politik i hulumtimit 

Dominon numri i qytetarëve që mendojnë se jeta në 

vend po shkon në drejtim të gabuar krahasuar me 

ata që mendojnë të kundërtën. Më optimistë për këtë 

çështje janë banorët e rajonit Jugperëndimor, ndërsa 

pesimistë më të mëdhenj janë banorët e rajonit të 

Vardarit. Në shkallën nga 1 - më e ulëta, deri në 10 

- më e larta, qytetarët me notë më të lartë besimi 

e vlerësuan Presidentin e vendit - 4.5, pasuar nga 

Qeveria me 4.3 dhe Kuvendi me 4.2. Vlerësimi më i 

ulët i besimit iu dha gjyqësorit me 3.1. 
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IV. Informimi pёr 
punёn e Kuvendit_

Më shumë se dy të tretat e qytetarëve të 

anketuar (73%) besojnë se Kuvendi luan një rol të 

rëndësishëm në jetën politike në vend, që është 

për 6 pikë të përqindjes më shumë se vitin e kaluar. 

Nga ana tjetër, 23% e qytetarëve mendojnë se roli 

i Kuvendit është i parëndësishëm, që është për 3 

pikë të përqindjes më pak se në vitin 2020. Vetëm 

5% e të anketuarve nuk e dinë nëse Kuvendi është 

i rëndësishëm, gjë që tregon mos informim ose 

mungesë interesi për punën e Kuvendit (Grafiku 1).

Grafiku 1.  Cili	ёshtё	roli	i	Kuvendit	nё	jetёn	politike	nё	Maqedoninё	e	Veriut	(%)

Shumica e qytetarëve të anketuar besojnë se Kuvendi luan 
rol të rëndësishëm në jetën politike, që shënon rritje me 6 
pikë të përqindjes më shumë, krahasuar me vitin 2020. Nga 
ana tjetër, numër më i vogël i tyre konsiderojnë se roli i Kuvendit 
është i parëndësishëm, ku përqindja e të anketuarve shënon 
rënie me 3 pikë të përqindjes krahasuar me vitin 2020
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Grafiku 2. Deri në çfarë mase mendoni se jeni njohur me atë që ka punuar Kuvendi në periudhën e  
 kaluar nga gushti i vitit 2020 deri në janar 2021? 

Qytetarët janë të ndarë për sa i përket njoftimit 

të tyre me punën / punën e bërë nga Kuvendi në 

periudhën gusht 2020 - janar 2021. Lidhur me 

punën e përbërjes aktuale të Kuvendit që u zgjodh 

në zgjedhjet në gusht 2020, 51% e qytetarëve 

u përgjigjën se janë pjesërisht ose plotësisht të 

vetëdijshëm për atë që bënë deputetët në këtë 

periudhë, ndërsa 48% u përgjigjën se janë pak 

ose aspak të njoftuar me punën e deputetëve. 

Qytetarët u përgjigjën në mënyrë të ngjashme 

edhe në anketën e vitit të kaluar, të kryer në 

vitin 2020 (Grafiku 2).

Lidhur me punën e përbërjes aktuale të sapo zgjedhur të 
Kuvendit, qytetarët u përgjigjën në mënyrë të ngjashme 
si në anketën e kryer në vitin 2020. Kështu, më shumë se 
gjysma e të anketuarve janë pjesërisht ose plotësisht të 
njohur me punën e deputetëve, ndërsa më pak se gjysma 
janë përgjigjur se nuk janë aspak të njohur me punën e 
deputetëve.
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Grafiku 3. Për se do ta mbani mend këtë përbërje parlamentare? (%)

Të pyetur se çfarë do të veçonin si më karakteristike 

nga puna e kësaj përbërje parlamentare, përkatësisht 

për se do të mbajnë mend përbërjen aktuale të 

Kuvendit të zgjedhur në zgjedhjet në gusht 2020, 

qytetarët veçuan Propozim- ligjin për regjistrimin si 

më aktual ( 22%), i dyti me radhë sipas përgjigjeve të 

tyre është Propozim - ligji për mbështetje financiare 

për zvogëlimin e pasojave të shkaktuara nga Kovid 

19 mbi prodhimin, blerjen e rrushit dhe industrisë 

së verës (12%), ndërsa së treti propozimi i Levica 

(Të majtës) për Përcaktimin e qëndrimit kombëtar 

ndaj integrimeve të Maqedonisë në BE (12%).  

Propozim-ligj për ngarkim me borxh të Republikës 

së Maqedonisë së Veriut me hua te Banka 

Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim 

është përmendur nga 9% e të anketuarve 

ndërsa Propozim-vendim për mbajtjen e debatit 

mbikëqyrëse me temë: “Përcaktimi i arsyeve dhe 

ekzekutimi i ligjeve në procedurën që rezultuan 

në falimentim të Bankës Eurostandard SHA 

Shkup” nga 7% e të anketuarve. 7% e qytetarëve 

ishin të informuar për debatin mbi Propozim 

Buxhetin për vitin 2021, ndërsa vetëm 5% e 

të anketuarve ishin të informuar në lidhje me 

propozimin për transferimin e punës së Kuvendit 

online. (Grafiku 3).

Qytetarët, si më karakteristike nga puna e përbërjes parlamentare të zgjedhur në vitin 
2020, veçojnë në radhë të parë Ligjin për regjistrimin. Në radhë të dytë si më karakteristik 
vlerësuan Propozim - ligjin për mbështetje financiare për zvogëlimin e pasojave të 
shkaktuara nga Kovid 19 dhe në vendin e tretë propozimin e partisë E Majta për përcaktimin 
e pozicionit nacional në lidhje me BE integrimet e Maqedonisë.

Propozim- ligj për regjistrimin 22
Propozim – ligj për mbështetje financiare për të
zvogëluar pasojat e shkaktuara nga Kovid 19... 12

Përcaktimi i pozicionit kombëtar për
integrimin e Maqedonisë në BE 12

Propozim – ligj për ngarkim me borxh të Republikës
së Maqedonisë së Veriut me hua nga Banka...

9

Propozim-vendim për mbajtjen e seancës mbikëqyrëse
me temë: "Përcaktimi i arsyeve dhe ekzekutimi i... 8

Propozim – Buxheti i Republikës së Maqedonisë
së Veriut 7

Nuk e di / Nuk ka përgjigje 7

Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit
për mbrojtjen e popullatës nga sëmundjet infektive 5

Propozim për online punën e Kuvendit 5

Propozim – ligj për parandalimin dhe mbrojtjen
nga dhuna ndaj grave dhe dhuna në familje  4

Propozim për zgjedhjen e gjykatësit të
Gjykatës Kushtetuese 3

Propozim – ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit
për rimbursim të një pjese të tatimit mbi vlerën... 3

Propozim – ligj për parandalim me mbrojtje
nga diskriminimi – leximi II  2

Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin
e Ligjit për standardin e studentit 1
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Grafiku 4. A e mbështesin qytetarët punën online të Kuvendit? 

Duke pasur parasysh krizën shëndetësore për 

shkak të pandemisë me Kovid-19, këtë vit ne i 

pyetëm qytetarët nëse e mbështesin online punën 

e Kuvendit, në rast se është e nevojshme. Ky 

propozim ishte aktual në dhjetor 2020, si propozim 

nga shumica. Propozimi nuk gjeti mbështetje 

nga opozita. Megjithatë, më shumë se 2/3 e 

qytetarëve mbështesin online punën e Kuvendit, 

por 37% e tyre besojnë se vetëm deputetët që 

janë pozitivë me Kovid-19 ose janë në vetë-izolim 

duhet të punojnë online. 25% konsiderojnë se kjo 

nuk është e nevojshme (Grafiku 4).

Në pyetjen nëse qytetarët mbështesin online punën e Kuvendit, 
dy të tretat e tyre u përgjigjën se e mbështesin mënyrën e 
tillë të punës, ndërsa për një pjesë të vogël të qytetarëve të 
anketuar, mënyra e tillë e punës nuk është e nevojshme.2/3

Po

Jo

Vetëm për Kovid 19
pozitivë dhe në izolim
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Si burim më të zakonshëm të informimit për punën e 
Kuvendit, qytetarët në përqindjen më të madhe e veçojnë 
televizionin. Nga ana tjetër, rezultatet treguan se kanali i 
Kuvendit dhe faqja e internetit e Kuvendit, nuk janë ndër 
burimet më jopopullore të informimit midis qytetarëve.

41%

Gjysma e qytetarëve të anketuar kryesisht për 

punën e Kuvendit informohen përmes televizionit 

(41%), ndërsa 22% e qytetarëve informohen përmes 

internet portaleve dhe rrjeteve sociale. Vetëm 

5% e të anketuarve u përgjigjën informacionet 

i marrin nga kanali i Kuvendit, ndërsa, vetëm 

3% e qytetarëve të anketuar informacionin në 

lidhje me Kuvendin e marrin përmes ueb faqes 

të Kuvendit. 10% e të anketuarve janë përgjigjur 

informacione për punën e Kuvendit marrin përmes 

internet portaleve për lajme, ndërsa 10% e të 

anketuarve janë përgjigjur se nuk dëshirojnë të 

marrin informacione për Kuvendin ose nuk janë të 

interesuar (Grafiku 5).

Grafiku  5. Nëse dëshironi të merrni informacione për punën e Kuvendit, cilin burim informacioni përdorni  
 më shumë? (%)

Televizion

Internet portale për lajme
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Nuk dua të marr informacione
për Kuvendin/ Nuk më intereson

Miq, të afërm, fqinj dhe ngjashëm

Gazeta ose Magazina

Nga ueb faqja e Kuvendit

Drejtpërdrejtë nga partitë politike

Nuk e di / Nuk ka përgjigje

Radio

Diçka tjetër

Në vend tjetër në Internet
(Facebook, Twitter)
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Sidoqoftë, kur u pyetën se cilat burime të tjera 

dytësore përdorin për informim, 28% e qytetarëve 

u përgjigjën se miqtë, të afërmit, fqinjët, etj., janë 

burimi i dytë i informimit, 17% u përgjigjën se 

informohen përmes televizionit, 16% zgjodhën 

portalet e internetit dhe mediat sociale, ndërsa 

për 12% të qytetarëve si burim dytësor i 

informacionit janë portalet e lajmeve në internet. 

11% e qytetarëve u përgjigjën se e përdorin 

kanalin e Kuvendit si burim të dytë të informimit, 

ndërsa 4% përdorin ueb faqen e Kuvendit 

(grafiku 5.1).

Grafiku  5.1 Cilat burime të tjera i përdorni për të marrë informacion në lidhje me punën e Kuvendit? 

Televizion

Internet portale për lajme

Kanali i Kuvendit
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Gazeta ose magazina
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Nuk e di / Nuk ka përgjigje
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Qytetarët në përqindje më të madhe, si burim 
dytësor të informimit i përmendën miqtë e tyre, të 
afërmit dhe familjarët.28%
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Nëse analizohet sipas moshës së të anketuarve, 

televizioni është burimi kryesor i informimit për 

Kuvendin për të gjitha grup-moshat, përveç për 

më të rinjtë. Televizioni është burimi kryesor për 

qytetarët mbi moshën 40 vjeç, ndërsa për grupet e 

të anketuarve të moshës 18 deri 39 vjeç, interneti 

dhe rrjetet sociale paraqiten si burimi dominues 

i informimit. Burimet zyrtare për informim të 

Kuvendit, kanali i Kuvendit dhe ueb faqja e 

Kuvendit, mbeten pak të përdorura nga qytetarët. 

Kështu, kanali i Kuvendit është më i popullarizuar 

në mesin e grupit më të vjetër të qytetarëve 

(50-59 dhe 65+ vjeç), nga të cilët vetëm 15% 

deklaruan se e përdorin atë si burimin kryesor të 

informimit. Në anën tjetër, ueb faqja e Kuvendit, 

edhe pse pak e përdorur, përdoret nga 6% e 

qytetarëve të moshës 30-39 vjeç (Grafiku 5.2.).

Grafiku  5.2 Burime për informim mbi punën e Kuvendit sipas grupeve të moshës (%)

Analizuar sipas moshës, kategoria më e re e qytetarëve 
(18-39) përdorin mediat sociale si burim informimi, 
ndërsa për qytetarët mbi 40 vjeç, televizioni është burimi 
më i përdorur.
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Të pyetur për atë se çfarë lloj përmbajtje ata 

mendojnë se duhet të përfaqësohet më shumë 

në kanalin parlamentar, sipas 17% të qytetarëve, 

më e nevojshme është të ketë përmbajtje 

promovuese për mundësitë në dispozicion të 

qytetarëve për të marrë pjesë në punën e Kuvendit 

dhe takimeve me deputetët, 16% e qytetarëve 

besojnë se duhen interpretime ekspertësh të 

ligjeve të miratuara dhe ndryshimeve legjislative, 

ndërsa 15% u përgjigjën se duhet të ketë debate 

politike mbi temat e punës kuvendore. Sipas të 

anketuarve, në vijim janë përmbajtjet edukative 

për procesin ligjvëvës dhe punën e Kuvendit (13%), 

prezantimi i aktiviteteve të grupeve parlamentare 

(11%), vizita në terren të komisioneve kuvendore 

(9%) dhe aktivitetet diplomatike dhe ngjarjet e 

deputetëve (8%). 5% e qytetarëve deklaruan se 

do të dëshironin më shumë emisione kontakti në 

kanalin televiziv parlamentar (Grafiku 5.3).

Grafiku 5.3 Çfarë përmbajtje konsideroni se duhet të përmbajë më tepër TV kanali i Kuvendit (%)

Shumica e qytetarëve të anketuar besojnë se kanali i 
Kuvendit duhet të ketë më shumë përmbajtje promovuese 
për mundësitë në dispozicion të qytetarëve për përfshirjen 
e tyre në punën e Kuvendit dhe takime me deputetët.17%
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Në pyetjen çfarë përmbajtje do të donin të shihnin qytetarët në 
ueb faqen e Kuvendit, shumica e tyre u përgjigjën se duhet të 
ketë mundësi për të komunikuar me deputetët, mundësi për të 
bërë pyetje dhe mundësi për të ndjekur debatet publike.

Sipas llojit të përmbajtjes që qytetarët mendojnë 

se duhet të jetë në dispozicion në faqen e 

internetit të Kuvendit, 13% e të anketuarve 

u përgjigjën se do të dëshironin të kishin 

mundësinë për të komunikuar me deputetët dhe 

i njëjti numër i të anketuarve u përgjigjën se ata 

do të donin të kanë mundësinë për t’u bërë pyetje 

deputetëve (13%). Më tej në dispozicion sipas 

përgjigjeve të qytetarëve duhet të jenë videot 

nga debatet publike (11%), fjalimet e deputetëve 

(9%) si dhe më shumë informacion në lidhje me 

aktivitetet dhe sa aktiv është deputeti/deputetja 

e tyre (9%) . 8% e qytetarëve do të dëshironin 

të shihnin më shumë përmbajtje edukative në 

lidhje me rolin dhe kompetencat e Kuvendit, 

7% e qytetarëve të anketuar do të dëshironin 

të kishin qasje në videot e komisioneve 

përmes faqes në internet të Kuvendit, si dhe 

informacione mbi votimi i deputetëve për pikë të 

caktuara (Grafiku 5.4).

Grafiku 5.4 Çfarë lloji të përmbajtjeve konsideroni se duhet të jenë të qasshme në ueb faqen e Kuvendit të  
 RMV? (%)
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Për 71% të të anketuarve, informacioni që ata 

marrin përmes mediave është plotësisht ose 

pjesërisht i mjaftueshëm për të qenë në rrjedhë 

me dispozitat ligjore më të rëndësishme që 

diskutohen ose votohen në Kuvend. Nga ana 

tjetër, 23% e qytetarëve të anketuar mendojnë 

se informacionet e publikuara nga media janë të 

pjesshme ose aspak të mjaftueshme që të jenë 

në rrjedhë me ligjet e miratuara nga deputetët. 

Ky perceptim i qytetarëve nuk dallon shumë me 

perceptimin e tyre për informimin në vitin 2020 

(Grafiku 6).

Grafiku 6. Sa informacionet që merrni përmes mediave në lidhje me punën e Kuvendit janë të mjaftueshme
  që të jeni në rrjedhë me ndryshimet më të rëndësishme ligjore (%)

Shumica e qytetarëve besojnë se informacioni që 
ata marrin përmes mediave është i mjaftueshëm 
për të qenë në rrjedhë me dispozitat ligjore më të 
rëndësishme.
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V. Kontrolli dhe 
mbikёqyrja e Kuvendit 
mbi pushtetin ekzekutiv_

Perceptimi i qytetarëve është që pushteti ekzekutiv 

ka më shumë kontroll mbi Kuvendin sesa Kuvendi 

kontrollon Qeverinë, sipas kompetencës së tij 

kushtetuese. Të anketuaritvlerësuan shkallën e 

kontrollit që, sipas tyre, ka Kuvendi mbi Qeverinë, 

përkatësisht Qeveria mbi Kuvendin. Gjegjësisht, 

në shkallën prej -3, që do të thotë se Qeveria ka 

kontroll të plotë mbi Kuvendin në 3, që do të thotë se 

Kuvendi ka kontroll të plotë mbi Qeverinë, 25% e të 

anketuarve thanë se Qeveria ka kontroll të plotë mbi 

Kuvendin, ndërsa përqindja e qytetarëve që mendojnë 

se Kuvendi ka kontroll të plotë mbi Qeverinë, 

është vetëm 4%. Për më tepër, 35% e qytetarëve 

deklaruan se Qeveria kontrollon Kuvendin, por 

përsëri besojnë se ai kontroll nuk është i plotë, 

përkatësisht Kuvendi ka një shkallë të pavarësisë. 

Në anën tjetër, 12% e qytetarëve mendojnë se 

Kuvendi kontrollon Qeverinë, por që ai kontroll nuk 

është i plotë, përkatësisht Qeveria ka një shkallë 

të caktuar të pavarësisë. 24% e të anketuarve nuk 

kishin mendim specifik në lidhje me kontrollin e 

Kuvendit mbi Qeverinë, përkatësisht kontrollin e 

Qeverisë mbi Kuvendin (Grafiku 7).

Grafiku 7. Në çfarë shkalle e kontrollon Kuvendi  Qeverinë, përkatësisht Qeveria Kuvendin? (%)

Gjysma e qytetarëve mendojnë se Qeveria deri në 
një masë kontrollon punën e Kuvendit. Nga ana 
tjetër, numri i qytetarëve që mendojnë se Kuvendi e 
kontrollon Qeverinë, është dukshëm më i vogël.
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Lidhur me pyetjet e deputetëve, të cilat janë një nga 

instrumentet e Kuvendit për të kontrolluar punën e 

ministrive dhe Qeverisë në përgjithësi, më shumë se 

gjysma e të anketuarve (68%) pjesërisht ose plotësisht 

pajtohen se ato përdoren për të “kritikuar Qeverinë”. 

“ Më shumë se gjysma e qytetarëve (60%) pjesërisht 

ose plotësisht pajtohen që pyetjet e deputetëve 

përdoren gjithashtu për “reklamimin e Qeverisë”. 

Pyetjet e deputetëve “mundësojnë mbikëqyrjen e 

punës së ministrave” sipas 64% të të anketuarve. 66% e 

qytetarëve pajtohen pjesërisht ose plotësisht se pyetjet 

janë të dobishme për “llogaridhënie para deputetëve 

nga ana e qeverisë”. 62% e të anketuarve pajtohen 

plotësisht ose pjesërisht se pyetjet e deputetëve 

“janë të dobishme për informimin e qytetarëve në 

lidhje me punën e Qeverisë dhe institucioneve të 

tjera”, ndërsa 57% besojnë se ato “kanë ndikim mbi 

sigurimin e përgjegjësisë nga institucionet”. Në 

përgjithësi, mendimet e qytetarëve janë të ndara 

në lidhje me atë nëse ata i konsiderojnë pyetjet e 

deputetëve përdoren në mënyrë përkatëse, apo 

përdoren për kritikë ose reklamim (Grafiku 8).

Grafiku 8.	 Pyetjet e deputetëve: (%)

Shumica e qytetarëve të anketuar mendojnë se pyetjet 
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Grafiku 9. Sa ndikon Kuvendi në cilësinë e ligjeve në vendin tonë? (%)

VI. Funksionet e 
Kuvendit_

Dy të tretat (68%) e qytetarëve mendojnë se 

Kuvendi ka ndikim të moderuar ose shumë ndikim 

mbi cilësinë e ligjeve. Nga ana tjetër, përqindja e 

të anketuarve që besojnë se Kuvendi mesatarisht 

nuk ndikon mbi cilësinë e ligjeve në Maqedoninë 

e Veriut është 29%. Krahasuar me vitin e kaluar, 

mund të vërehet se perceptimi i qytetarëve në 

lidhje me atë sa ndikon Kuvendi mbi ligjet, 

shënon ndryshim pozitiv. Gjegjësisht, krahasuar 

me vitin 2020, kur 65% e qytetarëve kanë 

konsideruar se Kuvendi ndikon shumë ose 

mesatarisht në cilësinë e ligjeve, përqindja e 

qytetarëve që ndajnë këtë mendim në vitin 2021 

është rritur me 3 pikë të përqindjes (Grafiku 9).

Dy të tretat e qytetarëve mendojnë se Kuvendi 
ka ndikim të moderuar ose shumë ndikim mbi 
cilësinë e ligjeve.
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Sidoqoftë, përkundër ndryshimit pozitiv në 

perceptimin e qytetarëve për shkallën në të cilën 

Kuvendi ka ndikim mbi cilësinë e ligjeve, 54% 

e të anketuarve janë plotësisht ose pjesërisht 

të pakënaqur me cilësinë e ligjeve. Përqindja e 

qytetarëve që mendojnë se cilësia e ligjeve është 

e mirë ose mesatarisht e mirë është 13 pikë të 

përqindjes më e ulët (41%). Kjo situatë, krahasuar 

me vitin e kaluar, është përmirësuar pak, duke pasur 

parasysh që në vitin 2020, 57% e të anketuarve 

ishin mesatarisht ose plotësisht të pakënaqur me 

cilësinë e ligjeve (3 pikë të përqindjes më shumë 

se në vitin 2021). Nga ana tjetër, perceptimi i 

qytetarëve është përkeqësuar në krahasim me vitin 

2019 kur 51% e të anketuarve ishin plotësisht ose 

pjesërisht të pakënaqur me cilësinë dhe në vitin 

2018 kur 52% e të anketuarve e konsideruan të 

njëjtën (Grafiku 10).

Grafiku 10. Sa jeni të kënaqur me cilësinë e ligjeve të miratuara në Kuvend? (%)

Shumica e qytetarëve janë të pakënaqur nga cilësia e 
ligjeve të miratuara.
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Shumica e qytetarëve (55%) mendojnë se ligjet 

në Maqedoninë e Veriut ndryshohen shpesh ose 

shumë shpesh, ndërsa për 25% ligjet ndryshohen 

shumë shpesh, dhe për 30% shpesh. Sipas 

26% të të anketuarve, ligjet ndryshohen mjaft 

shpesh. Vetëm 11% e të anketuarve mendojnë 

se ligjet ndryshohen rrallë, nga të cilat për 8% 

ligjet ndryshohen rrallë, ndërsa për 3% shumë 

rrallë. Duke marrë parasysh rezultatet e viteve të 

mëparshme, mund të konkludohet se përqindja 

e qytetarëve që mendojnë se ligjet ndryshohen 

shumë shpesh është ulur me 7 pikë të përqindjes 

krahasuar me vitin 2020 - 32% (Grafiku 11).

Grafiku 11. Sa shpesh ndryshojnë ligjet? (%)

Shumica e qytetarëve besojnë se ligjet në Maqedoninë 
e Veriut ndryshohen shpesh ose shumë shpesh.
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Në shkallën nga 1 në 10 (ku 1 do të thotë aspak 

e rëndësishme, dhe 10 do të thotë shumë e 

rëndësishme), të anketuarit vlerësuan rëndësinë e 

funksioneve individuale të Kuvendit. Të anketuarve 

gjithashtu u pyetën, në shkallën nga 1 në 10, të 

përcaktojnë në cilën shkallë konsiderojnë se deputetët i 

plotësojnë ato funksione. Në këtë mënyrë, si funksionet 

më të rëndësishme të Kuvendit në radhë të parë 

vlerësohet funksioni të miratojë ligje më cilësore, me 

rezultat mesatar prej 9,2 dhe të monitorojë mënyrën e 

shpenzimit të buxhetit, gjithashtu me notë mesatare 

prej 9,2. Mirëpo, qytetarët besojnë se deputetët vetëm 

pjesërisht i përmbushin këto funksione, me të cilat 

miratimi i ligjeve me cilësi më të mirë vlerësohet me 

5,1, ndërsa përmbushja e funksionit të mbikëqyrjes së 

buxhetit vlerësohet me notë mesatare prej 5.0. 

Në vend të tretë, sipas rëndësisë, të anketuarit shprehin 

funksionin e Kuvendit të kujdeset për mënyrën e 

zbatimit të ligjeve dhe politikave, me notën 8,7, 

dhe funksionin për kontrollimin e Qeverisë dhe 

ministritë me notë mesatare prej 9,1 Edhe këtu ata 

konsiderojnë se deputetët vetëm pjesërisht i kryejnë 

këto funksione, duke vlerësuar performancën e të dy 

funksioneve me 5,0. 

Qytetarët si funksion më të rëndësishëm të Kuvendit 

e vlerësuan miratimin e sa më shumë ligjeve dhe 

ndryshimeve ligjore për periudhë kohore sa më 

të shkurtë me notën mesatare 8,0. Të anketuarit 

mendojnë se edhe pse për mendimin e tyre kjo 

është më së paku e rëndësishme, krahasuar me 

funksionet e tjera të përmendura të Kuvendit, 

deputetët kanë bërë pikërisht atë - e cila vlerësohet 

me 6,1, përkatësisht notën më të lartë mesatare për 

sa i përket shkallës në të cilën Kuvendi përmbush 

funksionet themelore (Grafiku 12).

Grafiku 12. Nota mesatare në shkallën nga 1-10 për rëndësinë e funksioneve të Kuvendit dhe deri në çfarë   
 mase deputetët i kryejnë ato (%)

Qytetarët, si funksione më të rëndësishme të Kuvendit, veçojnë funksionet të miratojë 
ligje më cilësore në radhë të parë, dhe të monitorojë mënyrën e shpenzimit të buxhetit.
Si funksion më pak të rëndësishëm veçuan miratimin e sa më shumë ligjeve dhe 
ndryshimeve ligjore për periudhë sa më të shkurtër të mundshme kohore, për çka nga 
ana tjetër, qytetarët gjithashtu besojnë se deputetët e ka ushtruar më së shumti.
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VII. Publiku nё 
punёn e Kuvendit_

Lidhur me hapjen e Kuvendit për publikun, më 

shumë se gjysma e të anketuarve (55%) besojnë 

se Kuvendi është plotësisht ose pjesërisht i mbyllur 

për publikun, që është për 6 pikë të përqindje më 

shumë se vitin e kaluar. Ky perceptim, ndër të tjera, 

është për shkak të mbylljes së Kuvendit për publikun 

për shkak të pandemisë Kovid 19 dhe nevojës për 

masa mbrojtëse, të cilat kufizojnë pjesëmarrjen 

e qytetarëve në punën e Kuvendit në fushën 

online. Kuvendi është plotësisht ose pjesërisht 

i hapur për pjesëmarrjen e publikut sipas 33% 

të të anketuarve, ndërsa 12% nuk kanë mendim 

për këtë pyetje. Duke pasur parasysh rezultatet 

nga periudha e mëparshme, mund të vërehet se 

këtë vit ka përkeqësim të lehtë të perceptimit të 

qytetarëve për hapjen e Kuvendit (Grafiku 13).

Grafiku 13. Deri në çfarë mase mendoni se Kuvendi është i hapur për pjesëmarrjen e publikut në punën
  e tij? (%)
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Pothuajse gjysma e të anketuarve (49%) 

mendojnë se deputetët janë të mbyllur për 

vërejtjet e publikut dhe organizatave të 

shoqërisë civile gjatë hartimit të ligjeve. Prej 

tyre, 32% besojnë se vërejtjet përfshihen 

rrallë, ndërsa 17% besojnë se ato janë injoruar 

plotësisht nga deputetët, që është për 7 pikë të 

përqindjes më pak se vitin e kaluar. Nga numri 

i përgjithshëm i të anketuarve, 28% besojnë se 

sugjerimet ndonjëherë merren parasysh. Sipas 

15% të të anketuarve, deputetët shpesh ose 

gjithmonë përfshijnë propozimet e publikut dhe 

organizatave, që është për 4 pikë të përqindjes 

më shumë krahasuar me vitin 2020. Perceptimi 

i qytetarëve për këtë çështje është pothuajse 

konstant në 3 vitet e fundit (Grafiku 14).

Për pothuajse gjysmën e të anketuarve, deputetët deri në 
një masë janë të mbyllur ndaj vërejtjeve të publikut dhe 
organizatave të shoqërisë civile gjatë hartimit të ligjeve.

Grafiku 14. Sa shpesh deputetët përfshijnë vërejtjet e publikut dhe organizatat e shoqërisë civile gjatë hartimit  
 të ligjeve? (%)
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Të anketuarve iu lexuan emrat e deputetëve të 

zgjedhur nga njësia e tyre zgjedhore/komuna 

rajoni. Kështu, për një të tretën e qytetarëve 

(29%) emrat e deputetëve nga njësia e tyre 

zgjedhore/komuna/rajoni ishin të panjohur. Kur 

u pyetën nëse dinë kush janë përfaqësuesit 

e zgjedhur të njësisë zgjedhore/rajonit/

komunës së tyre në Kuvend, më shumë se 

dy të tretat e të anketuarve (68%) u përgjigjën 

pozitivisht (Grafiku 15).

Grafiku 15. A e dini kush është deputet/ e nga njësia juaj zgjedhore? (%)

Për një të tretën e qytetarëve, emrat e deputetëve nga 
njësia e tyre zgjedhore janë të panjohur.
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Pothuajse gjysma e qytetarëve të anketuar mendojnë 

se deputetët nga njësitë e tyre zgjedhore nuk janë në 

dispozicion për takime (45%). 30% e të anketuarve 

mendojnë se deputetët janë në dispozicion për 

takime, që është 9% më shumë krahasuar me vitin e 

kaluar. Krahasuar me periudhën e mëparshme, këtë 

vit perceptimi mbi disponueshmërinë e deputetëve 

është përmirësuar (Grafiku 16).

Grafiku 16. A është në dispozicion për takime me qytetarë, deputeti/ja nga rajoni juaj (komuna, njësia   
 zgjedhore) (%)

Pothuajse gjysma e qytetarëve u përgjigjën se deputetët nga 
njësia e tyre zgjedhore nuk janë në dispozicion për takime me 
qytetarët. Megjithatë, vërehen zhvillime pozitive në lidhje me 
këtë çështje, krahasuar me vitet e mëparshme.
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Sipas 24% të qytetarëve të anketuar, deputetët nga 

rajoni i tyre nuk i informojnë fare për punën e tyre, 

që është 16% më pak krahasuar me vitin 2020. 

19% mendojnë se deputetët e bëjnë atë përmes 

mediave, po aq mendojnë se deputetët i informojnë 

ata përmes rrjeteve sociale. Sipas 8% të të 

anketuarve, deputetët nga rajoni i tyre i informojnë 

ata përmes takimeve në zyrat e deputetëve, i 

njëjti numër mendon se ata e bëjnë atë përmes 

paraqitjeve publike, ndërsa 7% përmes takimeve 

me qytetarë në vende publike. 11% e qytetarëve 

nuk e dinë përmes cilit kanal deputetët nga 

rajoni i tyre i informojnë qytetarët për punën 

e tyre. Në përgjithësi, perceptimi i qytetarëve 

është përmirësuar në krahasim me vitin e kaluar 

(Grafiku 17).

Grafiku 17. Deputetët e rajonit Tuaj i informojnë qytetarët për punën e tyre përmes: (%)

Përqindja më e madhe e të anketuarve besojnë se 
deputetët nga rajoni i tyre nuk i informojnë qytetarët për 
punën e tyre. Megjithatë, vërehen zhvillime pozitive në lidhje 
me këtë çështje, krahasuar me vitet e mëparshme.
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Përqindja më e madhe e të anketuarve (25%) 

besojnë se deputetët duhet të informojnë 

qytetarët e rajonit të tyre përmes takimeve me 

qytetarë në vende publike. 19% mendojnë se ata 

duhet të informohen përmes takimeve në zyrat 

parlamentare dhe përmes ngjarjeve publike, ndërsa 

18% mendojnë se deputetët duhet t’i informojnë 

përmes mediave. 14% mendojnë se rrjetet sociale 

janë kanal i përshtatshëm për informimin e 

qytetarëve. Perceptimi i të anketuarve në lidhje 

me shumicën e kanaleve që ata i konsiderojnë si 

mjet i përshtatshëm për informimin e qytetarëve 

për punën e deputetëve, është relativisht identik 

në 3 vitet e fundit. Ka rënie prej 8 pikë përqindje 

në krahasim me vitin 2020 në popullaritetin e 

takimeve në vendet publike. Kjo rënie mund të 

jetë për shkak të kufizimeve të tubimeve publike 

për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve për shkak 

të krizës shëndetësore me pandeminë Kovid-19 

(Grafiku 18).

Përqindja më e madhe e qytetarëve besojnë se deputetët 
duhet të informojnë qytetarët përmes takimeve në lokacione 
publike. Si masa të ardhshme popullore i kanë përmendur 
takimet në zyrat e deputetëve, paraqitjet publike dhe në media.

Grafiku 18. Në çfarë mënyrë konsideroni se deputetët nga rajoni juaj duhet ti informojnë qytetarët për punën  
 e tyre(%) 

0

10

20

30

40

50

2021 2020 2019 2018

25

33
31

35

20

15
18

15 14

8 7 5
3

5

1

5
2

4

8 7

19
17 16 17 18 19

17 16

MediaTakime në
zyrat e

deputetëve

Тakime me
qytetarët në
lokacione
publike

Paraqitje
publike

Rrjete
sociale

Nuk i
informojnë

Nuk e di/pa
përgjigje



Kuvendi nёn thjerrёz: Rezultatet nga anketa nё terren pёr perceptimin e qytetarёve nё lidhje 
me punёn e Kuvendit tё Republikёs sё Maqedonisё sё Veriut (17 shkurt - 10 mars 2021) 31

Perceptimi i përgjithshëm i qytetarëve është 

se deputetët nuk u kushtojnë vëmendje të 

mjaftueshme problemeve të komunave dhe 

bashkësive lokale. 43% u përgjigjën se nuk 

ka ndodhur që një deputet nga rajoni i tyre të 

iniciojë iniciativë në Kuvend për një problem lokal, 

ndërsa 21% thanë që deputeti i tyre e ka bërë 

këtë. Përqindja e të anketuarve që mendojnë 

se deputetët nuk adresojnë çështje lokale në 

vitin 2021 është ulur me 10% krahasuar me vitin 

2020 (53%), kjo diferencë është pjesërisht për 

shkak të rritjes përkatëse të numrit të qytetarëve 

që mendojnë se deputetët nga rajoni i tyre kanë 

filluar iniciativë për problemin me të cilin përballet 

komuna e tyre, përkatësisht përqindja e qytetarëve 

që mendojnë se deputetët iniciojnë probleme 

lokale, është më e lartë për 6 pikë të përqindjes 

krahasuar me vitin 2020 (Grafiku 19).

Grafiku 19. A ka ndodhur që deputeti/ja nga rajoni juaj të ketë iniciuar ndonjë çështje në Kuvend për  
 ndonjë problem me të cilin përballet komuna juaj? (%) 

Perceptimi i qytetarëve është se deputetët nuk adresojnë 
në mënyrë të mjaftueshme problemet e komunave dhe 
komuniteteve lokale, kështu shumica e tyre thonë se nuk ka 
ndodhur që një deputet nga rajoni i tyre të paraqesë iniciativë 
në Kuvend për një problem lokal. Megjithatë, vërehen zhvillime 
pozitive në lidhje me këtë çështje, krahasuar me vitet e 
mëparshme.
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VIII. Kё 
pёrfaqёsojnё 
deputetёt nё Kuvend_

Qytetarët janë relativisht të ndarë rreth përshtypjes se 

në çfarë mase deputetët përfaqësojnë interesat e tyre 

në Kuvend. Pothuajse gjysma e të anketuarve (47%) 

besojnë se deputetët e zgjedhur përfaqësojnë pjesërisht 

interesat e qytetarëve, ndërsa 41% besojnë se deputetët 

nuk përfaqësojnë aspak interesat e qytetarëve. Vetëm 

8% e të anketuarve deklaruan se interesat e qytetarëve 

përfaqësohen plotësisht nga deputetët. 

Krahasuar me analizat nga viti 2020 dhe 2019, mund të 

konkludohet se ka përmirësim të lehtë në perceptimin 

e qytetarëve lidhur me atë nëse deputetët përfaqësojnë 

interesat e tyre, por prapëseprapë zhvendosjet janë 

dukshëm të vogla. Duke pasur parasysh katër vitet 

e fundit, perceptimi i qytetarëve në vitin 2018 ishte 

më pozitivi, pas së cilës në vitin 2019 dhe 2020 u 

regjistrua rënie e lehtë, dhe në vitin 2021 përsëri 

shënohet rritje e lehtë. Gjegjësisht, në vitin 2018, 

40% e qytetarëve kanë konsideruar se deputetët nuk 

përfaqësojnë aspak interesat e qytetarëve, që është 5, 

përkatësisht 7 pikë të përqindjes më pak krahasuar me 

vitin 2020 (45%) dhe 2019 (47%) në mënyrë përkatëse, 

ndërsa në vitin 2021 kjo përqindje është pothuajse e 

njëjtë (41%). Për më tepër, krahasuar me vitin 2018 

(50%), në vitin 2020 dhe 2019 për 5, dhe në vitin 

2021 për 2 pikë të përqindjes është zvogëluar numri i 

qytetarëve që besojnë se interesat e tyre pjesërisht i 

përfaqësohen nga deputetët (Grafiku 20).

Grafiku 20 Sa mendoni se deputetët e zgjedhur përfaqësojnë interesat e qytetarëve? (%)

Qytetarët në përgjithësi janë të ndarë rreth përshtypjes se në 
çfarë mase deputetët përfaqësojnë interesat e tyre në Kuvend.
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Mbi dy të tretat (76%) e qytetarëve të anketuar 

besojnë se deputetët në Kuvend përfaqësojnë 

gjithmonë interesat e partive të tyre politike, ndërsa 

70% besojnë se deputetët përfaqësojnë gjithmonë 

interesat e tyre personale. Në vend të tretë, për 

57% të qytetarëve, deputetët përfaqësojnë 

gjithmonë biznes interesat e dikujt. 36% besojnë 

se deputetët kurrë nuk përfaqësojnë interesat e 

qytetarëve (Grafiku 21).

Grafiku 21. Sa shpesh përfaqësojnë deputetët interesat si më poshtë? (%) 

Shumica e të anketuarve mendojnë se deputetët në 
masë më të madhe i përfaqësojnë interesat e tyre 
personale ose interesat e partive të tyre politike.
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Grafiku 22. A jeni i/ e informuar se si mund të merrni pjesë në punën e Kuvendit: (%)

Pjesa mbizotëruese e të anketuarve - 80% u 

përgjigjën se nuk janë të informuar se si mund 

të marrin pjesë në punën e Kuvendit, ndërsa 20% 

u përgjigjën se ishin të informuar. Duke pasur 

parasysh rezultatet nga katër vitet e fundit, mund 

të konkludohet se një numër i konsiderueshëm i 

qytetarëve janë vazhdimisht të painformuar në lidhje 

me të drejtat e tyre për të marrë pjesë në punën e 

Kuvendit. 

Sidoqoftë, krahasuar me vitet e mëparshme, në 

vitin 2021 kishte rritje të përqindjes së qytetarëve që 

thanë se dinë si mund të përfshihesh në punën 

e Kuvendit dhe rënie të lehtë të përqindjes së 

qytetarëve që thanë se nuk ishin të informuar për 

mekanizmat për pjesëmarrje. Kështu, përqindja 

e qytetarëve të painformuar në vitin 2021 (80%) 

është më e ulët për 3 përkatësisht 8 pikë të 

përqindjes krahasuar me vitin 2020 (83%) dhe 

vitin 2019 (88%) në mënyrë përkatëse, ndërsa 

përqindja e qytetarëve që deklaruan se dinë si të 

përfshihen në punën e Kuvendit është më e lartë 

për 8 pikë të përqindjes krahasuar me vitin 2020, 

2019 dhe 2018 (12%, Grafiku 22).

Pjesa mbizotëruese e të anketuarve vazhdimisht deklarojnë 
se nuk janë të informuar se si mund të marrin pjesë në 
punën e Kuvendit.
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93% e qytetarëve të anketuar nuk janë përpjekur 

të marrin pjesë në punën e Kuvendit deri më tani, 

që ndër të tjerat ka të bëjë edhe me nivelin e ulët 

të informimit (20%) në lidhje me mekanizmat për 

pjesëmarrje. Vetëm 7% e të anketuarve janë 

përpjekur të marrin pjesë në punën e Kuvendit. 

Kjo situatë është pothuajse e pandryshuar në 4 

vitet e fundit (Grafiku 23).

Pjesë mjaft e konsiderueshme e qytetarëve 
vazhdimisht deklarojnë se deri tani nuk janë përpjekur 
të marrin pjesë në punën e Kuvendit.

Grafiku 23. A jeni përpjekur ndonjëherë të merrni pjesë në punën e Kuvendit?
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Grafiku 24. (online) Peticionet përmes internet janë mënyrë/mjet i mirë për përfshirjen e qytetarëve në  
 punën e Kuvendit (%) 

54% e qytetarëve pajtohen plotësisht ose pjesërisht 

me deklaratën se peticionet (online) në internet janë 

një mënyrë / mjet i mirë për përfshirjen e qytetarëve 

në punën e Kuvendit. 19% e qytetarëve pjesërisht nuk 

pajtohen me këtë deklaratë, ndërsa 11% plotësisht 

nuk pajtohen. 16% nuk e dinin ose nuk donin t’i 

përgjigjeshin kësaj pyetjeje. 

Krahasuar me vitin 2020 dhe 2019, mund të vërehet 

rënie e ndjeshme e perceptimit pozitiv të qytetarëve 

se peticionet (online) në internet janë një mënyrë 

/ mjet i mirë për përfshirjen e qytetarëve në punën 

e Kuvendit. Gjegjësisht, 64% e të anketuarve në 

vitin 2019 mbështetën plotësisht ose pjesërisht 

peticionet online, që paraqet rënie për 8 pikë të 

përqindjes krahasuar me vitin 2020 dhe rënie prej 

10 pikë të përqindjes në vitin 2021. Në vitin 2018, 

kjo përqindje ishte 59%, që gjithashtu shënon 

rënie me 5 pikë të përqindjes në vitin 2021. Nga 

ana tjetër, numri i qytetarëve që janë skeptikë në 

lidhje me peticionet (online) të internetit në vitin 

2021 është relativisht më i lartë, krahasuar me 

vitet 2020, 2019 dhe 2018 (Grafiku 24). 

Më shumë se gjysma e të anketuarve pajtohen plotësisht ose 
pjesërisht me deklaratën se peticionet në internet janë mënyrë 
/ mjet i mirë për përfshirjen e qytetarëve në punën e Kuvendit.
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Nga opsionet e ofruara për mënyrën se si qytetarët 

mund të përfshihen në punën e Kuvendit, përqindja 

më e madhe e të anketuarve - 19% u përgjigjën se 

mund të kërkojnë takim me deputet, dhe në vendin 

e dytë me 17% t’u parashtrojnë pyetje deputetëve. 

Megjithatë, një numër dukshëm i lartë i të 

anketuarve - 26%, nuk ishin të njohur me asnjë 

nga mekanizmat e lexuar dhe në dispozicion 

(Grafiku 25).

Qytetarët më së shumti besojnë se mund të përfshihen 
në punën e Kuvendit përmes takimit me deputet/e dhe 
përmes parashtrimit të pyetjeve deri te deputeti/ja. 
Megjithatë, një pjesë e konsiderueshme e të anketuarve, 
nuk janë të njoftuar me mekanizmat në dispozicion për 
pjesëmarrje në punën e Kuvendit.

Grafiku 25. Në çfarë mënyrë mendoni se mund të merrni pjesë në punën e Kuvendit? (%)
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Grafiku 26. Deri në çfarë mase mendoni se deputetët kanë njohuri dhe gatishmëri të mjaftueshme për të  
 marrë vendime në emër të qytetarëve? (%) 

IX. Debati
parlamentar_

Pothuajse dy të tretat e qytetarëve (65%) mendojnë 

se shumica e deputetëve nuk janë të gatshëm të 

marrin vendime në emër të qytetarëve. Prandaj, vetëm 

rreth një e treta e të anketuarve (32%) besojnë se 

shumica e deputetëve kanë njohuri të mjaftueshme 

për të vendosur në emër të qytetarëve. Krahasuar me 

rezultatet e viteve të kaluara, vërehet rënie në lidhje 

me perceptimin e qytetarëve se deputetët kishin 

njohuri dhe vullnet të mjaftueshëm për të marrë 

vendime. Kështu, në lidhje me përqindjen e qytetarëve 

që mendojnë se të gjithë ose shumica e deputetëve 

kanë njohuritë e nevojshme, në vitin 2021 kishte 

rënie prej 4 ose 6 pikë të përqindjes krahasuar me 

vitin 2020 (36%) dhe në vitin 2019 (38%). Në mënyrë 

përkatëse me këtë trend negativ, në vitin 2021 ka 

rritje të përqindjes së qytetarëve që besojnë se 

shumica e deputetëve nuk kanë njohuri dhe vullnet 

të mjaftueshëm për të marrë vendime, me 5 dhe 6 

pikë të përqindjes krahasuar me vitin 2020 (60%) 

dhe 2019 (59%, Grafiku 26).
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Grafiku 27. Deputetët e shumicës parlamentare marrin parasysh argumentet e deputetëve të opozitës gjatë  
 vendimmarrjes në Kuvend (%)

Perceptimi i më shumë se dy të tretave të qytetarëve 

të anketuar (72%) është se në debatet parlamentare 

shumica parlamentare kryesisht ose aspak nuk 

merr parasysh argumentet e opozitës gjatë marrjes 

së vendime. Për 18% të të anketuarve, shumica 

kryesisht i merr parasysh, ndërsa vetëm 3% 

u përgjigjën se në diskutimet pushteti merr 

parasysh plotësisht argumentet e opozitës. Ky 

perceptim i qytetarëve mbetet përgjithësisht i 

pandryshuar në 4 vitet e fundit (Grafik 27). 
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Perceptimi i më shumë se dy të tretave të qytetarëve të 
anketuar është se në debatet parlamentare shumica 
parlamentare kryesisht ose aspak nuk merr parasysh 
argumentet e opozitës gjatë marrjes së vendime. Kjo situatë 
përgjithësisht mbetet e pandryshuar në 4 vitet e fundit.
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Grafiku 28. Sa shpesh përdoren argumentet në debatin midis deputetëve në Kuvend? (%) 

Gjysma e qytetarëve (50%) kanë perceptim negativ, 

përkatësisht mendojnë se deputetët rrallë (44%) 

ose kurrë (6%) nuk përdorin argumente në fjalimet 

e tyre. 39% e qytetarëve mendojnë se deputetët 

shpesh ose gjithmonë u referohen argumenteve 

në fjalimet e tyre në Kuvend. Krahasuar me vitet 

e mëparshme, mund të konkludohet se situata 

në lidhje me këtë çështje është përgjithësisht e 

pandryshuar (Grafiku 28).

Gjysma e qytetarëve të anketuar kanë perceptim negativ, 
përkatësisht ata mendojnë se deputetët rrallë ose kurrë nuk 
përdorin argumente në fjalimet e tyre. Krahasuar me vitet e 
mëparshme, mund të konkludohet se kjo situatë përgjithësisht 
është e pandryshuar.
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73% e qytetarëve të anketuar kanë përshtypjen se 

deputetët në seanca shpesh ose gjithmonë përdorin 

fjalim që nënçmon dhe degradon kundërshtarët 

e tyre politikë. Nga numri i përgjithshëm i të 

anketuarve, 58% besojnë se deputetët shpesh 

e bëjnë këtë. Për 15% të qytetarëve, deputetët 

gjithmonë përdorin gjuhë nënçmuese dhe 

degraduese ndaj “kundërshtarëve” të tyre. Gjithsej 

21% e qytetarëve të anketuar thonë se deputetët 

zakonisht ose kurrë nuk përdorin fjalim të tillë. 

Krahasuar me analizat nga viti 2020 dhe 2019, ka 

pasur një rritje të lehtë të perceptimit negativ të 

qytetarëve në lidhje me këtë çështje. Gjegjësisht, në 

vitin 2020, përqindja e qytetarëve që mendojnë se 

deputetët kurrë ose rrallë përdorin fjalim poshtërues 

dhe nënçmues ndaj kolegëve të tyre nga një parti 

tjetër ishte 26%, që është për 5 pikë të përqindjes 

më e lartë krahasuar me vitin 2021 (21%). Nga ana 

tjetër, krahasuar me vitin 2019, kur 63% e qytetarëve 

menduan se deputetët shpesh ose gjithmonë 

përdorin fjalim poshtërues, në dy vitet e ardhshme, 

kjo përqindje u rrit me 9 pikë të përqindjes në vitin 

2020 (72%), dhe 10 pikë të përqindjes në vitin 2021 

(73%, Grafiku 29). 

Grafiku 29. Sa shpesh deputetët përdorin fjalim në të cilin ata nënçmojnë dhe degradojnë kundërshtarët e  
 tyre bazuar në përkatësinë e tyre politike, etnike, fetare, gjinore? (%) 

Më shumë se dy të tretat e të anketuarve kanë përshtypje se 
deputetët shpesh ose gjithmonë përdorin fjalim me të cilin 
degradojnë dhe përçmojnë kundërshtarët e tyre politikë.
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39% e të anketuarve në vitin 2021 e përshkruan 

marrëdhënien midis deputetëve në Kuvend si 

armiqësore. Për 41% të qytetarëve, marrëdhënia 

midis deputetëve është garuese, ndërsa 

vetëm 10% mendojnë se marrëdhënia mes 

deputetëve është tolerante dhe 6% se deputetët 

bashkëpunojnë me njëri-tjetrin. Krahasuar me 

përgjigjet e qytetarëve nga viti i fundit, 2020, mund 

të konkludohet se ky perceptim i qytetarëve është 

pothuajse identik në dy vitet e fundit. Sidoqoftë, 

krahasuar me vitin 2019, ka rritje të dukshme në 

përqindjen e qytetarëve që kanë perceptim negativ 

për marrëdhënien midis deputetëve dhe rënie 

përkatëse në përqindjen e qytetarëve që mendojnë 

se marrëdhënia midis deputetëve është pozitive. 

Gjegjësisht, në vitin 2019, 33% e të anketuarve 

konsideronin se deputetët janë armiqësorë me 

njëri-tjetrin, ndërsa në vitin 2021 (39%) dhe 2020 

(40%) kjo përqindje është rritur përkatësisht me 

6 dhe 8 pikë të përqindjes. Në vitin 2021 dhe 

2020, krahasuar me vitin 2019 (19%), përqindja e 

qytetarëve që përshkruajnë marrëdhëniet midis 

deputetëve si tolerante ka rënë (ulje për 9 pikë të 

përqindjes në vitin 2021 - 10%, përkatësisht 10 në 

vitin 2020 - 9%, Grafiku 30).

Grafiku 30. Si sillen deputetët me njëri-tjetrin në Kuvend? (%) 
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Përqindja e të anketuarve që mendojnë se shumica 

parlamentare duhet të ketë më shumë sens për 

pikëpamjet e opozitës është 68%, ndërsa mendimin 

e kundërt e mbajnë 20% e qytetarëve. Kjo situatë 

është pothuajse identike me situatën në dy vitet e 

fundit, 2020 dhe 2019. Nga ana tjetër, krahasuar 

me vitin 2018, kur 75% e qytetarëve konsideronin 

se shumica duhet të ketë më shumë sens për 

pikëpamjet e opozitës, në vitin 2021 kishte 

një rënie prej 7 pikë të përqindjes. Në mënyrë 

përkatëse, krahasuar me vitin 2018 (17%), në 

vitin 2021 (20%) numri i qytetarëve që nuk 

mendojnë se shumica në Kuvend duhet të 

ketë konsideratë më të madhe në lidhje me 

pikëpamjet e opozitës është rritur me 3 pikë të 

përqindjes (Grafiku 31) 

Grafiku 31. A mendoni se shumica në parlament duhet të ketë më shumë konsideratë për qëndrimet e  
 opozitës? (%)

Më shumë se gjysma e të anketuarve besojnë se 
shumica parlamentare duhet të ketë më shumë 
konsideratë për qëndrimet e opozitës.
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Perceptimi i pjesës dominuese të qytetarëve të 

anketuar (86%) është se deputetët në një farë mase 

janë të varur nga vullneti i liderëve të partive politike 

nga të cilat vijnë. Pothuajse dy të tretat e qytetarëve 

të anketuar (60%) pajtohen plotësisht me këtë 

deklaratë, ndërsa 26% pjesërisht pajtohen. 8% e të 

anketuarve pjesërisht nuk pajtohen, ndërsa vetëm 2% 

nuk pajtohen plotësisht me deklaratën se deputetët 

janë të varur nga liderët e partive. Duke pasur 

parasysh analizat nga viti 2020 dhe 2019, ekziston 

një prirje e lehtë në rritje në mesin e përqindjes së 

qytetarëve që besojnë se deputetët në një farë mase 

varen nga vullneti i liderëve të partive të tyre amë. 

Përveç këtij përfundimi, në vitin 2021 ka rritje prej 

4 pikë të përqindjes të qytetarëve të cilët pjesërisht 

ose plotësisht pajtohen me deklaratën krahasuar me 

vitin 2020 (82%), dhe 3 pikë të përqindjes krahasuar 

me vitin 2019 (83%, Grafiku 32). 

Grafiku 32. Deputetët janë plotësisht të varur nga vullneti i liderëve të partive politike (%) 
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Perceptimi i pjesës dominuese të qytetarëve të anketuar 
është se deputetët deri në një masë varen nga vullneti i 
liderëve të partive politike nga të cilat vijnë. Krahasuar 
me  dy vitet e kaluara, vërehet trend i lehtë rritës te 
përqindja e qytetarëve në lidhje me këtë çështje.
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Rreth 74% e të anketuarve pajtohen me deklaratën 

se krizat politike duhet të zgjidhen në Kuvend, në 

vend të takimeve të mbyllura midis liderëve të partive 

politike. 47% e tyre pajtohen plotësisht, ndërsa 27% 

pjesërisht pajtohen me deklaratën. Nga ana tjetër, 

gjithsej 18% e qytetarëve deklaruan se nuk pajtohen 

me deklaratën se Kuvendi është vendi për zgjidhjen 

e krizave politike, nga të cilat 12% pjesërisht nuk 

pajtohen dhe 6% plotësisht nuk pajtohen. 

Megjithëse përqindja e qytetarëve që pajtohen se 

krizat politike duhet të zgjidhen në Kuvend është 

pothuajse e pandryshuar në tre vitet e fundit, 

ekziston ende një dallim i dukshëm midis numrit 

të qytetarëve të cilët plotësisht ose pjesërisht 

janë të bindur në këtë. Gjegjësisht, në vitin 

2019, gjysma e të anketuarve (50%) pajtohen 

plotësisht me deklaratën, ndërsa numri i tyre u 

ul me 15 pikë të përqindjes të konsiderueshme 

në vitin 2020 (35%), dhe u ul me 4 pikë përqindje 

në vitin 2021 (47%). Nga ana tjetër, në vitin 

2019, 22% e të anketuarve pjesërisht pajtohen 

që krizat politike duhet të zgjidhen në Kuvend, 

që është për 15 pikë të përqindjes më pak 

krahasuar me vitin 2020 (37%), përkatësisht 5 

pikë të përqindjes në vitin 2021 (27%, Grafik 33). 

Grafiku 33. Krizat politike duhet të zgjidhen në Kuvend, jo përmes takimeve të liderëve (%) 

Shumica e të anketuarve besojnë se krizat politike 
duhet të zgjidhen në Kuvend, në vend të takimeve të 
mbyllura midis krerëve të partive politike. Ky qëndrim 
është pothuajse i pandryshuar për tre vitet e fundit.
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Më shumë se dy të tretat (77%) e qytetarëve të 

anketuar pajtohen që shoqatat e qytetarëve duhet 

të përfshihen më shumë në punën e Kuvendit. 

46% e tyre pajtohen plotësisht dhe 31% pjesërisht 

pajtohen. Një tjetër 17% e qytetarëve të anketuar 

shprehën mos pajtim me këtë deklaratë, nga të cilat 

11% pjesërisht nuk pajtohen, ndërsa vetëm 6% e të 

anketuarve nuk pajtohen plotësisht me pjesëmarrjen 

më të madhe të organizatave të shoqërisë civile në 

punën e parlamentit. 

Perceptimi i shumicës së të anketuarve se shoqatat 

e qytetarëve duhet të përfshihen më shumë në 

punën e Kuvendit, është përgjithësisht në të 

njëjtin nivel në katër vitet e fundit. Ndryshimet u 

vunë re vetëm në lidhje me atë nëse të anketuarit 

janë plotësisht apo pjesërisht të bindur me këtë 

deklaratë. Prandaj, në periudhën nga viti 2018 - 

2020 ka një trend në rënie midis të anketuarve 

që pajtohen plotësisht (2018 - 48%, 2019 - 46%, 

2020 - 40%), ndërsa në vitin 2021 ka ndërprerje të 

këtij trendi dhe përqindja e këtyre qytetarëve po 

rriten nga 40% në vitin 2020 në 46% në vitin 2021. 

Në përputhje me këtë trend, ekziston lëkundje në 

përqindjen e qytetarëve të cilët pjesërisht pajtohen 

me deklaratën (Grafiku 34). 

Grafiku 34. Shoqatat e qytetarëve duhet të marrin pjesë më shumë në punën e Kuvendit (%) 

Më shumë se dy të tretat e qytetarëve të anketuar pajtohen që 
shoqatat e qytetarëve duhet të përfshihen më shumë në punën 
e Kuvendit.
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Në drejtim të asaj se sa secila prej partive 

parlamentare kontribuon drejt punës më 

cilësore të Kuvendit, perceptimi i qytetarëve 

është negativ (nuk kontribuon plotësisht ose 

pjesërisht) në lidhje me të gjitha koalicionet dhe 

partitë. Gjegjësisht, 76% e qytetarëve mendojnë 

se Partia Demokratike e Shqiptarëve (PDSH) nuk 

kontribuon plotësisht ose pjesërisht për punën 

më cilësore të Kuvendit, e njëjta përqindje (76%) 

besojnë se koalicioni Aleanca e Shqiptarëve nuk 

kontribuon plotësisht ose pjesërisht për punën 

më cilësore të Kuvendit, 68% e qytetarëve e 

kanë atë perceptim për Bashkimin Demokratik 

për Integrim (BDI), 62% për koalicionin e 

udhëhequr nga VMRO - DPMNE, 62% për të 

Majtën dhe 54% për LSDM-në (Grafiku 35). 

Grafiku 35. Koalicioni ose partia kontribuon në punën më cilësore të Kuvendit (%) 

Në drejtim të asaj se sa secila prej partive parlamentare kontribuon drejt punës më 
cilësore të Kuvendit, perceptimi i qytetarëve është negativ në lidhje me të gjitha 
koalicionet dhe partitë.
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Grafiku 36. Kuvendi është i gatshëm të zbatojë reformat dhe të normalizojë situatën politike (%) 

X. Reforma_

Lidhur me proceset e reformave të shpallura në 

publik pas formimit të shumicës parlamentare dhe 

Qeverisë në vitin 2017, si dhe reformat e nevojshme 

për hapjen e negociatave për integrimin e Republikës 

së Maqedonisë së Veriut në BE, qytetarët janë të 

ndarë në përshtypjen për gatishmërinë e Kuvendit 

për zbatimin e reformave të cilat do të normalizojnë 

situatën politike. Një total prej 46% e të anketuarve 

pajtohen se Kuvendi është i gatshëm të zbatojë 

reformat për të normalizuar situatën politike. Gjysma 

e tyre (23%) pjesërisht pajtohen dhe gjysma tjetër 

(23%) pajtohen plotësisht. Gjithsej 42% nuk e shohin 

gatishmërinë e tillë, nga të cilat 22% nuk pajtohen 

plotësisht dhe 20% pjesërisht nuk pajtohen. 12% nuk 

e dinin ose nuk donin t’i përgjigjeshin kësaj pyetjeje. 

Krahasuar me tre vitet e fundit, ajo që është veçanërisht 

e dukshme në lidhje me këtë çështje është rritja e 

perceptimit optimist të qytetarëve për gatishmërinë 

e Kuvendit të zbatojë reforma. Kështu, përqindja e 

qytetarëve të cilët pjesërisht ose plotësisht pajtohen se 

Kuvendi është i gatshëm të zbatojë reformat është për 

5 pikë të përqindjes më e lartë krahasuar me vitin 2020 

(41%), dhe 3 përkatësisht 2 pikë të përqindjes më e lartë 

në vitin 2019 dhe 2018, në mënyrë përkatëse. Si pasojë, 

në vitin 2021 ka rënie të numrit të qytetarëve që janë 

plotësisht të bindur se Kuvendi nuk është i gatshëm të 

zbatojë reformat dhe të normalizojë situatën politike. 

Gjegjësisht, nga 48% në vitin 2020 dhe 49% në vitin 

2019, kjo përqindje ka rënie për 6 përkatësisht 7 pikë të 

përqindjes, dhe në vitin 2021 është (42%, Grafiku 36).

Lidhur me proceset e reformave që u njoftuan në publik pas formimit të shumicës 
parlamentare dhe Qeverisë në vitin 2017, shumica e të anketuarve pajtohen se 
Kuvendi është i gatshëm të zbatojë reformat për të normalizuar situatën politike. 
Krahasuar me tre vitet e fundit, perceptimi optimist i qytetarëve për gatishmërinë e 
Kuvendit për të zbatuar reformat është rritur.
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Grafiku 37. Për momentin, është më e rëndësishme për vendin të zbatojë reforma të shpejta sesa diskutime  
 të gjata mbi reformat me pjesëmarrjen e qytetarëve(%) 

Lidhur me urgjencën e reformave, 62% e të 

anketuarve besojnë se është më e rëndësishme 

për vendin në këtë moment të zbatojë reforma 

të shpejta, në vend të reformave që do të zgjasin 

shumë, por do të sigurojnë pjesëmarrje më të 

gjerë të qytetarëve dhe të gjithë aktorëve të 

interesuar. Nga ata që u pajtuan me deklaratën, 

38% pajtohen plotësisht, ndërsa 24% pjesërisht 

pajtohen. 31% e qytetarëve nuk pajtohen me 

këtë deklaratë, nga të cilat 17% e të anketuarve 

pjesërisht nuk pajtohen, ndërsa 14% nuk pajtohen 

plotësisht. 

Megjithëse numri i përgjithshëm i qytetarëve 

që plotësisht ose pjesërisht e konsiderojnë më 

të rëndësishme për vendin të zbatojë reforma 

të shpejta në tre vitet e fundit është relativisht i 

pandryshuar, ka ende lëkundje në lidhje me atë sa 

qytetarët janë të bindur në këtë deklaratë. Kështu, 

numri i qytetarëve që janë plotësisht të bindur, 

në vitin 2021 është për 10 pikë të përqindjes më 

i lartë krahasuar me vitin 2020 (28%), pra 4 pikë 

të përqindje më i lartë krahasuar me vitin 2019 

(34%). Nga ana tjetër, numri i qytetarëve që janë 

pjesërisht të bindur në deklaratën, në vitin 2021 

është për 12 pikë të përqindjes më i ulët krahasuar 

me vitin 2020 (36%), ndërsa është pothuajse i 

njëjtë krahasuar me vitin 2019 (25%, Grafiku 37).
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Lidhur me urgjencën e reformave, më shumë se gjysma e të anketuarve besojnë se 
më e rëndësishme për vendin në këtë moment është të zbatojë reforma të shpejta, 
në vend të reformave që do të zgjasin shumë, por që do të sigurojnë pjesëmarrje 
më të gjerë të qytetarëve dhe të gjithë aktorëve të interesuar. Ky qëndrim i 
qytetarëve mbetet i pandryshuar në krahasim me tre vitet e fundit.
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Grafiku 38. A mendoni se bojkoti është mënyra e duhur për të shprehur pikëpamjet politike në punën e  
 Kuvendit? (%)

Sipas shumicës së qytetarëve (65%), bojkoti nuk 

është mënyra e duhur për të shprehur pikëpamjet 

politike në punën e Kuvendit. Vetëm një e katërta 

(28%) e të anketuarve besojnë se bojkoti është 

mënyra e duhur për të shprehur pikëpamjet 

politike në Kuvend. Perceptimi i qytetarëve për 

këtë çështje ka qenë pothuajse konstant në katër 

vitet e fundit (Grafiku 38).

Sipas shumicës së qytetarëve, bojkoti nuk është mënyra e 
duhur për të shprehur pikëpamjet politike në punën e Kuvendit. 
Perceptimi i qytetarëve për këtë çështje ka qenë pothuajse 
konstant në katër vitet e fundit.
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Grafiku 39. Mendoni se zgjatja dhe prolongimi i debatit në mënyrë që të mos miratohet ndonjë ligj ose  
 vendim është mënyra e duhur për të shprehur pikëpamjet politike në punën e Kuvendit? (%) 

Dy të tretat (68%) e qytetarëve nuk mendojnë se 

zvarritja dhe prolongimi i debatit në mënyrë që të 

mos miratohet asnjë ligj ose vendim është mënyra e 

duhur për të shprehur pikëpamjet politike në punën 

e Kuvendit. Kjo praktikë është e drejtë vetëm 

për 25% të qytetarëve. Perceptimi i qytetarëve 

në lidhje me këtë praktikë të deputetëve nuk ka 

ndryshuar në katër vitet e fundit (Grafiku 39).

Dy të tretat e qytetarëve nuk mendojnë se zvarritja dhe 
prolongimi i debatit në mënyrë që të mos miratohet asnjë ligj 
ose vendim është mënyra e duhur për të shprehur pikëpamjet 
politike në punën e Kuvendit. Ky perceptim nuk ka ndryshuar 
në 4 vitet e fundit.
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Grafiku 40. Cilat reforma mendoni se duhet të jenë prioritet për Kuvendin? (%)

Nga funksionet e ofruara të Kuvendit, qytetarët e 

anketuar duhet të zgjidhnin cilat janë dy fushat e 

tyre prioritare në të cilat Kuvendi duhet të drejtojë 

reformat. Sipas 31% të përgjigjeve të të anketuarve, 

reformat në funksionin legjislativ të Kuvendit janë në 

përparësi. Kjo pasohet nga reformat në funksionin 

e mbikëqyrjes mbi punën e Qeverisë (24%), e 

ndjekur nga reformat në funksionin e mbikëqyrjes 

drejt organeve rregullatore (15%) dhe funksionit 

përfaqësues (13%, Grafiku 40).

Shumica e qytetarëve mendojnë se reforma me 
prioritet janë ato në lidhje me funksionin legjislativ të 
Kuvendit dhe reforma në funksionin mbikëqyrës mbi 
punën e Qeverisë.
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Grafiku 41. Nëse ndryshimi i mënyrës së zgjedhjes së deputetëve (modeli zgjedhor) mund të kontribuojë në  
 përbërje më të mirë të Kuvendit? (%)

Rreth dy të tretat (60%) e të anketuarve mendojnë se 

duke ndryshuar modelin zgjedhor, mund të fitohet një 

përbërje më e mirë e Kuvendit. 23% e të anketuarve 

pajtohen plotësisht me këtë deklaratë, dhe 37% 

pajtohen pjesërisht. Gjithsej 20% e qytetarëve 

kanë perceptim negativ, përkatësisht besojnë se 

ndryshimi i modelit zgjedhor nuk mund të kontribuojë 

në përbërje më të mirë parlamentare. 15% e tyre 

pjesërisht nuk pajtohen, ndërsa 5% nuk pajtohen 

aspak me këtë deklaratë. 20% nuk iu përgjigjën 

kësaj pyetjeje, që mund të sugjerojë në informimin 

e pamjaftueshëm në lidhje me Kuvendin dhe 

procesin zgjedhor. Krahasuar me analizat nga 

viti 2020 dhe 2019, mund të konkludohet se ky 

perceptim i qytetarëve mbetet përgjithësisht i 

pandryshuar (23%, Grafiku 41).

Rreth dy të tretat e të anketuarve mendojnë se me ndryshimin e 
modelit zgjedhor, mund të fitohet përbërje më e mirë e Kuvendit. 
Krahasuar me analizat e vitit 2020 dhe 2019, mund të konkludohet 
se ky perceptim i qytetarëve mbetet përgjithësisht i pandryshuar.
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Grafiku 42. A mund të kontribuojë ndryshimi në mënyrën e zgjedhjes së deputetëve (modeli zgjedhor) në  
 zgjedhjet parlamentare për uljen e varësisë së deputetëve nga liderët e partive? (%)

Gjysma e të anketuarve (53%) pajtohen se 

ndryshimi i modelit zgjedhor mund të kontribuojë 

në uljen e varësisë së deputetëve nga liderët e 

partive. Me këtë deklaratë pajtohen plotësisht 22% 

e të anketuarve, ndërsa 31% pajtohen pjesërisht. 

25% besojnë se ndryshimi i modelit zgjedhor nuk 

do të kontribuojë në uljen e varësisë. 15% e tyre 

pjesërisht nuk pajtohen me deklaratën, ndërsa 

10% nuk pajtohen aspak. 22% nuk iu përgjigjën 

kësaj pyetjeje. Perceptimi i qytetarëve për këtë 

çështje është përgjithësisht i njëjtë në tre vitet e 

fundit (Grafiku 42).

Gjysma e të anketuarve pajtohen se ndryshimi i modelit 
zgjedhor mund të kontribuojë në uljen e varësisë së 
deputetëve nga liderët e partive. Ky perceptim midis qytetarëve 
është përgjithësisht i pandryshuar në tre vitet e fundit.
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Grafiku 43. A mendoni se është e rëndësishme të formohen grupe shumë partiake në Kuvend (p.sh. si  
 Klubi i deputeteve) në të cilët deputetë nga parti të ndryshme do të bashkohen rreth të njëjtave  
 çështje? (%)

Pothuajse dy të tretat e të anketuarve (61%) 

mendojnë se është e rëndësishme të formohen 

grupe shumë-partiake në Kuvend në të cilat 

deputetë nga parti të ndryshme do të bashkohen 

rreth të njëjtave çështje, ndërsa 19% e të 

anketuarve nuk pajtohen me këtë. 20% nuk kishin 

mendim ose nuk donin t’i përgjigjeshin kësaj 

pyetjeje. Duke pasur parasysh rezultatet nga vitet e 

mëparshme në lidhje me këtë çështje, ekziston 

një trend i lehtë, por i vazhdueshëm në rritje për 

sa i përket perceptimit pozitiv të qytetarëve për 

nevojën e formimit të grupeve shumë-partiake, 

dhe një trend përkatës në rënie të përqindjes 

së të anketuarve të cilët nuk mendojnë se këto 

grupe janë të rëndësishme (Grafiku 43).

Pothuajse dy të tretat e të anketuarve mendojnë se është e 
rëndësishme të formohen grupe shumë-partiake në Kuvend në 
të cilat deputetë nga parti të ndryshme do të bashkohen rreth të 
njëjtave çështje. Krahasuar me vitet e mëparshme, ky perceptim 
shënon trend të lehtë por të vazhdueshëm në rritje në lidhje me 
perceptimin pozitiv të qytetarëve për nevojën e formimit të grupeve 
shumë-partiake.
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Grafiku 44. Për cilat çështje mendoni se është e rëndësishme të formohen grupe të tilla? (%)

Sipas 16% të të anketuarve që u përgjigjën “po” 

në pyetjen paraprake, grupet shumë-partiake 

duhet të formohen për nevojat e personave 

të papunësuar. 14% besojnë se grupe të tilla 

duhet të formohen për nevojat e të rinjve, 

ndërsa 13% për personat me aftësi të kufizuara. 

Vetëm 1% e të anketuarve mendojnë se grupe 

të tilla partiake duhet të formohen për nevojat e 

komunitetit LGBT+ (Grafiku 44).

Përqindja më e madhe e të anketuarve besojnë se 
grupet shumëpartiake duhet të formohen për nevojat e 
të papunëve, të rinjve, personave me aftësi të kufizuara 
dhe prindërve të vetëm.
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Grafiku 45. Nga grupet e mëposhtme të qytetarëve, interesat e cilëve mendoni se përfaqësohen më së miri  
 nga Kuvendi (%)

Të anketuarit nuk identifikuan grup dominues 

të margjinalizuar, interesat e të cilit më shumë i 

përfaqësojnë deputetët. Shumica e të anketuarve 

nuk e dinë se cili grup i margjinalizuar i interesit 

përfaqësohet më mirë, ose nuk kanë përgjigje në 

pyetjen (19%). Qytetarët që u përgjigjën janë të 

ndarë në perceptim, me përqindjen më të madhe, 

13%, duke besuar se deputetët përfaqësojnë 

interesat e përfituesve të ndihmës sociale dhe 

personave me aftësi të kufizuara më së shumti. 

Në vendin e dytë me 12%, qytetarët besojnë se 

deputetët përfaqësojnë interesat e romëve, pasuar 

nga të papunësuarit me 8% dhe komuniteti LGBTI+ 

komuniteti. Sipas të anketuarve, interesat e të rinjve 

(5%), grave (4%) dhe banorëve të zonave rurale janë 

më pak të përfaqësuara (4%, Grafiku 45).

Pjesa më e madhe e të anketuarit nuk identifikuan grup dominues të margjinalizuar, 
interesat e të cilit më shumë i përfaqësojnë deputetët. Megjithatë, si grupe qytetarësh 
që të anketuarit i konsiderojnë më të përfaqësuar në Kuvend janë përdoruesit e ndihmës 
sociale, personat me aftësi të kufizuara dhe romët.
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Grafiku 46. Nota mesatare për punën e Kuvendit (në shkallën 1 - më e ulëta deri në 5 - më mirë)

Të anketuarit në shkallën nga 1 në 5, ku 1 është 

më keq dhe 5 më mirë, vlerësuan punën e 

Kuvendit me notë mesatare prej 2,6. Ky vlerësim 

është identik me vlerësimin e dhënë për punën 

e Kuvendit në vitin 2020. Megjithatë, krahasuar 

me vlerësimin e dhënë në vitin 2019 (2.9), në 

vitin 2021 dhe 2020 kishte një rënie prej 0.3 

pikë. Është e rëndësishme të theksohet se në 

vitin 2017 puna e Kuvendit u vlerësua me notën 

3,4 - nota më e lartë mesatare me të cilën puna 

e Kuvendit është vlerësuar në sondazhet e 

opinionit publik deri më tani (Grafiku 46). 

Të anketuarit në shkallën nga 1 deri në 5 vlerësuan punën 
e Kuvendit me notë mesatare prej 2,6, e cila është identike 
me notën që e dhanë për punën e Kuvendit në vitin 2020. 
Krahasuar me notën e dhënë në vitin 2019, nota në vitin 2021 
dhe 2020 shënon rënie me 0.3 pikë.
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XI. Konteksti politik
i hulumtimit_

Të anketuarit u pyetën në cilin drejtim mendojnë 

se po ecën jeta në Maqedoninë e Veriut. Shumica 

besojnë se jeta në vend po shkon në drejtim të 

gabuar (51%), ndërsa për 37% të të anketuarve 

jeta po shkon në drejtimin e duhur. 11% e të 

anketuarve nuk dinin si t’i përgjigjeshin pyetjes. 

Krahasuar me tre vitet e fundit, përqindja e 

të anketuarve që mendojnë se jeta po shkon 

në drejtimin e duhur tregon një prirje të lehtë, 

por konstante në rënie, ndërsa përqindja e 

të anketuarve që nuk dinë si të përgjigjen, 

shënon rritje të lehtë të vazhdueshme. Kështu, 

krahasuar me vitin 2018, ku përqindja e 

qytetarëve me qëndrim optimist për lëvizjes 

së jetës ishte më e lartë, 43%, në vitin 2021 kjo 

përqindje u ul me 6 pikë të përqindjes (37%). 

Përqindja e të anketuarve që mendojnë se jeta 

në Maqedoninë e Veriut po ecën në drejtim të 

gabuar, është identike në katër vitet e fundit 

(Grafiku 47). 

Grafiku 47. A mendoni se jeta në përgjithësi në Maqedoninë e Veriut po lëviz në: (%) 
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Analizuar sipas rajonetve të cilave u përkasin të 

anketuarit, rezulton se më optimistët janë banorët e 

rajonit Jugperëndimor, 53% e të cilëve u përgjigjën 

se jeta po ecën në drejtimin e duhur. Tjetra janë 

qytetarët nga rajoni Lindor me 45%, dhe i treti nga 

rajoni i Shkupit me 43%. Përgjigjet më negative, 

dmth se jeta po ecën në drejtim të gabuar janë 

dhënë nga banorët e rajonit të Vardarit - 73%, 

pastaj rajoni i Pollogut - 70%, i ndjekur nga 

banorët e rajonit Juglindor - 58% (Grafiku 47.1) .

Grafiku 47.1  A mendoni se jeta në përgjithësi në Maqedoninë e Veriut lëviz në: (sipas rajoneve)
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Optimistët më të mëdhenj në lidhje me faktin se vendi po lëviz në drejtimin e duhur 
janë banorët e rajonit Jugperëndimor, ndërsa pesimistët më të mëdhenj janë banorët 
e rajonit të Vardarit.
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Në pyetjen se sa shpesh diskutojnë për politikë 

me miqtë dhe familjen, 16% e të anketuarve thanë 

“çdo ditë”, 31% “disa herë në javë” dhe 36% “disa 

herë në muaj”. Nga ana tjetër, 16% e të anketuarve 

u përgjigjën se ata kurrë nuk flasin për politikë. 

Duke marrë parasysh përgjigjet e qytetarëve në 

vitet e kaluara, mund të konkludohet se në vitin 

2021 qytetarët rrallë kanë biseduar për politikë me 

familjen dhe miqtë e tyre. Gjegjësisht, në vitin 2020, 

23% e qytetarëve thanë se kanë biseduar për politikë 

me të afërmit e tyre çdo ditë, ndërsa në vitin 2021, 

kjo përqindje u ul me 7 pikë të përqindjes (16%). 

Prandaj, në vitin 2021 kishte një rritje prej 10 pikë të 

përqindjes në përqindjen e qytetarëve që thanë se 

kanë biseduar për politikë vetëm disa herë në muaj, 

krahasuar me vitin 2020 (Grafiku 48).

Grafiku 48. Sa shpesh diskutoni për politikën me miqtë dhe familjen? (%)
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Shumica e qytetarëve thanë se për politikë me familjen dhe 
miqtë e tyre diskutojnë disa herë në muaj, ndërsa të dytët në 
numër ishin qytetarët që flisnin disa herë në javë.
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Në shkallën nga 1-10, ku 1 do të thotë besim më i 

ulët, dhe 10 besim më i lartë, të anketuarve u pyetën 

të vlerësojnë besimin e tyre në institucionet më të 

rëndësishme në sistemin politik: Presidenti i shtetit, 

Qeveria, Kuvendi dhe Gjyqësori. Të gjitha institucionet 

morën rezultate mesatare nën mesataren e shkallës, 

gjatë çka Qeveria dhe Kuvendi janë vlerësuar 

pothuajse në mënyrë të barabartë. Shkalla më e lartë 

e besimit iu dha Presidentit të vendit - 4.5, pasuar nga 

Qeveria me 4.3 dhe Kuvendi me 4.2. Vlerësimi më i 

ulët i besimit iu dha gjyqësorit me 3.1. 

Krahasuar me vitin e kaluar, 2020, mund të vërehet 

se vlerësimet që qytetarët bënë atëherë për këto 

institucione janë shumë afër vlerësimeve në vitin 

2021. Gjegjësisht, gjyqësori në vitin 2021 mori të 

njëjtën notë si në vitin 2020 (3.1), ndërsa Qeveria 

dhe Kuvendi morën nota më të larta me 0.2 pikë 

(Kuvendi nga 4 pikë në vitin 2020 në 4.2 në vitin 

2021, ndërsa Qeveria nga 4.1 në vitin 2020 në 4.3 

në vitin 2021). Vetëm Presidenti i vendit në vitin 

2021 (4.5) mori notë më të ulët krahasuar me 

vitin 2020 (4.6), që në fakt është nota më e ulët 

që ky institucion ka marrë në katër vitet e fundit 

(5.6 në vitin 2019 dhe 5.1 në vitin 2018). Në 

përgjithësi, nëse marrim parasysh analizat nga 

viti 2019 dhe 2018, mund të shihet se vlerësimet 

e të gjitha institucioneve kanë rënë ndjeshëm në 

dy vitet e fundit, 2021 dhe 2020 (Grafiku 49). 

Grafiku 49. Besimi tek institucionet - Në shkallë nga 1 në 10, përshkruani sa besim keni te institucionet e
  mëposhtme	
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Në shkallën nga 1- më e ulëta deri në 10 - më e larta, 
qytetarët vlerësuan Presidentin e shtetit, Qeverinë, Kuvendin 
dhe Gjyqësorin me rezultate nën mesataren, duke filluar 
nga 3.1 për gjyqësorin, 4.2 përkatësisht 4.3 për Kuvendin dhe 
Qeverinë, dhe 4.5 për Presidentin e shtetit.
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XII. Kovid 19
dhe qytetarёt_

Në mënyrë që të informojë deputetët dhe 

politikëbërësit se çfarë mendojnë qytetarët për 

vaksinimin, kjo anketë përfshiu tre pyetje nëse 

qytetarët do të vaksinohen, me cilën vaksinë do 

të vaksinoheshin dhe nëse ata janë të kënaqur 

me masat e marra nga Qeveria për të adresuar 

gjendjen e krizës shëndetësore.

Kur u pyetën nëse do të vaksinoheshin, nëse 

vaksinat do të ishin në dispozicion nesër, 

gjysma e qytetarëve (50%) thanë se do të 

vaksinoheshin, ndërsa 34% e të anketuarve u 

përgjigjën se nuk do të vaksinoheshin, nga ana 

tjetër 16% e qytetarët ende hezitojnë.

Grafiku 50. A do të vaksinoheshin nëse vaksinat do të ishin në dispozicion nesër?

Qytetarët, në pyetjen nëse do të vaksinohen, nëse vaksinat do 
të ishin në dispozicion nesër, gjysma e qytetarëve thanë se do 
të vaksinoheshin, ndërsa më pak se gjysma e të anketuarve u 
përgjigjën se nuk do të vaksinoheshin, nga ana tjetër përqindja 
më e vogël e qytetarëve të anketuar ende hezitojnë.
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Shumica e qytetarëve (39%) preferojnë vaksinën 

Pfizer, ndërsa e dyta është vaksina Sputnik (21%). 

Vaksinat Sinofarm janë pak të preferuara, ato 

preferohen nga 6% e qytetarëve, më pas është 

Moderna, e cila preferohet nga 5% e qytetarëve, 

ndërsa vaksina më pak e preferuar është 

AstraZeneka, e cila preferohet nga vetëm 3% 

e qytetarëve . 27% e qytetarëve nuk e dinë ose 

nuk kanë përgjigje se cilën vaksinë preferojnë

Shumica e qytetarëve preferojnë vaksinën Fajzer, ndërsa 
pjesa më e vogël e tyre preferojnë vaksinën AstraZeneka. 
Më pak se një e treta e qytetarëve nuk e dinë ose nuk kanë 
përgjigje se cilën vaksinë preferojnë.
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Grafiku 51.	 Nëse Po, cilën vaksinë preferoni?
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Nga ana tjetër, shumica e qytetarëve besojnë se 

qeveria nuk po bën sa duhet për të adresuar krizën 

aktuale. Kur u pyetën nëse Qeveria po bën sa 

duhet për të adresuar situatën me shëndetësinë, 

ekonominë dhe arsimin, 53% e të anketuarve u 

përgjigjën negativisht, ndërsa vetëm 39% e 

qytetarëve janë të kënaqur me masat e marra 

nga Qeveria për të adresuar situatën me 

shëndetin, ekonominë dhe arsimin gjatë krizës.

Grafiku 52. A po bën qeveria mjaftueshëm për të adresuar gjendjen me shëndetiësinë, ekonominë dhe   
 arsimin?

Shumica e qytetarëve besojnë se Qeveria nuk bën 
mjaftueshëm për të adresuar situatën me krizën aktuale, 
kështu që kur u pyetën nëse Qeveria po bën sa duhet për të 
adresuar situatën me shëndetësinë, ekonominë dhe arsimin, 
më shumë se gjysma e të anketuarve u përgjigjën negativisht.
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XIII. Shpёrndarja 
demografike  _

Gjinia Mashkull 49%

Femër 51%

Mosha 18-29 20%

30-39 20%
40-49 22%
50-64 16%

65+ 22%

Përkatësia etnike Macedonian 64.7%

Albanian 25.0%
Roma 3.3%
Turkish 1.7%

Serbian 3.2%

Bosniak 0.4%

Vlachs 1.0%

Another 0.8%
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Statusi ekonomik I/e punësuar zyrtarisht në sektorin publik me 
orar të plotë 22%

I/e punësuar  formalisht në sektorin shtetëror 
me më pak me orar pune të shkurtuar 1%

I/e punësuar zyrtarisht në sektorin privat me 
orar të plotë 25%

I/e punësuar  formal  në sektorin privat me më 
pak se 30 orë 2%

I/e vetëpunësuar (punon në firmën e tij/ saj  
ose dyqan) 3%

Angazhim joformal që sjell të ardhura të 
rregullta 2%

Angazhimi joformal që sjell të ardhura herë 
pas here 3%

Student/e 7%

Pensionist/e 15%

Person me aftësi të kufizuara që nuk mund të 
punojë 0%

Nuk ka punë dhe nuk ka kërkuar punë në 30 
ditët e fundit 7%

Nuk ka punë dhe ndjek aktivisht shpalljet për 
punë dhe kërkon punë 9%

Nuk dëshiron të përgjigjet 2%

Vendbanimi (rajoni) I Vardarit 8%

Lindor 9%
Jug-Perëndimor 10%
Jug - Lindor 8%

I Pellagonisë 12%

I Pollogut 14%

Veri - Lindor 8%

I Shkupit 30%
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XIV. Grafikёt_

Grafiku 1: Cili është roli i Kuvendit në jetën politike në Maqedoni?

Grafiku 2: Deri në çfarë mase mendoni se jeni njohur me atë që ka punuar Kuvendi në 
periudhën e kaluar nga gushti i vitit 2020 deri në janar 2021? 

Grafiku 3: Për se do ta mbani mend këtë përbërje parlamentare?

Grafiku 4: A e mbështesin qytetarët punën online të Kuvendit? 

Grafiku 5: Nëse dëshironi të merrni informacione për punën e Kuvendit, cilin burim 
informacioni përdorni më shumë?

Grafiku 5.1: Çfarë burimesh të tjera përdorni për të marrë informacion në lidhje me punën 
e Kuvendit?

Grafiku 5.3: Cilat përmbajtje mendoni se duhet të përfaqësohen më shumë në TV kanalin 
e Kuvendit? 

Grafiku 5.4: Çfarë lloj përmbajtje mendoni se duhet të jetë në dispozicion në ueb faqen e 
Kuvendit?

Grafiku 6: Sa informacionet që merrni përmes mediave në lidhje me punën e Kuvendit 
janë të mjaftueshme që të jeni në rrjedhë me ndryshimet më të rëndësishme 
ligjore?

Grafiku 7: Në çfarë shkalle e kontrollon Kuvendi  Qeverinë, përkatësisht Qeveria Ku-
vendin? 

Grafiku 8: Pyetjet deputetësh.

Grafiku 9: Sa ndikon Kuvendi në cilësinë e ligjeve në vendin tonë? 

Grafiku 10: Sa jeni të kënaqur me cilësinë e ligjeve të miratuara në Kuvend?

Grafiku 11: Sa shpesh ndryshojnë ligjet?

Grafiku 12: Nota mesatare në shkallën nga 1-10 për rëndësinë e funksioneve të Kuvendit 
dhe deri në çfarë mase deputetët i kryejnë ato.

Grafiku 13: Deri në çfarë mase mendoni se Kuvendi është i hapur për pjesëmarrjen e 
publikut në punën e tij? 

Grafiku 14: Sa shpesh deputetët përfshijnë vërejtjet e publikut dhe organizatat e sho-
qërisë civile gjatë hartimit të ligjeve?

Grafiku 15: A e dini cili është deputet/e nga njësia juaj zgjedhore?

Grafiku 16: A është në dispozicion për takime me qytetarë, deputeti/ja nga rajoni juaj 
(komuna, njësia zgjedhore)?

Grafiku 17: Deputetët nga rajoni juaj informojnë qytetarët për punën e tyre përmes?

Grafiku 18: Në çfarë mënyre mendoni se deputetët nga rajoni juaj duhet t’i informojnë 
qytetarët për punën e tyre?

Grafiku 19: A ka ndodhur që deputeti/ja nga rajoni juaj të ketë iniciuar ndonjë çështje në 
Kuvend për ndonjë problem me të cilin përballet komuna juaj?
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Grafiku 20: Sa mendoni se deputetët e zgjedhur përfaqësojnë interesat e qytetarëve? 

Grafiku 21: Sa shpesh përfaqësojnë deputetët interesat si më poshtë?

Grafiku 22: A jeni i/ e informuar se si mund të merrni pjesë në punën e Kuvendit? 

Grafiku 23: A jeni përpjekur ndonjëherë të merrni pjesë në punën e Kuvendit?

Grafiku 24: (online) Peticionet përmes internet janë mënyrë/mjet i mirë për përfshirjen e 
qytetarëve në punën e Kuvendit? 

Grafiku 25: Në çfarë mënyrë mendoni se mund të merrni pjesë në punën e Kuvendit?

Grafiku 26: Deri në çfarë mase mendoni se deputetët kanë njohuri dhe gatishmëri të 
mjaftueshme për të marrë vendime në emër të qytetarëve?

Grafiku 27: Deputetët nga shumica parlamentare marrin parasysh argumentet e depu-
tetëve nga opozita kur marrin vendime në Kuvend

Grafiku 28: Sa shpesh përdoren argumentet në debatin midis deputetëve në Kuvend?

Grafiku 29: Sa shpesh deputetët përdorin fjalim në të cilin ata nënçmojnë dhe degrado-
jnë kundërshtarët e tyre bazuar në përkatësinë e tyre politike, etnike, fetare, 
gjinore?

Grafiku 30: Si sillen deputetët me njëri-tjetrin në Kuvend?

Grafiku 31: A mendoni se shumica në parlament duhet të ketë më shumë konsideratë për 
qëndrimet e opozitës?

Grafiku 32: Deputetët janë plotësisht të varur nga vullneti i liderëve të partive politike. 

Grafiku 33: Krizat politike duhet të zgjidhen në Kuvend, jo përmes takimeve të liderëve.

Grafiku 34: Shoqatat e qytetarëve duhet të marrin pjesë më shumë në punën e Kuvendit.

Grafiku 35: Koalicioni ose partia kontribuon në punën më cilësore të Kuvendit.

Grafiku 36: Kuvendi është i gatshëm të zbatojë reformat dhe të normalizojë situatën 
politike. 

Grafiku 37: Për momentin, është më e rëndësishme për vendin të zbatojë reforma të 
shpejta sesa diskutime të gjata mbi reformat me pjesëmarrjen e qytetarëve.

Grafiku 38: A mendoni se bojkoti është mënyra e duhur për të shprehur pikëpamjet poli-
tike në punën e Kuvendit?

Grafiku 39: A mendoni se zgjatja dhe prolongimi i debatit në mënyrë që të mos mirato-
het ndonjë ligj ose vendim është mënyra e duhur për të shprehur pikëpamjet 
politike në punën e Kuvendit?

Grafiku 40: Cilat reforma mendoni se duhet të jenë prioritet për Kuvendin?

Grafiku 41: Nëse ndryshimi i mënyrës së zgjedhjes së deputetëve (modeli zgjedhor) mund 
të kontribuojë në përbërje më të mirë të Kuvendit?

Grafiku 42: A mund të kontribuojë ndryshimi në mënyrën e zgjedhjes së deputetëve (mod-
eli zgjedhor) në zgjedhjet parlamentare për uljen e varësisë së deputetëve nga 
liderët e partive?

Grafiku 43: A mendoni se është e rëndësishme të formohen grupe shumë partiake në 
Kuvend (p.sh. si Klubi i deputeteve) në të cilët deputetë nga parti të ndryshme 
do të bashkohen rreth të njëjtave çështje?

Grafiku 44: Për cilat çështje mendoni se është e rëndësishme të formohen grupe të tilla?
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Grafiku 45: Nga grupet e mëposhtme të qytetarëve, interesat e cilëve mendoni se 
përfaqësohen më së miri nga Kuvendi. 

Grafiku 46: Nota mesatare për punën e Kuvendit.

Grafiku 47: A mendoni se jeta në përgjithësi në Maqedoninë e Veriut po lëviz në:

Grafiku 47.1: A mendoni se jeta në përgjithësi në Maqedoninë e Veriut lëviz në: (sipas  
rajoneve)

Grafiku 48: Sa shpesh diskutoni për politikën me miqtë dhe familjen tuaj?

Grafiku 49: Besimi në institucionet - Në shkallën prej 1 - 10 përshkruani sa besim keni 
në institucionet e mëposhtme.

Grafiku 50: A do të vaksinoheshin nëse vaksinat do të ishin në dispozicion nesër?
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Shtojca 1- Pyetёsori pёr anketё pёr 
punёn e Kuvendit_

1. A konsideroni se jeta në vendin tonë në përgjithësi lëviz në:

 1. Drejtim të duhur
 2. Drejtim të gabuar
 3. Nuk e di (Nuk lexohet)
 4. Refuzon të përgjigjet (Nuk lexohet)

2. Sa shpesh bisedoni për politikën me miqtë e juaj dhe familjen?

 1. Çdo ditë
 2. Disa herë në javë
 3. Disa herë në muaj
 4. Kurrë
 5. Nuk e di/pa përgjigje

3. Sipas Jush, çfarë është roli i Kuvendit në jetën politike në Maqedoninë e Veriut?

 1. Kuvendi luan rol të rëndësishëm në jetën politike
 2. Kuvendi luan rol jo aq të konsiderueshëm në jetën politike
 8. Nuk e di (Nuk lexohet)
 9. Refuzon të përgjigjet (Nuk lexohet)

4. Besimi në institucione – Në shkallën prej deri 10 çfarë është besimi juaj në institucio 
 net vijuese:

1-besim më i ulët                           10-besim në i lartë
Nuk e din/refu-

zon të
Përgjigjet

Kuvendi i RMV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Qeveria e RMV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Gjyqësia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Presidenti i RMV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

5. Në çfarë masë konsideroni se jeni të 
njoftuar me atë që ka punuar Kuvendi në 
periudhën e kaluar nga gushti 2020 deri 
në janar 2021?

(Sqarim: Si i miratonte ligjet dhe për çka u 
debatua)

1. Tërësisht jam i/e njoftuar

2. Pjesërisht jam i/e njoftuar

3. Pak jam i/e njoftuar

4. Aspak nuk jam i/e njoftuar – kalohet në 
pyetjen tjetër
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6. Për çfarë do ta mbani mend këtë përbërje parlamentare (gusht 2020 -janar 2021? (krahasoni përgjigjen e 
personit të anketuar me propozimet e dhëna më poshtë. Propozimet nuk i lexohen të anketuarve).

Temat aktuale të diskutuara në Kuvend I përmendur

1. Projektligji për regjistrimin e popullsisë

2. Projektligji për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskrimin-
imi (*) - leximi II
3. Propozim-ligj për mbështetjen financiare për zvogëlimin e 
pasojave të shkaktuara nga Kovid 19 mbi prodhimin, blerjen 
e rrushit dhe industrisë së verës
4. Propozim-vendim për mbajtjen e seancës dëgjimore 
mbikëqyrëse me temë: “Përcaktimi i arsyeve dhe ekzekutimi 
i ligjeve në procedurën për sjelljen në falimentim të Euro-
standard Bank AD Shkup”
5. Përcaktimi i pozicionit kombëtar për integrimin e Maqe-
donisë në BE, në krahasim me pozicionet e Sofjes zyrtare 
bazuar në Memorandumin Shpjegues të miratuar nga 
Republika e Bullgarisë, të cilat paraqesin kërcënim për 
bllokadën e integrimit evropian dhe shkeljen e të drejtës 
universale të vetëvendosjes
6. Projektligji për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Dhuna 
ndaj Gruas dhe Dhuna në Familje
7. Projektbuxheti i Republikës së Maqedonisë Veriore për 
vitin 2021
8. Propozimi për zgjedhjen e gjyqtarit të Gjykatës Kus-
htetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut

9. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 
mbrojtjen e popullatës nga sëmundjet infektive

10. Propozim-ligj për futjen në borxh të Republikës së Maqe-
donisë së Veriut me Bankën Ndërkombëtare për Rindërtim 
dhe Zhvillim - Banka Botërore në bazë të Marrëveshjes së 
Huasë për Financimin e Projektit për Menaxhim Emergjent 
të KOVID-19 në Maqedoninë e Veriut
11. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 
standardin e studentit
12. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 
për rimbursim të një pjese të tatimit mbi vlerën e shtuar të 
personave fizikë, procedurë e shkurtuar - leximi II
13. Propozimi për të transferuar punën e Kuvendit online për 
shkak të pandemisë Kovid-19
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8. Nëse dëshironi të merrni informacione 
për punën e Kuvendit, cilin burim të infor-
macioneve më së shumti e shfrytëzoni? 
(vetëm një përgjigje)

1. Televizion
2. Kanali kuvendor
3. Portale interneti për lajme
4. Gazetë ose magazinë
5. Radio
6. Në vend tjetër nga Interneti (sh. Face-
book, Twitter)
7. Miq, kushërinj, fqinj dhe ngjashëm
8. Nga ueb sajti i Kuvendit
9. Drejtpërdrejtë nga partitë politike
10. Diçka tjetër
11. Nuk dëshiroj të marr informacione për 
Kuvendin/Nuk më intereson (kapërceje të 
ardhshmen)
99. Nuk e di/pa përgjigje

7. Në dhjetor të vitit të kaluar, u diskutua 
për punën e Kuvendit online për shkak të 
pandemisë Kovid 19.

A e mbështesni ju punën online të 
Kuvendit?

1. Po
2. Jo
3. Vetëm për ata Kovid 19 pozitiv dhe në 
izolim

99. Nuk e di/pa përgjigje (Nuk lexohet)

9.  Cilat burime të tjera i shfrytëzoni për 
tu informuar për punën e Kuvendit (janë 
të mundura më tepër përgjigje)

1. Televizion
2. Kanali kuvendor
3. Portale interneti për lajme
4. Gazetë ose magazinë
5. Radio
6. Në vend tjetër nga Interneti (sh. Face-
book, Twitter)
7. Miq, kushërinj, fqinj dhe ngjashëm
8. Nga ueb sajti i Kuvendit
9. Drejtpërdrejtë nga partitë politike
10. Diçka tjetër
99. Nuk e di/pa përgjigje
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11. Çfarë përmbajtje konsideroni se du-
het të jenë më të përfaqësuara në kanalin 
Kuvendor (I anketuari ka mundësi për më 
tepër zgjedhje).

1. Përmbajtje edukative për procesin
ligjdhënës dhe punën e Kuvendit

2. Përmbajtje promovuese për mundësitë 
të cilat ju qëndrojnë në dispozicion qytet-
arëve për përfshirje në punën e Kuvendit 
dhe takime me deputetët

3. Debate politike për tema nga puna 
kuvendore

4. Shpjegime të ekspertëve të ligjeve të
miratuara dhe ndryshimeve ligjore

5. Vizita në terren të komisioneve kuven-
dore

6. Prezantim i aktiviteteve të grupeve të 
deputetëve

7. Aktivitete diplomatike dhe ngjarje të 
deputetëve

8. Tjetër ( i anketuari të theksojë nëse ka
propozim tjetër)

9.   Emisone kontaktive

99. Nuk e di/nuk ka përgjigje

10. Sa informacionet të cilat i merrni 
përmes medieve për punën e Kuvendit 
i keni të mjaftueshme për të qenë 
në vazhdë me ndryshimet më të 
rëndësishme ligjore?

1. Tërësisht i kam të mjaftueshme
2. Pjesërisht i kam të mjaftueshme
3. Pjesërisht nuk janë të mjaftueshme
4. Aspak nuk janë të mjaftueshme
99. Nuk e di/nuk ka përgjigje
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12. Çfarë lloji të përmbajtjeve konsidero-
ni se duhet të jenë të qasshme në ueb 
faqen e Kuvendit të RMV? (i anketuari ka 
mundësi për më tepër përgjigje)

1. Fjalime të deputetëve
2. Xhirime nga komisione
3. Debate publike
4. Mundësi për komunikim me deputetë
5. Mundësi për parashtrim të pyetjeve Deputetëve
6. Përmbajtje edukative për rolin dhe kompetencat e 
Kuvendit

7. Votimi i deputetëve për pika të caktuara

8. Procesverbalet nga komisionet dhe seancat plenare
9. Monitorimi i ligjit në të gjitha leximet / hapat e procesit 
legjislativ
10.Më shumë informacion në lidhje me aktivitetet dhe sa 
aktiv është deputeti juaj

11.Transmetim i drejtpërdrejtë nga seancat parlamentare

12.Transmetim i drejtpërdrejtë nga seancat parlamentare

99. Nuk di / pa përgjigje
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1. Pyetjet e deputetëve 
mundësojnë kontroll mbi punën e 
ministrave

1 2 3 4 9

2. Pyetjet e deputetëve 
mundësojnë kontroll mbi punën e 
ministrave

1 2 3 4 9

3. Pyetjet e deputetëve përdoren 
për reklamim të qeverisë dhe të 
institucioneve të tjera

1 2 3 4 9

4. Pyetjet e deputetëve përdoren 
për reklamim të qeverisë dhe të 
institucioneve të tjera

1 2 3 4 9

5. Pyetjet e deputetëve janë të 
dobishme për llogaridhënie para 
deputetëve nga Institucionet

1 2 3 4 9

6. Pyetjet e deputetëve përdoren 
për tu kritikuar qeveria dhe 
institucionet

1 2 3 4 9

13. Pyetjet e deputetëve janë mjet i deputetëve për tu informuar për punën e institucion-
eve të tjera dhe të vlerësojnë se si zbatohen politikat. Do t’ju lexoj disa deklarata të 
ndërlidhura me pyetjet e deputetëve. Ju lutem më thoni se në çfarë mase pajtoheni me 
ndonjë nga deklaratat.
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14.  Në çfarë masë Kuvendi ndikon mbi 
cilësinë e ligjeve në vendin tonë. ?

1. Ndikon shumë
2. Ndikon mesatarisht
3. Mesatarisht nuk ndikon
4. Aspak nuk ndikon
99. Nuk e di/pa përgjigje (Nuk lexohet)

17.Do t’ju lexoj disa funksione të Kuvendit. Ju lutem nga 1 në 10 (ku 1 do të thotë aspak 
nuk është i rëndësishëm, ndërsa 10 do të thotë shumë është i rëndësishëm) na thoni se në 
çfarë mase konsideroni se funksioni i lexuar është i rëndësishëm (të rrotohen funksionet/
qëndrimet)

1-besim më i ulët                           10-besim në i lartë
Nuk e din/refu-

zon të
Përgjigjet

1. Të sjellin 
numër sa më të 
madh të ligjeve 
dhe të ndryshi-
meve ligjore

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

2. Të sjellin ligje 
sa më cilësore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

3. Ta kontrollojë 
Qeverinë dhe 
ministritë

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

4. Të kujdeset se 
si zbatohen ligjet 
dhe politikat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

5. Të mundëso-
jë që publiku 
të marrë pjesë 
në përgatitje të 
ligjeve dhe të 
politikave

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

6. Të organizojë 
debate publike 
me ekspertë, 
shoqata civile për 
çështje aktuale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

7. Të mbikëqyr 
se si shpenzohet 
Buxheti (paratë 
publike)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

15. Sa shpesh ndryshojnë ligjet? 1. Shumë shpesh
2. Shpesh
3. Mjaft shpesh
4. Rrallë
5. Tepër rrallë
99. Nuk e di/pa përgjigje (Nuk lexohet)

16. Sa jeni i kënaqur nga cilësia e ligjeve 
të cilat miratohen në Kuvend?
(në çfarë masë ligjet i rregullojnë mar-
rëdhëniet në shoqërinë/sigurojnë drejtësi 
dhe barazi dhe/të nevojave të qytetarëve)

1. Shumë i kënaqur
2. Mesatarisht i kënaqur
3. Mesatarisht i pakënaqur
4. I pakënaqur
99. Nuk e di/pa përgjigje (Nuk lexohet)
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18.Do t’ju lexoj disa funksione të Kuvendit. Ju lutem nga 1 në 10 (ku 1 do të thotë aspak 
nuk i realizon, ndërsa 10 se plotësisht i realizon) na thoni se në çfarë mase konsideroni 
se Kuvendi i realizon funksionet vijuese (të rrotohen funksionet/qëndrimet)

1-besim më i ulët                           10-biggest trust
Nuk e din/refu-

zon të
Përgjigjet

1. Të miratojë 
numër sa më të 
madh të ligjeve 
dhe të ndryshi-
meve ligjore

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

2. Të miratojë ligje 
sa më cilësore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

3. Ta kontrollojë 
Qeverinë dhe 
ministritë

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

4. Të kujdeset se 
si zbatohen ligjet 
dhe politikat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

5. Të mundësojë 
që publiku të 
marrë pjesë në 
përgatitje të ligjeve 
dhe të politikave

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

6. Të organizojë 
debate publike me 
ekspertë, shoqata 
civile për çështje 
aktuale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

7. Të mbikëqyr 
se si shpenzohet 
Buxheti (paratë 
publike)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

19. Në çfarë masë konsideroni se Ku-
vendi është i hapur për pjesëmarrje të 
publikut në punën e tij?

(Nën nocionin të hapur nënkuptojmë se 
qytetarët mund të marrin informacione 
në çdo kohë për punën e Kuvendit dhe 
ekzistojnë mënyra për pjesëmarrje në 
punën e tij)

1. Plotësisht i hapur
2. Pjesërisht i hapur
3 Pjesërisht i mbyllur
4. Plotësisht i mbyllur

99. Nuk e di/pa përgjigje (Nuk lexohet)

20. Sipas jush, sa shpesh deputetët i 
përfshijnë vërejtjet e publikut dhe sho-
qërisë civile gjatë hartimit të ligjeve?

1. Gjithmonë
2. Shpesh (në shumicën e rasteve)
3. Nga ndonjëherë
4. Rrallë
5. Kurrë
99. Nuk e di/pa përgjigje (Nuk lexohet)
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22. A konsideroni se deputeti/tetja nga 
rajoni juaj (komuna, njësia zgjedhore) 
është i/e qasshëm për takime me qytet-
arët?

1. Po
2. Jo

99. Nuk e di/pa përgjigje

21. A e dini se cili është deputeti/tja nga 
njësia e juaj zgjedhore?

(Test pyetje me kartelë për anketuesit. 
Përgjigja krahasohet me kartelën e an-
ketuesit në të cilën janë shënuar emrat e 
deputetëve nga njësia përkatëse zgjed-
hore. VËREJTJE: Kartela NUK i tregohet të 
anketuarit!!)

1. Po (nëse është përgjigjur saktë dhe nëse 
ka njohur së paku një deputet)

2. Jo

99. Tjetër (e di se nuk ka deputet nga 
komuna ime)

23. Deputetët nga rajoni juaj i informojnë 
qytetarët për punën e vet përmes?

1. Takime në zyra të deputetëve
2. Takime me qytetarë në lokacione publike
3. Paraqitje publike
4. Medie
5. Rrjete sociale
6. Nuk i informojnë
99. Nuk e di/pa përgjigje

24. Në çfarë mënyrë konsideroni se depu-
tetët nga rajoni juaj duhet ti informojnë 
qytetarët për punën e tyre?

1. Takime në zyra të deputetëve
2. Takime me qytetarë në lokacione publike
3. Paraqitje publike
4. Medie
5. Rrjete sociale
6. Nuk i informojnë
99. Nuk e di/pa përgjigje
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25. Sipas jush a ka ndodhur vitin e kaluar 
që deputeti nga rajoni juaj të ngre inicia-
tivë në Kuvendin për problem me të cilin 
ballafaqohet komuna e juaj?

1. Po

2. Jo

99. Nuk e di/pa përgjigje (Nuk lexohet)

26. Sa konsideroni se deputetët e zgjed-
hur i përfaqësojnë interesat e qytetarëve?

1. Plotësisht i përfaqësojnë
2. Pjesërisht i përfaqësojnë
3. Aspak nuk i përfaqësojnë
99. Nuk e di/pa përgjigje (Nuk lexohet)

28. Atë informuar se si mundeni të merrni 
pjesë në punën e Kuvendit:

1. Po

2. Jo

27. Sa shpesh të deputetët i përfaqësojnë interesat vijuese?

Gjithmonë Ndonjëherë Kurrë Nuk e di

1. Interesat e qytetarëve 1 2 3 9

2. Interesat vetanake
Personale 1 2 3 9

3. Interesat e qytetarëve 
nga njësitë e tyre zgjed-
hore

1 2 3 9

4. Interesat e partisë së 
tyre Politike 1 2 3 9

5. Interesat e bashkësisë
etnike të cilës i takojnë 1 2 3 9

6. Biznes interesat 1 2 3 9

7. Interesat e shteteve të
Tjera 1 2 3 9
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29. Në çfarë mënyrë konsideroni se mund të merrni pjesë në punën e Kuvendit : +(OP-
SIONET I LEXOHEN TË ANKETUARIT) (mund të zgjedhen më tepër opsione)

1. Të ngrini iniciativë për miratim të ligjit ose ndryshime të ligjit?

2. Tu parashtroni pyetje deputetëve?

3. Të kërkoni takim me deputet?

4. Të merrni pjesë në seancën plenare të Kuvendit?

5. Të merrni pjesë në seancë të komisionit?

6. Të merrni informacion për dispozitat dhe aktet vijuese ligjore për të cilat do të 
debatojë

Kuvendi në periudhën e ardhshme?

7. Të ngrini iniciativë për shpallje të referendumit lokal?

8. Të ngrini iniciativë për shpallje të referendumit kombëtar?

99. Nuk e di (PËRGJIGJA NUK LEXOHET)

30. A jeni përpjekur deri tani të merrni 
pjesë në punën e Kuvendit?

1. Po

2. Jo

99. Nuk e di/pa përgjigje

31. Në çfarë masë pajtoheni/nuk 
pajtoheni me deklaratën vijuese:

- (onllajn) internet peticionet, të 
organizuara nga ana e Kunvedit,  janë 
mënyrë/mjet i mirë për përfshirje të 
qytetarëve në punën e Kuvendit?

1. Plotësisht pajtohem

2. Pjesërisht pajtohem

3. Pjesërisht nuk pajtohem

4. Plotësisht nuk pajtohem

99. Nuk e di/pa përgjigje

32. Në çfarë masë konsideroni se de-
putetët kanë dituri të mjaftueshme dhe 
gatishmëri për të sjellë vendime në emër 
të qytetarëve?

1. Të gjithë janë të përgatitur

2. Shumica janë të përgatitur

3. Shumica nuk janë të përgatitur

4. Aspak nuk janë të përgatitur

99. Nuk e di/pa përgjigje (Nuk lexohet)
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33. A pajtoheni me deklaratën:

- Deputetët nga shumica në pushtet i 
marrin parasysh argumentet e depu-
tetëve të opozitës gjatë miratimit të 
vendimeve në Kuvendin

1. Plotësisht i marrin parasysh

2. Kryesisht i marrin parasysh

3. Kryesisht nuk i marrin parasysh

4. Aspak nuk i marrin parasysh

99. Nuk e di/pa përgjigje

34. Sipas jush sa shpesh deputetët për-
dorin gjuhë në të cilën e nënçmojnë dhe 
degradojnë kundërshtarët e vet në bazë 
të përkatësisë së tyre politike, etnike, 
fetare?

1. Kurrë

2. Rrallë

3. Shpesh

4. Gjithmonë

99. Nuk e di/pa përgjigje (Nuk lexohet)

35. Sipas jush si sillen deputetët midis 
vete në Kuvendin?

1. Me armiqësi

2. Në mënyrë konkurruese

3. Me tolerancë

4. Bashkëpunojnë

99. Nuk e di/pa përgjigje (Nuk lexohet)

36. Sipas jush sa shpesh përdoren argu-
mente në debatin midis deputetëve në 
Kuvendin?

1. Gjithmonë

2. Shpesh (në numrin më të madh të 
rasteve)

3. Rrallë

4. Kurrë

99. Nuk e di/pa përgjigje (Nuk lexohet)

37. A konsideroni se shumica në parla-
mentin duhet të ketë më tepër shqisë 
dëgjimi për qëndrimet e opozitës?

1. Po

2. Jo

99. Nuk e di/pa përgjigje (Nuk lexohet)
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38. Do t’ju lexojmë disa deklarata. Në çfarë masë pajtoheni me ato?
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1. Deputetët janë tërësisht të varur nga vull-
neti i liderëve të partive politike 1 2 3 4 9

2. Koalicioni i udhëhequr nga VMRO-DPMNE 
kontribuon për punë më cilësore të Kuvendit 1 2 3 4 9

3. Koalicioni i udhëhequr nga LSDM kon-
tribuon për punë më cilësore të Kuvendit 1 2 3 4 9

4. Partia Bashkimi Demokratik për Integrim 
kontribuon për punë më cilësore të Kuvendit 1 2 3 4 9

5. Koalicioni Aleanca për Shqiptarë dhe 
Alternativa kontribuon për punë më cilësore 
të Kuvendit

1 2 3 4 9

6. Partia E Majta kontribuon për punë më 
cilësore të Kuvendit 1 2 3 4 9

7. Partia Demokratike Shqiptare kontribuon 
për punë më cilësore të Kuvendit 1 2 3 4 9

8. Krizat politike duhet të zgjidhen në Ku-
vendin, e jo përmes takimeve të liderëve 1 2 3 4 9

9. Shoqatat e qytetarëve duhet më tepër të 
marrin pjesë në punën e Kuvendit 1 2 3 4 9

10. Në këtë moment për vendin është më me 
rëndësi të realizohen reforma të shpejta në 
vend të diskutimeve më të gjata për reformat 
me pjesëmarrje të Qytetarëve

1 2 3 4 9

11. Kuvendi është i përgatitur ta zbatojë dhe 
ta normalizojë gjendjen politike 1 2 3 4 9
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39. Cilat reforma konsideroni se duhet të 
jenë prioritare për Kuvendin? – Në cilat 
segmente konsideroni se kuvendi duhet 
më shumë të reformohet?

(TË ZGJEDHEN DY PËRGJIGJE)

1. Në funksionin mbikëqyrës mbi punën e 
Qeverisë
2. Në funksionin përfaqësues
3. Në funksionin ligjvënës
4. Në funksionin mbikëqyrës ndaj trupave 
rregullatore
5. Në funksionin diplomatik
99. Nuk e di/pa përgjigje (Nuk lexohet)

40. A konsideroni se bojkoti është 
mënyrë e drejtë për shprehje të qëndri-
meve politike në punën e Kuvendit?

1. Po

2. Jo

99. Nuk e di/pa përgjigje (Nuk lexohet)

41. A konsideroni se zvarritja dhe stërzg-
jatja e debatit për të mos u sjell ndonjë 
ligj ose vendim është mënyrë e duhur për 
shprehje të qëndrimeve politike në punën 
e Kuvendit?

1. Po

2. Jo

99. Nuk e di/pa përgjigje (Nuk lexohet)

42. A mund të kontribuojë i mënyrë në 
të cilën zgjedhen deputetët ( modeli 
zgjedhor) të kontribuojë për përbërje më 
cilësore të Kuvendit?

1. Plotësisht pajtohem
2. Pjesërisht pajtohem
3. Pjesërisht nuk pajtohem
4. Plotësisht nuk pajtohem
99. Nuk e di/pa përgjigje

43. A mund të kontribuojë mënyra se si 
zgjedhen deputetët (modeli zgjedhor) për 
zvogëlim të varësisë së deputetëve nga 
liderët partiak?

1. Plotësisht pajtohem
2. Pjesërisht pajtohem
3. Pjesërisht nuk pajtohem
4. Plotësisht nuk pajtohem
99. Nuk e di/pa përgjigje

44. Nga grupet vijuese të qytetarëve 
interesat e kujt konsideroni se Kuvendi 
më mirë i përfaqëson: (I ANKERUARI TË 
ZGJEDH DY)

1. Persona me nevoja të posaçme
2. LGBT+ bashkësia
3. Romë
4. Prindërit e vetëm
5. Gra
6. Të moshuar
7. Të pa punësuar
8. Shfrytëzues të ndihmës sociale
9. Të rinj
10. Banorë të rajoneve rurale
99. Nuk e di/pa përgjigje
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46. Nëse po, për të cilat çështje konsid-
eroni se është me rëndësi të themelohen 
grupe të tilla?

1. Persona me nevoja të posaçme
2. LGBT bashkësia
3. Romë
4. Prindërit e vetëm
5. Gra
6. Të moshuar
7. Të pa punësuar
8. Shfrytëzues të ndihmës sociale
9. Të rinj
10. Mbrojtje e ambientit jetësor
11. Banorë të rajoneve rurale
12. Tjetër

45. A konsideroni se është me rëndësi që 
në Kuvend të themelohen më tepër grupe 
tematike (Për shembull si Klubi i grave 
deputete) në të cilat deputetë nga parti 
të ndryshme do të bashkohen rreth të 
njëjtave pyetje?

1. Po

2. Jo (E kapërcen pyetjen e 47-të)

99. Nuk e di/pa përgjigje

А
Qeveria ka
kontroll të
plotë mbi
Kuvendin

B C D E F G
Kuvendi ka
kontroll të
plotë mbi
Qeverinë

1-më dobët                                                                                                                                        5-më mirë

1 2 3 4 5

47. Për disa vende flitet se Qeveria ka fuqi më të madhe se sa Kuvendi dhe nuk përg-
jigjet para deputetëve, ndërsa për të tjera flitet se Qeveria nuk ka fuqi më të madhe nga 
Kuvendi dhe se ajo është objekt i kontrollit nga deputetët. Për grupin e parë thuhet se 
Qeveria ka kontroll mbi Kuvendin ndërsa për të dytën se Kuvend ka kontroll mbi Qever-
inë. Sa pajtoheni me deklaratën vijuese, për vendin tonë?

48. Vlerësoni punën e përbërjes së fundit të parlamentit në shkallën prej 1 deri 5 (ku 1 
është më dobët, ndërsa 5 është më mirë)
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49. A do të vaksinoheni nëse vaksinat do 
të ishin në dispozicion nesër?

1. Po

2. Jo

99. Nuk di / pa përgjigje

51. A po bën qeveria mjaftueshëm për të 
adresuar gjendjen e shëndetit, ekono-
misë dhe arsimit? 

1. Po

2. Jo

99. Nuk di/pa përgjigje

50. Nëse PO, cilën vaksinë preferoni? 1. Pfizer

2. Moderna

3. Sputnik

4. Sinopharm

5. AstraZeneca

99. Nuk d /pa përgjigje

Së fundmi, kemi disa pyetje në lidhje me krizën Kovid 19 në vendin tonë:
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Programi Zviceran për Mbështetje Parlamentare 

(PSP) do të mbështesë përpjekjet e Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë së Veriut, për pavarësi 

nëpërmjet ndërtimit të konsensusit, reformave 

strukturore dhe ndërtimin e kapaciteteve në 

zhvillimin institucional të Kuvendit, në rolet e tij 

ligjvënëse dhe mbikëqyrëse dhe në transparencën 

dhe llogaridhënien institucionale.  

PSP zbatohet nga Instituti Nacional Demokratik, 

Instituti për Demokraci “Societas Civilis” - Shkup 

dhe Qendra për Menaxhim me Ndryshme, për 

mbështetjen e planifikimit strategjik të Kuvendit, 

për reforma në menaxhimin me burimet 

njerëzore, për vlerësim të përmirësuar të ndikimit 

të rregullativës dhe proceset e prokurimit, 

për përkushtimin ndaj të dhënave të hapura 

dhe nëpërmjet matjes së opinionit publik dhe 

monitorimit të përpjekjeve për reforma, përfshirë 

edhe për angazhim më të madh të qytetarëve në 

proceset e krijimit të politikave. 

Link_

Ky publikim ёshtё nё dispozicion nё:
-
https://idscs.org.mk/mk/portfolio/veshtrim-i-kuvendit-

rezultatet-nga-studimi-ne-terren-mbi-perceptimet-e-

qytetareve-per-punen-e-kuvendit-te-republikes-se-

maqedonise-se-veriut-17-shkurt-10-mars-2021/

Informacion mbi 
IDSCS_

IDSCS është think tank - organizatë civile 

që hulumton zhvillimin e qeverisjes së mirë, 

shtetin e së drejtës dhe integrimin evropian të 

Maqedonisë. IDSCS ka për mision ndihmën e 

angazhimit qytetar në vendimmarrje dhe për 

të forcuar kulturën pjesëmarrëse politike. Duke 

zhvilluar vlerat liberale, IDSCS kontribuon në 

bashkëjetesën midis diversitetit

Informatat kontaktuese pёr IDSCS
-
Adresё:	Str.	Miroslav	Krlezha	No.52/1	/2,

1000	Shkup

Telefoni	/	Fax:	+389	2	3094760

E-Mail:	contact@idscs.org.mk

Informacion mbi 
projektin_
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