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Ligji për parandalimin e korrupsiont dhe konfliktit të intereseve 

 (Gazeta Zyrtare e RM-së 12/2019) 

 

IV. Ndjekja e ligjshmërisë së financimit të fushatave zgjedhore  
 

Neni 32 
(1) Në rast të ekzistimit të dyshimit për financim joligjor të fushatës zgjedhore, Komisioni 
Shtetëror me vetiniciativë ose me kundërshtim nga organizatori i fushatës zgjedhore ose 
vëzhguesit e akredituar, ngre procedurë për përcaktimin e gjendjes faktike.  
(2) Komisioni Shtetëror kundërshtimin nga paragrafi (1) i këtij neni e dorëzon te personi 
kundër të cilit është parashtruar, në afat prej 24 orësh nga pranimi i kundërshtimit.  
(3) Personi nga paragrafi (2) i këtij neni mund të prononcohet për konstatimet në 
kundërshtimin në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të tij.  
(4) Komisioni Shtetëror e ka për detyrë në mbledhje publike në afat jo më të gjatë se pesë 
ditë nga dita e pranimit të kundërshtimit t'i analizojë konstatimet dhe të veprojë për 
kundërshtimin.  
(5) Komisioni Shtetëror vendos për kundërshtimet në mbledhje publike dhe e ka për detyrë 
në afat prej 24 orësh nga dita e caktimit të mbledhjes publike, vendimin ta publikojë në faqen 
e vet të internetit. Në mbledhjen publike thirret dhe ka të drejtë të marrë pjesë parashtruesi i 
kundërshtimit, si dhe përfaqësuesi i autorizuar i organizatorit të fushatës kundër të cilit është 
parashtruar kundërshtimi.  
(6) Kundër vendimit nga paragrafi (5) të këtij neni lejohet padia te Gjykata Administrative në 
afat prej 24 orësh nga marrja e vendimit. Gjykata Administrative e ka për detyrë të miratojë 
vendim në afat prej 48 orësh nga pranimi i padisë.  
(7) Nëse përcaktohet se dyshimet nga paragrafi (1) i këtij neni janë të bazuara, Komisioni 
Shtetëror ka për detyrë të iniciojë procedurë për përcaktimin e përgjegjësisë para organeve 
kompetente në afat prej 15 ditësh nga vendimi i miratuar.  
(8) Organizatorët e fushatës zgjedhore kanë për detyrë te Komisioni Shtetëror t'i dorëzojnë 
raportet për financimin e fushatës zgjedhore në afatin e përcaktuar me Kodin zgjedhor.  
(9) Organizatorët e fushatave zgjedhore kanë për detyrë të dorëzojnë edhe të dhëna të tjera 
me kërkesë të Komisionit Shtetëror për shkak të zbatimit të kompetencës së tij për ndjekjen 
e ligjshmërisë së financimit të fushatave zgjedhore.  
(10) Komisioni Shtetëror, më së voni në afat prej tre muajsh nga dita e përfundimit të 
zgjedhjeve te Kuvendi i Republikës së Maqedonisë dorëzon në shqyrtim raport të veçantë 
për gjendjet e përcaktuara në financimin e fushatës zgjedhore. Raporti publikohet edhe në 
ueb faqen e Komisionit Shtetëror. 
 
 

Kontrolli për keqpërdorim të mjeteve buxhetore në periudhën pas shpalljes së 
zgjedhjeve 

Neni 33 
(1) Komisioni Shtetëror është kompetent ta ndjekë ligjshmërinë e shfrytëzimit, përkatësisht 
disponimit me mjetet buxhetore nga dita e shpalljes deri në përfundimin e zgjedhjeve.  
(2) Në rast të ekzistimit të dyshimit për shkelje të dispozitave nga Kodi Zgjedhor për ndalim 
të përdorimit të mjeteve buxhetore, përkatësisht veprime të ndaluara të institucioneve 
publike nga dita e shpalljes së zgjedhjeve, si dhe shkelje të dispozitave të këtij ligji që 
rregullojnë veprim të ndaluar nga çasti i miratimit të vendimit për shpallje të zgjedhjeve, 
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Komisioni Shtetëror me vetiniciativë ose pas kundërshtimit të parashtruar nga organizatori i 
fushatës zgjedhore, hap procedurë për konstatimin e gjendjes faktike.  
(3) Komisioni Shtetëror kundërshtimin nga paragrafi (1) i këtij neni e dorëzon te personi 
kundër të cilit është parashtruar në afat prej 24 orësh nga pranimi i kundërshtimit. Personi 
mund të deklarohet për konstatimet në kundërshtimin, në afat prej tri ditësh nga dita e 
pranimit të kundërshtimit.  
(4) Komisioni Shtetëror është i detyruar që në mbledhje publike në afat jo më gjatë se pesë 
ditë nga dita e pranimit të kundërshtimit t'i analizojë konstatimet dhe të veprojë për 
kundërshtimin.  
(5) Komisioni Shtetëror vendos për kundërshtimet në mbledhje publike dhe është i detyruar 
që në afat prej 24 orësh nga mbledhja e caktuar publike, vendimin ta publikojë në ueb faqen 
e vet. Në mbledhjen publike thirret dhe ka të drejtë të jetë i pranishëm parashtruesi i 
kundërshtimit, si dhe përfaqësuesi i autorizuar i institucionit publik kundër të cilit është 
parashtruar kundërshtimi.  
(6) Kundër vendimit nga paragrafi (5) i këtij neni lejohet padi në Gjykatën Administrative në 
afat prej 24 orësh nga marrja e vendimit. Gjykata Administrative është e detyruar që të 
miratojë vendim në afat prej 48 orësh nga pranimi i padisë.  
(7) Nëse konstatohet se dyshimet nga paragrafi (2) i këtij neni janë të bazuara, Komisioni 
Shtetëror është i detyruar që të iniciojë procedurë për përcaktimin e përgjegjësisë para 
organeve kompetente në afat prej 15 ditësh nga dita e miratimit të vendimit. 

 
Ndalimi për investime të reja dhe pagesa të jashtëzakonshme 

Neni 34 
Nga dita e miratimit të vendimit për shpalljen e zgjedhjeve deri në ditën e përfundimit të 
zgjedhjeve për President të Republikës së Maqedonisë, deputetë në Kuvendin e Republikës 
së Maqedonisë dhe zgjedhjen e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, si dhe nga dita e 
miratimit të vendimit për shpalljen e zgjedhjeve deri në ditën e përfundimit të zgjedhjeve për 
zgjedhjen e kryetarit të komunës ose të anëtarëve të këshillit respektivisht konstituimit të 
këshillit të komunave dhe të qytetit të Shkupit, nuk mund:  
- të fillojë ndërtimin me mjete nga buxheti ose nga fonde publike, ose me mjete të 
ndërmarrjeve publike ose personave tjerë juridikë që disponojnë kapital shtetëror për objekte 
të reja të infrastrukturës, si rrugë, ujësjellës, largpërçues, kanalizim dhe objekte tjera, ose të 
objekteve për veprimtari shoqërore- shkolla, çerdhe dhe objekte tjera, përveç nëse për këtë 
qëllim janë siguruar mjete paraprakisht nga buxheti, përkatësisht bëhet fjalë për realizimin e 
programit të miratuar në bazë të ligjit në vitin rrjedhës,  
- të kryhen pagesa të rrogave, pensioneve, ndihmës sociale ose të pagesave tjera dhe 
kompensimeve materiale nga mjetet buxhetore ose nga mjetet nga fondet publike që nuk 
janë pagesa të rregullta mujore, respektivisht të gjitha transferet njëvjeçare dhe pagesa ose 
transferimet të njëhershme nga mjetet buxhetore ose nga mjetet të fondeve publike, as të 
tjetërsojë kapital shtetëror, as të nënshkruajë marrëveshje kolektive,  
- të fillohet procedurë për punësimin e personave të rinj ose procedurë për ndërprerjen e 
marrëdhënies së punës në institucionet shtetërore dhe publike, kurse procedurat e filluara 
vihen në pezullim, përveç në raste të çështjeve urgjente dhe të paprolongueshme.     
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Ndalimi për shfrytëzimin e burimeve të kundërligjshme dhe anonime të financimit gjatë 

zgjedhjeve  

Neni 35 (1) 

Partia politike ose kandidati në zgjedhje nuk guxojnë të mbledhin dhe shfrytëzojnë mjete të 

kundërligjshme ose nga burime anonime.  

(2) Nëse paraqitet dyshim se partia politike ose kandidati në zgjedhje ka përdorur mjete në 

mënyrë të paligjshme ose nga burime anonime, Komisioni Shtetëror do të kërkojë nga 

organet kompetente të kryejnë kontroll të burimit të mjeteve dhe te ai të dorëzojnë raport të 

hollësishëm për shfrytëzimin e mjeteve.  

(3) Kontrollimi i hyrjes së mjeteve ose pagesa tjera përmes bankës, me kërkesë të 

Komisionit Shtetëror, nuk paraqet shkelje të sekretit bankar.  

(4) Nëse konstatohen se dyshimet nga paragrafi (2) të këtij neni janë të bazuara, Komisioni 

Shtetëror në afat prej shtatë ditëve nga dita e përcaktimit të dyshimit të bazuar, inicon 

procedurë për përcaktimin e përgjegjësisë para organeve kompetente. 

Përcaktimi i keqpërdorimit të financimit të partisë politike gjatë kohës së fushatës 
zgjedhore 

Neni 36 
(1) Kur ekzistojnë baza për dyshim se mjetet buxhetore, mjetet nga fondet publike ose 

ndërmarrjet publike dhe institucionet publike ose subjektet tjera juridike që disponojnë me 
kapital shtetëror, janë drejtpërdrejt ose tërthorazi, përmes punëve investuese ose në mënyra 
tjera, të shfrytëzuara për fushata zgjedhore ose në përgjithësi për financimin e zgjedhjeve 
dhe veprimtarive të tjera politike, Komisioni Shtetëror ndërmerr masa për konstatimin e 
dyshimeve të tilla.  
      (2) Nëse Komisioni Shtetëror konstaton se dyshimet nga paragrafi (1) të këtij neni janë të 
bazuara, për atë pa prolongim do t'i njoftojë organet kompetente dhe do të kërkojë nga ato 
të ndërmarrin aktivitete në suaza të kompetencave të tyre.  
      (3) Komisioni shtetëror më së voni në afat prej tre muajve nga dita e mbarimit të 
zgjedhjeve i dorëzon raport të veçantë Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për 
keqpërdorimet e konstatuara në financimin e fushatës zgjedhore. Raporti publikohet në 
mjetet për informim publik. 
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KODI ZGJEDHOR  

Kodi Zgjedhor („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 40/2006; 136/2008; 
148/2008; 155/2008; 163/2008; 44/2011; 51/2011; 142/2012; 31/2013; 34/2013; 14/2014; 
30/2014; 196/2015; 35/2016; 97/2016; 99/2016; 136/2016; 142/2016; 67/2017; 125/2017; 
35/2018; 99/2018; 140/2018; 208/2018 и 27/2019 dhe „Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut” nr. 98/2019 dhe 42/2020). Vendime të Gjykatës Kushtetuese: U. nr. 
87/2006 nga data 15 nëntor 2006, shpallur në „ Gazetën zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë“ nr. 127/2006; U. nr. 93/2014 me datë 11 shkurt 2015, shpallur në „Gazetën 
zyrtare të Republikës së Maqedonisë“ nr. 31/2015, U. nr. 35/2017 nga data 17 maј 2017, 
shpallur në „Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë“ nr. 57/2017 dhe U. nr. 82/2017 
nga data 10 korrik 2019, shpallur në „Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut“ nr. 146/2019. 
 

Neni 8-а 
(1) Nga dita e miratimit të vendimit për shpalljen e zgjedhjeve deri në përfundimin e 
zgjedhjes së Presidentit të Republikës së Maqedonisë, deputetëve në Kuvendin e 
Republikës së Maqedonisë dhe zgjedhjen e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë në 
pajtim me rezultatet e zgjedhjeve, si dhe nga dita e miratimit të vendimit për shpalljen e 
zgjedhjeve deri në përfundimin e zgjedhjeve për kryetar komune ose anëtarë të këshillit, 
respektivisht deri në konstituimin e këshillit komunal dhe qytetit të Shkupit nuk mund:  
-  E anuluar me Vendimin e Gjykatës Kushtetuese U.nr. 35/2017 me datë 17.05.2017  
- të disponohet me mjete buxhetore të Republikës së Maqedonisë, mjete të buxheteve të 
komunave dhe qytetit të Shkupit, të fondeve publike dhe mjete të ndërmarrjeve dhe 
institucioneve publike ose personave juridikë që disponojnë me kapital shtetëror,  
- të fillojë ndërtimi me mjete nga buxheti ose nga fonde publike ose mjete të ndërmarrjeve 
publike dhe personave tjerë juridikë që disponojnë me kapital shtetëror të objekteve të reja 
të infrastrukturës si rrugë, ujësjellës, largpërçues, kanalizim, terrene sportive dhe objekte 
tjera; ose objekte për veprimtari shoqërore, shkolla, çerdhe dhe objekte tjera, përveç nëse 
për këtë qëllim paraprakisht janë siguruar mjete nga buxheti, respektivisht bëhet fjalë për 
realizimin e programit të miratuar në bazë të ligjit në vitin vijues dhe të kryhen pagesa të 
rrogave, pensioneve, ndihmës sociale ose pagesa tjera dhe kompensime materiale nga 
mjete buxhetore ose nga mjete të fondeve publike që nuk janë mjete pagesore të rregullta 
mujore, respektivisht të gjitha transferet njëvjeçare dhe pagesa të transfereve të njëhershme 
nga mjete buxhetore ose nga mjete të fondeve publike, as të tjetërsohet kapitali shtetëror 
ose të nënshkruhen marrëveshje kolektive.  
- të fillojë procedura e punësimit të personave të rinj ose procedurë e ndërprerjes së punës 
në institucione publike dhe shtetërore, ndërsa procedurat e filluara ndërpriten përkohësisht, 
përveç rasteve urgjente dhe që nuk mund të prolongohen 
 
(2) Në periudhë prej 20 ditësh para fillimit të fushatës zgjedhore deri në përfundimin e 
zgjedhjes së Presidentit të Republikës së Maqedonisë, deputetëve në Kuvendin e 
Republikës së Maqedonisë dhe zgjedhjen e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë në 
pajtim me rezultatet e zgjedhjeve, si dhe nga dita e miratimit të vendimit për shpalljen e 
zgjedhjeve deri në përfundimin e zgjedhjeve për kryetar komune ose anëtarë të këshillit, 
respektivisht deri në konstituimin e këshillit komunal dhe qytetit të Shkupit nuk mund:  
-  E anuluar me Vendimin e Gjykatës Kushtetuese U.nr. 35/2017 me datë 17.05.2017 
- të paguhen subvencionet që nuk janë pagesa të rregullta mujore dhe -të mbahen ngjarje 
publike me rastin e fillimit të ndërtimit ose lëshimit në përdorim të objekteve me mjete nga 
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Buxheti ose fonde publike, ose me mjetet e ndërmarrjeve publike ose personave tjerë 
juridikë që disponojnë me kapital shtetëror, në infrastrukturë si rrugë, ujësjellës, largpërçues, 
kanalizim, terrene sportive ose objekte për veprimtari shoqërore, çerdhe si dhe objekte të 
tjera. Me ndalim të mbajtjes së ngjarjeve publike nuk nënkuptohet, veçanërisht: dhënia e 
deklaratës publike e bartësit të funksionit publik ose kandidatit për bartës të funksionit publik 
në miting, intervistë në medie, debat në medie ose përgjigje të pyetjes së gazetarëve.  
- Nga dita e miratimit të vendimit për shpalljen e zgjedhjeve deri në përfundimin e zgjedhjes 
së Presidentit të Republikës së Maqedonisë, deputetëve në Kuvendin e Republikës së 
Maqedonisë dhe zgjedhjen e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë në pajtim me 
rezultatet e zgjedhjeve, si dhe nga dita e miratimit të vendimit për shpalljen e zgjedhjeve deri 
në përfundimin e zgjedhjeve për kryetar komune ose anëtarë të këshillit, respektivisht deri 
në konstituimin e këshillit komunal dhe qytetit të Shkupit, Ministria e Financave është e 
obliguar që tërë pagesat buxhetore, përveç rrogave të rregullta, pensionet dhe shpenzimet 
komunale, t'i publikojë në faqen e internetit në bazë të veçantë të shpenzimeve buxhetore 
në periudhën zgjedhore. 
(3) Ministria e Financave, dy javë pas shpalljes së zgjedhjeve parashtron raport 
parazgjedhor financiar në të cilin do të përfshihet pasqyrimi i të gjitha të hyrave dhe 
shpenzimeve të planifikuara dhe të realizuara nga Buxheti sipas zërave, në periudhën prej 
fillimit të vitit fiskal deri në ditën e parashtrimit të raportit që publikohet në ueb faqen e 
Ministrisë së Financave 

 
Neni 8-b 

Për nevojat e fushatës zgjedhore, është  ndaluar shfrytëzimi i hapësirave të zyrave, pajisjeve 

të zyrave dhe makinave zyrtaretë organeve shtetërore, përveç personat për të cilët kanë të 

bëjnë rregulloret e veçanta për mbrojtjen e personalitetit. 

Është i ndaluar tentimi dhe kryerja e presionit dhe frikësimi i votuesve ose anëtarëve të 
familjes së tyre ose persona të afërt të tyre.  

74-а 
(1) Në rast të dorëzimit të ankesës për shkelje të dispozitave për financimin e fushatës 

zgjedhore nga ky kod,Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsiont është i 

obliguar ti rishikojë pretendimet dhe të vendosë për ankesën e dorëzur në afat prej 5 

ditësh pas dorëzimit të ankesës.  

(2) Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsonit ankesën nga paragrafi (1) të këtij 

neni e dorëzon deri te personi kundër të cilët është parashtruar, në afat prej 24 orësh 

nga pranimi i ankesës. 

(3) Kundër vendimit të Komisonit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit nga paragrafi (1) 

i këtij neni, është e lejuar padi deri te Gjykata Kushtetuese në afat prej 24 orësh nga 

pranimi i ankesës.  

(4) Gjykata Kushtetuese është e obliguar të sjell vendim në afat prej 48 orësh pas pranimit 

të padisë. 
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78-а 
(1) Lejohet reklamimi politik në afishe dhe bilborde. 

(2) Numri maksimal i afisheve dhe bilbordeve nga paragrafi (1) i këtij neni që mund të 

përdoren për reklamim politik është 50% e numrit të përgjithshëm në territorin e një 

komune të caktuar, qytetit të Shkupit, përkatësisht në territorin ku operon një person i 

caktuar juridik.  

(3) Komunat në Republikën e Maqedonisë, Qyteti i Shkupit dhe personat juridikë që 

administrojnë afishet dhe bilbordet janë të detyruar të shpallin publikisht vendndodhjet 

dhe çmimet e qirasë së afisheve dhe bilbordeve brenda 5 ditëve nga dita e shpalljes së 

zgjedhjeve. Çmimi nuk duhet të ndryshojë gjatë procesit zgjedhor dhe nuk duhet të jetë 

më i lartë se çmimi mesatar i qirasë së llogaritur në pesë ciklet e fundit zgjedhore. 

(4) (4) Partitë politike kanë të drejtë të marrin me qira reklamat politike afishe dhe bilborde 

në mënyrë transparente dhe jodiskriminuese në përputhje me kriteret e mëposhtme: 

 40% të numrit të përgjithshëm janë në dispozicion të dy partive më të mëdha 

politike nga pozicioni që fitoi më shumë vota në zgjedhjet e fundit për deputetë në 

Kuvendin e Republikës së Maqedonisë; 

 40% të numrit të përgjithshëm janë në dispozicion për dy partitë më të mëdha 

politike në opozitë që fituan më shumë vota në zgjedhjet e fundit për deputetë në 

Kuvendin e Republikës së Maqedonisë; 

 10% të numrit të përgjithshëm janë në dispozicion të partive parlamentare që nuk 

kanë grupe parlamentare në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe 

 10% e numrit të përgjithshëm janë në dispozicion të partive joparlamentare dhe 

kandidatëve të pavarur në Republikën e Maqedonisë.  

(5) Komunat në Republikën e Maqedonisë, Qytetin e Shkupit dhe personat juridikë që 

administrojnë afishet dhe bilbordet janë të detyruar të shpërndajnë me short vendet e 

ofruara për reklamim politik në përputhje me kriteret nga paragrafi (4) i këtij neni. 

(6) Shorti nga paragrafi (5) i këtij neni do të kryhet nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor i 

Republikës së Maqedonisë. 

(7) Nëse një parti politike, koalicion ose kandidat i pavarur nuk e përdor përqindjen e 

përgjithshme për marrjen me qira të afisheve dhe bilbordeve ose vendeve të nxjerrura, 

partitë e tjera politike dhe kandidatët e pavarur kanë të drejtë t'i marrin me qira ato.  

(8) Personat juridikë që administrojnë afishe dhe bilborde janë të detyruar të paraqesin një 

raport mbi vendet e dhëna për secilin pjesëmarrës në fushatën zgjedhore, mjetet e 

kërkuara nga secili pjesëmarrës si dhe mjetet e paguara.  

(9) Raporti nga paragrafi (8) i këtij neni dorëzohet jo më vonë se 15 ditë nga dita e 

përfundimit të fushatës zgjedhore.  

(10) Raporti nga paragrafi (8) i këtij neni i paraqitet Komisionit Shtetëror Zgjedhor, Enti 

Shtetëror për Revizion, Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, të cilët janë të 

detyruar ta publikojnë atë në faqet e tyre të internetit. 

(11) Raporti nga paragrafi (8) i këtij neni dorëzohet në formularin e përcaktuar nga Ministri i 

Financave.   
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Член 83 
 (1) Fushata zgjedhore nuk guxon të financohet nga:  

 -  mjetet e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë, përveç nëse me këtë ligj është 

ndryshe e përcaktuar,  

 -   mjetet nga ndërmarrjet publike dhe institucionet publike,  

 -   mjetet nga shoqatat e qytetarëve, bashkësitë fetare, grupet religjioze dhe 

fondacionet,  

 - mjetet nga ndërmarrja me kapital të përzier ku dominues është kapitali i huaj  

 - mjetet nga burimet e pa identifikuara.  

(2) Fushata zgjedhore mund të financohet nga: 

- Mjete nga llogaria e rregullt e partive politike,1 

- anëtarësia në partinë politike, 

- donacione të partive politike, 

- personat fizikë në vlerë prej 3 000 euro në kundërvlerë me denarë, dhe, 

- personat juridikë në vlerë prej 30 000 euro në kundërvlerë në denarë, 

- kredite të partisë politike të destinuara për fushatën zgjedhore 

  

(3) Fushata zgjedhore mund të financohet nga donacionet nga personat fizik dhe juridik 
në mjete parash, të mirave dhe shërbimeve vlera e të cilës nuk guxon ta tejkalon shumën e 
konfirmuar me paragrafin (2) alinetë 2 dhe 3 të këtij neni.. 
(4) Nëse lartësia e donacionit është më e lartë se shuma e konfirmuar në paragrafin (2) 
alinetë 2 dhe 3 të këtij neni, organizuesi i fushatës zgjedhore është i obliguar në afat prej 
pesë ditëve nga dita e marrjes së donacionit, dallimi në mes vlerës së lejuar dhe të 
deponuar ta transferon në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë. 
(5) Nëse nuk mund të konfirmohet prejardhja e donacionit, organizuesi i fushatës 
zgjedhore është i obliguar në afat prej pesë ditëve nga dita e marrjes së donacionit të vlerës 
së deponuar që ta transferon në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë. 
 

Neni 83–а 
(1) Si donacion nga neni 83 i këtij Kodi, konsiderohet edhe:  

 dhënia e shërbimeve falë të organizuesit të fushatës zgjedhore,  

 dhënia e shërbimeve të organizuesit të fushatës zgjedhore për të cilin paguan person 
i tretë dhe  

 shitja e mallrave ose dhënia e shërbimeve të organizuesit të fushatës zgjedhore për 
çmime të ulëta nga tregjet. 

(2) Shitësi i mallit, përkatësisht ofruesi i shërbimit është i obliguar që ta lajmëron 
organizuesin e fushatës zgjedhore për çmimin e tregut të mallit të shitur, 

                                                           
1 Në përputhje me nenin 57 të Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Kodit Zgjedhor (Gazeta Zyrtare e 

RMV 40/2020), fushata zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme për deputetë në Kuvendin e 

Republikës së Maqedonisë që do të mbahen në vitin 2020 nuk do të financohet nga mjetet e rregullta 

të llogarisë së partisë politike.  
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përkatësisht shërbimit të përfunduar dhe për atë i jep faturë.  
(3) Dallimi në mes vlerës tregtare dhe vlerës së faturuar konsiderohet për donacion.. 
(4) Ndërmarrjet publike janë të obliguara të ofrojnë çmime të barabarta për shërbimet e 

tyre për të gjithë pjesëmarrësit e fushatës nëpërmjet çmimeve zyrtare. 
 

Neni 84-b 
(1)  Organizuesi i fushatës zgjedhore është i obliguar që në afat prej 20 ditësh nga dita e 

fillimit të heshtjes parazgjedhore për rrethin e pare dhe rrethin e dytë të votimit nëse 
mbahen, të dorëzon raport financiar për të ardhurat dhe të dalat e xhiro-llogarisë për 
fushatën zgjedhore nga dita e hapjes së saj deri në përfundim të rrethit të parë zgjedhor. 

(2) Organizuesi i fushatës zgjedhore është i obliguar që ditën e 11-të nga dita e fushatës 
zgjedhore të dorëzon raport financiar me formular për donacionet e pranuara në 
llogarinë bankare nga neni 71, paragrafi (1) për financimin e fushatës zgjedhore. 

(3) Pjesëmarrësi në fushatën zgjedhore detyrohet një ditë para mbajtjes së rrethit të dytë të 
41 votimit të parashtrojë raport financiar për të hyrat dhe shpenzimet në llogarinë e 
transaksionit për fushatën zgjedhore për rrethin e dytë të votimit.” 

(4) Pjesëmarrësi në fushatën zgjedhore detyrohet një ditë para mbajtjes së rrethit të dytë të 
votimit të parashtrojë raport financiar për donacionet e pranuara në llogarinë e 
transaksionit nga neni 71, paragrafi (1) për financimin e fushatës zgjedhore.”  

(5) Raportet nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, parashtrohen në formular të nënshkruar 
nga Ministri për Financa në të cilin janë përmbajtur të dhënat për emrin, përkatësisht 
emrin e donatorit, llojin dhe vlerën e donacioneve, datën e marrjes së donacioneve dhe 
të dalat për çdo donacion dhe të ardhurat dhe të dalat gjatë kohës së fushatës zgjedhore 
si dhe të dhëna për donacione të pranuara nga persona të tretë.  

(6) Pjesa përmbajtëse e formularit nga paragrafi (4) i këtij neni është Udhëzimi për mënyrën 
e plotësimit të formularit të raportit.  

(7) Raportet parashtrohen deri te Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, Enti Shtetëror për 
Revizion dhe deri te Komisioni shtetëror për ndalim të korrupsionit, që janë të obliguar t’i 
shpallin në ueb-faqet e tyre.   

(8) Raportet të cilat partitë politike i dorëzojnë në pajtim me paragrafin (6) janë të detyruar të 
shpallin në faqet e tyre në internet. 

(9) Raportet financiare të pjesëmarrësit në fushatën zgjedhore janë të obliguar të përgatiten 
bazuar në dispozitat e Ligjit për kontabilitet për organizata jofitimprurëse 
 

Neni 85 
(1) Organizuesi i fushatës zgjedhore është i obliguar që menjëherë ose më së voni në afat 

prej 30 ditësh nga dita e mbylljes së llogarisë bankare nga neni 71 paragrafet (10) dhe 
(11) të dërgon raport të përgjithshëm financiar për fushatën zgjedhore “raport financiar 
me specifikacion për shpenzimet për të hyrat dhe të dalat në fushatën zgjedhore (në 
tekstin e mëtutjeshëm: raport financiar për fushatën zgjedhore).“ 

(2) Raporti financiar për fushatën zgjedhore dërgohet në formularin nga neni 84-b paragrafi 
(3) 4 nga ky kod. 

(3) Raporti financiar dërgohet te Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, Enti Shtetëror për 
Revizion, Komisioni shtetëror për për ndalimin e korrupsionit dhe Kuvendi i Republikës 
së Maqedonisë, ndërsa për zgjedhjet lokale edhe deri te Këshilli i komunës dhe te 
Këshilli i Qytetit të Shkupit.  

(4) Raporti financiar nga paragrafi (3) i këtij neni, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, Enti 
Shtetëror për Revizion dhe Komisioni shtetëror për ndalimin e korrupsionit publik i 
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paraqesin në ueb-faqet e tyre.  
(5) Organizuesi i fushatës zgjedhore të grupit të zgjedhësve, tepricën e mjeteve të 

grumbulluara do t'i dhurojë për qëllime bamirëse.. 
(6) Enti Shtetëror për Revizion në afat prej 60 ditësh nga dita e dorëzimit të raportit nga 

paragrafi (1) i këtij neni është i obliguar të realizon revizion. Revizioni realizohet nga dita 
e hapjes së llogarisë të transaksionit për fushatën zgjedhore deri në përfundim të 
transaksioneve të asaj llogarie. 

(7) Enti Shtetëror i Revizionit nëse konfirmon parregullsi në raportin financiar të organizuesit 
të fushatës zgjedhore, që janë zgjedhore në kundërshtim me dispozitat e këtij kodi, 
dërgon kërkesë për fillimin e procedurës për kundërvajtje ose paraqitje deri te prokurori 
publik kompetent në afat prej 30 ditëve nga dita e vërtetimit të parregullsive.  

(8) Enti Shtetëror për Revizion ka të drejtë gjatë zbatimit të revizionit të raportit financiar të 
pjesëmarrësit në fushatën zgjedhore të kërkojë sqarime shtesë dhe të dhëna me qëllim 
vërtetimin e tërësishëm të parregullsive eventuale të të njejtit. 

(9) Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, Enti Shtetëror për Revizion dhe Komisioni shtetëror 
për ndalim të korrupsionit kontraktojnë Memorandum për bashkëpunim në lidhje me 
realizimin e dispozitave për financim të fushatës zgjedhore për këmbim të informatave 
për parregullsi të konfirmuara në lidhje me raportet e dorëzuara financiare dhe masat e 
ndërmarra nga ana e tyre ndaj subjektit që është mjet i mbikëqyrjes.  

 
Neni 85–а 

(1) Radiodifuzerët dhe mediat e shkruara në Republikën e Maqedonisë janë të detyruar të 
dorëzojnë raport për hapësirën reklamuese të shfrytëzuar prej secilit organizator të 
fushatës zgjedhore dhe mjetet 42 të cilat janë arkëtuar ose kërkohen në bazë të saj  

(2) Raporti nga paragrafi (1) i këtij neni dorëzohet më së voni 15 ditë pas ditës së mbarimit 
të fushatës zgjedhore..  

(3) Raporti nga paragrafi (1) i këtij neni i dorëzohet Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Entit 
Shtetëror për Revizion dhe Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, të cilët 
janë të detyruar ta publikojnë në internet faqet e tyre.  

(4) Raporti nga paragrafi (1) i këtij neni dorëzohet në formular të përcaktuar nga ministri i 
Financave  
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Ligji për financimin e partive politike 

(„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 76/2004; 86/2008; 161/2008; 96/2009; 

148/2011; 142/2012; 23/2013 dhe 140/2018). Vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Republikës 

së Maqedonisë U. nr. 174/2005 nga 08.03.2006 e shpallur në “”година објавена во „ 

Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“ бр. 36/2006. 

Neni 8 
Burimet publike për financimin e partive politike janë mjete financiare të parapara me Buxhetin e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut. 
 

Neni 10 
Mjetet për financimin e partive politike, në shumë prej 30% që sigurohen nga Buxheti i 
Republikës së Maqedonisë u shpërndahen në mënyrë të barabartë partive politike, 
përkatësisht të gjitha partive politike të cilat kanë fituar së paku 1% nga votat e qytetyrëve të 
dalë në zgjedhjet e fundit për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, në nivel 
të tërë Republikës, përkatësisht në zgjedhjet e fundit lokale në njësinë e vetadministrimit 
lokal. 
Mjetet për financimin e partive politike, në shumë prej 70% që sigurohen nga Buxheti i 
Republikës së Maqedonisë u shpërndahen partive politike kandidatët e të cilëve janë 
zgjedhur për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, në përpjestim me numrin 
e deputetëve të tyre, përkatësisht të partive politike kandidatët e të cilave janë zgjedhur për 
prefektë dhe këshilltarë në komunat e Republikës së Maqedonisë, në përpjestim me numrin 
e këshilltarëve të tyre. 
Mjetet nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni u shpërndahen partive politike me vendim të 
mnistrit të drejtësisë. 
Komisioni Shtetëror Zgjedhor deri te Ministria e Drejtësisë dorëzon listë të partive politike të 
cilat kanë fituar së paku 1% nga votat e qytetyrëve të dalë në zgjedhjet e fundit për deputetë 
në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, në nivel të tërë Republikës, përkatësisht në 
zgjedhjet e fundit lokale në njësinë e vetadministrimit local dhe në qytetin e Shkupit, në nivel 
komunash, respektivisht në qytetin e Shkupit. Komisioni Shtetëror Zgjedhor dorëzon listë 
deri te Mnistria e Drejtësisë të çdo partie politike për numrin e deputetëve të zgjedhur në 
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në nivel të tërë Republikës dhe për numrin e 
këshilltarëve të zgjedhur në zgjedhjet e fundit lokale në nivel të tërë Republikës. 
. 
 

Neni 10-а 
Përskaj mjeteve nga neni 9 nga ky ligj në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë sigurohen 
edhe mjete prej 280.000 eurosh në kundërvlerë të denarit për financimin vjetor të qendrave 
analitike-hulumtuese të partive politike bazuar në ligjin si pjesë e organizimit të brendshëm 
të partisë politike. 
Mjetet nga paragrafi 1 i këtij neni planifikohen në buxhetin e Ministrisë së Drejtësisë për ço 
vit fiskal. 
Shpërndarja e mjeteve nga paragrafi 1 i këtij neni do të kryhet në përputhje me ligjin. 
 

Neni 13 
Burimet private të financimit të partive politike janë:  

- taksa e anëtarësisë; 
- donacione, dhurata, kontribute, dotacione, sponsorime (në tekstin e mëtejmë: 

donacione), 
- legate, 
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- shitja e materialit promovues dhe propagandues, dhe 
- të hyrat vetjake në pajtim me këtë ligj. 

 
Neni 16 

Shuma e përgjithshme e donacionit të caktuar nuk guxon ta tejkalojë shumën prej 60 
rrogash mesatare nga personat juridikë dhe 30 rrogash mesatare prej personave fizikë në 
Republikë, të paguara muajin e kaluar dhe të shpallura nga Enti Republikan për Statistikë. 
Kjo shumë nuk guxon të jetë e kumuluar më shumë se një herë në vit. Nëse lartësia e 
donacionit është më e madhe se shuma e vërtetuar në paragrafin 1 të këtij neni, partia 
politike nuk guxon ta shfrytëzojë dhe është e obliguar që menjëherë dhe në afat prej 15 
ditësh nga dita e fitimit të donaconit, dallimin në mes vlerës së lejuar dhe të donuar ta kthejë 
te donatori.Nëse nuk mundet të vërtetohet prejardhja e donacionit, partia politike është e 
obliguar që menjëherë, dhe në afat prej 15 ditësh nga dita e fitimit të donaconit, vlerën e 
donuar ta transferojë në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë.32 
 

Neni 17 
Partitë politike mbajnë regjistër të donacioneve. 
Regjistri i paragrafit 1 i këtij neni i përmban të dhënat vijuese: 
 
- emrin, gjegjësisht firmën e çdo donatori veç e veç 
- llojin dhe vlerën e donacionit, dhe 
- datën e marrjes së donacionit. 
 
Regjistri nga paragrafi 1 i këtij neni përmban të dhëna edhe për donacionet e paguara të 
subjekteve të cilat direkt ose indirekt janë të lidhura me partinë politike janë nën kontrollë të 
saj. 
Regjistri i donacionit mbahet në formularë të  përcaktuar me rregullore nga ana e ministrit 
të Financave. Me rregulloren përcaktohet forma, përmbajtja dhe mënyra e mbajtjes së 
regjistrit të donacioneve. Rregullorja miratohet në afat prej gjashtë muajsh nga hyrja në 
fuqi e këtij ligji. 
Partitë politike janë të detyruara publikisht ta shpallin regjistrin e donacioneve në faqet e tyre 
të internetit në çdo gjashtë muaj, në afat prej 15 ditësh nga dita e kalimit të afatit prej gjashtë 
muajsh ose në mënyrë tjetër të përshtatshme ta bëjnë publike deri te opinioni publik. 

 
Neni 25 

Partia politike pregatit raport për donacionet e marra  
Raporti për donacionet e marra i përmban të dhënat nga regjistri i donacioneve  
Partia politike raportin nga paragrafi 2 i këtij neni e dorëzon më së voni deri më 31 mars për 
vitin paraprak sëbashku me raportin financiar nga neni 27nga ky ligj deri te Enti Shtetëror 
për Revizion. 
Partia politike raportin nga paragrafi 2 të këtij neni e dorëzon më së voni deri më 31 mars 
për vitin paraprak deri te Drejtoria për të hyra publike. 
Enti Shtetëror për Revizion dhe Drejtoria për të hyra publike janë të obliguara raportet e 
fituara ti publikojnë në faqet e tyre të internetit. 
 

Neni 27-а 
Raportin vjetor financiar, partia politike është e obliguar që publikisht ta shpallë në faqen e 
partisë politike, më së voni deri me 30 prill në të njejtin vit për vitin paraprak. 
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Urdhëresë 
Me fuqi ligjore për pyetje të lidhura me procesin zgjedhor 
(Gazeta Zyrtare e RMV numër 72/20 me datë 21.03.2020) 

 
Neni 1 

Me këtë urdhëresë rregullohen çështje të lidhura me procesin zgjedhor, ndryshohet dhe 
plotësohet Kodi Zgjedhor („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 40/06, 136/08, 
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 
35/16, 97/16 и 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 208/18, 27/19 dhe „ 
Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 98/19 и 42/20) dhe vërtetohet 
çështja për zbatimin e dispozitave nga ligjet të cilat kanë të bëjnë me procesin zgjedhor.  

 
Neni 2 

Mandati i anëtarëve të Komisionit Shtetëror Zgjedhor vazhdohet dhe do të zgjasë 6 muaj 
nga dita e mbajtjes së zgjedhjeve për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut.  

Neni 3 
Me ditën e hyrjes në fuqi të kësaj urdhërese ndërpriten të gjitha veprimtaritë për zbatimin 

e zgjedhjevepër deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilat janë 
përcaktuar për 12 prill 2020. 
 

Neni 4 
Komisioni Shtetëror Zgjedhor obligohet ta sigurojë dhe ta ruajë dokumentacionin 

ekzistues zgjedhor deri në vazhdimin e zbatimit të veprimtarive zgjedhore dhe zgjedhjeve. 
 

Neni 5 
Zbatimi i të veprimtarive zgjedhore do të vazhdojë nga dita e ndërprerjes së gjendjes së 

jashtëzakonshme. 
Të gjitha të veprimtaritë zgjedhore të cilat janë ndërmarrë në pajtim me dispozitat e Kodit 
Zgjedhor deri në ditën e hyrjes në fuqi të kësaj urdhërese konsiderohen të vlefshme. 
  

Neni 6 
Komisioni Shtetëror Zgjedhor obligohet në afat prej një dite nga dita e ndërprerjes së 

gjendjes së jashtëzakonshme ta publikojë në faqen e saj të internetit listën e afateve të 
rishikuarapër vazhdimin e veprimtarive zgjedhore. 
 

Neni 7 
Nga dita e hyrjes në fuqi të kësaj të kësaj urdhërese e deri në ditën e ndërprerjes së 

gjendjes së jashtëzakonshme nuk zbatohen nenet 8-a, 75-g, 75-d dhe 84-a nga Kodi 
Zgjedhor. 

Nga dita e hyrjes në fuqi të kësaj urdhërese e deri në ditën e ndërprerjes së gjendjes së 
jashtëzakonshme nuk ndërmirren kurrëfarë veprimesh në bazë të Kodit Zgjedhor. 
 

Neni 8 
Nga dita e hyrjes në fuqi të kësaj të kësaj urdhërese e deri në ditën e ndërprerjes së 

gjendjes së jashtëzakonshme nuk zbatohen nenet 34 nga Ligji për Parandalimin e 
Korrupsonit dhe konfliktit të intereseve („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 
12/2019). 
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Neni 9 

Kjo urdhëresë hyn në fuqi me ditën e shpalljes së saj në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut”. 
  

Urdhëresë me fuqi ligjore për plotësimin e dispozitës me fuqi ligjore për çështje të 
lidhura me procesin zgjedhor 

(Gazeta Zyrtare e RMV numër 154/20 me datë 10.06.2020) 
 
 

Neni 1 
Në Urdhëresën me fuqi ligjore për çështje të lidhura me procesin zgjedhor („Gazeta Zyrtare 
e Republikës së Maqedonisë së Veriut “ nr.72/20), në nenin 3, pas fjalës „viti”, shtohen fjalët 
„ përveç për ato veprimtari për të cilat me këtë urdhëresë me fuqi ligjore nuk është ndryshe e 
rregulluar”. 
 

Neni 2 
Pas nenit 8 shtohen edhe dy nene të reja, 8-a dhe 8-b, të cilët thonë: 
 

„Neni 8-a 
Ministria e Punëve të Brendshme në afat prej një dite nga dita e hyrjes në fuqi të kësaj 

urdhërese me fuqi ligjore, është e obliguar ti dorëzojë deri te Komisioni Shtetëror Zgjedhor të 
dhënat nga neni 43 paragrafi 6 nga Kodi Zgjedhor edhe atë listë të qytetarëve që kanë bërë 
kërkesë për dhënie të letërnjoftimit të ri ose dokument udhëtimi për çfarëdo arsye dhe të 
njëjtat i kanë tërhequr nga dita e shpalljes së zgjedhjeve deri në ditën e hyrjes në fuqi të 
kësaj urdhërese me fuqi ligjore dhe listë të personave të cilët do të mbushin 18 vjet deri në 
ditën e zgjedhjeve, respektivisht ditën e njëzetë e dytë nga ndërprerja e gjendjes së 
jashtëzakonshme. Komisoni Shtetëror Zgjedhor të dhënat për këta persona i regjistron në 
listën zgjedhore me detyrë zyrtare. 

Gjykatat themelore dhe Zyra për udhëheqje me librat e gjendjes civile, në afat prej tre 
ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të kësaj urdhërese me fuqi ligjore, janë të obliguara t 
dorëzojnë deri te Komisoni Shtetëror Zgjedhor të dhënat për qytatarët në pajtim me nenin 43 
paragrafet 2 dhe 3 nga Kodi Zgjedhor, deri në ditën e hyrjes në fuqi të kësaj urdhërese me 
fuqi ligjore.  

Organi kompetent për marrjen e sanksioneve në afat prej tre ditësh nga dita e hyrjes në 
fuqi të kësaj urdhërese me fuq ligjore është e obliguar ti dorëzojë deri te Komisoni Shtetëror 
Zgjedhor të dhënat për qytetarët në pajtim me nenin 44 paragrafi 1 nga Kodi Zgjedhor, deri 
në ditën e hyrjes në fuqi të kësaj urdhërese me fuq ligjore. 

Me ditën e hyrjes në fuqi të kësaj urdhërese me fuq ligjore, Komisoni Shtetëror Zgjedhor 
dhe Enti Shtetëror për Statistikë janë të obliguara ti vazhdojnë veprimtaritë për azhurnimin e 
listës zgjedhore të ndërprerë me 21 mars 2020, në pajtim me këtë urdhëresë me fuqi ligjore 
dhe në pajtim me Kodin Zgjedhor. 

Me ditën e hyrjes në fuqi të kësaj urdhërese me fuqi ligjore, Komisoni Shtetëror Zgjedhor i 
merr dhe kryen të gjitha aktivitetet e domosdoshme teknike dhe administrative për arsye të 
përgatitjes së veprimtarive të mbetura zgjedhore, bazuar në Kodin Zgjedhor. 
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Neni 8-b 
Ministria e Shëndetësisë sipas protokoleve të vendosura nga Komisioni për sëmundje 

infektive, për nevojat e zgjedhjeve dhe pas fitimit të të dhënave nga Komisioni Shtetëror 
Zgjedhor, siguron maska mbrojtëse, dorëza dhe pajisje tjetër për mbrojtje për të gjithë 
anëtarët e organeve zgjedhore dhe mjete për dezinfektim për çdo vendvotim.  
 

Neni 3 
Kjo urdhëresë me fuqi ligjore hyn në fuqi me ditën e shpalljes në „Gazetën Zyrtare të 

Republikës së Maqedonisë së Veriut“. 
 

Urdhëresë me fuqi ligjore për çështje të lidhura me zgjedhjet për deputetë në 

Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Verut me 15 korrik 2020 

(Gazeta Zyrtare e RMV numër 160/20 e datës 15.06.2020) 
 
 

Neni 1 
Me këtë urdhëresë me fuqi ligjore rregullohen çështje të lidhura me zgjedhjet për 

deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriutme 15 korrik 2020 dhe 
rregullohet zbatimi i dispozitave të Kodit Zgjedhor („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë“ nr. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 
34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 
99/18, 208/18, 27/19 dhe „Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 98/19 
dhe 42/20), si dhe çështje lidhur me zbatimin e urdhëresave nga ligje tjera të cilat kanë të 
bëjnë me procesin zgjedhor. 

Në zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, të 
caktuara për për 15 korrik 2020 zbatohen urdhëresat nga Kodi Zgjedhor, përveç për atp 
veprimtari për të cilat me këtë urdhëresë me fuqi ligjore nuk është rregulluar ndryshe. 

  
Neni 2 

Veprimet për zbatim të zgjedhjeve për deputetë në Kuvendin e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, të nënshkruara me Vendimin për shpallje të zgjedhjeve të 
parakohshme për („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 43/20 dhe 
159/20), nuk zbatohen gjatë kohës së gjendjes së jashtëzakonshme, përveç nëse me këtë 
urdhëresë me fuqi ligjore nuk është ndryshe e rregulluar. 

Zbatimi i veprimeve tjera zgjedhore, të cilat nuk ishin të zbatuara deri në hyrjen në fuqi të 
Urdhëresës me fuqi ligjore për çështje të lidhura me procesin zgjedhor („Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 72/20) vazhdoi nga dita e ndërprerjes së gjendjes 
së jashtëzakonshme, përveç nëse me këtë urdhëresë me fuqi ligjore nuk është ndryshe e 
rregulluar. 

Të gjitha veprimet zgjedhore të cilat janë ndërmarrë në pajtim me Urdhëresën e Kodit 
Zgjedhor dhe Urdhëresës me fuqi ligjore për çështje të lidhura me procesin zgjedhor  
(„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 72/20 dhe 154/20) deri në ditën 
e hyrjes në fuqi të kësaj urdhërese me fuqi ligjore konsiderohen për të vlefshme. 

 
Neni 3 

Komisioni Shtetëror Zgjedhor në afat prej një dite nga dita e hyrjes në fuqi të kësaj 
urdhërese me fuqi ligjore publikon në faqen e saj në internet orarin e afateve të rishikuara 
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për vazhdimin e veprimtarive zgjedhore në pajtim me urdhëresat të Kodit Zgjedhor dhe këtë 
urdhëresë me fuqi ligjore. 

Me ditën e hyrjes në fuqi të kësaj urdhërese me fuqi ligjore, Komisioni Shtetëror Zgjedhor 
i ndërmerr dhe i kryen të gjitha aktivitetet teknike dhe administrative për shkak të përgatitjes 
së veprimeve zgjedhore të mbetura, në pajtim me Kodin Zgjedhor dhe këtë urdhëresë me 
fuqi ligjore.  

Neni 4 
Ministria e Punëve të Brendshme, brenda një dite nga hyrja në fuqi e kësaj urdhërese me 

fuqi ligjore, është e detyruar të paraqesë në Komisionin Shtetëror Zgjedhor të dhënat nga 
neni 43 paragrafi 6 i Kodit Zgjedhor, përkatësisht listën e qytetarëve që kanë paraqitur një 
kërkesë për lëshim të letërnjoftimit ose pasaportë të re për çfarëdo arsye dhe ato janë marrë 
nga dita e shpalljes së zgjedhjeve deri në ditën e hyrjes në fuqi të kësaj urdhërese me fuqi 
ligjore dhe një listë të personave që kanë mbushur 18 vjeç deri në ditën e zgjedhjeve. 
Komisioni Shtetëror Zgjedhor i fut të dhënat për këta persona në listën zgjedhore sipas 
detyrës zyrtare. 

Gjykatat Themelore dhe Zyra e Udhëheqjes me librat e gjendjes civile, në afat prej tre 
ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të kësaj urdhërese me fuqi ligjore, janë të detyruar t'i 
paraqesin Komisionit Shtetëror Zgjedhor të dhënat për qytetarët në përputhje me nenin 43 
paragrafët 2 dhe 3 të Kodit Zgjedhor, që nga dita e hyrjes në fuqi të kësaj urdhërese me fuqi 
ligjore. 

Organi përgjegjës për ekzekutimin e sanksioneve, brenda tre ditëve nga dita e hyrjes në 
fuqi të kësaj urdhërese me fuqi ligjore është i detyruar të paraqesë në Komisionin Shtetëror 
Zgjedhor të dhënat për qytetarët në përputhje me nenin 44 paragrafi 1 të Kodit Zgjedhor, 
deri në ditën e hyrjes në fuqi në fuqi të kësaj urdhërese me fuqi ligjore. 

Në ditën e hyrjes në fuqi të kësaj urdhërese me fuqi ligjore, Komisioni Shtetëror Zgjedhor 
dhe Enti Shtetëror për Statistikë janë të detyruar të vazhdojnë veprimet për azhurnimin e 
listës zgjedhore të pezulluar në 21 mars 2020, nga momenti i përfundimit të tyre, në 
përputhje me parashikimet e kësaj urdhërese. 
  

Neni 5 
Fushata zgjedhore për zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë 

së Veriut fillon më 24 qershor 2020, me 13 dhe 14 korrik 2020 si ditë të heshtjes zgjedhore. 
Komisioni Shtetëror Zgjedhor u dorëzon materialin zgjedhor komisioneve komunale të 

zgjedhjeve jo më vonë se 96 orë para ditës së zgjedhjeve. 
Më 13 korrik 2020, personat që janë në karantinë shtëpiake votojnë për një test pozitiv të 

KOVID-19 dhe personat të cilëve u është caktuar masa e vetë-izolimit me një vendim të 
Inspektoriatit Sanitar dhe Shëndetësor. Neni 111 i Kodit Zgjedhor do të zbatohet për 
zhvillimin e votimit të këtyre personave. 

 
Në komunat ku votojnë personat e përmendur në paragrafin 3 të këtij neni, varësisht nga 

numri i tyre, Komisioni Shtetëror Zgjedhor formon një ose më shumë këshilla zgjedhore të 
veçanta të përbërë nga tre punëtorë shëndetësorë të cilët kryejnë votimin e personave të 
përmendur në paragrafin 3 të këtij neni me çka partitë kanë të drejtë të caktojnë një anëtar të 
këshillit të veçantë zgjedhor në përputhje me nenin 38, paragrafët 5 dhe 6 të Kodit Zgjedhor. 
 
Më 14 korrik 2020, votojnë personat që nuk mund të flasin dhe të sëmurë në përputhje me 
nenin 111 të Kodit Zgjedhor, si dhe personat e sëmurë kronikë dhe personat e tjerë që 
votojnë në përputhje me Kodin Zgjedhor një ditë para zgjedhjeve. 
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Veprimet e organeve zgjedhore, të cilat sipas Kodit Zgjedhor ndërmerren një ditë para 
zgjedhjeve, kryhen brenda afateve të përcaktuara nga orari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor. 

 
 

Neni 6 
Votimi më 15 korrik 2020 fillon në 07:00 dhe zgjat vazhdimisht deri në orën 21:00. 
Policia siguron qendrën e votimit vazhdimisht, duke filluar nga ora 6:00 deri në 21:00. 
Shpallja e rezultateve nga hulumtimi i opinionit publik të kryer në ditën e zgjedhjeve në 

përputhje me nenin 77 paragrafi 3 nuk mund të jetë para orës 21:00. 
Në orën 21:00, vendvotimi mbyllet, dhe votuesit që gjenden në qendrën e votimit lejohen 

të votojnë. 
Komisioni Zgjedhor nuk mund të fillojë numërimin e votave përpara orës 21:00. 

 
Neni 7 

Gjatë fushatës zgjedhore, transmetuesit që mbulojnë zgjedhjet mund të transmetojnë 
gjithsej 14 minuta kohë transmetimi shtesë për reklamim të një ore reale të programit 
ekskluzivisht për reklama politike me pagesë, përfshirë këtu për dy partitë më të mëdha 
politike në pushtet të cilat në zgjedhjet e fundit parlamentare për deputetë në Kuvendin e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut fituan më shumë vota, mund të ndahen një maksimum 
prej gjashtë minutash, për dy partitë më të mëdha të opozitës që fituan më së shumti vota 
për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut më së shumti gjashtë 
minuta, për partitë politike në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut që nuk fituan 
mjaft deputetë në zgjedhjet e fundit për të formuar një grup parlamentar dhe për partitë 
politike që nuk janë të përfaqësuara në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe 
për kandidatët e pavarur mund të ndahen maksimumi dy minuta. 

 
Neni 8 

Ministria e Shëndetësisë, sipas protokolleve të krijuara nga Komisioni për Sëmundje 
Infektive, për nevojat e zgjedhjeve, dhe pasi ka marrë të dhëna nga Komisioni Shtetëror 
Zgjedhor, siguron maska mbrojtëse, dorëza dhe pajisje të tjera mbrojtëse të nevojshme për 
të gjithë anëtarët e organeve zgjedhore dhe dezinfektues për secilin vendvotim.  

 
Neni 9 

Nga dita e hyrjes në fuqi të kësaj urdhërese me fuqi ligjore deri në ditën e përfundimit të 
gjendjes së jashtëzakonshme, nenet 8-a, 75-g, 75-d dhe 84-a të Kodit Zgjedhor nuk do të 
zbatohen. 

Nga dita kur hyn në fuqi kjo urdhëresë me fuqi ligjore deri në ditën e përfundimit të 
gjendjes së jashtëzakonshme, neni 34 i Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit 
të Intereseve nuk do të zbatohet 

("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 12/19). 
 

Neni 10 
Kjo urdhëresë me fuqi ligjore hyn në fuqi ditën e shpalljes në "Gazetën Zyrtare të Republikës 
së Maqedonisë së Veriut".  
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Urdhëresa me fuqi ligjore për plotësimin e urdhëresës me fuqi ligjore për çështjet që 

lidhen me zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut 

më 15 korrik 2020 

 (Gazeta Zyrtare e RMV numër 169/20 nga data 22.06.2020) 
 

Neni 1 
Në urdhëresën me fuqi ligjore për çështjet që lidhen me zgjedhjet për deputetë në 

Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut më 15 korrik 2020 ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë Veriore" Nr. 160/20), shtohet një nen i ri 5-a pas Nenit 5, i cili 
thotë: 

“Neni 5-a 
Nëse kushtet hapësinore të dhomës ku ndodhet vendvotimi ose dhomës ku do të kryhet 

votimi nuk plotësohen, Komisioni Shtetëror Zgjedhor mund të përcaktojë një tjetër hapësirë 
adekuate që plotëson kushtet për kryerjen e votimit.” 
 
 

Neni 2 
Në nenin 7, pas fjalës “transmetohet” shtohen fjalët “gjithsej 15 orë në ditë reklamë 

politike e paguar, dmth”, dhe pas fjalëve “dy minuta” shtohet një presje dhe shtohen fjalët 
“asnjë bartës i listës nuk mund të përdorë më shumë se 3 minuta kohë reklamimi në kohë 
reale për reklama politike me pagesë “. 

 
Pas paragrafit 1, shtohen tre paragrafë të rinj 2, 3 dhe 4, të cilët thonë: 
“Një bartës i listave i cili është nga dy partitë më të mëdha politike në pushtet mund të 

përdorë më shumë se 3 minuta kohë për të reklamuar në orë reale të reklamave politike me 
pagesë, nëse partia tjetër politike më e madhe në pushtet shprehimisht pajtohet me të dhe 
heq dorë nga një pjesë e kohës që i përket asaj. Nëse një nga partitë më të mëdha politike 
në pushtet nuk është bartës liste, partia më e madhe politike në pushtet që është një bartës i 
listave nuk mund të përdorë më shumë se 3 minuta kohë reklamimi në kohë reale. 

Një bartës i listave nga dy partitë më të mëdha opozitare mund të përdorë më shumë se 
3 minuta për të reklamuar në reklama politike të paguara në kohë reale nëse partia tjetër më 
e madhe e opozitës pajtohet qartë me të dhe heq dorë nga një pjesë e kohës që i përket 
asaj. Nëse një nga partitë më të mëdha të opozitës nuk është një bartëse e listës, partia më 
e madhe e opozitës që është një bartëse e listës nuk mund të përdorë më shumë se 3 
minuta kohë reklamimi në kohë reale. 

Mediat e përmendura në nenin 76 paragrafi 7 të Kodit Zgjedhor janë të detyruara të 
transmetojnë falas fushatat informative dhe edukative të Komisionit Shtetëror Zgjedhor për 
një periudhë prej 30 sekondash çdo orë”. 

  
Neni 3 

Pas nenit 7 shtohen edhe dy nene të reja 7-а dhe 7-b të cilat thonë: 
 

„Neni 7-а 
Në shpërndarjen e hapësirës së reklamave në mediat elektronike (portalet) dhe mediat e 

shkruara të destinuara për reklamat politike me pagesë, në përputhje me nenin 75-gj 
paragrafi 12 rreshti 1 i Kodit Zgjedhor, një nga partitë më të mëdha politike në pushtet mund 
të përdorë më së shumti gjysmën e hapësirës që është caktuar për hapësirën e reklamave 
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të destinuara për dy partitë më të mëdha politike në pozitë, përveç nëse partia tjetër më e 
madhe politike në pushtet shprehimisht bie dakord për të dhënë një pjesë të hapësirës që i 
takon. Nëse një nga partitë më të mëdha politike në pushtet nuk është një bartës liste, partia 
më e madhe politike në pushtet që është një bartës liste nuk mund të përdorë më shumë se 
gjysmën e hapësirës së specifikuar në nenin 75-gj paragrafi 12 rreshti 1 të Kodit Zgjedhor, si 
një hapësirë e parashikuar për partitë më të mëdha politike në pushtet. 

Në shpërndarjen e hapësirës së reklamave në mediat elektronike (portalet) dhe mediat e 
shkruara të destinuara për reklamat politike me pagesë, në përputhje me nenin 75-gj 
paragrafi 12 rreshti 2 i Kodit Zgjedhor, një nga partitë më të mëdha politike në opozitë mund 
të përdorë më së shumti gjysmën e hapësirës së caktuar reklamuese për dy partitë më të 
mëdha politike të opozitës, përveç nëse partia tjetër më e madhe e opozitës shprehimisht 
bie dakord të heqë pjesë të hapësirës së cilës i përket.  

Nëse një nga partitë më të mëdha të opozitës nuk është një bartës liste, partia më e 
madhe e opozitës që është një bartës liste nuk mund të përdorë më shumë se gjysmën e 
hapësirës së specifikuar në nenin 75-gj paragrafi 12 rreshti 2 të Kodit Zgjedhor, si një 
hapësirë e parashikuar për partitë më të mëdha politike në opozitë”. 
 

Neni 7-b 
Gjatë shpërndarjes së fondeve për reklama të paguara politike të siguruara nga Buxheti i 

Republikës së Maqedonisë në përputhje me nenin 76-d të Kodit Zgjedhor, një nga partitë më 
të mëdha politike në pushtet mund të përdorë më së shumti gjysmën e fondeve nga neni 76-
d paragrafi 4 rreshti 1 i Kodit Zgjedhor, përveç nëse partia tjetër më e madhe politike në 
pushtet shprehimisht bie dakord të lëshojë një pjesë të gjysmës tjetër të fondeve të referuara 
në nenin 76-d paragrafi 4 rreshti 1 të Kodit Zgjedhor.Nëse një nga partitë më të mëdha 
politike në pushtet nuk është një bartëse liste, partia më e madhe politike në pushtet që 
është një bartës liste nuk mund të përdorë më shumë se gjysmën e fondeve të përcaktuara 
në nenin 76-d paragrafi 4 rreshti 1 të Kodit Zgjedhor.  

 
Gjatë shpërndarjes së fondeve për reklama të paguara politike të siguruara nga Buxheti i 

Republikës së Maqedonisë në përputhje me nenin 76-d të Kodit Zgjedhor, njëra nga partitë 
më të mëdha opozitare mund të përdorë më së shumti gjysmën e fondeve nga neni 76-d 
paragrafi 4 rreshti 2 i Kodit Zgjedhor, përveç nëse partia tjetër politike më e madhe e 
opozitës shprehimisht bie dakord të japë një pjesë të gjysmës tjetër të fondeve nga neni 76-
d paragrafi 4 rreshti 2 i Kodit Zgjedhor. “Nëse një nga partitë më të mëdha opozitare nuk 
është një bartëse liste, partia më e madhe e opozitës politike që është një bartëse liste nuk 
mund të përdorë më shumë se gjysmën e fondeve të përcaktuara në nenin 76-d paragrafi 4 
rreshti 2 të Kodit Zgjedhor.” 

 
Neni 4 

Kjo urdhëresë me fuqi ligjore hyn në fuqi ditën e shpalljes në “Gazetën Zyrtare të Republikës 
së Maqedonisë së Veriut”. 
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Nr. r Ankesë e 
dorëzuar nga: 

Ankesë e dorëzuar 
kundër 

Baza e ankesës – 
shkelja e një neni 

Përmbajtja e ankesës Situatat e vërtetuara nga KSHPK Vendimi i sjellur 

1. VMRO DPMNE 
DHE 
KOALICIONI 
„RINDËRTIMI I 
MAQEDONISË“ 

Ministria e Bujqësisë, 
Pylltarisë dhe 
Ekonomisë së 
Ujërave, Kryetarin e 
LSDM-së dhe 
Sekretarin Gjeneral të 
LSDM-së 

Neni 8-a paragrafi 2 nga 
kodi zgjedhor dhe neni 
36 paragrafi 1 nga Ligji 
për parandalimin e 
korrupsionit dhe 
konfliktit të interesit  

Mundësuan dhe realizuan 
tubim publik partiak për 
promocion parazgjedhor 
partiak në objekt të 
financuar me mjete 
buxhetore dhe promovim 
të partisë politike 
 

Në rastin në fjalë bëhet fjalë për fillim të 
parakohshëm të fushatës elektorale në 
periudhën e situatës së 
jashtëzakonshme 
 

KSHPK solli vendim për 
refuzim të ankesës për shkak 
të fillimit të fushatës 
zgjedhore para kohe, 
respektivisht aktivitetet janë 
realizuar gjatë kohës së 
gjendjes së jashtëzakonshme 
kur nuk zbatohen dispozitat 
nga Neni 34 nga Ligji për 
LPKKI, për çka lënda është 
dorëzuar në kompetencat e 
KQZ-së 
 
Kundër Vendimit nga bartësi 
deri te Gjykata Kushtetuese 
është dorëzuar padi sipas së 
cilës është sjellur verdikt 
UPR.nr.30/2020 me të cilën 
padia refuzohet si e pabazë. 
 

2. VMRO DPMNE 
DHE 
KOALICIONI 
"RINDËRTIMI I 
MAQEDONISË" 

Agjencia e zbulimit Shfrytëzimi i makinës 
zyrtare për nevoja të 
fushatës zgjedhore 8-b 
nga Kodi Zgjedhor    

Automjet udhëtimi në 
pronësi të Agjencisë së 
zbulimit është shfrytëzuar 
në aktivitete 
parazgjedhore të 
koalicioni Mundemi në 
zonën e Komunës së 
Shtipit  
 

Nga dokumentacioni i siguruar u 
vërtetua se automjeti nga lënda në fjalë 
nga Agjencia së zbulimit i është dhënë 
për shfrytëzim Ministrisë së 
shëndetësisë dhe e njejta me datë  
28.06.2020 u shfrytëzua nga Ministri i 
cili edhe përskaj angazhimeve zyrtare në 
Shtip, mori pjesë në një ngjarje të 
organizuar me rastin e paraqitjes së 
programit të Koalicionit „Mundemi“ në 

KSHPK solli vendim me të cilin 
ankesa u aprovua, për shkak 
të bazës së dyshimeve. Deri te 
Qeveria e RMV, KSHPK inicoi 
procedurë për vërtetimin e 
përgjegjësisë të Ministrit të 
shëndetësisë, pas së cilës 
ende nuk kemi pranuar një 
përgjigje.   
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Nr. r Ankesë e 
dorëzuar nga: 

Ankesë e dorëzuar 
kundër 

Baza e ankesës – 
shkelja e një neni 

Përmbajtja e ankesës Situatat e vërtetuara nga KSHPK Vendimi i sjellur 

kuadër të fushatës zgjedhore. 

3. VMRO DPMNE 
DHE 
KOALICIONI 
"RINDËRTIMI I 
MAQEDONISË" 

Agjencia për Rini dhe 
Sport 

Neni 8-a paragrafi 1 
rreshti 2 nga Kodi 
Zgjedhor dhe Neni 34 
paragrafi 1 rreshti 2 nga 
Ligji për parandalimin e 
korrupsionit dhe 
konfliktit të interesit 

Shpallja e Konkursit për 
mbështetje financiare të 
fondacioneve për masat 
për përballimin e krizës së 
COVID-19    
 

Konkursi nga ana e Agjencisë për Rini 
dhe Sport është shpallur në pajtim me 
Dispozitën me fuqi ligjore për 
mbështetjen financiare të shoqatave 
dhe fondacioneve për masat për 
përballimin me krizën e KOVID-19 të 
destinuar për të rinjtë gjatë kohës së 
gjendjes së jashtëzakonshme („Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut“ nr.156/20) dhe neni 6 në të cilin 
janë vërtetuar edhe afatet e Konkursit. 

Bazuar në Nenin 8 paragrafi 3 nga 
Rregullorja, Komisioni për mbështetje 
financiare të shoqatave dhe 
fondacioneve përgatitë Raport me 
propozim dhe të dhëna për miratimin e 
fondeve për parashtruesit e kërkesave 
që kanë dorëzuar dokumentacion të 
kompletuar nga Neni 6 paragrafi 1 nga 
kjo rregullore me fuqi ligjore dhe e 
njejta e dorëzon deri te drejtori i 
Agjencisë për Rinisë dhe Sport. Bazuar 
në paragrafin 4 nga i njejti Nen nga 
rregullorja, drejtori i Agjencisë bazuar në 
raportin sjell vendime për mbështetje 
financiare. 

Në Rregullore nuk janë vërtetuar afatet 
për përgatitjen e Raportit me propozim 

KSHPK solli vendim për 
refuzimin e ankesës për shkak 
të pretendimeve të 
pavërtetuara dhe të 
pabazuara 
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Nr. r Ankesë e 
dorëzuar nga: 

Ankesë e dorëzuar 
kundër 

Baza e ankesës – 
shkelja e një neni 

Përmbajtja e ankesës Situatat e vërtetuara nga KSHPK Vendimi i sjellur 

dhe të dhëna për miratimin e mjeteve 
për parashtruesit e kërkesave, as edhe 
për sjelljen e vendimeve për mbështetje 
financiare. Nga ana e drejtorit të 
Agjencisë për Rini dhe Sport është 
dorëzuar deklaratë se vendime nuk do 
të sillen, e as që do të nënshkruhen 
kontrata për realizimin e projekteve deri 
në kryerjen e zgjedhjeve të 
parakohshme parlamentare të vitit 
2020. 

4.  VMRO DPMNE 
DHE 
KOALICIONI 
"RINDËRTIMI I 
MAQEDONISË" 

Drejtori i Ndërmarrjes 
Publike për Rrugë 
Shtetërore, Kryetari i 
LSDM-së dhe 
Sekretari Gjeneral i 
LSDM-së 

8-a paragrafi 2 rreshti 1 
nga Kodi Zgjedhor dhe 
neni 36 paragrafi 1 nga 
Ligji për parandalimin e 
korrupsionit dhe 
konfliktit të intereseve 
 

Kanë mundësuar dhe 
kanë realizuar tubim 
publik partiak për shkak 
të promovimit politik 
parazgjedhor në objekt të 
financuar nga mjete 
buxhetore 

Në rastin në fjalë bëhet fjalë për fushatë 
zgjedhore të filluar para kohe gjatë 
gjendjes së jashtëzakonshme 

KSHPK solli vendim për 
refuzim të ankesës për shkak 
të fushatës zgjedhore të filluar 
para kohe, respektivisht 
aktivitetet janë realizuar gjatë 
gjendjes së jashtëzakonshme 
kur nuk zbatohen dispozitat 
nga Neni 34 nga KSHPK, për 
çka edhe lënda është dorëzuar 
në kompetenca të KSHZ-së. 

5.  VMRO DPMNE 
DHE 
KOALICIONI 
"RINDËRTIMI I 
MAQEDONISË" 

Sekretariati gjeneral i 
Qeverisë së 
Republikës së 
Maqedonisë së 
Veriut. 

8-a paragrafi 1 rreshti 2 
nga Kodi Zgjedhor dhe 
neni 34 paragrafi 1 
rreshti 2 nga Ligji për 
parandalimin e 
korrupsionit dhe 
konfliktit të intereseve 

Shpallja e Konkursit për 
mbështetje financiare të 
fondacioneve për masat 
për përballimin me krizën 
Kovid 19, lidhja e 
kontratave dhe pagesa e 
mjeteve nga Buxheti i 

Edhe pse shpërndarja e mjeteve për 
mbështetje financiare në rastin në fjalë 
është paraparë me program adekuat, 
për shkak të afateve të padefinuara të 
pagesës së mjeteve, e njejta nuk 
paraqet bazë për tetman të tyre si 
subvencione ose si pagesa të 

KSHPK solli vendim me të cilin 
ankesa u aprovua  
 
Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut - 
Sekretariati Gjeneral, ndaj 
vendimit të sjellur paraqiti 
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Nr. r Ankesë e 
dorëzuar nga: 

Ankesë e dorëzuar 
kundër 

Baza e ankesës – 
shkelja e një neni 

Përmbajtja e ankesës Situatat e vërtetuara nga KSHPK Vendimi i sjellur 

 
 
 

RMV gjatë kohës së 
fushatës zgjedhore 

njëhershme të lejuara. Pagesa e mjeteve 
në afat prej 30 ditësh nga nënshkrimi i 
kontratës, si dhe periudha për realizim 
të projekteve nga 2, 3, 4, 5 dhe 6 
muajve месеци, na dërgon kah ndarja 
me urgjencë e mjeteve për shkak të 
sanimit të pasojave të target grupeve 
nga Kovid 19. 

padi deri te Gjykata 
Kushtetuese. Është sjellur 
verdikt UPR.nr.32/2020 me të 
cilën padia pranohet, vendimi 
i KDHPK anulohet, ndërsa 
ankesa e VMRO DPMNE DHE 
KOALICIONIT "RINDËRTIMI I 
MAQEDONISË" refuzohet si i 
pabazë. 
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Nr.r. Ankesa e 
paraqitur nga: 

Ankesa është 
ngritur kundër 

Arsyet e ankesës  – 
dëmtimi i nenit  

Përmbajtja e ankesës Kushtet e përcaktuara nga KSHPK  Vendimi i marrë 

1. Paraqitës i 
panjohur   

Ministria e 
mbrojtjes  

8-а paragrafi 1 alinea 3 
e Kodit zgjedhor dhe 
neni 34 paragrafi 1 pika 
3 nga LPKKI 

Është shpallur konkurs i brendshëm 
për pranimin e kandidatëve për 
nënoficer për të shërbyer  në 
Armatën e RMV  

Procedura e konkursit të brendshëm 
vihet në pritje deri në përfundimin e 
procesit zgjedhorë, KSHPK nuk gjeti 
shkelje të dispozitave të mësipërme  
 

KSHPK solli vendim  për 
ndërprerje të procedurës 
përshkak të 
moskonfirmimit të 
pretendimeve  

2. Paraqitës i 
njohur  – 
person fizik  

Agjensioni për 
kadastër të 
patundshmërive  
(AKP) 
 
 
 
 
 
 
 

8-а paragrafi 1 alinea 3 
e Kodit zgjedhor dhe 
neni 34 paragrafi 1 pika 
3 nga LPKKI 

Është inicuar procedur disiplinore 
gjatë procesit zgjedhor në AKP – 
caktimi i seancës dëgjimore dhe 
dhe thirrja në seancë para 
Komisionit disiplinor.   
Filllimi i procedurës disiplinore 
është një veprim për të cilin 
ekziston mundësia e shkeljes së 
nenit 8 paragrafi 1 alineja 3 nga KZ 
përderisa për kundërvajten  e kryer 
mund të shqiptohet masa për 
ndërprerjen e mardhënies së 
punës, por është gjithashtu një 
presion ndaj të punësuarve në 
institucionet shtetërore gjatë 
periudhës zgjedhore.    

Deri te AKP është dërguar një 
njoftim për vënie në pritje të 
procedurës disiplinore, deri në 
përfundimin e procesit zgjedhor. 
Prej AKP është dërguar lajmërimi se 
se veprimet e procedurës ligjore 
kishin përfunduar para pranimit të 
njoftimit nga KSHPK, por përkundër 
kësaj përshkak të llojit të veprës 
penale, u vendos një masë 
disiplinore prej 30% e pagës për një 
muaj dhe se punonjësi ka të drejtë  
mbi përdorimin e mjeteve juridike.  

KSHPK solli vendim  për 
ndërprerje të procedurës  
 
Nuk ka elemente për 
veprim kompetent 
 

3. Paraqitës i 
njohur  – 
person fizik   
 

Ministria për punë 
të jashtme –
Drejtoria e 
diplomacisë  
ekonomike dhe 
publike   

8-а paragrafi 1 alinea 3 
i Kodit zgjedhor dhe 
neni 34 paragrafi 1 pika 
3 nga LPKKI 

Është inicuar procedur disiplinore 
gjatë procesit zgjedhor në 
Drejtorinë e diplomacisë  
ekonomike dhe publike.   
Filllimi i procedurës disiplinore 
është një veprim për të cilin 

Deri te Drejtoria e diplomacisë 
ekonomike dhe publike është 
dërguar një njoftim për vënie në 
pritje të procedurës disiplinore, deri 
në përfundimin e procesit zgjedhor. 
Ministria për punë të jashtme – 

KSHPK solli vendim  për 
ndërprerje të procedurës 
 
KSHPK nuk ka elemente 
për veprime të mëtejshme.   
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Nr.r. Ankesa e 
paraqitur nga: 

Ankesa është 
ngritur kundër 

Arsyet e ankesës  – 
dëmtimi i nenit  

Përmbajtja e ankesës Kushtet e përcaktuara nga KSHPK  Vendimi i marrë 

ekziston mundësia e shkeljes së 
nenit 8 paragrafi 1 alineja 3 nga KZ 
përderisa për kundërvajten  e kryer 
mund të shqiptohet masa për 
ndërprerjen e mardhënies së 
punës, por është gjithashtu një 
presion ndaj të punësuarve në 
institucionet shtetërore gjatë 
periudhës zgjedhore.    

Drejtori për marëdhënie bilaterale 
veproi pas njoftimit të KSHPK-së, 
përkatësisht procedura e filluar  
disiplinore ndaj zyrtarit 
administartiv u vë në pritje deri në 
përfundimin e procesit zgjedhor të 
zgjedhjeve të parakohshme 
parlamentare 2020.   

4.  Paraqitës i 
njohur  

SHFK Nikolla Karev  
Probishtip  

8-а paragrafi 1 alinea 3 
i Kodit zgjedhor dhe 
neni 34 paragrafi 1 pika 
3 nga LPKKI 

Pretendimet i referohen fillimit të 
një procedure për përfundimin e 
marrëdhënies së punës 
  

Procedura për ndërprerje të 
marëdhënies së punës për të 
punësuarin në SHFK “NIKOLLA 
KAREV” Probishtip është ngritur në 
bazë të vendimit të Inspektoratit 
shtetëror për arsim. 
Nga KSHPK është dërguar një 
njoftim për vënie në pritje të 
procedurës disiplinore, deri në 
përfundimin e procesit zgjedhor të 
zgjedhjeve të parakohshme 
parlamentare 2020.   
SHFK Nikolla Karev mori një njoftim 
se se pas vendimit nga Komisioni për 
vendime të shkallës së dytë për 
marëdhëniet e punës,  ISHP përsëri 
ka vepruar dhe ka marr vendim të ri 
i cili anulon vendimin e mëparshëm 
përshkak të gjendjes faktike të 

KSHPK solli vendim  për 
ndërprerje të procedurës  
 
Nuk ka elemente për 
veprim kompetent 
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Nr.r. Ankesa e 
paraqitur nga: 

Ankesa është 
ngritur kundër 

Arsyet e ankesës  – 
dëmtimi i nenit  

Përmbajtja e ankesës Kushtet e përcaktuara nga KSHPK  Vendimi i marrë 

vërtetuar gabimisht, në mënyrë që 
vendimi për ndërprerjen e 
mardhënies së punës është i 
pavlefshëm.  

5.  MSHIA ministri 
Damjan 
Mançevski  
dhe zëvendës 
ministri 
Nevenka S. 
Stojkovski   

Drejtori i IPK 
Kopshti i fëmijëve 
“Pllaninski cvet” 
Vevçani 

Dëmtim  i nenit  8-а të 
Kodit zgjedhor   

Pretendimet i referohen veprimit 
politik gjatë orarit të punës dhe 
abuzimit të intitucionit – IPK  
Kopshti i fëmijëve “Pllaninski cvet” 
Vevçani për qëllime partiake në 
lidhje me një ngjarje më datë 
26.02.2020 gjatë ndarjes së 
donacionit në formën e materialit 
didaktik për nevojat e kopshtit, ku 
kishin marrë pjesë drejtori dhe 
pjesë e personelit të kopshtit 
(kujdestarë dhe edukatorë), 
Kryetari  i RSDM  dhe kryetarja  e 
LSDM –së nga Vevçani.  
 
 
 

U vërtetua se donacioni në formën e 
materialit didaktik iu dha drejtorit të 
kopshtit të përmendur në prani të 
disa prej punonjësve pa praninë e 
fëmijëve. 
 

KSHPK solli vendim  për 
ndërprerje të procedurës  
 
Pretendimet nuk janë 
konfirmuar  
 

6. Paraqitës i 
njohur 

Qeveria e 
Republikës së 
Maqedonisë së 
Veriut   

8-а paragrafi 1 alinea 3 
i Kodit zgjedhor dhe 
neni 34 paragrafi 1 pika 
3 nga LPKKI 

Një vendim është miratuar nga 
Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut më 
18.02.2020, me të cilin anulohet 
Vendimi për emërimin e Goce 
Jankulovskit në pozitën e Shefit të 
Sektorit për punë të brendshme 

Vendimi i miratuar me nr. 44-1683/1 
nga 18.02.2020 nga Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut 
për anulimin  e vendimeve për  
sistematizimin e vendeve të punës 
dhe urdhërave për kryerjen e 
punëve dhe detyrave të punës me të 

KSHPK  vendosi mbi 
bazueshmërinë e akuzave  
 
Procedura u ndërpre dhe 
vendimi  iu dorëzua 
Qeveris së RMV.  
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Nr.r. Ankesa e 
paraqitur nga: 

Ankesa është 
ngritur kundër 

Arsyet e ankesës  – 
dëmtimi i nenit  

Përmbajtja e ankesës Kushtet e përcaktuara nga KSHPK  Vendimi i marrë 

Tetovë - Byroja e sigurisë publike e 
regjistruar me numrin 22.6-20812 / 
1 nga 16.02.2020. 
 

cilat ishte anuluar edhe vendimi  me 
të cilin Goce Jankulovski emërohet 
Shef në Sektorin për punë të 
brendshme Tetovë - Byroja e 
sigurisë publike e regjistruar me 
numrin 22.6-20812/1 nga 
16.02.2020, nuk janë në përputhje 
me nenin 8-а paragrafi 1 alineja 3 të 
kodit zgjedhor, i cili shkel ndalimin e 
deklaruar  

7.  Paraqitës i 
njohur 

Mnisitri teknik për 
punë të brendshme 
Naqe Çullev  

8-а paragrafi 1 alinea 3 
i Kodit zgjedhor dhe 
neni 34 paragrafi 1 pika 
3 nga LPKKI  dhe Lgjit 
për Qeveri  të 
Republikës së 
Maqedonisë së Veriut   

Dyshime për paligjshmëri dhe 
veprime korruptive në procedurën 
e zgjedhjes së kandidatëve pas 
shpalljes së konkurseve të 
brendshme në Ministrinë për punë 
të brendshme, nga ana e ministrin 
për punë të brendshme Naqe 
Çullev.  

Kjo është një çështje për të cilin 
kompetent është institucioni tjetër 
shtetëror, përkatsësisht ka të bëj me  
mosmarrveshje mes ministrit për 
punë të bredshme dhe yëvendës 
ministrit shtesë, në të cilin rast në 
pajtim me Ligjin për Qeverin e RMV, 
përgjegjës për zgjidhjen e kësaj 
çështje është Komisoni shtetëror i  
zgjedhjeve.  

KSHPK solli vendim  për 
ndërprerje të procedurës  
 
Lënda është dorëzuar në 
veprim të mëtejshëm 
kompetent  në Komisionin 
shtetëror të zgjedhjeve 

8. Paraqitës i 
njohur 

Zyrtarë në 
Agjensionin për 
punësim  

neni 8-а i KZ dhe nenei  
34 nga LPKKI   

Është ngritur procedurë për 
rivendosjen e të punësuarit në një 
tjetër vend punë pa ndonjë 
shpjegim paraprak në APRMV –ut, 
Qendra për punësim – Bitol.  

Ankesa i referohet një rast ngacmimi 
në vend të punës – mobing, veprim i 
cili nuk ka ndodhur gjatë periudhës 
së zgjedhjeve, por është kryer para 
miratimit të Vendimit për shpalljen 
e zgjedhjeve të parakohshme 
parlamentare 2020 më datë 
16.02.2020    

KSHPK solli vendim  për 
refuzim të ankesës  
 
Nuk ka elemente për 
veprim kompetent të 
KSHPK –së.  
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Nr.r. Ankesa e 
paraqitur nga: 

Ankesa është 
ngritur kundër 

Arsyet e ankesës  – 
dëmtimi i nenit  

Përmbajtja e ankesës Kushtet e përcaktuara nga KSHPK  Vendimi i marrë 

9. Paraqitës i 
panjohur 

Persona përgjegjës 
NPK Derven – Veles  
 
 

8-а paragrafi 1 alinea 3 
i Kodit zgjedhor dhe 
neni 34 nga LPKKI   

Janë paraqitur pretendimet për 
paligjshmëri në lidhje me dhënien e 
vendimeve të pagave për të 
punësuarit më datë 27.02.2020 në 
NPK Derven-Veles, me të cilat 
vendime një grupi më të madh të 
të punësuarve i paguhet një pagë 
më e madhe, ndërsa paga e të 
tjerëve zvogëlohet, e cila paraqet 
ndikim të drejtpërdrejtë financiar 
dhe shkelje të Kodit Zgjedhor. 
 
 

Nga dokumentacioni i ofruar 
përcaktohet se miratimi i vendimeve 
të reja për pagën është përshkak të 
Rregullores së re të miratuar dhe 
aprovuar nga themeluesi Komuna 
Veles para fillimit të procesit 
zgjedhor, e cila harmonizon pagesën 
e pagës në NPK Derven me Ligjin për 
ndërmarrjet publike, dhe me 
kërkesë të një auditori të 
brendshëm nga Komuna Veles 
Miratimi i vendimeve të reja për 
pagimin e pagës për të punësuarit 
në NPK Derven Veles është në 
përputhje me rregulloret ligjore, 
sepse baza ligjore dhe efektet e 
zbatimit të tyre nuk përbëjnë shkelje 
të nenit 8-a të Kodit zgjedhor.  

KSHPK solli vendim  për 
ndërprerje të procedurës  
 
Pretendimet nuk janë 
konfirmuar  
 

10. Paraqitës i 
panjohur 

Sekretariati gjeneral 
i Qeverisë së RMV –
së  
 

8-а paragrafi 1 alinea 3 
i Kodit zgjedhor dhe 
neni 34 paragrafi 1 pika 
3 nga LPKKI   

Një procedurë disiplinore ishte 
iniciuar gjatë zgjedhjeve të 
parakohshme parlamentare në 
Sekretariatin gjeneral të Qeverisë 
së RSM 
Veprimet e dërmarra për filllimin e 
procedurës disiplinore është një 
veprim për të cilin ekziston 
mundësia e shkeljes së nenit 8 
paragrafi 1 alineja 23 nga KZ dhe 

KSHPK dërgoi një njoftim për 
treguesit ligjor për  vënie në pritje të 
procedurës së ngritur disiplinore, 
deri në përfundimin e procesit 
zgjedhor.  
Sekretariati gjeneral i Qeverisë së 
RMV –së, paraqiti një Njoftim se 
vendimi KSHPK-së është 
diskriminues dhe i njëanshëm dhe u 
kërkua nga KSHPK të deklaroj se në 

KSHPK solli vendim  për 
ndërprerje të procedurës  
 
Nuk ka elemente për 
veprim kompetent të 
KSHPK –së. 
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Nr.r. Ankesa e 
paraqitur nga: 

Ankesa është 
ngritur kundër 

Arsyet e ankesës  – 
dëmtimi i nenit  

Përmbajtja e ankesës Kushtet e përcaktuara nga KSHPK  Vendimi i marrë 

paraqet  presion delikat  ndaj të 
punësuarve në institucionet 
shtetërore gjatë periudhës 
zgjedhore.    
 

bazë të cilave fakte dhe prova 
KSHPK vlerësoi se ka shkelje të nenit 
8-a paragrafi 1 alinea 3 të KZ.  
Një lajmërim u dërgua përsëri tek 
Sekretariati gjeneral i Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë duke 
deklaruar se KSHPK nuk është e 
detyruar të respektojë parimin e 
kontradiktës gjatë veprimit të këtij 
raporti dhe u dha një shpjegim 
shtesë se për shkak të mundësisë së 
ndërprerjes së marrëdhënies së 
punës, procedura disiplinore duhet 
të  vihet në pritje. 
 

11. Paraqitës i 
panjohur 

Person përgjegjës 
në Shërbimin për 
punë të 
përgjithshme dhe të 
përbashkëta në 
Qeverinë e RMV.  

Dëmtim i Ligjit për 
nëpunësit 
administrativ, Ligjit për 
të punësuarit në 
sektorin publik dhe 
Ligjit për mardhëniet e 
punës  

U kërkua të kryhet Inspektim i 
jashtëzakonshëm në Zyrën për 
Punë të Përgjithshme dhe të 
Përbashkëta, për shkak të 
informacionit të marrë nga disa 
zyrtarë, për mosrespektim të 
ligjeve të deklaruara dhe për 
ushtrim presioni mbi punonjësit 
për disa arsye, largim të 
paligjshëm, procedura disiplinore 
të pabazuara 
 

KSHPK përcaktoi që pretendimet e 
paraqitura kanë të bëjnë me 
veprimin kompetent të një organi 
tjetër kompetent, për arsye të tjera 
ligjore për të cilat KSHPK nuk vepron 
  

KSHPK solli vendim  për 
refuzim të ankesës  
 
KSHPK nuk ka kompetencë 
për veprim.  
Kërkesa u dërgua deri te 
Inspektoriati administrativ 
shtetëror për veprime të 
mëtejshme.  

12. Paraqitës i Drejtori i NP për Dëmtim i nenit 37 U kërkua të kryhet Inspektim i KSHPK përcaktoi që pretendimet e KSHPK solli vendim  për 
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Nr.r. Ankesa e 
paraqitur nga: 

Ankesa është 
ngritur kundër 

Arsyet e ankesës  – 
dëmtimi i nenit  

Përmbajtja e ankesës Kushtet e përcaktuara nga KSHPK  Vendimi i marrë 

njohur menaxhim me 
objektet sportive në 
pronësi të RMV   

paragrafi 2 dhe neni  20 
paragrafi 1  
dhe 2 nga Ligji për 
ndërmarrjet publike  

jashtëzakonshëm në procedurë  e 
miratimit të rregullores për 
sistemimin e vendeve të punës në 
ndërmarrjen publike për menaxhim 
me objektet sportive në pronësi të 
Republikës së Maqedonisë së veriut 
dhe të përcaktohet ligjshmëria e 
pëqimit Këshillit drejtues të këasj 
ndërmarrje publike për miratimin e 
Rregullores për sisteminin e 
vendeve të punës në këtë NP  

paraqitura kanë të bëjnë me 
veprimin kompetent të një organi 
tjetër kompetent, për arsye të tjera 
ligjore për të cilat KSHPK nuk vepron 
 

refuzim të ankesës  
 
Nuk ka elemente për 
veprim kompetent të 
KSHPK –së. 

13. Paraqitës i 
njohur 

Qeveria e RSM  8-а paragrafi 1 alinea 3 
i Kodit zgjedhor dhe 
neni 34 paragrafi 1 pika 
3 nga LPKKI   

Nga Qeveria e RSM, është miratuar 
Vendimi nr.44-6353/1 nga data 
23.06.2020 për anulimin e vendimit 
për shkarkim dhe emërim nr. 13.3.-
51097/1 nga datë 22.06.2020 për 
shkarkimin e Amir Dalipi nga pozita 
e Shefit në SPB – Tetovë nëBironë 
për siguri publike në MPB, të 
miratuar nga ministri për punë të 
brendshme  

Është përcaktuar se Vendimi për 
emërim dhe shkarkim, i miratuar 
nga ministri për punë të brendshme 
me nr. 13.3.-51097/1 nga datë 
22.06.2020 dhe Vendimi për 
anulimin e Vendimit për emërim 
dhe shkarkim, me nr. 44-6353/1 nga 
datë 23.06.2020,  të miratuar nga 
Qeveria e RMV janë miratuar gjatë 
kohëzgjatjes së gjendjes së 
jashtzakonshme – në periudhën kur 
vlejnë dispozitat e nenit 9 të 
Dekretit me fuqi juridike për 
çështjet lidhur me zgjedhjen e 
deputetëve në Kuvendin e 
Republikës së Maqedonisë së veriut  
më 15 korrik 2020 година (e 

KSHPK solli vendim  për 
refuzim të ankesës  
 
Nuk ka elemente për 
veprim kompetent të 
KSHPK –së. 
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Nr.r. Ankesa e 
paraqitur nga: 

Ankesa është 
ngritur kundër 

Arsyet e ankesës  – 
dëmtimi i nenit  

Përmbajtja e ankesës Kushtet e përcaktuara nga KSHPK  Vendimi i marrë 

shpallur në Gazetën zyrtare të RMV 
numër 160/2020), është paraparë 
moszbatimi i nenit  8-а i Kodit 
zgjedhor dhe neni 34 i Ligjit për 
prandalimin e korrupsionit dhe 
konflikt interesash, që nga dita e 
hyrjes në fuqi të Dekretit e deri në 
përfundimin e gjendjes së 
jashtëzakonshme  

14. Paraqitës i 
njohur 

Komisioni shtetëror 
i zgjedhjeve  

neni 78-4 pragrafi 3 i 
Kodit zgjedhor   

Paligjshmëri në shfrytëzimin e 
bilbordeve, është bërë ngjitje e veç 
më një bilbordi të dyanshëm të 
marrë me qira nga ana e subjektit 
juridik në vend ku ka pasur të 
ngjitura krijime nga një fushatë 
zgjedhore në pajtim me Kontratën 
e lidhur për qira të hapësirave 
reklamuese  

 

Është përcaktuar se këto janë 
çështje që lidhen me veprimin 
kompetent të një organi tjetër, 
ndërsa KSHPK nuk ka kompetencë të 
deklarohet  mbi këto pretendime, 
sepse sipas Kodit zgjedhor janë në 
përgjegjësi të Komisionit shtetëror 
të zgjedhjeve.     

KSHPK solli vendim  për 
refuzim të ankesës  
 
Nuk ka elemente për 
veprim kompetent të 
KSHPK –së. 

15. Paraqitës i 
panjohur 

Ministri për punë të 
brendshme  

Neni  8-а paragrafi 1 
alinea 2dhe neni  8-б i 
Kodit zgjedhor dhe    
neni 34 paragrafi 1 
alineja 2 nga LPKKI   

Pretendimet për përdorimin e 
dyshuar të veturave zyrtare nga 
Ministri i Brendshëm për qëllime 
zgjedhore dhe aktivitete partiake 
  

Dyshimet për shkelje të neneve të 
përmendura nuk janë të bazuara për 
shkak të protokolleve speciale të 
sigurisë për zyrtarë të caktuar. 
  

KSHPK solli vendim  për 
ndërprerje të procedurës  
 
Pretendimet nuk janë 
konfirmuar  
 

16. Paraqitës i 
panjohur 

Ministri për punë të 
brendshme  

Neni  8-а paragrafi 1 
alinea 2dhe neni  8-б i 
Kodit zgjedhor dhe    

Pretendimet për përdorimin e 
dyshuar të veturave zyrtare për 
qëllime zgjedhore dhe aktivitete 

U konstatua se bëhet  fjalë për 
ankesë me përmbajtje të ngjajshme 
dhe pohime si në ankesën me 

 KSHPK iu referua vendimit 
të mëparshëm për të 
ndaluar procedurën. 
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Nr.r. Ankesa e 
paraqitur nga: 

Ankesa është 
ngritur kundër 

Arsyet e ankesës  – 
dëmtimi i nenit  

Përmbajtja e ankesës Kushtet e përcaktuara nga KSHPK  Vendimi i marrë 

neni 34 paragrafi 1 
alineja 2 nga LPKKI   

partiake 
 

numër rendor 15 Pretendimet nuk janë 
konfirmuar  

17. Paraqitës i 
njohur 

Ministria e 
mbrojtjes  

Neni 9 paragrafi 1 i 
Kodit zgjedhor   

Pretendimet për dyshimin e 
Vendimit të miratuar në mënyrë të 
paligjshme për pezullimin e 
punësimit të një punonjësi të 
Ministrisë së Mbrojtjes, me numër. 
04-69/1 prej 13.04.2020. Personi i 
treguar është kandidat për deputet 
nga pjesmarrës në kampanjën 
zgjedhore, ndërsa efektet e 
vendimit realizohen edhe në kushte 
të jashtzakonshme  

Koloneli Dragan Kovaçki parashtroi 
kërkesë më 12.03.2020 për 
pezullimin e mardhënies së punës si 
kandidat i propozuar në Kuvendin e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut. 
Ministria e mbrojtjes në mënyrë 
zyrtare më 24.03.20 iu drejtua 
Komisionit shtetëror të zgjedhjeve 
për konfirmimin e kandidaturës së 
kolonelit Dragan Kovaçki. Nga KSHZ 
është marr njoftimi se i emëruari 
është përcaktuar si kandidat në 
zgjedhjet e ardhshme parlamentare 
për vitin 2020. Më datë 19.03.2020 
koloneli parashtroi kërkesë për 
ndërprerjen  e kërkesës për 
pezulllimin e vendit të punës. Pas 
marrjes së njoftimit nga Komisioni 
Shtetëror i Zgjedhjeve, u mor një 
vendim për pezullimin e punësimit 
për shkak të faktit se personi i 
caktuar ishte përcaktuar si kandidat 
në Kuvendin e Republikës së 
Maqedonisë Veriore. 
Kundër vendimit për pezullimin e 
mardhënies së punës koloneli 

KSHPK solli vendim  për 
ndërprerje të procedurës  
 
Nuk ka elemente për 
veprim kompetent të 
KSHPK –së. 
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Nr.r. Ankesa e 
paraqitur nga: 

Ankesa është 
ngritur kundër 

Arsyet e ankesës  – 
dëmtimi i nenit  

Përmbajtja e ankesës Kushtet e përcaktuara nga KSHPK  Vendimi i marrë 

Dragan Kovaçki paraqiti ankesë me 
numër 2201/1 nga 16.04.2020 dhe e 
njejta është dërguar deri te 
Komisioni shtetëror për të vendosur 
në procedurën administrative dhe 
procedurën e punësimit në shkallën 
e dytë me një akt të Ministrisë së 
mbrojtjes OU numër 04-2/7 nga 
24.04.2020, ku procedura është 
duke vazhduar.  
Është përcaktuar se në rastin 
konkret kanë vepruar institucione të 
tjera shtetërore, të cilat në 
përputhje me kompetencat e tyre 
ligjore kanë ndërmarrë veprime 
konkrete. 
 

18. Paraqitës i 
njohur 

Drejtori i 
Agjensionit për 
kadastër të 
patundshmërive  

Neni  8-а paragrafi 1 
alinea 3 i Kodit zgjedhor 
dhe neni 34 paragrafi 1 
alineja 3 nga LPKKI,  

dyshimet se një punonjës, i cili 
është gjithashtu President i 
Konfederatës së sindikatave të Lira 
dhe Sindikati i Administratës dhe 
institucionit shtetëror të 
Maqedonisë është nisur 
procedurë disiplinore ditën kur 
është shpallur marrveshja kolektive 
ne Gazetën zyrtare dhe ushtrohet 
presion tendencios ndaj 
përfaqësuesit të sindikatës i cili 

Duke filluar një procedurë 
disiplinore për parregullsi disiplinore 
në përputhje me nenin 74 të Ligjit 
për nëpunësit administrativ, nuk 
është çështje e fillimit të një 
procedure për përfundimin e 
marrëdhënies së punës 
Nuk është vërtetuar asnjë shkelje e 
nenit 8-a paragrafi 1 alineja 3 i Kodit 
Zgjedhor dhe neni 34 paragrafi 1 
alineja 3 i Ligjit për Kodin Zgjedhor, 

KSHPK solli vendim  për 
ndërprerje të procedurës  
 
Pretendimet nuk janë 
vërtetuar  
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Nr.r. Ankesa e 
paraqitur nga: 

Ankesa është 
ngritur kundër 

Arsyet e ankesës  – 
dëmtimi i nenit  

Përmbajtja e ankesës Kushtet e përcaktuara nga KSHPK  Vendimi i marrë 

haptas kundërshton mos-
përfaqësimin e nënshkruesit të 
marrëveshjes kolektive të shpallur, 
gjatë zgjedhjeve të parakohshme 
parlamentare 
  

 

19. Paraqitës i 
panjohur 

Komuna Kisella 
Voda 

 Neni  8-а paragrafi 1 
alinea 3 i Kodit zgjedhor 
dhe neni 34 paragrafi 1 
alineja 3 nga LPKKI,  

Pretendimet për fillimin e 
procedurës për përgjegjësi 
disiplinore - për parregullsi 
disiplinore të një zyrtari 
administrativ – Udhëheqës i një 
departamenti në komunë të cilit i 
është shqiptuar masë disiplinore - 
gjobë 
 

Duke filluar një procedurë 
disiplinore për parregullsi disiplinore 
në përputhje me nenin 74 të Ligjit 
për nëpunësit administrativ, nuk 
është çështje e fillimit të një 
procedure për përfundimin e 
marrëdhënies së punës. 
Nuk është vërtetuar asnjë shkelje e 
nenit 8-a paragrafi 1 alinea 3 i Kodit 
Zgjedhor dhe neni 34 paragrafi 1 
alinea 3 i Ligjit për Kodin Zgjedhor, 

KSHPK solli vendim  për 
ndërprerje të procedurës  
 
Nuk ka elemente për 
veprim kompetent të 
KSHPK –së. 

20. Paraqitës i 
njohur 

Kryetari i qytetit të 
Shkupit  

Neni  8-а i Kodit 
zgjedhor dhe neni 34 
nga LPKKI,  

Pretendimet për marrjen e 
vendimeve të Këshillit të Qytetit të 
Shkupit dhe lidhjen e 
marrëveshjeve për bashkëpunim 
ndërkomunal ndërmjet komunave 
në Shkup, në lidhje me 
pjesëmarrjen financiare për 
rindërtimin e një rruge lokale në 
fshatin Bojane, komuna e Sarajit 
dhe pjesëmarrjen financiare për 
rindërtimin e rrugëve në Nerezi në 

Nuk u gjet asnjë shkelje e 
dispozitave të deklaruara 

KSHPK solli vendim  për 
ndërprerje të procedurës  
 
Nuk ka elemente për 
veprim kompetent 
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Nr.r. Ankesa e 
paraqitur nga: 

Ankesa është 
ngritur kundër 

Arsyet e ankesës  – 
dëmtimi i nenit  

Përmbajtja e ankesës Kushtet e përcaktuara nga KSHPK  Vendimi i marrë 

komunën e Karposhit, si një 
mënyrë për të ndikuar te qytetarët 
në komunat specifike për të votuar 
për një opsion politik 

21. Paraqitës i 
panjohur 

Kryetari i qytetit të 
Shkupit 

Neni  8-а paragrafi 1 
alinea 2 i Kodit zgjedhor 
dhe neni 34 paragrafi 1 
alineja 2 nga LPKKI,  

Shpallja e një thirrje publike për 
subvencionimin e qytetarëve për 
furnizim me kondicionerë  inverter 
për vitin 2020 si një mënyrë për të 
ndikuar që qytetarët të votojnë për 
një opsion politik sepse ata do të 
marrin subvencione 
 
 

Është përcaktuar që dispozitat e 
mësipërme nuk janë shkelur sepse 
pagesa e burimeve financiare të 
qytetarëve pas thirrjes së njoftuar 
për subvencione do të realizohet 
pas përfundimit të procesit zgjedhor 
në vitin 2020 dhe pas përmbushjes 
së disa parakushteve (kthimi i 
ngrohësve të karburantit të ngurtë) 

KSHPK solli vendim  për 
ndërprerje të procedurës  
 
 
Nuk ka elemente për 
veprim kompetent 
 

22. VMRO – 
DPMNE 
 

Kryetari i Shkupi, 
Aerodromit, Gazi 
Baba dhe Qendër  
 

Neni  8-а paragrafi 2 i 
Kodit zgjedhor dhe neni 
33 nga LPKKI,  

Organizimi i një manifestimi për 
filluar ndërtimin e një ure të re që 
do të lidhë qytetin dhe komunat 
Aerodrom dhe Gazi Babë  

Njoftim deri te bartësi se nuk 
konsiderohet si kundërshtim  
 
Pretendimet nuk janë konfirmuar, u 
konstatua se në këtë rast nuk është 
një ngjarje e organizuar që shënon 
fillimin e ndërtimit të një ure të re 
në Shkup që do të lidhë komunat e 
Aerodrom dhe Gazi Baba, por është 
çështje e dhënies së një deklarate 
publike nga një mbajtës i funksionit 
publik i një interviste në media ose 
përgjigje ndaj një pyetjeje gazetari, e 
cila, sipas parashikimeve të Kodit 
Zgjedhor, nuk kuptohet si ndalim i 

KSHPK solli vendim  për 
refuzim të ankesës  
 
KSHPK nuk ka elemente 
për veprim kompetent  
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Nr.r. Ankesa e 
paraqitur nga: 

Ankesa është 
ngritur kundër 

Arsyet e ankesës  – 
dëmtimi i nenit  

Përmbajtja e ankesës Kushtet e përcaktuara nga KSHPK  Vendimi i marrë 

mbajtjes së ngjarjeve publike. 
 

23. VMRO – 
DPMNE 
 

Komuna Prilep Neni  8-а i Kodit 
zgjedhor dhe neni 34, 
paragrafi 1 alinea 3  nga 
LPKKI,  

Thirrje publike e shpallur për 
subvencionim/kompenzim të një 
pjesë të harxhimeve të qytetarëve 
në Komunën e Prilepit për blerjen e 
kondicionerëve inverter dhe 
blerjen e biçikletave për viitin 2020, 
ku thuhet se pagesa do të bëhet në 
mënyrë të njëpasnjëshme, sipas 
rradhitjes së kërkesave të pranuara 
deri në harxhimin e buxhetit të 
parashikuar për qëllimin e 
paraparë.  
 

Njoftim deri te bartësi se nuk 
konsiderohet si kundërshtim. 
 
KSHPK dërgoi një njoftim në 
Komunë, me rekomandim që pagesa 
e mjeteve pas thirrjes publike të 
realizohet pas përfundimit të 
procesit zgjedhor. 
Komuna e Prilepit veproi sipas 
njoftimit të KSHPK-së dhe 
shpërndarja dhe pagesa e mjeteve 
do të bëhet pas procesit zgjedhor 
dhe shpalljes së rezultateve 
përfundimtare të zgjedhjeve të 
parakohshme parlamentare. 

 KSHPK solli vendim  për 
ndërprerje të procedurës  
 
Nuk ka elemente për 
veprim kompetent 
.  
 
 

24. VMRO – 
DPMNE 
 

Ministria e arsimit 
dhe shkencës  

Neni  8-а i Kodit 
zgjedhor dhe neni 34, 
paragrafi 1 alinea 2  nga 
LPKKI,  
 

Tekst i botuar me përmbajtje: "Ri-
konkurs për pranimin e studentëve 
të regjistruar në studime 
universitare në konvikte shtetërorë 
dhe objekte të tjera akomoduese 
në Republikën e Maqedonisë 
Veriore për vitin akademik 
2019/2020", i cili u botua pas 
shpalljes së zgjedhjeve 
parlamentare 2020 si mundësi për 
ndikim në elektorat 

Njoftim deri te bartësi se nuk 
konsiderohet si kundërshtim. 
 
Ministria e arsimit dhe shkencës më 
datë 08.10.2020  dërgoi njoftim se 
pas shpalljes së konkursit për 
pranimin e studentëve të regjistruar 
në studime universitare në konvikte 
shtetërorë për vitin akademik 
2019/2020.  
Rezultatet nuk janë publikuar ende. 

KSHPK solli vendim  për 
ndërprerje të procedurës  
 
Pretendimet janë të 
pabaza 
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Nr.r. Ankesa e 
paraqitur nga: 

Ankesa është 
ngritur kundër 

Arsyet e ankesës  – 
dëmtimi i nenit  

Përmbajtja e ankesës Kushtet e përcaktuara nga KSHPK  Vendimi i marrë 

 
 

25. Paraqitës i 
njohur  
VMRO – 
DPMNE 
 

Ministria e 
transportit dhe 
lidhjeve  

Neni  8-а paragrafi 1 
alinea 3 i Kodit zgjedhor 
dhe neni 34 paragrafi 1 
alineja 2 nga LPKKI,  
 

Shpallja e një njoftimi - nga 
Ministria e Transportit dhe Lidhjeve 
- për ndarjen e 37 apartamenteve 
në komunën e Strumicës si një 
mënyrë për të ndikuar në 
elektoratin në periudhën e 
zgjedhjeve 
  

Njoftim deri te bartësi se nuk 
konsiderohet si kundërshtim. 
 
Nga Ministria e Transportit dhe 
Lidhjeve është marrë njoftimi se me 
vendimin numër 67-3072/1 
16.04.2020, dhe bazuar në 
konkluzionin e Qeverisë nga 
14.02.2020, njoftimi ishte anuluar 
për shkak të numrit të vogël të 
kërkesave të paraqitura dhe 
pamundësisë së personave të 
interesuar. për të siguruar në kohë 
dokumentacionin e nevojshëm, për 
shkak të masave për mbrojtjen nga 
pandemia e Covid-19 

KSHPK solli vendim  për 
ndërprerje të procedurës  
 
KSHPK nuk ka elemente 
për veprim kompetent  

26. VMRO – 
DPMNE 

Ministria e arsimit 
dhe shkencës 

Neni  8-а paragrafi 1 
alinea 3 i Kodit zgjedhor 
dhe neni 34 paragrafi 1 
alineja 2 nga LPKKI,  
 

Shpallja e konkursit – nga Ministria 
e arsimit dhe shkencës për çmime 
për studentë, mësues dhe mentorë  

Njoftim deri te bartësi se nuk 
konsiderohet si kundërshtim. 
 
Pretendimet janë të pabazuara, nuk 
është konstatuar asnjë shkelje e 
ndalesave të KZ dhe LPKKI  

KSHPK solli vendim  për 
refuzim të ankesës  
 
Pretendimet janë të 
pabaza 

27. VMRO – 
DPMNE 

Gjykata themelore 
penale  

Neni  8-а paragrafi 1 
alinea 3 i Kodit zgjedhor 
dhe neni 34 paragrafi 1 
alineja 3 nga LPKKI, 

Shpallja e konkursit për zgjedhjen e 
50 gjykatësve  

Njoftim deri te bartësi se nuk 
konsiderohet si kundërshtim. 
 
U konstatua se me veprimet e 

KSHPK solli vendim  për 
ndërprerje të procedurës  
 
KSHPK nuk ka elemente 
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Nr.r. Ankesa e 
paraqitur nga: 

Ankesa është 
ngritur kundër 

Arsyet e ankesës  – 
dëmtimi i nenit  

Përmbajtja e ankesës Kushtet e përcaktuara nga KSHPK  Vendimi i marrë 

ndërmarra  nuk është bër dëmtim i 
nenit  8-а paragrafi 1 alinea 3 të KZ 
 

për veprim të mëtejmë  

 

 
 


