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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 dhe 27/19 dhe 
“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë  së Veriut” numër 98/19 dhe 42/20), në nenin 16 
paragrafi (1), fjala “parë” zëvendësohet me fjalën “dytë”. 

Neni 2
Në nenin 32 paragrafi (1) fjalët: “në afat prej tri ditësh nga shpallja e zgjedhjeve” fshihen. 
Në paragrafin (2), pas fjalëve:  “kërkesa e marrë” shtohen fjalët:  “për formimin e 

Komisioneve komunale zgjedhore dhe Këshillave zgjedhorë”. 

Neni 3
Në nenin 43 paragrafi (1), nënparagrafi 5, lidhëza “dhe” zëvendësohet me presje. 
Në nënparagrafin 6, pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën “dhe”.  
Pas nënparagrafit 6 shtohet nënparagraf i ri 7 siç vijon: 
“-fotografi dhe shenja të gishtit. “
Në paragrafin (4), në fjalinë e parë, fjalët:  “Të dhënat sipas paragrafëve (1) dhe (2)” 

zëvendësohen me fjalët:  “Të dhënat sipas paragrafit (1) nënparagrafët 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6 dhe 
paragrafit (2)”. 

Në fjalinë e dytë fjalët:  “ditën e ardhshme” zëvendësohen me fjalët:  “në afat prej 48 orësh”. 
Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5) siç vijon: 
“(5) Të dhënat sipas paragrafit (1) nënparagrafi 7 të këtij neni, Ministria e Punëve të 

Brendshme i dorëzon deri te Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve pas shpalljes së zgjedhjeve ose 
referendumit. “.

Paragrafët (5) dhe (6) bëhen paragrafë (6) dhe (7). 

Neni 4
Në nenin 45 paragrafi (1), para fjalëve:  “adresa e banimit” shtohen fjalët:  “shenjat e gishtit, 

”. 
Në paragrafin (2), pas fjalëve: “shenja për zgjedhësin” shtohen fjalët:  “dhe shenjat e gishtit”. 
Në paragrafin (3) nënparagrafi 7, pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje.
Pas nënparagrafit 7 shtohet nënparagraf i ri 8 siç vijon: 
“- shenjat e gishtit.”. 

Neni 5
Pas nenit 45 shtohet nen i ri 45-a siç vijon: 

“Neni 45-a
Të dhënat për shenjat e gishtit nga Lista Zgjedhore fshihen në procedurë adekuate në afat prej 

10 ditësh pas publikimit të rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve. 
(2) Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miraton Udhëzim për mënyrën dhe procedurën e fshirjes 

së të dhënave të paragrafit (1) të këtij neni. “.
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Neni 6
Titulli para nenit 108-a dhe neni 108-a ndryshohet siç vijon: 

“Votim me zbatimin e pajisjes teknike

Neni 108-а
(1) Zgjedhësit i qasen votimit një nga një.  
(2) Kur zgjedhësi i qaset votimit, këshilli zgjedhor e kontrollon identitetin e tij personal. 

Identitetin personal zgjedhësi e dëshmon me letërnjoftim të vlefshëm ose dokument udhëtimi të 
vlefshëm dhe me shenjë të gishtit.  

(3) Zgjedhësi nuk mund të votojë në rast se nuk ka letërnjoftim të vlefshëm ose dokument 
udhëtimi të vlefshëm ose nëse shenja e gishtit nuk përputhet me shenjën e gishtit në listën 
zgjedhore elektronike, edhe pse të njëjtën e ka në Listën Zgjedhore. 

(4) Këshilli zgjedhor nëpërmjet të dhënave nga letërnjoftimi i vlefshëm ose dokumenti i 
udhëtimit i vlefshëm dhe me leximin e shenjave të gishtit e cila duhet të përputhet me shenjën e 
gishtit të votuesit në listën zgjedhore elektronike për vendin zgjedhor adekuat në pajisjen 
teknike, e vërteton identitetin dhe kryen kontroll nëse votuesi ka votuar paraprakisht.  

(5) Konfirmimi i identitetit dhe kontrolli nëse zgjedhësi ka votuar më parë bëhet në atë 
mënyrë që nga zgjedhësi merren gjurmët e gishtit tregues të dorës së djathtë. Nëse zgjedhësi nuk 
ka gisht tregues të djathtë, atëherë merren gjurmët e gishtit tregues të dorës së majtë. Nëse i 
mungojnë këto dy gishta, atëherë merren gjurmët e gishtit nga gishti tjetër dhe ai evidentohet në 
ditarin për evidencën e ngjarjeve. Nëse personi nuk ka dy duar, këshilli zgjedhor e konstaton 
gjendjen me evidentim në ditarin për evidencën e ngjarjeve dhe në atë rast hapi për futjen e 
gjurmëve të gishtit hiqet dhe zgjedhësi futet në pajisjen teknike duke kërkuar nëpërmjet numrit të 
tij të vetëm amzë (NVAQ). 

(6) Me përjashtim të paragrafit (3) të këtij neni, nëse pajisja teknike nuk mund të gjejë 
përputhje të gjurmëve të gishtave me gjurmët e gishtit të zgjedhësit në listën elektronike të 
zgjedhësve, ndërsa këshilli zgjedhor mund ta përcaktojë identitetin personal të zgjedhësit me anë 
të letërnjoftimit të vlefshëm ose pasaportës së vlefshme dhe nëse konstaton se zgjedhësi nuk ka 
votuar më parë nëpërmjet nënshkrimeve në listën zgjedhore, në këtë rast, zgjedhësi futet në 
pajisjen teknike duke kërkuar nëpërmjet numrit të tij të vetëm amzë (NVAQ) dhe i merren 
gjurmët e gishtit me qëllim mbrojtjen e të drejtës së votës, ndërsa këshilli zgjedhor e konstaton 
gjendjen me evidentim në ditarin për evidencën e ngjarjeve. 

(7) Kur këshilli zgjedhor do të konstatojë që zgjedhësi që është regjistruar në listën zgjedhore 
e ka dëshmuar identitetin e tij dhe ka konstatuar që zgjedhësi nuk ka votuar më parë dhe gjurmët 
e gishtit përputhen me gjurmët e gishtit në listën elektronike zgjedhore, në ekranin e monitorit do 
të paraqitet fotografia dhe numri rendor në listën zgjedhore të atij zgjedhësi. Pas kësaj, këshilli 
zgjedhor e rrethon numrin e tij rendor në ekstraktin e listës zgjedhore dhe zgjedhësi e vendos 
nënshkrimin e tij, ndërsa nëse është analfabet, vendos gjurmët e gishtit tregues të dorës së 
djathtë. Nëse zgjedhësi nuk ka gisht tregues të djathtë, atëherë merren gjurmët e gishtit të dorës 
së majtë, ndërsa nëse nuk ka as të majtë, nuk vendoset asnjë gjurmë gishtash dhe ai evidentohet 
në ditarin për evidencën e ngjarjeve. 

(8) Pas identifikimit dhe nënshkrimit të ekstraktit nga lista e zgjedhësve, zgjedhësi merr 
fletëvotim.

(9) Nëse gjatë kontrollit të të dhënave nga letërnjoftimi i vlefshëm ose pasaporta e vlefshme 
dhe me leximin e gjurmëve të gishtit në pajisjen teknike konstatohet se zgjedhësi ka votuar më 
parë, pajisja teknike njofton për të dhe se atij zgjedhësi nuk do t'i lejohet të votojë, ndërsa këshilli 
zgjedhor detyrimisht këtë do ta evidentojë në ditarin për evidencën e ngjarjeve.
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(10) Konstatimi i identitetit të zgjedhësit dhe i mundësisë që zgjedhësi të ketë votuar më parë, 
bëhet pa pajisjen teknike në rastet vijuese:

- për votimin e zgjedhësve që votojnë në shtëpi në përputhje me nenin 111 të këtij Kodi,
- për votimin e qytetarëve të cilët gjatë zgjedhjeve ndodhen në institucionet e kujdesit 

jashtëfamiljar në përputhje me nenin 111-a të këtij Kodi,
- për votimin e qytetarëve të cilët gjatë zgjedhjeve vuajnë dënimin me burg ose janë në 

paraburgim, përkatësisht arrest shtëpiak, në përputhje me nenin 113 të këtij Kodi,
- për votimin e qytetarëve të cilët gjatë zgjedhjeve ndodhen në punë të përkohshme ose 

qëndrojnë jashtë vendit, në bazë të fletëparaqitjes për votim në përputhje me nenin 113-a të këtij 
Kodi,

- për votimin e anëtarëve të këshillave zgjedhorë për votim në PKD, përkatësisht zyrat 
konsullore në përputhje me nenin 113-b të këtij Kodi.

(11) KSHZ miraton udhëzim të hollësishëm për mënyrën dhe procedurën e konfirmimit të 
identitetit të zgjedhësve dhe kontrollin nëse zgjedhësi ka votuar më parë duke lexuar gjurmët e 
gishtit në pajisjen teknike, në varësi të karakteristikave të pajisjes teknike, si dhe për mënyrën e 
ruajtjes dhe përpunimit të të dhënave të gjurmëve të gishtave në përputhje me rregullat ligjore.".

Neni 7
Pas nenit 108-а shtohet nen i ri 108-b siç vijon:

“Neni 108-b
(1) Procedura për përcaktimin e identitetit të votuesit është paraparë në nenin 108 të këtij 

kodi zbatohet vetëm në rastet kur pajisja teknike nga neni 108-a i këtij ligji teknikisht është e 
papërdorur dhe nuk mund të zëvendësohet.

(2) Për zbatimin e nenit 108 të këtij kodi në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni vendos 
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, me kërkesë paraprake me shkrim të Komisionit Komunal 
Zgjedhor, ndërsa në bazë të vërtetimit nga personi profesional teknik i angazhuar nga KSHZ.

(3) Gjatë zbatimit të paragrafit (1) të këtij neni në vendvotimin ku identifikimi i votuesve 
bëhet në pajtim me nenin 108 të këtij kodi gjurmë gishti të votuesit merret në kolonë speciale në 
ekstraktin e shtypur nga lista e votuesve.  Nëse është parashtruar kundërshtim për KSHZ për 
gjurmët në kolonën e posaçme në listën e votuesve, KSHZ detyrimisht bënë krahasimin e tyre 
me gjurmët e gishtave në listën e elektronike të votuesve dhe gjurmët e gishtave të cilët kanë 
votuar në nivel të shtetit.  Nëse nuk ka kundërshtim, krahasimi i gjurmëve mund të kërkojë çdo 
anëtar i KSHZ-së, ndërsa për meritat e propozimit Komisioni vendos me votim.“. 

Neni 8
Në nenin 147, pas paragrafit (9) shtohen tre paragrafë të rinj (10), (11) dhe (12) siç vijojnë:
“(10) Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, me kërkesë të anëtarit të Komisionit detyrimisht bënë 

këqyrje në tërë materialin zgjedhor në Vendvotim ku votimi është zbatuar në mënyrën e paraparë 
sipas nenit 108-a paragrafi (6) të këtij ligji, vetëm nëse në atë mënyrë kanë votuar:

- 5% e votuesve të regjistruar në listën zgjedhore në Vendvotimet deri 200 votues,
- 3% e votuesve të regjistruar në listën zgjedhore në Vendvotimet prej 201 deri 500 votues 

dhe 
- 2% e votuesve të regjistruar në listën zgjedhore në Vendvotimet mbi 500 votues,
(11) Për votuesit të cilët kanë votuar në mënyrën e paraparë sipas nenit 108-a paragrafi (6) të 

këtij ligji numri të cilit e tejkalon përqindjen e paraparë në paragrafin (10) të këtij neni, 
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve  me kërkesë të anëtarit të Komisionit, detyrimisht bënë 
krahasimin e gjurmëve të tyre të gishtave me gjurmët e gishtave të të gjithë votuesve tjerë të cilët 
kanë votuar në mënyrën e paraparë në nenin 108-a paragrafi (6) të këtij ligji dhe me gjurmët e 
gishtave të votuesve tjerë në listën elektronike të votuesve në nivel të shtetit. 
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(12) Krahasimi i gjurmëve të gishtave të parapara në paragrafin (11) të këtij neni, Komisioni 
Shtetëror i Zgjedhjeve  e bën me përvetësimin e raportit të posaçëm nga pajisja teknike.".

Paragrafi (10) bëhet paragrafi (13). 

Neni 9
Në nenin 151 paragrafi (1) nënparagrafi 5, lidhëza "dhe" zëvendësohet me presje.
Pas nënparagrafit 5 shtohet nënparagraf i ri 6 siç vijon:
“-numri i gjurmëve të gishtave të votuesve të cilët kanë votuar nuk përputhet me numrin e 

fletëvotimeve në kutinë e votimit dhe”. 
Nënparagrafi 6 bëhet nënparagrafi 7.
Në paragrafin (2) fjalët: “1, 2, 5 dhe 6” zëvendësohen me fjalët: “1, 2, 5, 6 dhe 7”.

Neni 10
Ky ligj hyn në fuqi ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë  së 

Veriut”. 


