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Për projektin 

 

"Forcimi i kapaciteteve të OSHQ-ve për realizimin e të drejtave të 

qytetarëve për referendum në nivel lokal" është një projekt 12-mujor i 

Institutitit për hulumtime strategjike dhe arsim (ISIE) nga Shkupi, i cili do të 

zbatohet në periudhën prej marsit të vitit 2018 deri në shkurt të vitit 2019. 

Projekti ka për qëllim rritjen e vetëdijes për mundësitë për 

pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë e qytetarëve në vendimmarrje nëpërmjet 

shprehjes së tyre në referendum. Ka nevojë të forcohen kapacitetet e 

organizatave të shoqërisë civile në mënyrë që ata mund të shfaqen si 

nismëtarë për referendum dhe të sigurojnë mobilizimin adekuat të 

qytetarëve. Projekti fokusohet 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 

informimit të qytetarëve dhe informacionit në dispozicion përmes një faqe 

interneti, një fushatë në rrjetet sociale dhe tregimeve në media. 

Përfituesit e drejtpërdrejtë të projektit janë: 1) organizatat lokale të 

shoqërisë civile në rajonin e Shkupit; 2) grupet dhe bërthamat qytetare 

jozyrtare; 3) aktivistët civilë; 4) përfaqësuesit e komunave; dhe 5) mediat 

lokale. Partnerët në zbatimin e projektit janë komunat e Haraçinës, Butelit dhe 

Gazi Babës. 

Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet në 

bashkëpunim me Shoqatën evropiane për demokraci lokale (ALDA) - Shkup, 

Shoqatën e punonjësve financiarë të vetëqeverisjes lokale dhe ndërmarrjeve 

publike - ZFR dhe Lëvizjen evropiane në kuadër të projektit "Organizatat 
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qytetare në shërbim të demokracisë lokale", e cila synon të forcojë ndikimin e 

organizatave të shoqërisë civile në politikat publike në nivel lokal. 

Një dokument i vetëm nuk mund të zgjidhë të gjitha aspektet e një 

problemi, por mund të identifikojë sfidat kryesore dhe si rrjedhojë të ofrojë 

alternativa. Siç ndodh shpesh, në kuadër të hulumtimit kemi hasur disa 

kufizime. Për pjesën më të madhe, kufizimet i referohen sfidave logjistike, 

veçanërisht në drejtim të zgjimit të interesit të grupit të synuar (në pjesën më 

të madhe të qytetarëve) për çështjen e referendumit në nivel lokal. 
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HYRJE 

 

Ky studim është rezultat i projektit "Forcimi i kapaciteteve të 

organizatave të shoqërisë civile për realizimin e të drejtave të qytetarëve për  

referendum në nivel lokal", organizuar dhe drejtuar nga Instituti për 

hulumtime strategjike dhe arsimim (ISIE) nga Shkupi. 

Roli kryesor i këtij studimi është që të njohë publikun e gjerë me 

përvojat kombëtare dhe disa ndërkombëtare lidhur me praktikën e ushtrimit 

të votës në vend si një nga format e shprehjes së drejtpërdrejtë (pjesëmarrje) 

të qytetarëve në ushtrimin e pushtetit lokal. Konkretisht, studimi fokusohet në 

përgjigjen e disa çështjeve që lidhen me referendumin në nivel lokal, siç janë 

pjesëmarrësit në procedurën për organizimin dhe mbajtjen e referendumit në 

nivel lokal, subjektin, gjegjësisht çështjet që mund të vendosen me anë të 

referendumit, rrjedha e procedurës, kushtet e nevojshme për një referendum 

të suksesshëm, si dhe veprimi, dmth. pasojat ligjore të vendimit të marrë në 

referendum. 

Nga pikëpamja teorike, konsiderohen çështjet që lidhen me format e 

menjëhershme të pjesëmarrjes së qytetarëve në ushtrimin e pushtetit, 

demokracinë direkte dhe përfaqësuese, kompetencat origjinale të njësive të 

vetëqeverisjes lokale. 

Në të njëjtën kohë, nga një këndvështrim pozitiv ligjor, analizohen 

dispozitat e Kushtetutës, Ligjit për vetëqeverisje lokale, Ligjit për referendum 

dhe forma të tjera të shprehjes së drejtpërdrejtë të qytetarëve, si dhe 

dokumenteve dhe rekomandimeve ndërkombëtare për të parë se si 

rregullorja aktuale rregullon çështjet që i referohen një referendumi në nivel 

lokal. 



 

6 

 

Korniza metodologjike e hulumtimit është bazuar në metodën 

pozitive- ligjore, metodën historike, metodën krahasuese dhe në hulumtimin 

kërkimor empirik të zbatuar mbi një anketë. Me sublimimin e rezultateve të 

hulumtimit vihen në dukje argumentet për dhe kundër marrjes së një vendimi 

për një çështje të caktuar të interesit lokal që të vendoset me anë të një 

referendumi, mospërputhjet që lidhen me rregullimin e procedurës, dhe 

dilemat dhe sfidat që hapen rreth çështjes për të cilën vendoset përmes 

referendumit, koordinimi dhe bashkëpunimi mes autoriteteve qendrore dhe 

lokale, afirmimi i pjesëmarrjes aktive të qytetarëve dhe regjistrimet e 

nevojshme që referendumi të konsiderohen i suksesshëm. Në përfundim të 

studimit jepen disa konkludime dhe rekomandime lidhur me afirmimin e 

pjesëmarrjes qytetare dhe masat që mund të ndikojnë në përmirësimin e 

procedurës për mbajtjen e referendumit në nivel lokal. 

Studimi është me rëndësi si për qytetarët, ashtu edhe për 

vetëqeverisjen lokale, sektorin joqeveritar, mediat dhe partitë politike, por 

edhe për institucionet kompetente. Një nga objektivat e projektit është 

pikërisht rritja e vetëdijes së qytetarëve për mundësinë e përdorimit të këtij 

mekanizmi dhe rolit të tyre aktiv në vendosjen e çështjeve të interesit lokal, 

forcimin e rolit të organizatave joqeveritare, si dhe zhvillimin e një kulture 

politike tek qeveria  për të konsultuar qytetarët për çështje të caktuara. 
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1. Referendumi si një formë kyçe e 

demokracisë së drejtpërdrejtë 

Pse është referendumi një instrument i rëndësishëm i 

demokracisë? 

 

Referendumi është mjet që ndihmon për të dëgjuar zërin e 

qytetarëve lidhur me vendosjen e një çështjeje që është me interes të 

drejtpërdrejtë për popullatën lokale (referendum në nivel lokal) ose për 

qytetarët e tërë territorit të shtetit kur bëhet fjalë për një çështje me interes 

publik shtetëror (referendum në nivelin shtetëror). 

Referendumi është një nga format e pjesëmarrjes në ushtrimin e 

pushtetit, i cili është një element integral i demokracisë pjesëmarrëse. Në fakt, 

ky është një mekanizëm i cili ndikon në zvogëlimin e distancës midis 

elektoratit dhe vendimmarrësve. 

Referendumi mund të shërbejë gjithashtu si një mjet me të cilin 

zvogëlohet hendeku mes politikanëve dhe popullatës, kur qeveria ka 

besueshmërinë e vendimit për ta konfirmuar atë me votën e qytetarëve. Në 

këtë mënyrë, qeveria drejtpërdrejt zbaton parimin e transparencës, 

domethënë hapjen ndaj qytetarëve për synimet dhe vendimet e saj, si dhe 

parimin e përgjegjësisë ndaj elektoratit. Në të njëjtën kohë, kjo është një 

formë e kontrollit të qeverisë dhe një mjet për të krijuar një marrëdhënie 

midis demokracisë përfaqësuese dhe të drejtpërdrejtë. Ky mjet u jep 

qytetarëve mundësinë për të ndikuar në vendimet e përfaqësuesve të 

zgjedhur drejtpërdrejtë. 
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Me anë të një referendumi sigurohet pjesëmarrja e drejtpërdrejtë e 

qytetarëve në mos/vendimmarrje në nivel lokal. Përndryshe, pasiviteti i 

qytetarëve dhe mosshfrytëzimi i të gjithë mekanizmave në dispozicion për 

pjesëmarrje në kryerjen e punëve publike në nivelin lokal është kërcënimi më i 

madh për zhvillimin e komunitetit dhe natyrisht krijon hapësirë për abuzim 

dhe korrupsion. Duke pasur parasysh faktin se vetëqeverisja lokale ka 

detyrime ligjore dhe morale në lidhje me shoqërinë civile, qytetarët kanë një 

detyrim të madh-që të përdorin në mënyrë aktive të gjitha të drejtat e tyre të 

garantuara me Kushtetutë dhe ligje, dhe të kontribuojnë në krijimin e 

kushteve më të mira në komunitet.1  

Gjithashtu, referendumet janë të njohura në publik, sepse ato 

konsiderohen si një mënyrë e drejtë për të zgjidhur vendimet e vështira ose 

të rëndësishme.2 Me fjalë të tjera nëpërmjet tyre sigurohet legjitimiteti i 

vendimit nga qytetarët.3 

Referendumi është një procedurë demokratike përmes së cilës 

qytetarët marrin pjesë në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të pavarur, duke 

votuar për një çështje të saktë me interes të përgjithshëm, nga një ndikim 

kombëtar ose lokal. 4 

Sipas Rekomandimit 1704 (2005) të Asamblesë parlamentare të 

Këshillit të Evropës, "Referendume për praktikat e mira në Evropë", 

                                                           
1 Zajednica opština Crne Gore, Uključivanje civilnog društva u jačanju odgovornosti i 

transparentnosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori» (Priručnik za specifični modul), 2010, 

str.7, достапно на http://uom.me/wp-content/uploads/2010/10/Jacanje-odgovornosti-

i-transparentnosti_spec.modul_civilno-drustvo.pdf [qasur më 28.10.2018]. 
2 Memorandum by Unlock Democracy, në dispozicion në  

https://publications.parliament.uk/pa/ld200910/ldselect/ldconst/99/10011302.htm 

[qasur më 29.11.2018]. 
3 Laviniu F. U., Local Referendum – mechanism of the participative democracy, In:  

European Journal of Social Sciences Education and Research, Sep. - Dec. 2017 Vol.11 

Nr. 2, në dispozicion në 

http://journals.euser.org/files/articles/ejser_sep_dec_17_nr_2/Laviniu.pdf [qasur më 

09.11.2018]. 
4 Ibid. str.206. 
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referendumet janë një instrument që u mundëson qytetarëve të marrin pjesë 

në procesin politik të vendimmarrjes dhe njëkohësisht njeh kontributin 

thelbësor të shoqërisë civile të organizuar brenda demokracisë pjesëmarrëse. 

Këshilli i Evropës rekomandon përdorimin e referendumeve si një mjet për (1) 

forcimin e legjitimitetit demokratik të vendimeve politike, (2) rritjes së 

llogaridhënies së institucioneve përfaqësuese, (3) rritjes së transparencës në 

vendimmarrje dhe (4) nxitjen e përfshirjes së drejtpërdrejtë elektoratit në 

procesin politik. Në të njëjtën kohë, komplementariteti ndërmjet demokracisë 

direkte dhe përfaqësuese nënkupton që referendumet nuk duhet të 

konsiderohen si një alternativë ndaj demokracisë parlamentare dhe nuk duhet 

të jenë subjekt i abuzimit.5 

Rëndësia e referendumit në nivel kombëtar dhe lokal është vërejtur 

edhe në legjislacionin maqedonas. Në bazë të Ligjit për referendum dhe 

formave të tjera të shprehjes së drejtpërdrejtë të qytetarëve, referendumi 

është një formë e shprehjes të drejtpërdrejtë të qytetarëve në vendimmarrjen 

për çështje të caktuara brenda kompetencave të Kuvendit të Republikës së 

Maqedonisë, për çështjet e kompetencave të komunave, Qytetit të Shkupit 

dhe komunave të Qytetit të Shkupit dhe për çështje të tjera me rëndësi 

lokale.6  

 

Ajo që dalon referendumin në nivel lokal nga referendumi në nivelin shtetëror 

është se referendumi në nivel lokal:  

 

 

                                                           
5 Council of Europe, Recommendation 1704 (2005), Referendums: towards good 

pract ices in Europe, në dispozicion në 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17329 [qasur më 

18.11.2018]. 
6 Neni 2 i Ligjit për referendum dhe forma të tjera të shprehjes së drejtpërdrejtë të 

qytetarëve (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 81/05, Vendim i Gjykatës 

Kushtetuese nr. 195/05). 
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1) kryhet në territorin e një njësie të vetëqeverisjes lokale; 

2) në të njëjtin ka të drejtë vote vetëm popullata lokale, dmth. qytetarët 

që gjenden në listën e zgjedhësve të një njësie të veçantë të 

vetëqeverisjes lokale; 

3)  ka të bëjë me interesat, dmth vendoset për një çështje me interes 

publik lokal për një komunë të caktuar ose Qytetin e Shkupit ose një 

komunë në Qytetin e Shkupit dhe  

4) vendimi është i detyrueshëm vetëm për njësinë e vetëqeverisjes 

lokale ku është kryer referendumi. 

Sa i përket procedurës për mbajtjen e referendumit, ajo është e njëjtë për të 

gjitha njësitë e vetëqeverisjes lokale dhe rregullohet me Ligjin për referendum 

dhe forma të tjera të shprehjes së drejtpërdrejtë të qytetarëve. 
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2. Analiza krahasuese 

 

Referendumi si një nga mekanizmat për shprehjen e drejtpërdrejtë të 

qytetarëve njihet edhe nga aktet dhe dokumentet ndërkombëtare, siç është 

Karta evropiane për vetëqeverisje lokale, Rekomandimi 19 (2001) i Komitetit të 

ministrave të Këshillit të Evropës, Rekomandimi i Asamblesë parlamentare të 

Këshillit të Evropës nr. 1704 nga 29 prill 2005, me titull "Referendumi: drejt 

praktikave të mira në Evropë",7 Rekomandimi nr. R (96) 2 për referendumin 

dhe nismat popullore të Komitetit të ministrave8, dhe Komisioni i Venecias në 

vitin 2001 hartoi një Udhëzues për referendume kushtetuese në nivel 

kombëtar, si dhe Kodin e praktikave të Mira në lidhje me referendumin e vitit 

2007.9 

Kodi i praktikave të mira i kushton vëmendje të veçantë referendumit 

lokal, veçanërisht në kapitullin 3, pika 4, i cili përmban disa rregulla të 

karakterit të përgjithshëm për shtetet anëtare, nga të cilat: e drejta e secilit 

                                                           
7 Kälin, W.m et al., Referendum i građanska inicijativa, Švajcarska agencija za razvoj i 
saradnju, Kraljevo, достапно на 

http://www.msp.co.rs/biblioteka/Referendum%20i%20gra%C4%91anska%20inicijativa.

pdf (qasur më 15.11.2018]. 
8 Council of Europe, Recommendation 1704 (2005), Referendums: towards good 

pract ices in Europe, në dispozicion në 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17329 [qasur më 

18.11.2018].  
9 Еvropska  komisija za demokratiju kroz pravo (Venecijanska Komisija), Mišljenje br. 

371/2006, Kodeks dobre prakse u oblasti referenduma Strazbur, 2009. Në 

dispozicion në  

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-

AD(2007)008-mne [qasur më 18.11.2018]. 

http://www.msp.co.rs/biblioteka/Referendum%20i%20gra%C4%91anska%20inicijativa.pdf
http://www.msp.co.rs/biblioteka/Referendum%20i%20gra%C4%91anska%20inicijativa.pdf
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bartës të të drejtave politike të nënshkruajë një kërkesë referendumi; 

vendosjen e disa kushteve të qarta për mbledhjen e nënshkrimeve dhe 

numrin e saktë të nënshkrimeve; verifikimi i detyrueshëm i nënshkrimit; një 

institucion i një autoriteti kompetent që mund të konfirmojë dhe korrigjojë, 

para votimit, gabimet që rrjedhin nga zgjedhja e çështjes ose përmbajtja e saj. 

Ky Kod është në fakt një kornizë për rregullat për një rregullim të ardhshëm 

evropian të referendumit vendor, në kushte ku ekyistojnë qasje të ndryshme 

ndaj legjislacionit të vendeve në Evropë, veçanërisht në lidhje me praktikën, 

format e referendumeve lokale dhe gamën e çështjeve. 

Rekomandimi R (96) 2 mbi referendumet dhe iniciativat kombëtare 

në nivel lokal të miratuar nga Këshilli i Evropës thekson se instrumentet e 

demokracisë së drejtpërdrejtë duhet të plotësojnë dhe jo të zëvendësojnë 

demokracinë përfaqësuese. Ajo që tregohet në Rekomandim është se: 

 referendumet lokale dhe nismat nacionale janë të kufizuara në 

çështjet që bien nën autoritetin e autoriteteve lokale; 

 Të themelohen kritere të qarta për pranimin e një kërkese 

referendumi ose nisma nacionale dhe të sigurohet që autoriteti 

kompetent vendos pa vonesë nëse një referendum ose iniciativë 

specifike në rastin konkret mund të miratohet dhe 

 Çështja duhet formuar në mënyrë që të mund të përgjigjet me PO 

ose JO; Sa i përket llojit të referendumit nëse ai do të jetë me 

karakter konsultativ ose bindës, lejohet që çështja të ngrihet në 

mënyrë të pavarur nga shtetet anëtare. 

Komiteti i ministrave të Këshillit të Evropës, në Rekomandimin 14 

(2007) nga tetori 2007, njeh "kontributin thelbësor të organizatave 

joqeveritare (OJQ) në zhvillimin dhe ushtrimin e demokracisë dhe të drejtave 

të njeriut, veçanërisht përmes promovimit të ndërgjegjësimit publik , 

pjesëmarrjen në jetën publike dhe sigurimin e transparencës dhe 

llogaridhënies së autoriteteve publike". Përkufizimi i Këshillit të Evropës për 

OJQ-të në Rekomandimin 14 (2007) është se "OJQ-të janë organe  vullnetare 

dhe të pavarura ose organizata të themeluara për të arritur qëllime 
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jofitimprurëse të themeluesve ose anëtarëve të tyre". Në këtë Kod të 

praktikave të mira për pjesëmarrjen e qytetarëve, ky term i referohet 

shoqërisë civile të organizuar, duke përfshirë grupet vullnetare, organizatat 

jofitimprurëse, shoqatat, fondacionet, organizatat bamirëse, si dhe grupet 

gjeografike ose të interesit dhe grupet e avokimit. Aktivitetet kryesore të OJQ-

ve janë të përqendruara në vlerat e drejtësisë sociale, të drejtave të njeriut, 

demokracisë dhe sundimit të ligjit. Në këto fusha, qëllimi i OJQ-ve është të 

promovojë kauza të caktuara dhe të përmirësojë jetën e njerëzve. Kjo kërkon 

informacion, konsultim, dialog, partneritet midis OJQ-ve dhe autoriteteve 

lokale ose shtetërore.10 

Referendumi si formë e ushtrimit të demokracisë së drejtpërdrejtë ka 

ekzistuar që nga shekulli i XVI në Zvicër, vend në të cilin ky mjet është 

përdorur shpeshëherë. Domethënë, nisma qytetare dhe referendumi kanë 

qenë prej kohësh kategori të dallueshme vetëm për Zvicrën. 11 

Referendumi lokal parashikohet në Kushtetutat e  Bullgarisë, Francës, 

Italisë, Hungarisë, Polonisë, Portugalisë, Rusisë, Rumanisë dhe përmes ligjeve 

                                                           
10 Qëllimi është  Kodi i praktikave të mira për pjesëmarrjen qytetare të zbatohet në 

nivel lokal, rajonal dhe nacional. Kodi i praktikave të mira për pjesëmarrjen qytetare 

bazohet në përvojat reale të OJQ-ve nga e gjithë Evropa, të cilët ndanë praktikat e tyre 

të mira dhe metodat e vlefshme të bashkëpunimit me autoritetet publike. Një qëllim 

shtesë i Kodit të praktikave të mira për pjesëmarrje qytetare është të jetë një mjet i 

rëndësishëm dhe efektiv për OJQ-të nga niveli lokal në nivel ndërkombëtar në 

dialogun e tyre me parlamentin, qeverinë dhe autoritetet publike. Qëllimi është të jetë 

një mjet interaktiv dhe të jetë i orientuar drejt veprimeve, i cili do të jetë i dobishëm 

për OJQ-të dhe autoritetet publike në të gjithë Evropën. Në mbështetje të zbatimit të 

këtij Kodi, do të pregatitet dhe arkë e studimeve të rasteve dhe mjete praktike shtesë. 

Lexo më shumë: Konferenca e INGO e Këshillit të Evropës, Kodi i praktikave të mira 

mbi pjesëmarrjen qytetare në procesin e vendimmarrjes, 2009, në dispozicion në:  

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?docum

entId=09000016802eedd2 пристапено на 15.11.2018].  
11 Kälin, W.m et al., Referendum i građanska inicijativa, Švajcarska agencija za razvoj i 
saradnju, Kraljevo, në dispozicion 

http://www.msp.co.rs/biblioteka/Referendum%20i%20gra%C4%91anska%20inicijativa.

pdf [qasur më 15.11.2018]. 

http://www.msp.co.rs/biblioteka/Referendum%20i%20gra%C4%91anska%20inicijativa.pdf
http://www.msp.co.rs/biblioteka/Referendum%20i%20gra%C4%91anska%20inicijativa.pdf
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të veçanta në Kroaci, Estoni, Finlandë, Irlandë, Maltë, Suedi. Në disa nga 

vendet në të cilat referendumi lokal parashikohet në kushtetutë, ekzistojnë 

ligje të veçanta që rregullojnë këtë çështje. Të tilla janë kryesisht Shqipëria, 

Bullgaria, Republika Çeke, Rumania, Portugalia, etj.12 

Në Republikën Çeke, referendumi është forma bazë e demokracisë së 

drejtpërdrejtë. Parimet dhe mënyra e zbatimit të tyre përcaktohen me Ligjin 

për zgjedhjet lokale dhe referendumin lokal të vitit 1992, i ndryshuar në vitin 

2004. Referendumi i detyrueshëm parashihet kur bëhet fjalë për formimin e 

komunave të reja për shkak të ndarjes së territorit nga komunat ekzistuese 

dhe kryhet vetëm në atë pjesë të komunës. Referendume të tjera kanë 

karakter jo detyrues. Iniciativa për mirëmbajtjen e tyre mund të bëhet nga 

Këshilli bashkiak ose nga një propozim i një grupi votuesish në një njësi të 

caktuar (nga 30% në numrin e banorëve deri në 3 mijë, dhe në qytete me më 

shumë se 200 mijë njerëz, kjo përqindje është 6 %). Për vlefshmërinë e 

referendumit, është e nevojshme një pjesëmarrje prej 50%, dhe për një 

rezultat pozitiv, shumica e atyre që kanë votuar. Në periudhën 2000-2008, në 

Republikën Çeke u mbajtën 150 referendume lokale. Çështjet për të cilat është 

vendosur më shpesh ishin kryesisht të lidhura me zhvillimin e mjedisit lokal 

(për shembull, duke përdorur mbeturinat nukleare, çështjet e transportit, 

elektrocentralet me erë, por edhe punë për të rritur hapjen dhe ndërtimin e 

zonave industriale).13 

Lidhur me llojin e referendumit, Finlanda, Italia, Norvegjia dhe Spanja 

kanë pranuar referendumin konsultativ, ndërsa Hungaria, Republika Çeke, 

Sllovakia dhe vendet gjermane kanë pranuar referendumin e detyrueshëm.14  

Parlamenti kroat, në kontekstin e ndryshimeve kushtetuese të vitit 

2010, shfuqizoi kërkesën për pjesëmarrje të votuesve prej 50% plus një votë. 

                                                           
12 Laviniu F. U., 
13 Piasecki А. К.,, Lokalna direktna demokratija u evropskim državama -  sličnosti i 

razlike, Glasnik prava, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, достапно на  

http://www.jura.kg.ac.rs/index.php/sr/4l1.htm [qasur më 05.10.2018]. 
14 Laviniu F. U., 

http://www.jura.kg.ac.rs/index.php/sr/4l1.htm
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Gjegjësisht, ndryshimet në kushtetutën kroate në referendum në nivel 

shtetëror vendosen me shumicë votash në referendum, duke përfshirë edhe 

referendumin mbi aksesionin e Kroacisë në aleancë me shtete të tjera. Ky 

vendim është bërë me qëllim që të lehtësohet zbatimi i referendumit për 

hyrjen në Bashkimin Evropian. Por, në të njëjtën kohë, Parlamenti nuk ka 

vendosur të zvogëlojë numrin e nënshkrimeve të duhura (10%), të nevojshme 

për të filluar një referendum nga qytetarët.  Referendumi u mbajt më 22 janar 

2012 dhe rezultoi me mbështetje të fortë për anëtarësimin në BE, me 

pjesëmarrje prej 43.51% të numrit të përgjithshëm të votuesve në Kroaci dhe 

jashtë. Kjo sugjeron që nëse vendimi i regjistrimit nuk është ndryshuar, 

referendumi ndoshta do të ishte i pasuksesshëm pasi kërkesa do të ishte 50% 

plus një votë. Vendimi i marrë në referendum është i detyrueshëm. 

Megjithatë, kur interpretohet neni 8, konkluzioni është se organi i 

vetëqeverisjes lokale ose rajonale ka të drejtë, pas një periudhe njëvjeçare, të 

miratojë një akt që është në kundërshtim me përmbajtjen e vendimit të marrë 

në referendum. Këto dispozita e bëjnë referendumin të pakuptimtë.15 

Në kundërshtim me këtë vendim për të zhvilluar një referendum në 

nivel shtetëror, vendimi për regjistrimin e popullsisë për të mbajtur një 

referendum në nivel lokal mbeti i pandryshuar, që nënkupton që referendumi 

lokal të vendoset nga shumica e votuesve që kanë votuar, nëse shumica e 

numrit të përgjithshëm të votuesve të regjistruar në referendum në listën e 

zgjedhësve për komunën, qytetin dhe qarkun në të cilin po zhvillohet 

referendumi. E gjithë kjo tregon për ekzistencën e pabarazisë në kriteret për 

suksesin e referendumit në nivel shtetëror dhe lokal, domethënë se ka kushte 

më të rrepta për një referendum në nivel lokal. 

                                                           
15 Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudejelovanja u obavljanju 

drzavne vlasti i lokalne i podrucne (regionalne) samouprave, në dispozicion në 

https://www.zakon.hr/z/359/Zakon-o-referendumu-i-drugim-oblicima-osobnog-

sudjelovanja-u-obavljanju-dr%C5%BEavne-vlasti-i-lokalne-i-podru%C4%8Dne-

(regionalne)-samouprave [qasur më 05.10.2018]. 
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Në Serbi, e drejta për një referendum komunal parashikohet 

gjithashtu nga Kushtetuta e Republikës së Serbisë dhe me një ligj të veçantë 

për referendum dhe iniciativë qytetare.16 

Nga analiza krahasuese konkludojmë se disa organizata multilaterale në 

Evropë kanë miratuar disa akte dhe dokumente që parashikojnë format e 

pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë të qytetarëve dhe në shumicën e vendeve e 

drejta për referendum njihet nga Kushtetuta ose nga ligje të veçanta. Ajo që 

dallon vendet është nëse ata e pranojnë karakterin konsultativ ose bindës të 

referendumit, regjistrimin e nevojshëm për suksesin e një referendumi, e 

kështu me radhë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Закон о референдуму и народној иницијативи, „Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 48/94 и 11/98, достапно на 

http://www.rik.parlament.gov.rs/doc/dokumenta/zakoni/ZoRiNI/zakon%20o%20refere

ndumu.pdf, [qasur më 05.10.2018].  
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3. Korniza ligjore 

 

Në Republikën e Maqedonisë, e drejta e shprehjes së mendimit e 

qytetarëve rregullohet me Kushtetutë, me Ligjin për vetëqeverisje Lokale, me 

Ligjin për referendum dhe me forma të tjera të shprehjes së drejtpërdrejtë të 

qytetarëve, me Statutet e njësive të vetëqeverisjes lokale si akt nënligjor. 

Megjithatë, e drejta për vetëqeverisje lokale dhe pjesëmarrja e drejtpërdrejtë 

e qytetarëve rregullohen me akte dhe dokumente ndërkombëtare, mes të 

cilave ne kemi përcaktuar Kartën evropiane për vetëqeverisje lokale dhe 

Rekomandimet - Rekomandimi Nr. 19 i 2001, Rekomandimi Nr. 1704 i 2005, 

Rekomandimi nr. R (96) dhe Kodin e praktikave të mira në lidhje me 

referendumin e vitit 2007, akte që ishin subjekt i analizave në seksionin e 

mëparshëm. 

 

А. Kushtetuta e RM-së 

 

Në pajtim me nenin 2 të Kushtetutës është paraparë që "në 

Republikën e Maqedonisë sovraniteti lind nga qytetarët dhe i takon 

qytetarëve. Qytetarët ushtrojnë fuqinë e tyre nëpërmjet përfaqësuesve të 

zgjedhur në mënyrë demokratike, përmes referendumit dhe formave të tjera 

të shprehjes së drejtpërdrejtë ". Përveç kësaj, në nenin 115 parashihet që në 

njësitë e vetëqeverisjes lokale qytetarët në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe 

përmes përfaqësuesve marrin pjesë në vendimmarrjen për çështje me rëndësi 

lokale, veçanërisht në fushat e urbanizmit, aktiviteteve komunale, kulturës, 
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sportit, mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve, edukimit parashkollor, arsimin fillor, 

kujdesin bazë shëndetësor dhe fusha të tjera të përcaktuara me ligj. Sipas 

nenit 117, Qyteti i Shkupit është njësi e veçantë e vetëqeverisjes lokale, 

organizimi i të cilave rregullohet me ligj. Në qytetin e Shkupit, qytetarët në 

mënyrë të drejtpërdrejtë dhe përmes përfaqësuesve marrin pjesë në 

vendosjen e çështjeve me rëndësi për Qytetin e Shkupit dhe sidomos në 

fushat e urbanizmit, aktiviteteve komunale, kulturës, sportit, mbrojtjes sociale 

dhe të fëmijëve, edukimit parashkollor, arsimit fillor, kujdesit bazë 

shëndetësor dhe të tjera fushat e përcaktuara me ligj. 

 

B. Karta evropiane për vetëqeverisje lokale 17 

 

Karta evropiane për vetëqeverisje lokale, miratuar nga Këshilli i 

Evropës në vitin 1985, ratifikuar në Republikën e Maqedonisë në vitin 199718, 

është një nga aktet më të rëndësishme ndërkombëtare që rregullojnë të 

drejtën e vetëqeverisjes lokale. Sipas kartës, vetëqeverisja lokale është 

definuar si një grup institucionesh lokale që kanë të drejtë, por edhe detyrim 

për tu mundësuar qytetarëve drejtpërdrejt ose tërthorazi të menaxhojnë 

përfaqësuesit e tyre. 

Preambula e kartës evropiane të vetëqeverisjes lokale thekson se "e 

drejta e qytetarëve për të marrë pjesë në zbatimin e çështjeve publike është 

një parim demokratik për të gjitha shtetet anëtare të Evropës dhe se realizimi 

                                                           
17 Council of Europe, European Charter of Local Self-Government Strasbourg, 

15.X.1985, në dispozicion në https://rm.coe.int/168007a088, пристапено на [qasur më 

05.10.2018].  
18 Ligji mbi Ratifikimin e Kartës evropiane për vetëqeverisje lokale, "Gazeta Zyrtare e 

RM-së "nr. 23/97 dhe Ligji për ratifikimin e protokollit shtesë të Kartës evropiane të 

vetëqeverisjes lokale për të drejtën e pjesëmarrjes në çështjet e qeverisjes lokale, 

Gazeta zyrtare e RM-së ", nr.130 / viti 2015.  
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më i drejtpërdrejtë i kësaj të drejte është pikërisht në nivel lokal nivel". E drejta 

në referendum në nivel lokal parashikohet gjithashtu në Protokollin shtesë të 

Kartës evropiane të vetëqeverisjes lokale, e cila sipas nenit 2 parasheh që 

shtetet anëtare duhet të zbatojnë masa për të drejtën për të marrë pjesë në 

qeverisjen lokale, duke përfshirë sigurimin e duke vendosur një procedurë për 

mbajtjen e referendumit.19 

Gjithashtu në Deklaratën universale të të drejtave të njeriut, të 

miratuar nga Kombet e Bashkuara (KB) në vitin 1948, parashikohet që 

"çdokush ka të drejtë të marrë pjesë në çështjet publike të vendit të tij, 

drejtpërdrejt ose nëpërmjet përfaqësuesve të zgjedhur".20 

 

В. Ligji për vetëqeverisje lokale (LVL)21 

 

Në përputhje me nenin 2, alinea 1 pika 5 të Ligjit për vetëqeverisje 

lokale, "pjesëmarrja e drejtpërdrejtë e qytetarëve" është përfshirja individuale 

ose kolektive e banorëve të komunës në vendimmarje për çështje me rëndësi 

lokale në nivele të ndryshme vendimmarrëse.22 Neni 5 përcakton se qytetarët 

ushtrojnë të drejtën e vetëqeverisjes lokale drejtpërsëdrejti dhe përmes 

përfaqësuesve në organet e komunës. Në këtë kuptim, neni 25, si forma të 

pjesëmarrjes qytetare parashikon nismën qytetare, tubimet e qytetarëve dhe 

referendumin, në një mënyrë dhe procedurë të përcaktuar me ligj. Duhet të 

theksohet se kostot e zbatimit të pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë të qytetarëve 

                                                           
19 Ligji për Ratifikimin e Protokollit shtesë të Kartës evropiane të vetëqeverisjes lokale 

për të drejtën e pjesëmarrjes në punët e qeverisjes lokale, "Gazeta zyrtare e RM-së 

"nr.130 / viti 2015.  
20 Neni 21 paragrafi 1 i Deklaratës universale të të drejtave të njeriut,, Universal 

Declaration of Human Rights (UDHR), në dispozicion në 

http://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf [qasur më 05.10.2018]. 
21 Ligji për vetëqeverisjen lokale ", Gazeta zyrtare e RM-së "Nr.5 / 02.  
22 Ibid.  
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në vendimmarrje bien nën barrën e buxhetit komunal. Në veçanti, sa i përket 

procedurës dhe zbatimit të referendumit, Ligji për vetëqeverisje lokale (LVL) 

nuk përmban dispozita të sakta, por mbetet të rregullohet me ligj të veçantë. 

Në të vërtetë, LVL vetëm përcakton se me anë të një referendumi qytetarët 

mund të vendosin për çështjet e kompetencës së komunës, si dhe çështje të 

tjera me rëndësi lokale dhe Këshilli është i obliguar të thërrasë një referendum 

me kërkesën e së paku 20% të votuesve komunal ose për pyetje nga 

kompetenca e tij, me nismën e tij, duke e bërë vendimin e marrë në 

referendum të detyrueshëm për këshillin.23 

E drejta për të shprehur drejtpërsëdrejti mendimin e qytetarëve është 

parashikuar në Ligjin për Qytetin e Shkupit dhe rrjedhimisht, në përputhje me 

nenin 2, qytetarët e Qytetit të Shkupit ushtrojnë të drejtën e vetëqeverisjes 

lokale përmes formave të shprehjes së drejtpërdrejtë dhe përmes organeve të 

zgjedhura në mënyrë demokratike të Qytetit të Shkupit dhe komunave në 

Qytetin e Shkupit në mënyrën e përcaktuar me ligj.24 

 

C. Ligji për referendum dhe forma të tjera të shprehjes së 

drejtpërdrejtë të qytetarëve 25 

 

Ligji për referendum dhe forma të tjera të shprehjes së drejtpërdrejtë 

të qytetarëve konsiderohet një ligj lex specialis që rregullon çështjet që lidhen 

me nocionin e formave të drejtpërdrejta për shprehjen e qytetarëve, lëndën, 

p.sh. për të cilat referendumi, llojet e referendumit, organet kompetente për 

kryerjen e referendumit, realizimin e mbrojtjes ligjore dhe efektin e vendimit 

                                                           
23 Neni 28 i Ligjit për vetëqeverisje lokale, "Gazeta zyrtare e RM-së "Nr.5 /02. 
24 Ligji për Qytetin e Shkupit, "Gazeta zyrtare e RM-së "Nr.55/ 04 dhe Nr.158 /11. 
25 Ligji për referendumin dhe forma të tjera të shprehjes së drejtpërdrejtë të 

qytetarëve, Gazeta zyrtare e RM-së nr. 81/2005, Vendimi i Gjykatës kushtetuese nr. 

195/2005. 
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të marrë në referendum. Në këtë aspekt, në nenin 1 theksohet se ky ligj 

rregullon mënyrën dhe procedurën për shpalljen dhe mbajtjen e 

referendumit, nisjen e iniciativës qytetare, mbledhjen dhe mbajtjen e 

mbledhjes së qytetarëve, si dhe çështje të tjera me rëndësi për shprehjen e 

drejtpërdrejtë të qytetarëve.26 

 

Ç. Statuti i njësive të vetëqeverisjes lokale 

 

Statutet e njësive të vetëqeverisjes lokale janë akti nënligjor më i 

rëndësishëm që shërben për të specifikuar dispozitat e Ligjit për vetëqeverisje 

lokale. Megjithatë, ajo që vëmë re është se sa i përket çështjes së 

pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë të qytetarëve, nuk ka zhvillim të mëtejshëm të 

nënit të LVL-së, përkundrazi, është ndërmarrë tërësisht nga LVL, pa e 

shpjeguar në mënyrë më të detajuar. Për shembull, neni 111 i Statutit të 

Komunës së Kisella Vodës përcakton që qytetarët përmes referendumit mund 

të vendosin për çështje nga kompetenca e komunës, si dhe çështje të tjera 

me rëndësi lokale. Këshilli është i detyruar të shpallë referendum me kërkesë 

të së paku 20% të votuesve komunalë. Këshilli mund të bëjë thirrje për 

referendum për çështjet që kanë kompetencën e vet me iniciativën e vet. 

Vendimi i marrë në referendum është i detyrueshëm për Këshillin.27 

 

                                                           
26 Ibid.  
27 Statuti i Komunës së Kisela Voda, në dispozicion në 

http://www.kiselavoda.gov.mk/index.php/dokumentacija/2012-11-13-10-21-19 [qasur 

më 05.09.2018]. 
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D. Ligji për qasje të lirë në informacione me karakter 

publik 28 

 

Sipas nenit 1 të Ligjit për qasje të lirë në informacione me karakter 

publik përcakton se "ky ligj rregullon kushtet, mënyrën dhe procedurën për 

realizimin e të drejtës për qasje të lirë në informata me karakter publik të 

hedhura nga ana e autoriteteve shtetërore dhe institucioneve të tjera dhe 

institucioneve të krijuara me ligj, autoritetet komunale, qyteti i Shkupit dhe 

komunat në Shkup, institucionet publike dhe shërbimet, ndërmarrjet publike, 

personat juridik dhe fizik të cilët kryejnë autorizime dhe veprimtari me interes 

publik, përcaktohet me ligj (mbajtësit e informacionit). 

Qëllimi i miratimit të këtij ligji është që të ofrojë publicitet dhe hapje 

në funksionimin e mbajtësve të informacionit dhe t'u mundësojë personave 

fizikë dhe juridikë të ushtrojnë të drejtën në qasje të lirë në informatat 

publike. Me fjalë të tjera, mbajtësit e informacionit në lidhje me punën e tyre 

janë të detyruar të japin informacion për publikun. 

Si rrjedhojë, ne mund të përmbledhim se ekziston një kornizë e mirë 

ligjore në Republikën e Maqedonisë, e cila siguron dhe garanton forma të 

ndryshme të shprehjes së drejtpërdrejtë të qytetarëve, duke përfshirë 

organizimin dhe zbatimin e referendumit në nivel lokal. Ajo që mungon është 

nevoja për të hartuar një akt nënligjor të përshtashëm që do të parashikojë 

dhe përpunojë të gjitha aspektet procedurale lidhur me zbatimin e një 

referendumi në nivel lokal në një mënyrë të hollësishme, të saktë dhe të 

qartë. Për shembull, kompetencat për të cilat mund të shpallet një 

referendum, procedura për mbledhjen e nënshkrimeve, informimi i 

qytetarëve, afati për shpalljen e një referendumi nga ana e Këshillit që nga 

momenti i dorëzimit të propozimit, kushtet dhe mënyra e kryerjes së  

                                                           
28 Ligji për qasje të lirë në informacione me karakter publik, Gazeta zyrtare e RM-së 

Nr.13/06, Nr.86 /08, nr. 6/2010, 42/2014, 148/2015, 55/16. 
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propagandës publike, mbrojtja ligjore e të drejtës së votës, pasojat e vendimit 

të marrë në referendum etj. 

Gjithashtu, është e nevojshme të ndryshohet neni 45 i Ligjit për 

referendum dhe forma të tjera të shprehjes së drejtpërdrejtë të qytetarëve, i 

cili thotë: (1) Gjatë zbatimit të referendumit në nivel shtetëror, dispozitat e 

Ligjit për zgjedhjen e deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë , 

përveç nëse parashihet ndryshe me këtë ligj. (2) Gjatë zbatimit të 

referendumit në nivel lokal do të zbatohen dispozitat e Ligjit për zgjedhjet 

lokale, përveç nëse parashihet ndryshe me këtë ligj. Ajo që duam të 

theksojmë është se Ligji për zgjedhjet lokale është jashtë forcës, dhe 

rrjedhimisht ky nen i ligjit duhet të harmonizohet me dispozitat e Kodit 

zgjedhor. 
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4. Përvoja nacionale me 

referendum në nivel lokal 

 

 Në Republikën e Maqedonisë nuk ka shumë përvojë në mbajtjen e 

referendumeve, si në nivel shtetëror, ashtu edhe lokal. Në të vërtetë, që nga 

pavarësia e shtetit, janë zbatuar gjithsej 3 referendume (në vitin 1991 - për 

pavarësinë, në vitin 2004 - për ligjin e ndarjes territoriale dhe në 2018 për 

pranimin e marrëveshjes me Greqinë dhe anëtarësimin në BE dhe NATO), 

ndërsa në nivel lokal u mbajtën gjithsej 10 referendume (në komunën e 

Cheshinovo - Obleshevo në 2004, në vitin 2007 në Strumicë, një në Radovish, 

gjashtë u mbajtën në 2017 dhe një në 2015). 

Në Strumicë në vitin 2007, çështja që u vendos ishte për vetë-

kontribut, me referendumin që po kryhet në disa vendbanime nëse: Gradsko 

Baldovci, Dobreci, Dabile, Prosenikovo. Pyetja e shtruar në referendum ishte 

"A jeni për qytetarët e vendbanimit Prosenikovo, së bashku me Komunën e 

Strumicës me proporcion 50% të vendbanimit Prosenikovo dhe 50% të 

Komunës së Strumicës, të sigurojnë fonde për ndërtimin e rrjetit dytësor të 

ujësjellësit në Prosenikovo, me aë që qytetarët nga Prosenikova të sigurojnë 

nga çdo familje (shtëpi) një shumë prej 12,500 denarë ose 12 këste të 

barabarta mujore në vlerë prej 1,042 denarë, duke filluar nga janari 2008 deri 

në dhjetor 2008". 

Përqindja e votuesve që kanë dalur ishte 32.88%, që është më pak se 

gjysma e numrit të përgjithshëm të votuesve të regjistruar në regjistrin e 

votuesve dhe sipas Nenit 41 të Ligjit për Referendum dhe forma të tjera të 

votimit të drejtpërdrejtë, vendimi nuk është miratuar. Referendumi ishte i 
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pasuksesshëm duke pasur parasysh faktin se regjistrimi nuk u arrit për 

pjesëmarrjen e qytetarëve.29  

Më 26 prill 2016  u mbajt referendum në Komunën e Qendrës në 

Shkup dhe çështja ishte pamja e fasadës së Qendrës tregtare të qytetit. Ky 

referendum ishte i pasuksesshëm për shkak të mungesës së pjesëmarrjes së 

kërkuar prej 51 përqind. Fushata për këtë referendum u organizua nga 

iniciativa qytetare "E dua GTC". Numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar 

në Listën e votuesve për Komunën e Qendrës ishte 43,560 dhe 17,655 

(40.53%). 

Referendumet në 2017 u mbajtën në komunën e Bogdancit, 

Bosillovës, Vallandovës, Gjevgjelisë, Komuna e Dojranit dhe Komuna Novo 

Sello, dhe kanë vendosur për çështjen e ndalimit të ndërtimit e minierit 

Kazandol  dhe nëse qytetarët mbështesin  apo janë kundër hapjes së 

minierave dhe komplekseve minerare për burimet minerale metalike në 

komunë. Pavarësisht nga fakti se referendumi në disa prej këtyre komunave 

ishte i suksesshëm sipas përqindjes së pjesëmarrjes, vendimet e marra në 

referendum në praktikë nuk u realizuan. Vendimet e marra në këto 

referendume u anuluan nga Gjykata Kushtetuese me shpjegimin se 

referendumi ishte për çështje që nuk janë në kompetencë të komunave, është 

nën juridiksionin e një organi qendror të administratës shtetërore.30 

Banorët e Komunës së Bogdancit votuan në dy pyetje referendumi: 

nëse duhet apo jo të ndërpresin ndërtimin e minierës së Kazandolit dhe nëse 

janë për ose kundër hapjes së minierave dhe komplekseve minerare për 

                                                           
29 Më konkretisht shih: Rezultatet e referendumit të vetë-kontributit të mbajtur më 18 

nëntor 2007 në vendbanimet: Gradsko, Balldovci, Dobrejci, Dabile dhe Prosenikovo,  

Gazeta zyrtare e Komunës së Strumicës, 27 nëntor 2007, në dispozicion në 

http://www.strumica.gov.mk/downloads/ler/2007SluzbenGlasnik21.pdf [qasur më 

05.11.2018]. 
30 Shih: Vendimet e Gjykatës kushtetuese U.nr.74 / 2017-1, U.nr.105/2017-1, U. 

nr.130/2017-1, U.nr.131/2017, U.nr.78/2018. 
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burimet minerale metalike në komunë. Regjistrimi prej 50% ishte tejkaluar, 

duke e bërë referendumin të suksesshëm. 

Qytetarët e Komunës së Bosilovës votuan në dy pyetje referendumi, 

qoftë për ose kundër hapjes së minierës për bakër dhe ar të Ilovicës dhe nëse 

ata janë për ose kundër hapjes së minierave për burimet minerale metalike në 

komunë. Ky referendum ishte i pasuksesshëm sepse qytetarët nuk votuan me 

më shumë se gjysmën e numrit të përgjithshëm të votuesve të regjistruar, pra 

32.5% e votuesve të regjistruar ose 3.992 votuan në referendum. Fushata për 

këtë referendum u organizua nga iniciativa qytetare "Shpëtim për Luginën e 

Strumicës - Stop për minierën e Ilovicës. 

Më 20 gusht 2017 u mbajt një referendum lokal në Valandovë. Ky 

referendum ishte i pasuksesshëm sepse nuk votuan më shumë se gjysma e 

numrit të përgjithshëm të votuesve të regjistruar. Fushata për këtë 

referendum u organizua nga iniciativa qytetare "Shpëtim për Vallandovën". 

Referendumi në Komunën e Gjevgjelisë u mbajt më 23 prill 2017 dhe 

çështja ishte që të hapeshin apo jo miniere për burime minerale metalike në 

territorin e Komunës së Gjevgjelisë? Iniciativa e referendumit u paraqit nga 

shoqata "Shpëtim për Gjevgjeli". Në referendum votuan 13.384 ose 68.78% të 

elektoratit, i cili tejkalonte regjistrimin prej 50% që referendumi të ishte i 

suksesshëm. Nga fletëvotimet e vlefshme, 98.84% ishin "kundër" hapjes së 

minave. 

  Referendumi i nivelit lokal i mbajtur në Komunën e Dojranit më 23 

korrik 2017 ishte i suksesshëm sepse votuan më shumë se gjysma e numrit të 

përgjithshëm të votuesve të regjistruar. 

Referendumi lokal i mbajtur në Komunën e Novo Sellës më 17 shtator 

2017 ishte i pasuksesshëm sepse nuk votuan më shumë se gjysma e numrit të 

përgjithshëm të votuesve të regjistruar. Fushata për këtë referendum u 

organizua nga iniciativa civile "Shpëtim për Luginën e Strumicës - Stop për 

minierën Ilovica" 

Ajo që perceptohet nga praktika e mbajtjes së referendumeve lokale 

në Republikën e Maqedonisë është si në vijim: 
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 -    Ato përfaqësojnë një gjë të rrallë në praktikë, shumica e komunave 

kurrë nuk kanë mbajtur një referendum; 

- Inkurajon fakti se çështjet e referendumevetë organizuara deri tani 

lidhen me mbrojtjen e mjedisit dhe rregullimin e hapësirës;   

- Në praktikën e kaluar në vend, rolin kryesor në referendumet në nivel 

lokal kanë organizatat joqeveritare dhe kryetarët e komunave. Nga 

njëra anë, organizatat joqeveritare luajtën një rol dominues në 

paraqitjen e iniciativës dhe mbledhjen e nënshkrimeve, dhe nga ana 

tjetër, kryetarët e bashkive u shfaqën shpesh si iniciatorë për 

vlerësimin e kushtetutshmërisë së referendumit referendum 

(Iniciatorët ishin kryetarë të komunave të tilla si Komuna Dojran31, 

Komuna e Bosillovës32 etj).  

- -Shumë prej referendumeve të organizuara janë të pasuksesshme. 

Dështimi rrjedh nga problemi që del në sigurimin e regjistrimit, 

domethënë, numri i kërkuar i qytetarëve që duhet të dalin për të 

votuar në mënyrë që referendumi të konsiderohet i suksesshëm, 

formulimi specifik i çështjes për të cilën është shpallur referendumi, si 

dhe iniciatori i vetë procedurës. 

- Përveç kësaj, duhet të theksohet që gjashtë referendume mbi një 

çështje që ka të bëjë me minierat ishin të pasuksesshme për 

qytetarët, jo për shkak të mosdaljes, por sepse referendumet u 

thirrën për një çështje e cila nuk është në kompetencë të komunave, 

por është një çështje nën juridiksionin e një organi qendror të shtetit. 

- Shpenzimet për mbajtjen e referendumit bien mbi barrën e komunës. 

 

 

 

 

                                                           
31 U.nr.74/2017-1. 
32 U.nr. 105/2017-1.  
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5. Pyetje të rëndësishme në lidhje 

me procedurën për mbajtjen e 

referendumit në nivel lokal 

 

5.1. LËNDA E REFERENDUMIT - PËR CILAT PYETJE MUND 

TË VENDOSET NË REFERENDUM? 

 

Referendume mund të iniciohen nga qeveria qendrore, qeveria 

lokale, qytetarët, për arsye të ndryshme dhe si rezultat i disa faktorëve. Për 

shembull, ato mund të përdoren për të zgjidhur dallimet në partinë në 

qeverisje ose në koalicion, ato mund të përdoren nga qeveria për të treguar 

mbështetje për një propozim që përndryshe nuk mund të kalojë në parlament 

ose mund të përdoren gjithashtu për të tregouar mbështetje për një qeveri 

ose një president, edhe pse kjo mund të jetë një strategji me rrezik të lartë.33 

Prandaj, në këtë pjesë të studimit, i jepet përgjigje pyetjes se për çka 

mund qytetarët (banorët) të një komune të vendosin me anë të referendumit? 

Përgjigja në këtë pyetje kryesisht gjendet në Ligjin për referendum 

dhe format të tjera të shprehjes së drejtpërdrejtë të qytetarëve dhe në Ligjin 

për vetëqeverisje lokale. 

                                                           
33UK Parliament, Memorandum by Unlock Democracy, në dispozicion në  

https://publications.parliament.uk/pa/ld200910/ldselect/ldconst/99/10011302.htm 

[qasur më 05.10.2018]. 

https://publications.parliament.uk/pa/ld200910/ldselect/ldconst/99/10011302.htm
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Në këtë drejtim, në pajtim me nenin 38 të Ligjit për referendum dhe 

forma të tjera të shprehjes së drejtpërdrejtë, parashikohet që një referendum 

në nivel lokal të shpallet për miratimin e një rregulloreje, për çështjet që 

duhet të zgjidhen në komunë, në Qytetin e Shkupit dhe në komunat e qytetit 

Shkup (referendum i mëparshëm) ose rivlerësimi i një rregulloreje që është 

miratuar më parë (një referendum shtesë). 

Sipas Nenit 39 paragrafi 1, një referendum i mëparshëm në nivel lokal 

mund të shpallet për: një çështje specifike që duhet të rregullohet me një 

rregullore dhe që rregullon një çështje të veçantë që nuk rregullohet me një 

rregullore. Paragrafi 2 i këtij neni përcakton që një referendum shtesë mund 

të shpallet për rivlerësimin e një rregulloreje që është miratuar më parë. 

Por ajo që mund të konkludojmë është se këto rregullore nuk 

parashikojnë një listë të çështjeve, domethënë kompetencat për të cilat mund 

të shpallet një referendum. Përkundrazi, është parashikuar që këto janë 

çështje me interes publik lokal. Prandaj, dilema në mënyrë të pashmangshme 

hap nevojën për tregues të saktë të kompetencave origjinale të njësive të 

vetëqeverisjes lokale. 

Për përcaktimin e saktë të çështjes së vendimit për referendum në nivel 

lokal, ne duhet të udhëhiqemi nga neni 22 i Ligjit për vetëqeverisje lokale ku 

përmenden në mënyrë specifike kompetencat burimore të njësive të 

vetëqeverisjes lokale. Këto janë gjëra nga fushat e mëposhtme: 

1. Planifikimi urban (urban dhe rural), duke përfshirë miratimin për 

ndërtimin e objekteve me rëndësi lokale të përcaktuara me ligj, rregullimin e 

hapësirës dhe rregullimin e tokës ndërtimore; 

2. Mbrojtja e mjedisit dhe natyrës, duke përfshirë masat për mbrojtjen 

dhe parandalimin nga ndotja e ujit, ajrit, tokës, mbrojtjes së natyrës, mbrojtjes 

nga zhurma dhe rrezatimit jo-jonizues; 

3. Zhvillimi ekonomik lokal, duke përfshirë planifikimin e zhvillimit 

ekonomik lokal; përcaktimin e prioriteteve zhvillimore dhe strukturore; 

drejtimin e një politike ekonomike lokale; përkrahja e zhvillimit të 

ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe ndërmarrësisë në nivel lokal dhe, në 
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këtë kontekst, pjesëmarrja në krijimin dhe zhvillimin e rrjetit lokal të 

institucioneve dhe agjencive dhe promovimin e partneritetit; 

4. Aktivitetet komunale, nga të cilat, furnizimi me ujë të pijshëm; 

shpërndarjen e ujit teknologjik; kullimi dhe pastrimi i ujërave të zeza; ndriçimi 

publik; kullimi dhe trajtimi i ujërave atmosferike; mirëmbajtja e pastërtisë 

publike; grumbullimin, transportimin dhe trajtimin e mbeturinave komunale të 

ngurta dhe teknologjike; rregullimin dhe organizimin e transportit publik të 

udhëtarëve lokal; furnizimi me gaz natyror dhe ngrohje; mirëmbajtjen e 

varreve, varrezave, krematoriumeve dhe ofrimit të shërbimeve funerale; 

ndërtimi, mirëmbajtja, rindërtimi dhe mbrojtja e rrugëve lokale, rrugëve dhe 

objekteve të tjera të infrastrukturës; rregullimi i regjimit të trafikut; ndërtimin 

dhe mirëmbajtjen e sinjalizimit të trafikut rrugor; ndërtimi dhe mirëmbajtja e 

hapësirës publike të parkimit; heqja e mjeteve të parkuara në mënyrë të 

paligjshme; largimi i automjeteve të shkatërruara nga zonat publike; ndërtimi 

dhe mirëmbajtja e tregjeve; pastrimi i oxhaqeve; mirëmbajtjen dhe 

përdorimin e parqeve, gjelbërimit, pyjeve parkore dhe zonave rekreative; 

rregullimin, mirëmbajtjen dhe përdorimin e shtretërve të lumenjve në zonat 

urbane; përcaktimin e emrave të rrugëve, shesheve, urave dhe objekteve të 

tjera të infrastrukturës; 

5. Kultura, mbështetja institucionale dhe financiare për institucionet dhe 

projektet kulturore; kultivimin e folklorit, zakoneve, zanatet e vjetra dhe vlerat 

e ngjashme kulturore; organizimi i ngjarjeve kulturore; duke inkurajuar një 

shumëllojshmëri të formave të veçanta të krijimtarisë; 

6. Sport dhe rekreacion, zhvillimi i sporteve masive dhe aktiviteteve 

rekreative; organizimi i manifestimeve dhe ngjarjeve sportive; mirëmbajtja 

dhe ndërtimi i objekteve sportive; mbështetja e shoqatave sportive; 

7. Mbrojtja sociale dhe mbrojtja e fëmijëve, përfshirë çerdhet dhe shtëpitë 

për pleqëri (prona, financimi, investimi dhe mirëmbajtja); realizimi i kujdesit 

social për personat me aftësi të kufizuara; fëmijët pa prindër dhe kujdes 

prindëror; fëmijët me probleme arsimore dhe sociale; fëmijët me nevoja të 

veçanta; fëmijët nga familjet me një prind; fëmijët në rrugë; personat e 
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ekspozuar ndaj rrezikut social; personat e prekur nga abuzimi i drogës dhe 

alkoolit; rritja  e ndërgjegjësimit të popullatës; strehimi i personave me rrezik 

social; duke ushtruar të drejtën dhe edukimin e fëmijëve parashkollor. 

Ushtrimi i këtyre kompetencave është në përputhje me Programin nacional 

për zhvillimin e mbrojtjes sociale. 

Për shembull, këtu do të theksojmë disa nga kompetencat e komunave 

në fushën e mbrojtjes sociale në përputhje me Ligjin për mbrojtjen sociale34 si 

një rregullore materiale që rregullon këto çështje dhe që përcakton autorizimet, 

të drejtat dhe detyrimet e komunave për disa nga kompetencat në këtë fushë. 

Në këtë drejtim, në pajtim me nenin 11 të këtij ligji, komuna, Qyteti i 

Shkupit dhe komunat e Qytetit të Shkupit parashikojnë zbatimin e mbrojtjes 

sociale në përputhje me këtë ligj, miratojnë programe për nevojat e qytetarëve 

në fushën e mbrojtjes sociale, në përputhje me Programin nacional të referuar 

në nenin 4 paragrafi 1 i këtij ligji, do të sigurojnë detyrimet e përcaktuara me 

këtë ligj dhe do të miratojnë akte të përgjithshme në fushën e mbrojtjes sociale. 

Programet nga paragrafi 1 i këtij neni i paraqiten Ministrisë për një mendim. 

Komuna, Qyteti i Shkupit dhe komunat në Shkup sigurojnë realizimin e mbrojtjes 

sociale të personave me aftësi të kufizuara, jetimët dhe fëmijët pa kujdes 

prindëror, fëmijët me pengesa në zhvillimin mendor dhe fizik, fëmijët e rrugës, 

fëmijët me probleme edukativo-sociale, fëmijë nga famijle me një prind, personat 

në rrezik social, personat që abuzojnë drogë, substanca psikotrope, prekursorë 

dhe alkool, viktimat e dhunës në familje, viktimat e trafikimit, të moshuarit pa 

familjare; përmes formave jo-institucionale dhe institucionale të mbrojtjes sociale, 

strehim dhe ndërgjegjësim mbi nevojën për sigurimin e mbrojtjes sociale, në 

përputhje me dispozitat e këtij ligji. 

Në pajtim me nenin 12, komuna, Qyteti i Shkupit dhe komunat e Qytetit 

të Shkupit, në përputhje me mundësitë materiale, mund të përcaktojnë të drejta 

                                                           
34 Ligji për mbrojtje sociale ("Gazeta zyrtare e RM-së" nr. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 

15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 16/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 

173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 51/18).  
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të tjera në fushën e mbrojtjes sociale, të drejta në një masë më të madhe sesa 

qëllimi i të drejtave të përcaktuara me këtë ligj dhe kushte më të favorshme për 

realizimin e tyre, si dhe forma të tjera të mbrojtjes sociale. Në bazë të nenit 87, 

komuna, Qyteti i Shkupit dhe komunat në Qytetin e Shkupit mund të krijojnë 

një institucion publik për mbrojtje jo institucionale dhe institucionale në bazë të 

miratimit në pajtim me këtë ligj, përveç të një qendre për punë sociale dhe një 

institucioni publik për akomodimin e fëmijëve dhe të rinjve me çrregullime të 

sjelljes. Këshilli i komunës, Qytetit të Shkupit dhe komunat në Qytetin e 

Shkupit mund të vendosin të themelojnë një institucion nga paragrafi 1 i 

këtij neni, me mendimin paraprak të Ministrisë. Këtu, në të vërtetë, ne i 

theksojmë me saktësi çështjet në fushën e mbrojtjes sociale, të cilat mund 

të vendosen në një referendum. 

8. Arsimi - themelimi, financimi dhe administrimi i shkollave fillore dhe të 

mesme, në bashkëpunim me qeverinë qendrore, në përputhje me ligjin, 

organizimin e transportit dhe të ngrënies së nxënësve dhe vendosjen e tyre 

në konvikte; 

9. Kujdesi shëndetësor, duke përfshirë menaxhimin e rrjetit të 

organizatave të shëndetit publik dhe institucioneve të kujdesit parësor që 

duhet të përfshijë përfaqësimin e vetëqeverisjes lokale në të gjitha bordet e të 

gjitha organizatave publike të kujdesit shëndetësor, arsimin shëndetësor; 

promovimi i shëndetit; aktivitetet parandaluese; mbrojtja e shëndetit të 

punëtorëve dhe mbrojtja në punë; mbikëqyrja shëndetësore mbi mjedisin; 

mbikëqyrja e sëmundjeve ngjitëse; ndihmë për pacientët me nevoja të 

veçanta (për shembull, shëndeti mendor, abuzimi i fëmijëve, etj.) dhe fusha të 

tjera që do të përcaktohen me ligj; 

10. Kryerja e Përgatitjeve dhe marrja e masave për mbrojtjen dhe 

shpëtimin e qytetarëve dhe mallrave materiale nga shkatërrimi i luftës, 

fatkeqësitë natyrore dhe aksidentet e tjera dhe pasojat e shkaktuara prej tyre; 

11. Mbrojtja nga zjarri e kryer nga njësitë territoriale të zjarrfikjes.35 

                                                           
35 Ligji për vetëqeverisje lokale "Gazeta zyrtare e RM-së" nr.5/02. 
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 Si rrjedhojë, mund të konkludojmë se çështjet që mund të vendosen 

në referendum lidhen kryesisht me interesat e qytetarëve dhe kjo është 

kryesisht çështje në fushën e urbanizmit, infrastrukturës, transportit lokal, 

aktiviteteve të shërbimeve, furnizimit me energji elektrike, gazi, uji, pastërtia, 

mbetjet, sportet, rekreacioni, shëndetësia, institucionet kulturore, sociale dhe 

arsimore, mbrojtja sociale, siguria dhe siguria publike, nxitja e zhvillimit 

ekonomik lokal, miratimi i legjislacionit dytësor në përgjithësi kokëfortë (në 

veçanti planin e përgjithshëm dhe të detajuar urban). 

Vëmendje gjithashtu duhet t'i kushtohet nenit 20 të Ligjit për 

vetëqeverisje lokale, i cili përcakton kompetencën subsidiare të komunave, ku 

thuhet se komunat, në kuadër të ligjit, në përputhje me parimin e 

subsidiaritetit, kanë të drejtë të kryejnë në zonën e tyre veprat me interes 

publik dhe me rëndësi lokale, të cilat nuk janë të përjashtuara nga juridiksioni 

i tyre ose nuk janë në kompetencë të autoriteteve shtetërore. Këto janë gjëra 

të tilla për të cilat në rregulloret përkatëse materiale nuk parashikohet që ato 

të jenë në kompetencë të komunës, as në kompetencë të autoriteteve 

qendrore. Por, nëse komunat konsiderojnë se kjo kompetencë është me 

interes publik lokal dhe ka të bëjë me interesat e popullatës lokale dhe ka 

kapacitetet për zbatimin e tyre, atëherë ata mund t'i marrin ato si të tyre dhe 

të vendosin mbi to. Për shembull, pyetje në lidhje me rregullimin e bregdetit, 

çështjet që lidhen me rininë dhe kështu me radhë. 
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5.2. ÇËSHTJE PËR TË CILAT NUK MUND TË VENDOSET ME 

ANË TË REFERENDUMIT NE NIVEL LOKAL 

 

Ajo që duhet të theksojmë është se sipas kornizës ligjore që rregullon 

referendumin si një formë e shprehjes së drejtpërdrejtë të qytetarëve, ka 

çështje të caktuara për të cilat qytetarët nuk mund të vendosin drejtpërdrejt 

me referendum. Këto çështje janë përmendur në mënyrë specifike në Ligjin 

për Referendumin dhe forma të tjera të shprehjes së drejtpërdrejtë të 

qytetarëve.  Kështu, në nenin 40 paragrafi 1 parashihet që referendumi në 

nivel vendor nuk mund të shpallet për çështjet që lidhen me buxhetin dhe 

llogarinë përfundimtare të buxhetit të komunës, Qytetit të Shkupit dhe 

komunave të Qytetit të Shkupit dhe organizimit të administratës komunale. 

Ndërsa paragrafi 2 parashikon që një referendum në nivel lokal nuk 

mund të shpallet për çështjet për të cilat Këshilli vendos me shumicën e 

votave të anëtarëve të tanishëm të këshillit, ku duhet të ketë shumicën e 

votave të anëtarëve të tanishëm të këshillit që u përkasin komuniteteve 

joshumicë popullsinë në komunë, Qytetin e Shkupit dhe komunat në Qytetin 

e Shkupit.36 

Në vende të tjera, çështjet që nuk mund të vendosen në një 

referendum përfshijnë pyetje në lidhje me të drejtat e njeriut, taksat, llogaritë 

përfundimtare, ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare.37 

Gjithashtu ekziston nevoja për një përcaktim të saktë nëse mund të 

vendoset një referendum lokal për statusin e komunave, ndryshimin e kufijve 

të komunës, përcaktimin e simboleve të komunës, sepse këto çështje sigurisht 

                                                           
36 Ligji për referendumin dhe forma të tjera të shprehjes së drejtpërdrejtë të 

qytetarëve, "Gazeta zyrtare e RM-së" nr. 81/05. 
37 Pereša, I., Zelić, D., Analiza referenduma u Hrvatskoj u odnose na europska 

standarde, Zagreb, GONG, 2012, në dispozicion në 

https://www.gong.hr/media/uploads/dokumenti/AnalizareferendumauHrvatskojuodno

sunaeuropskestandarde2.pdf [qasur më 05.10.2018]. 

https://www.gong.hr/media/uploads/dokumenti/AnalizareferendumauHrvatskojuodnosunaeuropskestandarde2.pdf
https://www.gong.hr/media/uploads/dokumenti/AnalizareferendumauHrvatskojuodnosunaeuropskestandarde2.pdf
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që janë çështje që kanë të bëjnë me interesin lokal. Në të njëjtën kohë, është 

e nevojshme të specifikohen saktësisht çështjet për të cilat Këshilli vendos me 

shumicë votash. 

 

5.3. LLOJET E REFERENDUMEVE 

 

 Referendumi në varësi të bazës ligjore, pasojat juridike që shkakton, 

kohën e aplikimit, territorin që i referohet, mund të ndahet në disa lloje: të 

detyrueshme dhe fakultative, të detyrueshme dhe konsultative, referendum 

paraprak dhe shtesë, referendum lokal dhe referendum në nivel shtetëror. 

Ndarja e referendumit në të detyrueshëm dhe fakultativ është kryer 

në bazë të kriterit kur autoriteti kompetent duhet të shpallë referendum para 

se të vendosë për një çështje, në të cilin rast mund të vendosë për një çështje 

të caktuar dhe pa thirrur referendum. Për shembull, nëse 20% e qytetarëve 

kanë nënshkruar dhe kanë dorëzuar këshillit një iniciativë për shpalljen e një 

referendumi, atëherë Këshilli i komunës nuk mund të vlerësojë nëse do të 

shpall apo jo një referendum, por është i detyruar të shpallë referendum. 

Ndarja e një referendumi në të detyrueshëm dhe konsultativ kryet në 

bazë të kriterit nëse vendimi i marrë në referendum është i detyrueshëm për 

autoritetin kompetent ose zbatohet vetëm për të dëgjuar zërin e qytetarëve. 

Në praktikë, përdorimi i një referendumi konsultativ është më i zakonshëm, 

në të cilin qeveria dëshiron të dëgjojë mendimin e elektoratit përpara se të 

marrë një vendim kuptimplotë. Përkundrazi, referendumi i detyrueshëm 

përbën rrezik për qeverinë për dy arsye: e para është nëse regjistrimi nuk 

është i siguruar, referendumi mund të jetë i pasuksesshëm dhe i dyti nëse një 

vendim është në kundërshtim me politikën e qeverisë. 

Ndarja e një referendumi në të mëhershëm dhe shtesë kryet në bazë 

të kriterit që referendumi është shpallur përpara miratimit të një rregulloreje 

të caktuar ose rivlerësimit të një rregulloreje të veçantë. Për shembull, një 
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referendum i mëparshëm shpallet përpara miratimit të një plani të detajuar 

urbanistik dhe shtesë kur një dispozitë e Statutit ekzistues të komunës 

rivlerësohet. Së fundi, ndarja e referendumit në nivel shtetëror dhe lokal varet 

nëse vendoset në territorin e të gjithë shtetit ose në territorin e një njësie të 

veçantë të vetëqeverisjes lokale dhe në bazë të asaj se a është vendosur një 

çështje me interes publik ose për një çështje me interes publik lokal. Si 

shembull i një referendumi në nivel shtetëror, është referendumi për të 

vendosur mbi pavarësinë e një shteti të caktuar, ndërsa si shembull i 

referendumit në nivel lokal,  rregullimin e sinjalizimit në rrugët lokale. 

 

5.4.  ORGANIZIMI I REFERENDUMIT NË NIVEL LOKAL 

 

Në këtë pjesë të studimit do të përpunohen çështjet që lidhen me 

dallimin midis nismës për thirrjen e referendumit dhe shpalljes së 

referendumit; autoritetet kompetente për të zhvilluar një referendum në nivel 

lokal dhe kompetencat e tyre; si dhe të drejtat dhe obligimet e autoriteteve 

kompetente dhe qytetarëve gjatë mbajtjes së referendumit në nivel lokal. 

Dallimi në mes të nismës për shpalljen e referendumit dhe shpalljes 

së referendumit përbëhet në faktin që nisma për shpallje mund të jepet nga 

qytetarët dhe nga Këshilli i komunës, ndërsa vendimi për thirrjen e 

referendumit mund të bëhet vetëm nga Këshilli i komunës. Në rast se nisma 

dorëzohet nga 20% e qytetarëve, Këshilli është i detyruar të marrë vendim 

për shpalljen e referendumit. 

 

Procedura për organizimin dhe mbajtjen e referendumit përbëhet nga disa 

faza: 

- Vendimi për shpalljen e një referendumi 

- Informimi i qytetarëve 

-  
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- Krijimi i organeve për mbajtjen e referendumit (komisioni zgjedhor 

dhe bordet zgjedhore) 

-  Zbatimi i referendumit 

- Dhënia e rezultateve 

- Sigurimi i mbrojtjes ligjore. 
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А) Vendimi për shpalljen e një referendumi 

 

Në bazë të nenit 9 të Ligjit për referendum dhe format e tjera të 

shprehjes së drejtpërdrejtë të qytetarëve, referendumi shpallet me vendim që 

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

të shpallet referendumi; titulli i rregullores, dmth. çështja apo çështjet për të 

cilat qytetarët vendosin për referendumin; shpjegimi i rregullores, përkatësisht 

çështja apo çështjet për të cilat është shpallur referendumi; pyetja ose pyetjet 

e referendumit, dmth. një ose më shumë propozime për rregulloret për të 

cilat qytetarët vendosin; - ditën e mbajtjes së referendumit dhe - llojit të 

referendumit.38 

Është e habitshme se ligji nuk parashikon një afat brenda të cilit 

Këshilli do të marrë vendim për të shpalllur një referendum, pasi që është 

dorëzuar një propozim i paraqitur më parë nga 20% të qytetarëve. 

 

B) Informimi i qytetarëve 

 Institucionet kompetente janë të detyruara të informojnë qytetarët 

për mbajtjen e referendumit, duke e publikuar vendimin në lajmëtarin zyrtar 

të komunës dhe nëpër media, me atë që nga dita e vendimmarrjes deri në 

ditën e referendumit duhet të kalojnë të paktën 25 ditë dhe maksimum 40 

ditë.39 

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

", Gazeta zyrtare e RM-së nr. 81/05. Neni 36 (1) Këshilli i komunës, Qyteti i Shkupit dhe 

komunat në Qytetin e Shkupit (në tekstin e mëtejshëm: këshilli) shpallin referendum 

lokal me iniciativën e vet dhe me propozimin e të paktën 20% të qytetarëve të 

komunës, Qytetit të Shkupit dhe komunave në qytetin e Shkupit. (2) Këshilli mund të 

shpallë referendum në nivel lokal për çështjet brenda kompetencave të tij, për të cilat 

është i autorizuar me ligj për të vendosur. 
39 Neni 37 (1) Vendimi për shpalljen e referendumit në nivel lokal botohet në lajmëtarin 

zyrtar të komunës, Qytetit të Shkupit dhe komunave të Qytetit të Shkupit dhe përmes 
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C) Themelimi i organeve për mbajtjen e referendumit 

 

Autoritetet kompetente për mbajtjen e referendumit në nivel lokal 

janë Komisioni komunal i zgjedhjeve dhe Këshilli zgjedhor. 

Komisioni komunal i zgjedhjeve është përgjegjës për: përgatitjen dhe 

zbatimin e ligjshëm të referendumit, përgatitjen e udhëzimeve për këshillat 

zgjedhorë, kryerjen e përgatitjeve teknike, përgatitjen dhe shtypjen e 

formularëve dhe fletëvotimeve, informimin e qytetarëve, ruajtjen e 

materialeve, shtypjen e materialit të votimit, caktimin e kompensimeve dhe 

publikimin e rezultatit të votimit. 

Bordet zgjedhore formohen jo më vonë se pesë ditë para mbajtjes së 

referendumit për çdo vendvotim. Bordet zgjedhore përbëhen nga një 

President, dy anëtarë dhe zëvendësit e tyre. Bordi zgjedhor drejtpërdrejt 

menaxhon votimin, siguron rregullsinë dhe sekretin e votimit, siguron 

mbajtjen e lirë dhe paqësore të zgjedhjeve, përmbledh rezultatet, trajton 

materialin e votimit dhe përgatit minutat e votimit. 

C) Zbatimi i referendumit 

 

 Në ditën e referendumit (e diel nga ora 7 deri në orën 19), qytetari që 

është i regjistruar në listën e zgjedhësve ka të drejtë të ushtrojë të drejtën e tij 

për të votuar drejtpërdrejt përmes një votimi të fshehtë. Në të njëjtën kohë, 

qendrat e votimit duhet të shpallen publikisht pesë ditë para referendumit. Në 

                                                                                                                                       
mjeteve të informimit publik në mënyrën e përcaktuar me statut. (2) Nga dita e 

shpalljes së vendimit për shpalljen e referendumit në lajmëtarin zyrtar të komunës, 

Qytetit të Shkupit dhe komunave në Qytetin e Shkupit,  deri në ditën e mbajtjes së 

referendumit në nivel lokal nuk mund të kalojnë më pak se 25 ditë ose më shumë se 

40 ditë. 
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bazë të nenit 15 të Ligjit për referendum dhe forma të tjera të shprehjes së 

drejtpërdrejtë të qytetarëve, në referendum votohet me fletëvotimi. 

Fletëvotimi përmban pyetjen që vihet në referendum, udhëzimet mbi 

mënyrën e votimit dhe numrin serik të fletëvotimit në pjesën që mbetet në 

bllok. Në bazë të nenit 15 të Ligjit për referendum dhe forma të tjera të 

shprehjes së drejtpërdrejtë të qytetarëve, në referendum votohet me 

fletëvotimi . Fletëvotimi përmban pyetjen që vihet në referendum, udhëzimet 

mbi mënyrën e votimit dhe numrin serik të fletëvotimit në pjesën që mbetet 

në bllok. Sipas Nenit 17, fletëvotimi për referendum në nivel lokal shtypet në 

gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik, ndërsa në komunat, Qytetin e 

Shkupit dhe komunat në Qytetin e Shkupit, në të cilin, përveç gjuhës 

maqedonase dhe alfabetit të saj cirilik, në përdorim zyrtar është një gjuhë 

tjetër zyrtare dhe alfabeti saj, fletëvotimi shtypet në gjuhën maqedonase dhe 

alfabetin e saj cirilik dhe në gjuhën zyrtare dhe alfabetin që është në përdorim 

zyrtar në atë komunë, në qytetin e Shkupit dhe në komunat e Qytetit të 

Shkupit. 

Ç) Komunikimi i rezultateve dhe pasojave ligjore të vendimit 

të marrë në referendum 

 

Vendimi i marrë nga referendumi shpallet nga Komisioni komunal i 

zgjedhjeve. Vendimi do të konsiderohet i miratuar nëse për të kanë votuar 

shumica e numrit të përgjithshëm të qytetarëve që kanë votuar, nëse kanë 

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

regjistruar në ekstraktin e Listës zgjedhore. Vetëm në këtë rast nëse kërkesa 

për sigurimin e regjistrimit prej 50% plus 1 të votuesve të regjistruar në listën 

e votuesve, konsiderohet referendum i suksesshëm, përndryshe referendumi 

konsiderohet i pasuksesshëm dhe vendimi nuk shkakton pasoja të 

drejtpërdrejta ligjore. 
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Nëse referendumi është i detyrueshëm dhe i suksesshëm, atëherë 

vendimi i marrë në referendum është i detyrueshëm për Këshillin e komunës 

dhe duhet të zbatohet. Për shembull, nëse referendumi është shtesë dhe 

vendoset për një rregullore të caktuar, ajo duhet të hiqet, ndërsa nëse 

rregullorja për të cilën vendoset është paraprake, atëherë fare nuk duhet të 

miratohet. Duke vepruar kështu, Këshilli është i detyruar të veprojë sipas 

vendimit të marrë në referendum brenda 60 ditëve nga shpallja e 

rezultateve.40 Mirëpo, ligji nuk e specifikon procedurën për mbrojtje ligjore në 

rast se kjo nuk është miratuar. Është e rëndësishme se një referendum për të 

njëjtën çështje nuk mund të përsëritet para skadimit të afatit dyvjeçar të ditës 

së referendumit të mbajtur.41 

 

D) Mbrojtja ligjore  

 

 Çdo qytetar që ka marrë pjesë në votimin e referendumit në nivel 

lokal ka të drejtën e mbrojtjes ligjore të së drejtës së votës. Domethënë, nëse 

dikush beson e drejta e tij për të votuar është shkelur, ai/ ajo mund të 

paraqesë një kundërshtim në Komisionin zgjedhor brenda 24 orëve nga dita e 

referendumit. Komisioni zgjedhor është i detyruar të vendosë brenda 24 

orëve pas kundërshtimit, i cili do të vendosë nëse ankesa refuzohet ose 

pranohet. Nëse personi nuk është i kënaqur me një vendim të tillë, ai/ ajo ka 

                                                           
40 Neni 41 (1) Vendimet e referendumit në nivel lokal konsiderohen miratuar në qoftë 

se shumica e numrit të përgjithshëm të qytetarëve që kanë votuar, të parashikuar më 

shumë se gjysma e numrit të përgjithshëm të qytetarëve të regjistruar në ekstraktin e 

Listës zgjedhore për komunën, Qyteti i Shkupit dhe komunat në qytetin ku zbatohet 

referendumi. (2) Këshilli Komunal i Qytetit të Shkupit dhe komunat në qytetin duhet 

që, brenda 60 ditëve pas rezultateve të referendumit për të zgjidhur çështjen, pas së 

cilës vendimtare në një referendum, në përputhje me rezultatet e ligjit të referendumit 

referendum dhe forma të tjera të ... 
41 Neni 19 i Ligjit për referendum dhe forma të tjera të ... 
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të drejtë të kundërshtojë këtë vendim duke paraqitur ankesë në Gjykatën 

themelore brenda 48 orëve pas marrjes së vendimit. Gjykata e shkallës së 

parë është e detyruar të vendosë për ankesën brenda 48 orëve, gjatë së cilës 

vendimi i gjykatës është i plotëfuqishëm. 

 

 

Qëndrimi ynë është që kjo procedurë, domethënë mjetet ligjore të 

parashikuara dhe organet kompetente që vendosin mbi to, nuk është në 

përputhje me dispozitat lidhur me procedurën për mbrojtjen e të drejtës së 

zgjedhësve për zgjedhësit në Kodin zgjedhor. Përkatësisht, sipas nenit 149 të 

Kodit zgjedhor parashihet: "(1) Çdo zgjedhës i cili është shkelur e drejta e 

votës në procedurën për mbajtjen e votimit mund të paraqesë kundërshtim 

në Komisionin shtetëror të zgjedhjeve brenda 24 orëve. (2) Çdo zgjedhës i cili 

është shkelur e drejta e votës në procedurën për kryerjen e votimit jashtë 

shtetit mund të paraqesë kundërshtim në Komisionin shtetëror të zgjedhjeve 

brenda 24 orëve me postë të shpejtë, dhe afati i paraqitjes së ankesës do të 

llogaritet nga momenti i dorëzimit të dërgesës. (3) Organi i shkallës së parë 

është i detyruar të marrë vendim brenda 4 orëve pas pranimit të ankesës. (4) 

Kundër vendimit të organit të shkallës së parë, përkatësisht të Komisionit 
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shtetëror zgjedhor, ankesa mund të paraqitet në Gjykatën administrative, 

brenda 24 orëve nga marrja e vendimit. (5) Nëse vendimi nga paragrafi (3) i 

këtij neni i referohet një veprimi të caktuar të këshillit zgjedhor dhe procesi i 

votimit është në proces, votuesi do të lejohet të ushtrojë të drejtën e votës. 

Në pajtim me nenin 150 (1), Gjykata аdministrative, pas ankesave të referuara 

në nenet 148 dhe 149 të këtij кodi, vendos në këshillin prej pesë gjyqtarësh të 

zgjedhur me short në një seancë publike për të cilën ata i informojnë 

përfaqësuesit e autorizuar për paditë e të cilave është duke u vendosur. (2) 

Gjykata аdministrative është e detyruar të marrë një vendim brenda 48 orëve 

pas pranimit të ankesës. (3) Gjykata аdministrative mund të konfirmojë ose 

ndryshojë vendimin. (4) Vendimet mbi kundërshtimin dhe padinë me 

miratimin publikohen në faqen e internetit të Gjykatës аdministrative, 

Komisionit shtetëror zgjedhor, Komisionit zgjedhor të qytetit dhe Komisionit 

komunal zgjedhor dhe në një mënyrë tjetër të përshtatshme.42 Përveç kësaj, 

në pajtim me nenin 147 paragrafi (7), vendimet e Gjykatës administrative janë 

të vlefshme ligjërisht dhe nuk mund të ushtrohet ankesë ose ndonjë lloj tjetër 

mbrojtjeje ligjore kundër tyre.  

Rrjedhimisht, ne besojmë se në të ardhmen, Ligji për referendum dhe 

forma të tjera të shpjegimit të drejtpërdrejtë të qytetarëve duhet të 

harmonizohen me Kodin zgjedhor në pjesën që i referohet ushtrimit të 

mbrojtjes ligjore të së drejtës për të votuar. 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Kodi zgjedhor (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 40/06, 136/08, 

148/08, 155/2008, 163/08, 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 dhe 35/18). 
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6. Hulumtim empirik 

 

Burimet primare të informacionit për këtë hulumtim erdhën nga një 

sondazh i kryer me grupin e synuar në periudhën prej 19 korrikut deri më 30 

shtator 2018 përmes një pyetësori të standardizuar. Anketa u krye në mënyrë 

elektronike në një mostër prej 114 të anketuarish. Ajo nuk pretendon të jetë 

një mostër përfaqësuese për pikëpamjet e qytetarëve, por është një tregues i 

perceptimit të përgjithshëm të qytetarëve lidhur me organizimin e një 

referendumi në nivel lokal. Figura 1 dhe 2 tregojnë karakteristikat kryesore 

statistikore të të anketuarve në segmentin e moshës dhe gjinisë. 

 

Figura 1.   
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Figura 2.   

 

 

 

Rezultatet e studimit të realizuar janë paraqitur më poshtë në tekst. Figura më 

poshtë tregon përgjigjet e marra. 

 

Figura 3 

 

.  
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Sa i përket çështjes së shkallës së njohjes së mundësive për 

organizimin e një referendumi të parashikuar nga rregullimet ligjore, 

interesant është fakti se vetëm 38% e të anketuarve janë të njoftuar me 

mundësinë e organizimit të referendumit. Kjo nuk çon në përfundimin se 

qytetarët nuk janë të informuar mjaftueshëm nga njëra anë, por se kjo formë 

e demokracisë së drejtpërdrejtë nuk është afirmuar. Kjo do të thotë që në të 

ardhmen duhet të ndërmerren masa më konkrete nga të gjithë aktorët 

(organet shtetërore, sektori civil etj.), me të cilat qytetarët do të futen në 

rregulloret ligjore që rregullojnë këtë çështje, nëpërmjet formave të ndryshme 

të komunikimit (ngjarjet promovuese, fushatat, punëtoritë, seminaret etj.) dhe 

organizatat e shoqërisë civile dhe mediat do të luajnë një rol aktiv. 

 

Figura 4.  
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Sa i përket pyetjes lidhur me qëndrimin ndaj nevojës qytetarët të 

shprehen në referendum, rezultatet e fituara tregojnë një përqindje të lartë 

prej 80% të të anketuarve që thonë se qytetarët duhet më shumë  të votojnë 

në referendum. Këto të dhëna tregojnë se referendumi ka një potencial të 

madh si një mjet për demokraci të drejtpërdrejtë në vend dhe qytetarët kanë 

dëshirë të angazhohen aktivisht në marrjen e vendimeve për çështjet lokale, 

domethënë duan të dëgjohet zëri dhe opinioni i tyre për një çështje të 

caktuar. 

 

Figura 5.  
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Figura 6.  

 

 

 

 Nga sondazhi i kryer, u konkludua se mbajtja më e shpeshtë e një 

referendumi do t'i bënte autoritetet komunale dhe ato shtetërore më të 

përgjegjshme dhe më transparente në punën e tyre, për të cilën u përgjigjën 

mbi 50% e të anketuarve. Kjo sugjeron që mbajtja e një referendumi për 

çështje me interes për qytetarët do të përmirësojë perceptimet e 

përgjegjësisë dhe transparencës së qeverive lokale. Në këtë drejtim, kjo do të 

ndikonte në forcimin e besimit të qytetarëve në institucione, gjë që do të 

zvogëlonte hendekun midis zyrtarëve dhe elektoratit. 
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Figura 7.  

 

 

  

Si sfida kryesore në procedurën për shpalljen e një referendumi 

vendor, të anketuarit kanë identifikuar: a. njohuri të pamjaftueshme të 

procedurës për shpalljen e referendumit lokal dhe b) mjetet e mëdha 

financiare për fillimin e procedurës. 
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Figura 8.  

 

 

 

Është interesante që të dhënat e paraqitura në Figurën 8, ku thuhet 

se 40% e të anketuarve mendojnë se qytetarët dhe organizatat e shoqërisë 

civile kanë kapacitet për një iniciativë të suksesshme për referendum dhe pa 

mbështetjen e një partie të veçantë politike, gjë që tregon se kur bëhet fjalë 

për arritjen e një interesi që është i përbashkët dhe për të mirën e përbashkët 

të të gjithë banorëve në një komunë të caktuar nuk ka nevojë për një parti 

politike, por një shoqatë qytetare. Në këtë drejtim, përgjigja për këtë pyetje 

tregon se organizatat e shoqërisë civile mund të luajnë një rol të rëndësishëm 

në artikulimin e qëndrimeve të qytetarëve dhe inicimin e një referendumi në 

nivel lokal. 

 

 

 

 



 

52 

 

Figura 9.  

 

 

 

 Sa i përket pyetjes se cila zonë është më e rëndësishme të jetë 

subjekt i një referendumi në nivel lokal, të anketuarit konsiderojnë se ata janë 

më të shqetësuar për çështjet mjedisore dhe urbane. Ky qëndrim i të 

anketuarve korrespondon me praktikën aktuale të referendumeve lokale në 

vend, të mbuluara në kapitullin e katërt të këtij dokumenti. 
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Figura 10.   

 

 

Është e habitshme përgjigjja e qytetarëve në të cilën mbi 63% e të 

anketuarve (tërësisht dhe deri në një masë) deklarojnë se nëse do të 

zhvillohej një referendum konsultativ, politikanët do të zbatonin / respektonin 

vendimin. Me fjalë të tjera, një e treta e të anketuarve besojnë se politikanët 

nuk do të respektojnë qëndrimin e qytetarëve të shprehur nëpërmjet një 

referendumi konsultativ. Ky rezultat është padyshim një rezultat i mosbesimit 

të përgjithshëm në sistemin dhe institucionet. Perceptimi i qytetarëve se 

politikanët janë ata që kanë fjalën e fundit në vendimmarrjen. Ky perceptim 

mund të ndikohet nga mungesa e interesit të qytetarëve në të ardhmen për 

të dhënë iniciativën për të zhvilluar një referendum. Në këtë mënyrë, besimi i 

qytetarëve në institucione humbet dhe hendeku midis qytetarëve dhe 

qeverisë rritet. 
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Figura 11.  

 

 

 

Sa i përket pyetjes së fundit lidhur me pjesëmarrjen e qytetarëve në qoftë se 

është marrë vendimi për mbajtjen e referendumit, 65% kanë thënë se do të 

dalin dhe se është obligim i çdo qytetari, ndërsa 33% janë përgjigjur se 

pjesëmarrja varet nga lloji i pyetjes. Vetëm 2% e të anketuarve kishin një 

qëndrim negativ ndaj kësaj çështjeje. Këto të dhëna janë një konfirmim tjetër 

se qytetarët janë të interesuar në këtë instrument të demokracisë së 

drejtpërdrejtë. 
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7. Konkluzione dhe rekomandime 

 

Nga hulumtimi i kryer mund të veçojmë argumente pro dhe kundër 

afirmimit të përdorimit aktiv të referendumit si një nga format për shprehje të 

drejtpërdrejtë nga qytetarët dhe organizatat e shoqërisë civile. Përveç kësaj, 

imponohen argumentet që mbështesin referendumin, dhe kjo është kryesisht 

zvogëlimi i hendekut midis qytetarëve dhe qeverisë, rritjen e llogaridhënies 

dhe transparencës së autoriteteve lokale, duke dhënë mundësinë për të 

dëgjuar zërin e qytetarëve, mundësinë për qytetarët që vendosin mbi çështjet 

e interesit publik lokal në menyrë të pavarur . 

Ndërkohë që argumentet kundër janë vetëm kostot e mbajtjes së një 

referendumi që bie nën barrën e njësive të vetëqeverisjes lokale dhe 

zvogëlimin e ekspertizës në marrjen e vendimeve për çështje të caktuara. 

Megjithatë, duhet theksuar se referendumi nuk duhet të përdoret si një 

frenim në zbatimin e disa politikave të rëndësishme të qeverisjes vendore që 

ka shumicën, por edhe kundërshtarët politikë të kushtojnë vëmendje interesit 

të qytetarëve dhe komunitetit, e jo për të promovuar qasjen e status quos 

përmes referendumit . 

Përveç kësaj, si përfundim nga hulumtimi i përvojës së mëparshme 

me referendum në nivel lokal dhe sondazhi i kryer, u konkludua se qytetarët 

janë jashtëzakonisht të interesuar në çështjet që lidhen me mjedisin dhe 

rregullimin e hapësirës. 

Në bazë të hulumtimit të kryer, arritëm në përfundimin se mbajtja e 

referendumeve në nivel lokal në Republikën e Maqedonisë është një gjë e 

rrallë në praktikën e deritanishme. Kjo situatë është kryesisht për shkak të 

mungesës së vullnetit politik dhe kulturës politike. Organet vetë iniciojnë dhe 
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bëjnë thirrje për referendum kur bëhet fjalë për vendosjen e çështjeve që janë 

me rëndësi vendimtare për jetën ekonomike, kulturore, sociale dhe arsimore. 

Në të njëjtën kohë, qytetarët që ndonjëherë nga injoranca, mungesa e 

informacionit, mungesa e interesit ose për shkak të zhgënjimit nuk duan të 

marrin pjesë aktive në realizimin e politikave lokale, gjithashtu kontribuojnë 

në këtë situatë. 

Këto përfundime dalin nga hulumtimi empirik i kryer për qëllimet e 

këtij projekti, i cili bazohet në një sondazh të kryer mbi perceptimin e 

qytetarëve me çështje të caktuara lidhur me organizimin e një referendumi në 

nivel lokal. Pra, në pyetjen e parë lidhur me mënyrën se si qytetarët janë të 

njohur me mundësitë për organizimin e një referendumi në nivel lokal, 38% 

kanë raportuar se janë të njohur, 46% kanë njohuri të pjesshme dhe 16% nuk 

kanë njohuri për çështjen juridike për organizimin e referendumit. Kjo tregon 

mungesën e informacionit mbi mundësinë e përdorimit të referendumit. 

Megjithatë, nga ana tjetër, pothuajse 80% e të anketuarve raportuan se 

qytetarët duhet më shpesh të kenë mundësinë të votojnë në një referendum. 

Në të njëjtën kohë, 58% e të anketuarve besojnë se përdorimi më i shpeshtë i 

referendumit ndikon në rritjen e përgjegjësisë së autoriteteve lokale. Është 

interesante se 40% e të anketuarve konsiderojnë se qytetarët dhe organizatat 

e shoqërisë civile kanë kapacitetin për një iniciativë të suksesshme për një 

referendum dhe pa mbështetjen e një partie të veçantë politike, gjë që tregon 

se kur bëhet fjalë për arritjen e një interesi lokal që është i përbashkët dhe për 

të mirën e përbashkët të gjithë banorët në një komunë të caktuar nuk kanë 

nevojë për një parti politike, por një shoqatë qytetare. 

Arsyet për pjesëmarrjen e pamjaftueshme e drejtpërdrejtë të qytetarëve 

përfshijnë: 

-  dominimi i një kulture politike që nuk pohon pjesëmarrjen qytetare dhe 

niveli i ulët të njohurisë dhe ndërgjegjësimi i qytetarëve për të drejtat, liritë 

dhe kompetencat e tyre në një nivel të caktuar autoriteti; 

- mungesa e interesit të qytetarëve për jetën publike që është pasojë e 

statusit të dobët jetësor, mungesës së kohës, informacionit dhe njohurisë; 
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- praktikë e pazhvilluar dhe joefikase e pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë të 

qytetarëve, 

- kapacitetet financiare të komunave, etj. 

Për të kapërcyer këtë praktikë dhe për të forcuar demokracinë 

pjesëmarrëse përmes një referendumi në nivel lokal, ne formuluam 

rekomandimet e mëposhtme: 

1. Sa i përket sfidës që del në sigurimin e regjistrimit, është e nevojshme 

ose të ndryshohet korniza ligjore në mënyrë që të zvogëlohet 

pjesëmarrja në regjistrim (në referendumin e detyrueshëm) ose të 

kërkohet  50% +1 të atyre që kanë votuar që referendumi të jetë i 

suksesshëm (në një referendum këshillimor). Kjo pikëpamje është në 

përputhje me rekomandimet e Komisionit të Venecias.43  

2. Në kontekstin e çështjes për të cilën mund të thirret një referendum, 

është e domosdoshme që kompetencat origjinale të komunave të 

renditen në baza taksative në mënyrë që qytetarët të informohen në 

kohën e duhur dhe të mos futen në një situatë pas referendumit të 

zbatuar, kostove të provokuara dhe vullnetit të shprehur qartë të 

qytetarëve, Gjykata kushtetuese të vlerëson se referendumi në nivel 

lokal nuk duhet të ishte mbajtur fare. 

3. Për të lehtësuar procedurën për një referendum në nivel lokal duhet 

marrë parasysh mundësitë për: a) zbutjen e kritereve në lidhje me 

numrin e nënshkrimeve të nevojshme për të filluar një referendum (të 

zvogëlohet nga 20% në 10%); b) të rrisë afatin për mbledhjen e 

rregulloreve të nevojshme, dmth. duhet të jetë 30 ditë në vend të 15 

ditëve; c) përcaktimin e datës së mbajtjes së referendumit nga ana e 

këshillit dhe jo njësisë së vetëqeverisjes lokale brenda periudhës së 

                                                           
43 Еvropska  komisija za demokratiju kroz pravo (Venecijanska Komisija), Mišljenje br. 

371/2006, Kodeks dobre prakse u oblasti referenduma Strazbur, 2009.  në 

dispozicion në 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-

AD(2007)008-mne [qasur më 18.11.2018]. 
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përcaktuar ligjërisht nga momenti kur nënshkrimet janë mbledhur 

nga qytetarët; d) të përcaktuar nëse vendimi i marrë nga referendumi 

mund të ndryshohet nga qeveria pas 2 vjet dhe nëse është e 

nevojshme për të ri-zbatuar referendumin. 

4. Të rënditen pyetjet që mund të vendosen në referendum në mënyre 

taksative. Për shembull, miratimi i Statutit dhe akteve të tjera të 

rëndësishme, miratimi i planeve urbanistike dhe programeve për 

zhvillimin e aktiviteteve të caktuara, vendimet mbi borxhin publik, 

blerjen dhe tjetërsimin e pronës, investimet e mëdha kapitale, 

vendimet mbi emrin, stemën dhe simbolin e komunës, vendimet për 

emrat e rrugëve, shesheve, vendbanimeve. Kjo është e rëndësishme 

që të mos sjellim veten në një situatë që vendimet e marra në 

referendumet e suksesshëm mos të mund të zbatohen sepse në 

referendum është vendosur për një çështje që nuk është në 

kompetencën fillestare të njësive të vetëqeverisjes lokale. Kjo është, 

cilat janë çështjet me rëndësi lokale që janë me interes të 

menjëhershëm, të përbashkët dhe të përgjithshëm për popullatën 

lokale. Përndryshe, ne vazhdimisht mund të hyjmë në një situatë 

bllokimi të zbatimit të tipareve të miratuara në një referendum. 

5. Është e nevojshme të përgatitet një akt nënligjor nga Komisioni 

shtetëror zgjedhor, i cili do të përcaktojë dhe përpunojë më tej Nenin 

12 të Ligjit për referendumin dhe format e tjera të shprehjes së 

drejtpërdrejtë të qytetarëve (më saktësisht, në cilat kushte dhe në 

çfarë mënyre do të udhëheqet një propagandë publike për 

referendumin, për të specifikuar propozuesit e autorizuar që mund të 

udhëheqin propagandën publike dhe se si do të sigurojnë fondet për 

shpenzimet e propagandës). 

6. Të harmonizohet Ligji për referendumin dhe forma të tjera të 

shpjegimit të drejtpërdrejtë të Kodit zgjedhor, veçanërisht në lidhje 

me mbrojtjen ligjore të së drejtës për të votuar. 
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7. Nevojitet një procedurë më transparente kur jepen mendime për një 

kryetar komune për ushtrimin e kompetencave në territorin e një 

njësie të vetëqeverisjes lokale, e cila është nën autoritetin e 

autoriteteve qendrore. (Për shembull, dhënia e mendimeve sipas 

Ligjit për resurset minerare, Neni 14). 

8. Të afirmohet pjesëmarrja aktive e qytetarëve në realizimin e procesit 

politik në nivel lokal dhe të rritet ndërgjegjësimi i qytetarëve për rolin 

e tyre aktiv në realizimin e detyrave lokale dhe zgjidhjen e 

problemeve lokale përmes: informimit (mbi punën, planet dhe 

synimet e organeve përfaqësuese dhe sigurimi i informacionit me 

karakter publik); konsultimit (pjesëmarrja në panele, debatet publike, 

pjesëmarrja në këshillin e konsumatorit dhe organe të tjera 

këshillëdhënëse); propozimit (grumbullimi i qytetarëve, peticione, 

kritika publike, protesta, tubime paqësore, demonstrime etj.) dhe 

vendimmarrjes (grumbullimi i qytetarëve, iniciativa qytetare dhe 

referendumi).  

9. Të forcohet kultura politike dhe të inkurajohen autoritetet lokale që 

të dëgjojnë zërin e qytetarëve më shpesh duke mbajtur referendume 

lokale. Përfaqësuesit e zgjedhur e dinë se legjitimiteti i tyre varet nga 

vullneti i qytetarëve dhe prandaj zbatimi i referendumeve lokale 

mund të rrisë transparencën në punën e tyre dhe të ndajë 

përgjegjësinë për marrjen e disa vendimeve të rëndësishme me 

qytetarët. 

10. Të përmirësohet bashkëpunimi me sektorin joqeveritar. 

Bashkëpunimi me OJQ-të është i rëndësishëm sepse organizatat 

joqeveritare inkurajojnë aktivitetin e qytetarëve dhe u japin 

qytetarëve mundësinë për të shprehur mendimin e tyre mbi 

zhvillimin e komunitetit lokal. OJQ-të edukojnë qytetarët dhe rrisin 

ndërgjegjësimin e tyre për nevojën për pjesëmarrjen e tyre në jetën 

publike. Bashkëpunimi mund të forcohet përmes bashkëpunimit të 

tyre nëpërmjet shkëmbimit të informacionit, ndarjes së granteve, 
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pjesëmarrjes në organet këshillimore dhe komisioneve, organizimit të 

përbashkët të manifestimeve të ndryshme. 

11. Sa i përket pyetjes lidhur me shpenzimet e mbajtjes së referendumit, 

mund të konkludojmë se ato duhet të planifikohen paraprakisht në 

buxhetin komunal për vitin aktual dhe, me qëllim të zvogëlimit të 

kostove,  në  një referendum mund të parashtrohen disa pyetje, për 

arsye se ligji e lejon këtë 

12. Duhet respektuar vazhdimisht parimet e hapjes, transparencës dhe 

llogaridhënies në punën e autoriteteve lokale. 
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