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LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E KODIT ZGJEDHOR

Neni 1
Në Kodin Zgjedhor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 40/2006, 136/2008, 

148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 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, 140/18, 208/18 и 27/19dhe (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 98/19, 42/20 dhe 74/21) në nenin 8-b, pas 
paragrafit (1) shtohen katër paragrafë të ri (2), (3), (4) dhe (5) si në vijim:

“(2) Në afat prej 10 ditësh nga miratimi i vendimit për shpalljen e zgjedhjeve për president të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, kryetar komune ose anëtarë të këshillave, fondet publike, ndërmarrjet publike dhe të 
gjithë personat e tjerë juridikë që menaxhojnë kapital shtetëror, kanë për detyrë në Komisionin 
Shtetëror të Parandalimit të Korrupsionit të dërgojnë të dhëna për numrin, llojin, targat e 
regjistrimit dhe gjendjen e automjeteve të cilat i kanë në dispozicion.

(3) Të dhënat dërgohen në formë elektronike në formular të cilin me propozim të Komisionit 
Shtetëror të Parandalimit të Korrupsionit e përcakton Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.

(4) Komisioni Shtetëror i Parandalimit të Korrupsionit, në ueb faqen e vet e publikon 
regjistrin e automjeteve zyrtare të fondeve publike, ndërmarrjeve publike dhe të gjithë personave 
të tjerë juridikë që menaxhojnë kapital shtetëror.

(5) Nëse personat juridikë sipas paragrafit 2 të këtij neni nuk dorëzojnë të dhëna për numrin, 
llojin, tabelat e regjistrimit dhe gjendjen e automjeteve të cilat i kanë në dispozicion, në afatin e 
paraparë, Komisioni Shtetëror i Parandalimit të Korrupsionit ngre procedurë për kundërvajtje në 
afat prej 15 ditësh nga kalimi i afatit për dorëzimin e të dhënave.”.

Paragrafi (2) bëhet paragrafi (6).

Neni 2
Në nenin 26, në paragrafin (4), pas fjalës “zgjat” shtohen fjalët: “pesë vjet”, kurse fjalët: “por 

jo më gjatë se dy vite”, fshihen.

Neni 3
Në nenin 27, në paragrafin (2), në fillim të fjalisë, para fjalës “Kuvendi”, shtohen fjalët: “Në 

afat prej 30 ditësh para kalimit të mandatit”.
Pas paragrafit (4), shtohet paragraf i ri (5), siç vijon:
“(5) Në rast të ndryshimit të partive politike në opozitë ose partive politike në pushtet, 

Kuvendi e harmonizon përbërjen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në përputhje me 
paragrafin (4) të këtij neni në mënyrën siç vijon:

- partitë politike që kanë kaluar nga pushteti në opozitë, Kuvendit i dorëzojnë propozim për 
kryetar të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve nga radhët e anëtarëve në përbërjen ekzistuese dhe 
propozim për ndërprerje të funksionit para pushimit të mandatit të njërit nga anëtarët e propozuar 
nga ana e tyre,

- partitë politike që kanë kaluar nga opozita në pushtet, Kuvendit i dorëzojnë propozim për 
kryetar të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve nga radhët e anëtarëve në përbërjen ekzistuese dhe 
një anëtar, për të cilin Kuvendi e shpall zgjedhjen e një anëtari të Komisionit Shtetëror të 
Zgjedhjeve.”.

Paragrafët (5) dhe (6) bëhen paragrafët (6) dhe (7).
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Neni 4
Në nenin 28 paragrafi (1) pas nënparagrafit 1 shtohet nënparagraf i ri 2 siç vijon:
“- në rastin e paraparë në nenin 27 paragrafi (5) të këtij kodi”
Nënparagrafët 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7 bëhen nënparagrafë 3, 4, 5, 6, 7 dhe 8.

Neni 5
Në nenin 29, pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) siç vijon:
“(2) Në rastin sipas nenit 27, paragrafi (5) të këtij kodi, kryetari i Kuvendit në afat prej tre 

ditësh i njofton partitë politike në pushtet dhe partitë politike të opozitës të propozojnë kryetar, 
nënkryetar nga radhët e anëtarëve ekzistues dhe një anëtar të Komisionit Shtetëror të 
Zgjedhjeve.”.

Në paragrafin (2), i cili bëhet paragrafi (3), fjalët: “afati i përcaktuar në paragrafin (1) të këtij 
neni” zëvendësohen me fjalët: “afatet e përcaktuara në paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni”.

Neni 6
Neni 30 ndryshohet siç vijon:
“(1) Shërbimin profesional e udhëheq sekretari i përgjithshëm i Komisionit Shtetëror të 

Zgjedhjeve.
(2) Sekretarin e përgjithshëm e zgjedh Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve me shumicë votash 

për periudhë prej pesë vitesh.
(3) Në rast të ndryshimit të përbërjes së Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në përputhje me 

nenin 27, paragrafi (5) të këtij kodi, në afat prej 30 ditësh nga harmonizimi i përbërjes së 
Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, bëhet zgjedhje e sekretarit të ri të përgjithshëm për 
periudhën e mbetur sipas paragrafit (2) të këtij neni.

(4) Sekretar i përgjithshëm mund të zgjidhet person i cili:
- është shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut me vendbanim të përhershëm në 

Republikën e Maqedonisë së Veriut,
- ka mbaruar arsimin e lartë në fushën e menaxhimit, administratës publike dhe shkencave të 

tjera shoqërore,
- nuk është anëtar i ndonjë organi të partisë politike,
- ka njohuri profesionale dhe përvojë në fushën e menaxhimit në sektorin publik,
- është nga radhët e nëpunësve administrativë të kategorisë B, gjegjësisht nga radhët e të 

punësuarve udhëheqës në përputhje me Ligjin e Nëpunësve Administrativë.
(5) Sekretari i përgjithshëm nuk përfshihet në përbërjen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve 

dhe nuk ka të drejtë vote.
(6) Sekretari i përgjithshëm punën e tij e kryen në mënyrë profesionale.
(7) Sekretari i përgjithshëm  për punën e tij përgjigjet para kryetarit, zëvendëskryetarit dhe 

anëtarëve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.
(8) Për kryerjen e punëve profesionale-administrative dhe organizative-teknike të Komisionit 

Shtetëror të Zgjedhjeve, formohet shërbim profesional i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.
(9) Sekretari i përgjithshëm dhe punonjësit në shërbimin profesional të Komisionit Shtetëror 

të Zgjedhjeve kanë status të nëpunësve shtetërorë.”.

Neni 7
Në nenin 41, paragrafi (7) ndryshohet siç vijon:
“(7) Në listën zgjedhore nuk regjistrohen qytetarët, të cilëve me vendim të plotfuqishëm 

gjyqësor u hiqet tërësisht aftësia e punës ose me vendim të plotfuqishëm gjyqësor pjesërisht u 
hiqet aftësia e punës me çka gjykata ka konstatuar që personi nuk ka aftësi të shpreh vullnetin 
relevant juridik në zgjedhje.”.
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Neni 8
Në nenin 43, paragrafi (2) ndryshohet siç vijon:
Gjykatat themelore, te Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve dorëzojnë të dhëna për personat të 

cilëve u është hequr tërësisht aftësia afariste ose u është hequr pjesërisht aftësia afariste me 
vendim të plotfuqishëm gjyqësor me çka gjykata ka konstatuar që personi nuk ka aftësi të 
shprehë vullnetin relevant juridik dhe të dhëna për personat të cilëve u është shqiptuar masa 
paraburgim.”.

Në paragrafin (7) fjalët: “dhe të njëjtit i kanë tërhequr”, fshihen.

Neni 9
Në nenin 45, në paragrafin (2), pika në fund të fjalisë fshihet dhe shtohen fjalët:
“bar kod i veçantë për identifikimin me gjurmë të gishtit.”

Neni 10
Në nenin 49 në paragrafin (1) fjala “ lokale” fshihet.
Paragrafi (3) ndryshohet siç vijon:
“Organi kompetent për ekzekutimin e sanksioneve është i detyruar t’i informojë personat që 

janë në paraburgim ose vuajnë dënimin me burgim gjatë shikimit publik në Listën zgjedhore dhe 
mundësisë së regjistrimit, plotësimit ose shlyerjes së të dhënave nga Lista zgjedhore dhe t'u 
mundësojë personave që janë në paraburgim ose vuajnë dënim me burg, me kërkesë të tyre, 
nëpërmjet internetit t’i kontrollojnë të dhënat e tyre në listën zgjedhore”.

Neni 11
Në nenin 49-a, paragrafi (1) ndryshohet siç vijon:
“(1) Në afat prej tre ditëve nga përfundimi i shikimit publik, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve 

ua dorëzon listën zgjedhore partive politike që kanë dorëzuar kërkesë te Komisioni Shtetëror i 
Zgjedhjeve deri në ditën e përfundimit të shikimit publik. Kërkesën për dorëzim të listës 
zgjedhore partitë politike e dorëzojnë te Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në mënyrë 
elektronike.”.

Neni 12
Në nenin 65, paragrafi (3), fjalët: “paragrafi (4)” zëvendësohen me fjalët:  “paragrafi (5)”.

Neni 13
Në nenin 67, në paragrafin (7), numri “24” zëvendësohet me numrin “48”.
Pas paragrafit (11), shtohet paragraf i ri (12) siç vijon:
“(12) Parashtruesit e listës ose të kandidaturës mund nëpërmjet përfaqësuesve të tyre të 

autorizuar, të parashtrojnë kërkesë me shkrim për tërheqjen e listës, përkatësisht të kandidaturës 
në afat prej 48 orësh nga miratimi i aktvendimit për vërtetimin e listave përfundimtare sipas 
paragrafit (5). Kur bëhet fjalë për tërheqjen e listës së kandidatëve, ajo mund të tërhiqet vetëm në 
tërësi.”.

Neni 14
Në nenin 71, paragrafi (8) ndryshohet siç vijon:
“Në rast të mosparashtrimit, përkatësisht moskonfirmimit të listës së kandidatëve, subjektet 

sipas paragrafit (1) të këtij neni të cilët kanë siguruar NVT dhe kanë hapur llogari transaksioni 
janë të detyruar të kthejnë donacionet e pashpenzuara te dhuruesit në proporcion me shumën e 
dhuruar në afat prej 15 ditësh dhe janë të detyruar menjëherë ta mbyllin llogarinë e transaksionit 
sipas paragrafit (1) të këtij neni.”.

Në paragrafin (11) numri “60” ndryshohet me numrin “45”.
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Neni 15
Në nenin 72 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) siç vijon:
“(3) Pjesëmarrësi në fushatën zgjedhore është përgjegjës për përmbajtjen e shpalljeve, 

njoftimeve, reklamave dhe materialit tjetër të regjistruar porositës i të cilit është, ndërsa të cilat 
transmetohen ose publikohen në prezantimin politik të paguar dhe pa pagesë.”.

Neni 16
Në nenin 75-gj paragrafi (1) ndryshohet siç vijon:
“(1) Gjatë fushatës zgjedhore dhe në rrethin e parë dhe të dytë të votimit, radiodifuzerët të 

cilët i mbulojnë zgjedhjet mund të emitojnë gjithsej nëntë minuta e tridhjetë sekonda kohë 
shtesë, për reklamim në program të emituar për orë reale, që është e dedikuar për reklamim të 
paguar politik, nga të cilat për dy partitë më të mëdha politike të pozitës, të cilat në zgjedhjet e 
fundit për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë kanë fituar më të shumti vota, 
mund të ndajnë më së shumti katër minuta, të cilat ndahen me marrëveshje paraprake me shkrim, 
për dy partitë më të mëdha politike në opozitë të cilat në zgjedhjet e fundit për deputetë në 
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë kanë fituar më së shumti vota mund të ndajnë më së 
shumti katër minuta, të cilat ndahen me marrëveshje paraprake me shkrim, për partitë politike në 
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë të cilat në zgjedhjet e fundit për deputetë nuk kanë fituar 
mjaftueshëm deputetë për të formuar grup deputetësh mund të ndajnë një minutë e cila ndahet 
me marrëveshje paraprake me shkrim dhe për partitë politike të cilat nuk janë të përfaqësuara në 
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë ose kandidatët mund të ndajnë tridhjetë sekunda të cilat 
ndahen me marrëveshje paraprake me shkrim.”

Paragrafi (9) ndryshohet siç vijon:
“(9) Radiodifuzerët dhe mediet e shtypit kanë për detyrë t’i zbatojnë listat e çmimeve për 

secilën media veçmas për reklamim të paguar politik gjatë fushatës zgjedhore dhe gjatë kësaj 
çmimi mesatar (mesatarja aritmetike) për sekondë për një ditë të marrë sipas periudhës kohore të 
ndryshme të reklamimit të çmimeve edhe atë: Periudha 1 - nga 00.00 deri në 08.00, Periudha 2 - 
nga 08.00 deri në 16.00. dhe Periudha 3 - nga ora 16.00 deri në 24.00 te radiodifuzerët për 
reklamim të paguar politik, si dhe çmimi për blerje të hapësirës reklamuese në median e shtypit 
të mos kalojë çmimin mesatar të përgjithshëm të reklamimit të secilit radiodifuzer të 
përllogaritur veçmas në pesë ciklet e fundit zgjedhore të mbajtura në gjithë territorin e vendit, 
kurse për mediat elektronike (portalet e internetit) çmimi për blerje të hapësirës reklamuese në 
portalin e internetit për reklamat të paguar politik të mos e tejkalojë çmimin mesatar për 
reklamim të përllogaritur për pesë ciklet e fundit zgjedhore.”.

Paragrafi (11) ndryshohet siç vijon:
“Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve është i detyruar t’i konfirmojë dhe t’i publikojë në faqen e 

tij të internetit listat e çmimeve të dërguara me çmimet mesatare të përllogaritura të përcaktuara 
nga radiodifuzerët dhe mediat  e shtypit, si dhe t’i publikojnë listat e çmimeve me çmimet e 
përcaktuara nga mediat elektronike (portalet e internetit), në përputhje me paragrafët (3) dhe (9) 
të këtij neni, në afat prej 10 ditësh nga skadimi i afatit për dorëzimin e listave të çmimeve të 
përcaktuara në paragrafin (3) të këtij neni. Nëse Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve konstaton 
parregullsi në listat e çmimeve të radiodifuzerëve dhe mediave të shtypit, do ta njoftojë median 
përkatëse që të bëjë korrigjimin e listës së çmimeve në afat prej 72 orëve nga pranimi i njoftimit. 
Radiodifuzerët dhe mediat e shtypit që nuk veprojnë sipas njoftimit për korrigjim të listave të 
çmimeve në afatin e caktuar e humbin të drejtën për të qenë të regjistruar për reklamim të paguar 
politik.”.

Në paragrafin 12 nënparagrafi 3 ndryshohet  siç vijon:



Службен весник на РСМ, бр. 215 од 16.9.2021 година 

5 од 8

“-më së shumti 7% e hapësirës reklamuese mund tu jepet  partive politike  në Kuvendin e 
Republikës së Maqedonisë  që në zgjedhjet e fundit  për deputetë nuk kanë marrë mjaftueshëm 
deputetë për të formuar grup deputetësh dhe”.

 Pas nënparagrafit 3 shtohet nënparagrafi i ri 4 siç vijon:
“-më së shumti 3% e hapësirës reklamuese mund tu jepet  partive politike të cilat nuk janë të 

përfaqësuara në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë”. 

Neni 17
Në nenin 76-d paragrafi (3) ndryshohet siç vijon:
“Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i paguan shpenzimet për reklamimin e publikuar të paguar 

politik në bazë të faturës së parashtruar nga ana e radiodifuzerëve, mediave të shtypura dhe 
mediave elektronike (internet portaleve) në afat prej 30 ditësh nga publikimi i rezultateve 
përfundimtare. Shtojcë e faturës është kontrata, media plan nga pjesëmarrësi në fushatën 
zgjedhore dhe raport për shërbime të realizuara i përpiluar nga radiodifuzerët, mediat e shtypura 
dhe mediat elektronike (internet portalet).”.

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4) siç vijon:
“(4) Media plani dhe raporti për shërbime të realizuara parashtrohen në formularë të 

përcaktuar, të miratuar dhe të publikuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.”.
Paragrafi (4) i cili bëhet paragrafi (5) ndryshohet siç vijon:
“(5) Mjetet financiare për reklamim të paguar politik të siguruara nga Buxheti i Republikës së 

Maqedonisë së Veriut gjatë procesit zgjedhor, nuk lejohet ta tejkalojnë shumën prej 2 (dy) euro 
në kundërvlerë me denarin pa TVSH të përllogaritur, për zgjedhës të regjistruar nga numri i 
përgjithshëm i zgjedhësve të regjistruar në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
ndërsa për zgjedhjet lokale nga 1 (një) euro në kundërvlerë denari pa TVSH të përllogaritur për 
zgjedhës të regjistruar në territorin e komunës ku mbahet rrethi i dytë i votimit dhe për zgjedhje 
presidenciale nëse ka rreth të dytë nga 1 (një) euro shtesë në kundërvlerë denari pa TVSH të 
përllogaritur për zgjedhës të regjistruar nga numri i përgjithshëm i zgjedhësve të regjistruar në 
territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Këto mjete shpërndahen me marrëveshje 
paraprake me shkrim në këtë mënyrë: 

- më së shumti 45% të mjeteve mund të përdorin dy partitë më të mëdha politike nga pozita të 
cilat në zgjedhjet e fundit për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë kanë fituar më 
të shumti vota, 

- më së shumti 45% e mjeteve mund të përdorin dy partitë më të mëdha politike nga opozita të 
cilat në zgjedhjet e fundit për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë kanë fituar më 
të shumti vota,

- më së shumti 7% të mjeteve mund të përdorin partitë politike në Kuvendin e Republikën e 
Maqedonisë të cilat në zgjedhjet e fundit për deputetë nuk kanë fituar mjaftueshëm deputetë për 
të formuar grup deputetësh dhe 

- më së shumti 3% të mjeteve mund të përdorin partitë politike që nuk janë të përfaqësuara në 
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë ose kandidatët”.

 Paragrafi (5)  bëhet paragrafi (6). 
 Në paragrafin (6) i cili bëhet paragrafi (7) fjala “paragrafi (4)” zëvendësohet me fjalën 

“paragrafi (5)”.
Paragrafët (7), (8) dhe (9) bëhen paragrafët (8), (9) dhe (10).
Paragrafi (10) i cili bëhet paragraf (11) ndryshohet siç vijon:
“(11) Raporti për shërbimet e realizuara duhet të përmbajë:
- ekzemplar nga secila shpallje me datë të dukshme dhe të lexueshme për secilën ditë të 

periudhës për të cilën është blerë hapësira reklamuese në median e shtypur,
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- ekzemplar (print screen) nga secila banderolë e shpallur me datë të dukshme dhe të 
lexueshme për secilën ditë të periudhës për të cilën është blerë hapësira reklamuese të mediumit 
elektronik (portalet e internetit) që ofron blerje të banderolës fikse,

- ekzemplar (print screen) nga secila banderolë e shpallur me datë të qartë të dukshme dhe të 
lexueshme si dhe deklarata me shkrim për impresionet e realizuara për secilën ditë të periudhës 
për të cilën është blerë hapësira reklamuese të medias elektronike (portalet e internetit) që ofron 
blerje të hapsirës reklamuese në bazë të impresioneve.”.

Neni 18
Në nenin 108, paragrafi (4) ndryshohet siç vijon:
“Identitetin personal zgjedhësi e dëshmon me letërnjoftim të vlefshëm ose pasaportë të 

vlefshme, përkatësisht letërnjoftim ose pasaportë, me vlefshmëri të skaduar në periudhën nga 
shpallja e zgjedhjeve deri në ditën e mbajtjes së tyre.”

Neni 19
Në nenin 108-a, pas paragrafit (11) shtohet paragraf i ri (12) siç vijon:
“(12) Për mbështetje teknike të Komisioneve komunale të zgjedhjeve dhe të Këshillave 

Zgjedhor në aplikimin e pajisjes teknike në ditën e votimit, KSHZ sipas nevojës mund të 
angazhojë persona nga radhët e punonjësve në sektorët për teknologji informatike në 
administratën shtetërore, publike, komunale dhe në administratën e Qytetit të Shkupit apo TI - 
kuadër të jashtëm. Për mënyrën e zgjedhjes së këtyre personave KSHZ miraton udhëzim të 
posaçëm.”

Neni 20
Pas nenit 111- a, shtohet titull i ri dhe nen i ri 111-b, siç vijojnë:

“Procesi zgjedhor në kohë të pandemisë/epidemisë

Neni 111-b
(1) Nëse procesi zgjedhor realizohet gjatë pandemisë/epidemisë së shpallur, personat të cilët 

janë në karantinë shtëpiake dhe personat të cilëve u është përcaktuar masa e vetizolimit ndërsa 
dëshirojnë të votojnë, për këtë do ta njoftojnë Komisionin Komunal të Zgjedhjeve, përkatësisht 
Komisionin e Zgjedhjeve të Qytetit të Shkupit më së voni pesë ditë para ditës së caktuar për 
votim.

(2) Nëse procesi zgjedhor realizohet gjatë pandemisë/epidemisë së shpallur, personat të cilët 
janë në karantinë shtëpiake dhe personat të cilëve u është caktuar masa e vetë-izolimit me 
aktvendim nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor do të votojnë në përputhje me 
dispozitat e nenit 111 të këtij kodi.

(3) Komisioni Komunal i Zgjedhjeve dhe Komisioni Zgjedhor i Qytetit të Shkupit me detyrë 
zyrtare grumbullon të dhëna nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor për personat, të 
cilët janë paraqitur për të votuar në përputhje me paragrafin 1 të këtij neni. Inspektorati Shtetëror 
Sanitar dhe Shëndetësor është i detyruar në afat prej 24 orësh nga kërkesa e pranuar t’i dërgojë të 
dhënat për personat e regjistruar për votim në përputhje me paragrafin (1).

(4) Në komunat ku votojnë personat sipas paragrafit (1) të këtij neni, varësisht nga numri i 
tyre, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve formon një ose më shumë këshilla zgjedhorë të posaçëm 
që përbëhen nga tre punonjës shëndetësorë të cilët e realizojnë votimin e personave sipas 
paragrafit 1 të këtij neni, me çka partitë politike kanë të drejtë të emërojnë anëtar në këshillin e 
posaçëm zgjedhor në përputhje me nenin 38, paragrafët (5) dhe (6) të këtij kodi.
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(5) Në rast të pandemisë/epidemisë së shpallur, Ministria e Shëndetësisë, në përputhje me 
protokollet e përcaktuara nga Komisioni i Sëmundjeve Infektive, për nevojat e zgjedhjeve, e 
sipas të dhënave të pranuara nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, siguron maska mbrojtëse, 
dorëza dhe pajisje tjera mbrojtëse të nevojshme për të gjithë anëtarët e organeve zgjedhore dhe 
mjete për dezinfektim për çdo vendvotim.

(6) Në rast të pandemisë/epidemisë së shpallur, nëse nuk janë plotësuar kushtet hapësinore të 
hapësirës ku ndodhet vendvotimi ose hapësirës ku duhet të mbahet votimi, Komisioni Shtetëror i 
Zgjedhjeve mund të përcaktojë hapësirë tjetër të përshtatshme që i plotëson kushtet për 
realizimin e votimit.”.

Neni  21
Në nenin 147 paragrafi (8), fjalët: “kupton për” zëvendësohen me fjalën: “rezulton”.

Neni 22
Neni 149 ndryshohet siç vijon:
“(1) Secili zgjedhës të cilit i është shkelur e drejta individuale e votimit në procedurën e 

realizimit të votimit mund të parashtrojë ankesë në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve në afat 
prej 12 orësh.

(2) Secili zgjedhës, të cilit i është shkelur e drejta personale e votimit në procedurën për 
realizimin e votimit jashtë vendit mund të paraqesë ankesë në Komisionin Shtetëror të 
Zgjedhjeve në afat prej 24 orësh me postë elektronike, personalisht ose nëpërmjet përfaqësuesit 
të autorizuar në përputhje me nenin 147 paragrafi (7) të këtij kodi.

(3) Organi i shkallës së parë është i detyruar të marrë vendim në afat prej 2 orësh pas pranimit 
të kundërshtimit.

(4) Kundër vendimit të organit të shkallës së parë, përkatësisht Komisionit Shtetëror 
Zgjedhor, mund të parashtrohet padi në Gjykatën Admnistrative, në afat prej 12 orësh pas 
pranimit të aktvendimit.

(5) Nëse vendimi sipas paragrafit (3) të këtij neni i referohet veprimit të caktuar të këshillit 
zgjedhor ose zgjedhësi plotëson kushtet ligjore për t'u regjistruar në listën e zgjedhësve dhe 
procesi i votimit është në zhvillim e sipër, zgjedhësit do t’i mundësohet realizimi i të drejtës së 
votimit nëpërmjet procedurës së paraparë në një udhëzim të veçantë të miratuar nga Komisioni 
Shtetëror i Zgjedhjeve.

(6) Gjykata Administrative është e detyruar të veprojë sipas padisë në afat prej 2 orësh nga 
pranimi i saj.”.

Neni 23
Në nenin 149-a në paragrafët (1), (2) dhe (4) numri “24” zëvendësohet me numrin “48”.

Neni 24
Në nenin 150 paragrafi (2) fjalët: “në afat prej 60 orësh” ndryshohen me fjalët: “afatet e 

parapara me këtë ligj”.

Neni 25
Në nenin 151, paragrafi (1) nënparagrafi 1 ndryshon siç vijon:
“- këshilli zgjedhor nuk e realizon votimin në mënyrë të përcaktuar me këtë kod, ndërsa 

parregullsitë  kanë ndikuar në procedurën për votim ose procedurën për përmbledhjen dhe 
përcaktimin e rezultateve.”
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DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

Neni 26
Ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, KSHZ do të miratojë kalendar të reviduar të afateve për 

zbatimin e proceseve zgjedhore për realizimin e ygjedhjeve për anëtarë të këshillave komunal 
dhe këshillit të Qytetit të Shkupit dhe për zgjedhje të kryetarëve të komunave dhe kryetar të 
Qytetit të Shkupit 2021, në pajtim me këtë ligj.

Neni 27
Dispozita sipas nenit 1 të këtij ligji do të zbatohet edhe për ygjedhjet për anëtarë të këshillave 

komunal dhe të këshillit të Qytetit të Shkupit dhe për zgjedhje të kryetarëve të komunave dhe 
kryetar të Qytetit të Shkupit 2021, me ç’rast afati i paraparë në paragrafin (1) do të fillojë të 
rrjedhë me hyrjen në fuqi të këtij ligji.

Neni 28
Dispozita sipas nenit 2 të këtij ligji vlen edhe për përbërjen aktuale të Komisionit Shtetëror të 

Zgjedhjeve.

Neni 29
Dispozita sipas nenit 8 të këtij ligji do të zbatohet edhe për zgjedhjet për anëtarë të këshillave 

komunal dhe të këshillit të Qytetit të Shkupit dhe për zgjedhje të kryetarëve të komunave dhe 
kryetar të Qytetit të Shkupit 2021, për çka do të përcaktohet afat shtesë prej 48 orësh nga 
miratimi i kalendarit të reviduar të afateve nga ana e KSHZ-së.

Neni 30
Dispozita sipas nenit 16 i këtij ligji do të zbatohet edhe për zgjedhjet për anëtarë të këshillave 

të komunave dhe të këshillit të Qytetit të Shkupit dhe për zgjedhje të kryetarëve të komunave 
dhe të kryetarit të Qytetit të Shkupit, 2021, në mënyrë që radiodifuzerëve dhe mediave të shtypit 
do t’u përcaktohet afat shtesë prej 3 ditësh për regjistrim dhe kompletim të dokumentacionit të 
plotë, si dhe për korrigjimin e listave të çmimeve në pajtim me nenin 16 të këtij ligji, afat i cili 
do të fillojë ditën e ardhshme nga miratimi i kalendarit të reviduar të afateve nga ana e KSHZ-së.

Neni 31
Ky ligj hyn në fuqi ditën e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së 

Veriut“.


