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Projekti financohet nga Bashkimi Evropian
Ky botim është përgatitur me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij

publikimi është përgjegjësi e vetme e Institutit për Hulumtime Strategjike dhe Arsimim
– IHSA nga Shkupi dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet të përfaqësojë

qëndrimet e Bashkimit Evropian.
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Për projektin

"Forcimi i kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile për

realizimin e të drejtave të qytetarëve për referendum në nivel lokal"

është një projekt 12-mujor i Institutit për Hulumtime Strategjike dhe
Arsimim (IHSA) në Shkup, i cili do të zbatohet në periudhën mars 2018 -

shkurt 2019.

Projekti ka për qëllim rritjen e ndërgjegjësimit për mundësitë

për pjesëmarrje të drejtpërdrejtë të qytetarëve në procesin e

vendimmarrjes, nëpërmjet shprehjes së tyre në referendum. Është e
nevojshme të forcohen kapacitetet e organizatave të shoqërisë civile në
mënyrë që ato të mund të shfaqen si iniciatorë për mbajtjen e
referendumit dhe për të siguruar mobilizimin adekuat të qytetarëve.

Projekti përqendërohet në përforcimin e kapaciteteve të grupeve të

synuara nëpërmjet trajnimeve, simulimeve, tryezën e rrumbullakët dhe
krijimin e një dokumenti për hartimin e politikave, por edhe përmirësimin

e vetëdijes së qytetarëve, dhe informacione të disponueshme përmes
një faqe interneti, një fushatë në rrjetet sociale dhe në storie në media.

Përfituesit e drejtpërdrejtë të projektit janë: 1) organizatat lokale

të shoqërisë civile në rajonin e Shkupit, 2) grupet dhe bërthamat
informale qytetare, 3) aktivistët individualë civilë, 4) përfaqësuesit
komunalë; dhe 5) mediat lokale.

Partnerët në zbatimin e projektit janë komunat e Haraçinës,

Butelit dhe Gazi Babës.
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Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet në

bashkëpunim me Shoqatën Evropiane për Demokraci Lokale (ShEDL) -

Shkup, Shoqata e Punonjësve Financiarë të Qeverisjes Vendore dhe
Ndërmarrjeve Publike - ShPF dhe Lëvizja Europiane në kuadër të

projektit "Organizatat e shoqërisë civile në shërbim të demokracisë

lokale" e cila synon të forcojë ndikimin e organizatave të shoqërisë civile
në politikat publike në nivel lokal.

DISA FAKTE PËR REFERENDUMET SI MËNYRË E
SHPREHJES SË QYTETARËVE
Shpesh e pyesim veten nëse ne si qytetarë jemi mjaftueshëm të

fuqishëm për të ndryshuar gjërat ose për të ndikuar në një çështje që

për ne ka rëndësi. Gjithashtu, nganjëherë kemi dilemë nëse politikanët
mund të marrin vendime në emrin tonë që janë në interesin tonë më të
mirë. A duhet politikanët të vendosin për ndërtimin e një ndërtesë apo
çerdhe të re në komunë, apo duhet të jetë një vendim i qytetarëve?

Madje kur kemi dashur të ndryshojmë një vendim, jemi ballafaquar me
dilemën nëse kemi mekanizma ligjorë për ta bërë atë dhe në cilën
procedurë.

Në të gjitha vendet demokratike ekzistojnë disa mekanizma për

pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë të qytetarëve në vendimmarrje, nga të cilat

modeli i vendimmarrjes përmes një referendumi është më efektiv dhe
më i disponueshëm. Në të vërtetë, qytetarët janë bartës të sovranitetit
në çdo shtet demokratik modern. Kjo do të thotë se qytetarët janë ata
që vendosin për tema me interes publik. Ka dy mënyra në të cilat njerëzit

marrin vendime: 1) në mënyrë indirekte nëpërmjet zgjedhjes së

përfaqësuesve të tyre në organet e ndryshme përfaqësuese legjislative
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(kuvendi,

parlamenti,

senati

etj)

dhe

nëpërmjet

organeve

të

vetëqeverisjes lokale dhe 2) nëpërmjet formave të votimit të

drejtpërdrejtë të qytetarëve siç është së pari referendumi, por edhe
forma të tjera të pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë qytetare, si iniciativa
qytetare dhe mbledhja e qytetarëve.

Qëllimi i iniciativave qytetare, siç është referendumi lokal, është

t'u mundësojë qytetarëve të zgjedhin drejtpërsëdrejti cilat janë nevojat
dhe prioritetet e tyre në fushat e: ndërtimit të infrastrukturës (ndërtimi i

rrugëve, furnizimi me ujë dhe infrastruktura të tjera), arsimit dhe

politikave arsimore, mbrojtja e të drejtave të punonjësve, projektet

kulturore, masat e mbrojtjes së mjedisit, çështjet lidhur me urbanizmin,

planifikimin hapësinor dhe ndërtimin dhe iniciativat e tjera me rëndësi
lokale.

Zvicra është shembulli më i mirë i një vendi ku qytetarët

rregullisht shprehen në referendum mbi një gamë të gjerë çështjesh.
Gjegjësisht, deri më tani në Zvicër janë mbajtur mbi 540 referendume.

Sipas iniciatorit në këtë vend, 37% e iniciativave janë në propozim të
partive politike, 30% - iniciativa ad hoc, 16% - iniciativa të përbashkëta

të kombinuara, 10% iniciatorë - grupe lobuese dhe 7% janë në iniciativë

të grupeve dhe individëve socialë.

Iniciativat e ngjashme me referendum

Përveç referendumit si një mënyrë e shprehjes së qytetarëve, ka

mënyra të tjera në të cilat qytetarët mund të marrin pjesë direkt në
marrjen e vendimeve që janë në interes të tyre siç janë 1) Iniciativa e
qytetarëve dhe 2) tubim e qytetarëve.

Iniciativa qytetare është një formë e shprehjes së drejtpërdrejtë

të qytetarëve në vendimmarrje duke çuar iniciativa para Parlamentit të

Maqedonisë, para këshillave komunale, para Qytetit të Shkupit dhe
komunat e qytetit Shkup.
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Mbledhja e qytetarëve është një formë e shprehjes së drejtpërdrejtë

të qytetarëve në vendimmarrje për çështjet me rëndësi lokale për

komunat, Qytetit të Shkupit dhe komunat e Shkupit dhe mban rëndësinë
e vetëqeverisjes lokale në lidhje me çështjen.

Disa fakte interesante rreth referendumeve në botë:
•

Referendumi më 23 qershor 2016 përcaktoi fatin e Mbretërisë së

Bashkuar në lidhje me anëtarësimin e saj në Bashkimin Evropian (BE).
Në këtë referendum, qytetarët vendosën të largoheshin nga BE.

51.89% votuan "për largimin" nga bashkimi, ndërsa 48.11% e
njerëzve që votuan në referendum votuan "për të qëndruar" në BE.

•

Në vitin 1908, për të zgjidhur problemin e përdorimit të tepruar të

alkoolit në Irlandë, u vendos me një referendum për të ndaluar
importin e alkoolit. Në vitin 1933 u mbajt një votim i ri në
referendum, në të cilin qytetarët irlandezë vendosën të anullonin

vendimin e referendumit të vitit 1908 dhe përsëri të lejonin
importimin e alkoolit.

•

Gjithashtu në Irlandë, në vitin 1995, u legalizua divorci i martesës në
një referendum me shumicë prej 50.3%.

•

Në vitin 1955, në Suedi u organizua një referendum në të cilin

qytetarët e këtij vendi vendosën nëse automjetet duhet të vozisnin
në të majtë ose në korsinë e djathtë.
•

Qytetarët e Porto Rikos, e cila është pjesë e Shteteve të Bashkuara,

votuan pesë herë në referendum nëse do të mbeteshin një territor i
udhëhequr nga SHBA ose të jenë një shtet i pavarur në vitin 1967,
1993, 1998, 2002 dhe 2017 .

•

Në vitin 1989, Uruguai votoi në një referendum mbi rritjen e
pensioneve. Vendimi ishte pozitiv.
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•

Në 1949 dhe 1967, një referendum u mbajt në Zelandën e Re mbi
orën e punës të bareve.

REFERENDUMET NË MAQEDONI

Më 8 shtator 1991, qytetarët votuan në favor të pavarësisë së vendit

tonë në një referendum kombëtar. Në këtë referendum, 1.079.308
qytetarë ose 95.26% e qytetarëve që shkuan në votime votuan

pozitivisht.

Më 7 nëntor 2004, qytetarët votuan në favor të Ligjit mbi ndarjen

territoriale të vendit në një referendum. Ky referendum ishte i

pasuksesshëm. Megjithëse shumica e votuesve që dilnin në zgjedhje
votuan kundër ndarjes së re territoriale, referendumi nuk ishte i

suksesshëm për shkak të përqindjes së ulët të votuesve dalëse prej
vetëm 26.58%.

Përveç referendumet kombëtare, janë organizuar ose ngritur

iniciativa për referendume lokale për të cilat qytetarët janë shprehur për

çështjet me interes lokal të të llojeve të ndryshëm: punë publike dhe

planifikimi hapësinor (shoqata "Plloshtad Slloboda" dhe "Qytetarët për

Maqedoni evropiane" inicuan procedura për të mbledhur nënshkrime
për referendum në Komunën e Qendrës kundër ndërtimit të objekteve
fetare në shesh, mandej një referendum në Komunën e Qendrës kundër

ndryshimit të Qendrës tregtare të qytetit etj), çështjet ekonomike dhe
sociale (përpjekje për të organizuar një referendum nga iniciativa

qytetare AMAN, për të rivendosur tarifën e lirë të përditshme të energjisë
elektrike, dhe për të zgjidhur çështjen e një kategorie të caktuar të

njerëzve të cilët janë përjashtuar nga shërbimit ngrohje, por që e

paguajnë të njëjtin shërbim), mjedisi dhe ekologjia (një varg e iniciativash

të referendumit në pjesën juglindore të shtetit, komunat e Gjevgjelisë,

Bosillovë, Vallandovë dhe Novo Sello kundër ndërtimit të minierave).
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Disa nga këto iniciativa përfunduan me refuzimin e këshillit të
vetëqeverisjes lokale, një pjesë nuk ka përmbushur cenzusin, ndërsa disa

përfunduan me referendum të suksesshëm.

Si të ushtrojmë të drejtën për të organizuar një referendum
vendor në praktikë?
Ushtrimi i të drejtës për referendum në vendin tonë rregullohet me

Ligjin për referendum dhe forma të tjera të shprehjes së drejtpërdrejtë

të qytetarëve. E gjithë procedura për shpalljen e referendumit, mënyra e
kryerjes së iniciativës për referendum, procedura për mbajtjen e
referendumit si dhe çështjet për të cilat mund të iniciohet një
referendum rregullohen me Ligjin për referendum dhe forma të tjera të

shprehjes së drejtpërdrejtë të qytetarëve. Në vazhdim, ky botim jep
përgjigje për pyetjet e mëposhtme:
1.

2.

Për cilat pyetje mund të shpallet një referendum në nivel lokal?
Cila është procedura për shpalljen e një referendumi në nivel
lokal?

3.

Cilat janë shpenzimet për qytetarët të cilët kanë inicuar një

4.

Si kryhet referendumi dhe cilat janë organet kompetente për

5.
6.
7.

procedurë për mbajtjen e referendumit në nivel lokal?
mbajtjen e referendumit në nivel lokal?

Si vendoset ose si shprehet në referendum?
Si duhet të duket fleta votuese?
Si udhëheqet një fushatë?

8.

Me çfarë shumicë merret vendimi në referendum në nivel

9.

A është parashikuar regjistrimi i qytetarëve të cilët duhet të

lokal?

shkojnë në votime për të siguruar që referendumi në nivel
lokal të konsiderohet i suksesshëm?

8

10. Si do të zbatohet vendimi i referendumit të organizuar në
nivel lokal nëse qytetarët janë përgjigjur pozitivisht në

11.

referendum dhe referendumi ka qenë i suksesshëm?

Si ushtrohet mbrojtja e të drejtave të votimit në një procedurë

referendumi në nivel lokal?

Për cilat pyetje mund të shpallet një referendum në nivel
lokal?
Në parim, në pajtim me Ligjin për referendum dhe forma të tjera të

shprehjes së drejtëpërdrejtë të qytetarëve, mund të shpallet një

referendum në nivel lokal për:

1) Çështjet e kompetencave të komunave
2) çështje brenda juridiksionit të Qytetit të Shkupit dhe komunave në
Qytetin e Shkupit

3) për çështje të tjera me rëndësi lokale.
Kjo do të thotë që për të shpallur një referendum në nivel lokal,

që është brenda komunës ku jetojmë, është e nevojshme të jetë çështje

që ka të bëj me kompetencat dhe ingjerencat e komunës. Por, ka çështje
të caktuara që janë në kompetencë të komunës, por për të cilat nuk

mund të shpallet një referendum. Gjegjësisht, në përputhje me nenin 40
të Ligjit, një referendum në nivel lokal nuk mund të shpallet për çështje

që kanë të bëjnë me buxhetin dhe llogarinë përfundimtare të buxhetit

të komunës, Qytetit të Shkupit dhe komunave në Shkup, si dhe për
organizimin e administratës komunale. Gjithashtu nuk mund të shpallen

referendume në nivel lokal për çështje për të cilat Këshilli vendos me
shumicën e votave të anëtarëve, me atë që duhet të ketë shumicë e

votave të anëtarëve të pranishëm të këshillit që u takojnë komuniteteve
që nuk janë shumicë në komunë, Qytetin e Shkupit dhe komunat e
Qytetit të Shkupit.
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Referendumi në nivel lokal mund të jetë një referendum

paraprak ose një referendum shtesë. Në hollësi, sipas nenit 38 të këtij
Ligji, mund të shpallet referendum në nivel lokal për miratimin e një

rregulloreje, çështje që duhet të zgjidhen në komunë, në qytetin e

Shkupit dhe në komunat e Qytetit të Shkupit (referendum paraprak), ose
për rivlerësimin e një rregulloreje të miratuar më parë (një referendum
shtesë).

Referendumi paraprak është i përshtatshëm në ato situata ku ka

mendime të ndryshme për një rregullore ose një çështje. Në këtë
mënyrë, qytetarët shprehen para se të miratohet në një procedurë të
caktuar. Në një situatë të referendumit paraprak, një akt i caktuar, për

shembull një plan urbanistik i detajuar, së pari vihet në votim
referendumi, dhe nëse kalon, vendoset për miratim nga këshilli.

Në të kundërt, në situatën e një referendumi shtesë, për

shembull, së pari plani i detajuar urban miratohet në procedurën ligjore

të këshillit, dhe pas miratimit të tij, qytetarët vendosin në referendum
nëse do të mbetet në fuqi apo jo.

Cila është procedura për shpalljen e referendumit në nivel
lokal?

Për të pasur një referendum ligjërisht të vlefshëm, ai duhet të

inicohet ose të zbatohet në një procedurë të përshtatshme ligjore dhe

nga propozuesit e caktuar nga ligji. Vetëm në këtë mënyrë, vendimi i
marrë në referendum do të jetë ligjor dhe legjitim.

Sa i përket fillimit të procedurës së referendumit në nivelin lokal,

duhet të bëhet dallimi midis 1) subjektit që shpall referendumin dhe 2)

subjektit që mund të inicojë një shpallje për referendum.

Në pajtim me Ligjin për referendum dhe forma të tjera të

shprehjes së drejtpërdrejtë të qytetarëve, neni 36 përcakton që një
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referendum në nivel lokal do të shpallet nga Këshilli i komunës, Qyteti i

Shkupit dhe komunat e Qytetit të Shkupit. Propozues që mund të
kërkojnë shpalljen e referendumit mund të jenë: a) Këshilli kur
konsideron se qytetarët duhet të njoftohen për një çështje të caktuar,
dhe b) Qytetarët me mbështetjen e së paku 20% të qytetarëve nga
komuna, Qyteti i Shkupit dhe komunat e Qytetit të Shkupit.
vijim:

Sa u përket aspekteve procedurale, është mirë të dihet si në

- Vendimi për të shpallur një referendum në nivel lokal publikohet në

gazetën zyrtare të komunës, Qytetit të Shkupit dhe komunave në Shkup
dhe përmes mediave në mënyrë të caktuar me statut.

- Që nga data e publikimit të vendimit për të shpallur një referendum në

gazetën zyrtare të komunës, Qytetit të Shkupit dhe komunave në Shkup
deri në ditën e referendumit në nivel lokal, nuk mund të kalojnë më pak
se 25 e më shumë se 40 ditë.

- Ligji gjithashtu parashikon përmbajtjen që duhet të përfshihet në
vendimin për shpallje të referendumit. Vendimi duhet të përmbajë:

organin që shpall referendumin; territorin ose zonën për të cilën do të

shpallet referendumi; titulli i rregullores, apo çështjen ose çështjet për të

cilat qytetarët vendosin në një referendum; shpjegimi i rregullores,
përkatësisht çështja apo çështjet për të cilat është shpallur referendumi;

pyetje ose pyetje të referendumit, dmth. një ose më shumë propozime
për rregulloret për të cilat qytetarët vendosin; ditën e mbajtjes së
referendumit dhe llojit të referendumit.

Cilat janë shpenzimet për qytetarët të cilët kanë inicuar
procedurë për mbajtjen e referendumit në nivel lokal?
Ajo që është më e rëndësishme është se a do të ketë dhe sa do

të kushtojnë shpenzimet me të cilët do të përballohen qytetarët të cilët
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kanë nisur një procedurë për mbajtjen e referendumit për një çështje

lokale. Në rast të shpenzimeve të larta, qytetarët do të jenë me aftësi të

kufizuara në synimin për të ngritur një çështje të caktuar të referendumit.
Në këtë kuptim shfaqen dy lloje të shpenzimeve: 1) shpenzimet për
fillimin e iniciativës, dhe 2) shpenzimet për kryerjen e referendumit.

Ligji për referendum dhe forma të tjera të shprehjes së drejtpërdrejtë të

qytetarëve në nenin 5 parashikon që për veprimet, aktet dhe

dokumentet e tjera për zbatimin e referendumit dhe formave të tjera të
shprehjes së drejtpërdrejtë të qytetarëve nuk duhet paguar paguar

taksat dhe të gjitha aktivitetet në procedurë janë përjashtuar nga pagesa

e të gjitha llojeve të tatimit.

Përveç kësaj, qytetarët nuk kanë detyrim të rimbursojnë fondet për
organizimin e referendumit. Gjegjësisht, në përputhje me nenin 62 të
Ligjit, mjete për kryerjen e një referendumi mbi nivelin lokal janë dhënë
nga buxheti komunal, Qytetit të Shkupit dhe komunave në Qytetin.

Si zbatohet referendumi dhe cilët janë organet kompetente
për zbatimin e referendumit në nivel lokal?
Referendumi në nivel lokal zbatohet me një procedurë të

përshtatshme të përcaktuar me Ligjin për referendum dhe forma të tjera

të shprehjes së drejtpërdrejtë të qytetarëve. Është një procedurë formale

që duhet të ndiqet për të siguruar relevancën e referendumit. Kjo do të
thotë që qytetarët mund të iniciojnë fillimin e shprehjes së referendumit,
por vetë procedura zbatohet nga institucionet kompetente.

Organet që zbatojnë një referendum në nivel lokal janë:-komisionet komunale zgjedhore dhe Komisioni Zgjedhor i

Qytetit të Shkupit për zbatimin e zgjedhjeve lokale (Komisioni zgjedhor);
- Bordet elektorale.
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Në përputhje me ingjerencat, komisioni zgjedhor: (1) kujdeset

për përgatitjen dhe zhvillimin e ligjshëm të referendumit në nivel lokal ;
(2) emëron presidentin, anëtarët dhe zëvendësit e tyre në këshillat
zgjedhorë; (3) koordinon punën dhe jep udhëzime për këshillat
zgjedhorë;

(4) ndërmarrë përgatitjet

teknike

për

zhvillimin

e

referendumit në nivel lokal; (5) përcakton formularët për zhvillimin e
referendumit në nivel lokal dhe i publikon në gazetën zyrtare të

komunës, Qytetit të Shkupit dhe komunave në Shkup; (6) përcakton
formën, madhësinë, ngjyrën dhe numrin serik të fletëve të votimit; (7)

dorëzon dhe pranon materialet e votimit në dhe nga këshilli zgjedhor;
(8) përcakton standarde unike për materialin e votimit; (9) informon

qytetarët për mënyrën dhe teknikën e votimit dhe për ushtrimin e të
drejtës votuese; (10) përcakton mënyrën e mbajtjes dhe trajtimit të
materialit të votimit; (11) organizon shtypjen e materialit të votimit; (12)

përcakton kompenzimin për organet që zbatojnë referendumin në nivel
lokal dhe paraqesë një raport financiar tek këshilli për referendum në

nivel lokal; (13) përcakton dhe shpall rezultatin e referendumit në nivel
lokal brenda dy ditëve të mbajtjes së tij; (14) vendos për ankesat dhe
kryen punë të tjera të përcaktuara me ligj.

Për të siguruar transparencën në punën e komisionit zgjedhor

dhe për t'u inspektuar nga qytetarët, në pajtim me Ligjin, puna e
komisionit zgjedhor është publike.

Bordet zgjedhore do të krijohen jo më vonë se pesë ditë para

ditës së parashikuar për mbajtjen e referendumit në nivel lokal.

Si vendoset apo si shprehet në referendum?

Në referendum, qytetarët shprehen vetë me votim të fshehtë.

Të drejtën për të votuar në referendum kanë qytetarët të cilët kanë të
drejtë të votojnë dhe janë të regjistruar në Listën e votuesve në
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komunë ose në Qytetin e Shkupit. Askush nuk mund të thirret për
votim, ose për mosvotim në referendum.

Si duhet të duket një fletë votimi?

Një nga çështjet e rëndësishme që ngriten gjatë zbatimit të

referendumit është se si duhet të duket një fletë votimi që qytetarët të

jenë në gjendje të shpehen në mënyrë të qartë, të saktë dhe pa

mëdyshje. Në këtë drejtim, parashikohen rregullat e mëposhtme të
rëndësishme:

- Në referendum votohet me fletëvotim .
- Fletëvotimi përmban pyetjen që është vënë në referendum, udhëzim
për mënyrën e votimit dhe numrin serik të fletëvotimit në pjesën e
mbetur në bllokun e fletëvotimeve.

- Nëse votohet për më shumë se një pyetje, çdo çështje votohet në një
fletëvotim të veçantë.

- Pyetja në fletën e votimit duhet të formulohet saktë dhe qartë, në
mënyrë që qytetar mund të përgjigjet me "për" ose "kundër".

- Qytetari i referendumit duhet të deklarojë ashtu që e rrethon fjalën
"PËR" ose "KUNDËR" në fletëvotim.

Si udhëheqet një fushatë?

Në mënyrë që të njihen me referendumin dhe çështjen e

referendumit, parashikohet udhëheqja e një fushate.

Në këtë mënyrë qytetarët do të kenë mundësi të shohin

argumentet "për" ose "kundër" marrjes së një vendimi.

Kjo do të thotë se fushata mund të përfshijë argumente të tilla

si nga pala që mbështet çështjen e referendumit, ashtu dhe nga pala që
është kundër saj.
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Sipas Ligjit, për një referendum, propozuesi i autorizuar mund

të udhëheq propagandën publike me shpenzimet e veta. Ajo që është e

rëndësishme dhe ajo që parashikohet veçanërisht nga ligji, është rregulli

që propaganda publike për referendumin duhet të përfundojë jo më
vonë se 48 orë përpara ditës së votimit.

Cila shumicë vendos për një referendum në nivel lokal?

Sipas Ligjit, përkatësisht nenit 41 të Ligjit, vendimet për një

referendum në nivel lokal konsiderohen të miratuara nëse për ta kanë
votuar shumica e numrit të përgjithshëm të qytetarëve që kanë votuar,

nëse më shumë se gjysma e numrit të përgjithshëm të qytetarëve të

regjistruar në ekstraktin e Listës së votuesve për komunën, Qyteti i
Shkupit dhe komunat në qytetin e Shkupit, ku po zhvillohet referendumi.

A është parashikuar regjistrim i qytetarëve që duhet të dalin
në votime për të siguruar që referendumi në nivel lokal të
konsiderohet i suksesshëm?
Po, ka një regjistrim. Në referendum duhet të dalin, dmth. të

votojnë më shumë se gjysma e numrit të përgjithshëm të qytetarëve të

regjistruar në ekstraktin e Listës së zgjedhësve të komunës, Qytetit të
Shkupit dhe komunave në Shkup, ku zbatohet referendumi. Kjo do të
thotë se nëse ka 15000 qytetarë me të drejtë vote në listën komunale të

zgjedhësve, të paktën 7501 qytetarë me të drejtë vote duhet të votojnë
në referendum. Me fjalë të tjera, në qoftë se qytetarët shprehen për

ndonjë rregullore (plan p.sh. detajuar urbanistik) dhe në referendum nuk

do arrihet pragu i caktuar, referendumi konsiderohet i pasuksesshëm,
dhe rregullimi mbetet në funskion. Prandaj është e rëndësishme që

qytetarët të kenë mundësinë të marrin pjesë në mënyrë aktive në
referendum.
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Si do të zbatohet vendimi i referendumit në nivel lokal nëse
qytetarët i përgjigjen pozitivisht referendumit dhe
referendumi ka qenë i suksesshëm?
Zbatimi i vendimit mbi të cilin qytetarët janë deklaruar

pozitivisht në një referendum varet nga karakteri i referendumit. Në
pajtim me nenin 8 të Ligjit, referendumi shpallet me qëllim të vendosjes
së qytetarëve ose për konsultim me qytetarët. Prandaj detyrimi i

vendimit varet. Prandaj, të mundshëm janë dy skenarë: 1) vendimi i marrë

në referendum për vendimmarrje është i detyrueshëm, ndërsa 2)
vendimi i marrë në referendum për konsultime nuk është i detyrueshëm.
Nëse bëhet fjalë për një vendim të detyrueshëm për një

referendum lokal, e njëjta zbatohet në një procedurë të veçantë të

përcaktuar me ligj. Gjegjësisht, Këshilli i komunës, i Qytetit të Shkupit
dhe komunat në qytetin, është i detyruar brenda 60 ditëve pas rezultatet

e referendumit për të zgjidhur çështjen, mbi së cilës është bërë

vendimmarje në një referendum, në përputhje me rezultatet e
referendumit. Nëse bëhet fjalë për një referendum shtesë, në të cilin

është kontestuar ndonjë akt apo një pjesë të saj dhe kjo nuk kalojë në
referendum, akti i tij apo një pjesë e saj tërhet. Nëse bëhet fjalë për një
referendum paraprak ku qytetarët kanë shprehur mos të miratohet

rregullimi i cili është në procedurë vendimi, ajo do të tërhiqet nga procesi
dhe nuk do të kalojë.

Ajo që është e rëndësishme dhe duhet të theksohet në këtë

pjesë është dispozita e nenit 19 të Ligjit i cili përcakton që një

referendum nuk mund të përsëritet për të njëjtën çështje para skadimit

të afatit dyvjeçar të ditës së referendumit të mbajtur. Kjo do të thotë se
nëse referendumi nuk ka qenë i suksesshëm, qytetarët përsëri mund të
shprehen për të njëjtën pyetje, por duhet të kalojnë të paktën dy vjet
nga mbajtja e referendumit fillestar.
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Si realizohet mbrojtja e të drejtave të votimit në një
procedurë referendumi në nivel lokal?

Disa të drejta të qytetarëve mund të shkelen gjatë referendumit.

Për këto arsye, ekzistojnë rregulla dhe mekanizma të posaçëm për ta, në
mënyrë që qytetarët të ushtrojnë të drejtat e tyre.

Procedura për mbrojtjen e të drejtës së votës në referendum

është urgjente.

Çdo qytetar ka të drejtë të paraqesë ankesë për shkak të

parregullsive në procedurën e votimit, tabelimin dhe përcaktimin e

rezultateve të votimit brenda 24 orëve nga dita e mbajtjes së
referendumit në nivel lokal tek Komisioni zgjedhor.

Komisioni zgjedhor është i detyruar të marrë një vendim brenda

24 orëve pas pranimit të ankesës.

Kundër vendimit të komisionit zgjedhor mund të paraqitet

ankesë në gjykatën themelore, kompetenca e së cilës është për territorin

e komunës, përkatësisht Qytetin e Shkupit, brenda 48 orëve nga dita e
pranimit të vendimit. Gjykata themelore është e detyruar të veprojë sipas
ankesës brenda 48 orëve.
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