
 
Ne bazë të nenit 31,  paragrafi (2)alineja  6 dhe 7 nga Kodi zgjedhorë (“Gazeta 

zyrtare e RM”, nr. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08,44/11,51/11,142/12 dhe 
14/14 ), Komisioni shtetëror të zgjedhjeve më daten 14 prill  2014, miratoi: 

P R O G R A M 
për edukim  të detyrueshëm të komisionit komunal të zgjedhjeve dhe këshillave 
zgjedhore,në Republikën e Maqedonisë dhe të këshillave zgjedhore jashtë vendit 

për zbatimin e zgjedhjeve për Kryetar të Republikës së Maqedonisë  2014 
 
Qëlimi i programit për edukim të detyrushëm të Komisionit komunal të 
zgjedhjeve(KKZ) dhe këshillave zgjedhore(KZ) të detyruar për zbatimin e zgjedhjeve 
në Republikën e Maqedonisë dhe në përfaqësitë diplomatiko-konzulare të Republikës 
së Maqedonisë jashtë vendit është verifikuar në: 

- Formën e   edukumit të organeve zgjedhore 
- Numrin e puntorive  për edukacion, 
- Temat qe do të jenë lëndë të çdo puntorie të veçantë  
- Kornniza kohore ku do të organizohen puntoritë për edukim (në 

pajtueshmëri me Kalendarin- afateve për zbatimin e veprimeve zgjedhore). 
Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, me edukimin e doemosdoshëm të organeve 
zgjedhore, do  të arrij këto qëllime  
 -Anëtarët e komisoneve komunale të zgjedhjeve, pas mbarimit të 
edukacionit  do të jenë të aftësuar që obligimet ligjore  ti  kryejnë  në kohe dhe në 
menyrë profe 
                -Anëtarët e komisioneve  komunale të zgjedhjeve që janë nën kompetencat 
e tyre, që  pas mbarimit të edukacionit  do të jenë të aftë  ti trajnojnë  anëtarët e 
këshillave zgjedhore, të cilët   në ditën e votimit,  obligimet ligjore  ti kryejnë në kohë  
me kualitet, dhe mënyrë profesionalsionale dhe kualitative, 

       -Anëtarët e këshillave zgjedhore, pas mbarimit të edukacionit do të jenë të 
aftë ti zbatojnë     kompetencat e tyre në pajtim me detyrimet ligjore, në kohë  në 
mënyrë kualitative dhe profesionale dhe  

                - Anëtarët e këshillave zgjedhore për zbatimi e zgjedhjeve në përfaqësitë 
diplomatiko-konzulare të Republikës së Maqedonisë pas mbarimit të edukacionit do 
të jenë të aftë ti zbatojnë     kompetencat e tyre në pajtim me detyrimet ligjore, në  
Sipas këtij  programi,  në pajtushmëri me Kodin zgjedhor edukacioni  i detyrushëm 
anëtarët e   komisionve  komunale  të zgjedhjeve, dhe këshillat   zgjedhore janë të 
detyruar për zbatimin e zgjedhjeve në  përfaqësitë diplomatiko konzulare të  
Republikën e Maqedonisë, në funkcion të zbatimit të veprimeve zgjedhore për 
zgjedhjen  e kryetarit të Republikës së Maqedonisë,  në kohë,  në mënyrë kualitative 
dhe profesionale kryhet  në tre nivele:           
1) Edukimi i anëtarëve të të komisioneve komunale të zgjedhje, cilin e kryen  
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2) Edukacioni i anëtarëve të këshillave zgjedhore. Këtë edukacion e kryejnë 
komisionet komunale të zgjedhjeve. 
3)Edukacioni i anëtarëve të këshillave zgjedhore, për zbatimin e votimit jashtë vendit 
në përfaqësitë diplomatko-konzulare,përkatësisht  në zyrat konzulare të Republikës së 
Maqrdonisë. Këtë edukacion e kryen  Komisioni shtetëror i zgjedhjeve 

I. EDUKIMI I ANËTARËVE TË KOMISONEVE KOMUNALE  TË 
ZGJEDHJEVE  

 Edukacionin e  anëtarëve  të komisioneve  komunale të zgjedhjeve  do ta zbatojë  
Komisioni shtetëror i zgjedhjeve. 
Në puntorinë e dekacionit të detyrueshëm , prezent duhet të jenë gjithë përfaqësuesit e 
ftuar. Profilet e përfaqësuesve konfirmohen për secilën puntori veçmas në mënyrë e  
verifikuar me këtë program. 
Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, anëtarëve të komisioneve komunale të zgjedhjeve të 
cilët do të jenë të pranishëm në edukacionin e detyrueshëm iu ndan çertifikata. 
Për edukacionin e detyrueshëm të komisioneve  komunale të zgjedhjeve,  do të 
mbahen dy puntori ku do të përfshihen  anëtarët gjitha komisioneve komunale të 
zgjedhjeve.  
Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, si pjesë përbërëse e edukacionit të detyrueshëm,  do 
të miratojë DORACAK për edukacionin e anëtarëve të komisioneve komunale të 
zgjedhjeve. 
PUNËTORIA   E PARË 
Qëllimi i kësaj punëtorie  është që pjesmarrësit të përvitojnë dijeni për kompetencat 
e KKZ-së para ditës dhe nëditën  e  zgjedhjeve, në mënyrë të drejtë ti plotësojnë 
procesverbalët për sumimin dhe konfirmimin e rezultateve dhe si ta organizojnë 
paketimin e materialit zgjedhor për transportim për në KSHZ, si dhe  aftësi për 
zbatimin  sa më efikas, kualitativ në pajtim me rregullat pozitive e  këtyre 
kompetencave.   
Afati i  mbajtjes:   prej 24 shkurt deri më 5 mars 20144 maj  2011, me fillim në ora 
9:3 
Vendi i mbajtjes: Shkup 
Komisioni shtetëror i zgjedhjeve , në mënyrë shtesëdo ti njoftojë  komisionet 
komunale të zgjedhjeve për vendin e saktë të lokacionit.  
 
Pjesëmarrës: Kryetarët , zëvendës-kryetarët dhe sekretarët e KKZ-ve 
Pjesëmarrësit do të ndahen në 12 grupe dhe çdo ditë do të zbatohe puntori për dy 
grupe: 
Në puntori do të përpunohen këto tema: 
Tema 1:   Komisioni komunal i zgjedhjeve  

 Formimi i KKZ- përbërja dhe zgjedhja e anëtarëve  
           Kompetencat e KKZ 
           Personat të cilët mund ta vëzhgojnë punën e Komisioni komunal i zgjedhjeve 
                  -  Përfaqësues të autorizuar të parashtruesit të listës së kandidatëve 
            -  Vëzhgues të akredituar   
  -   Gazetarë  
Tema: 2    Organizimi i punës së KKZ-së  
 -  Plani i punës së KKZ-së 
 -  Puna arkivore e KKZ-së 
 -  Puna financiare e  KKZ-së 
 -  Organizimi i takimave me MPB 
Tema: 3    Kompetenca në lidhje me këshillet zgjedhorë 



Formimi i këshillit zgjedhor  
   - Çfarë përbërja ka këshilli zgjedhor 
   - Shkaqet për marrjen e funksionit anëtarë i zgjedhur 
   - Cili nuk mund të jetë anëtarë i këshillit zgjedhor  
   -  Si vepron  komisioni komunal i zgjedhjeve 
Plani për edukacionin e detyrueshëm të këshillave zgjedhorë 
Tema: 4   Aktivitetet tjera para ditës së zgjedhjeve     
                 Shërbimi me materialin zgjedhor 

      Pranimi i njoftimeve për persona të sëmurë ose të paaftë dhe personave që 
gjenden në vuajtje të dënimit të masave me burg shtëpiak.  
Tema: 5  Aktivitete para fillimit të votimit 
                Xhiro  nëpër  vendvotimet  
Tema:  6  Aktivitetet në periudhën  prej ora 07:00 deri më ora 19:00 
 Bashkëpunimi me organet tjera zgjedhore 
 Shkarkimi i anëtarit të këshillit zgjedhor  
 Mbledhja e të dhënave për daljen e votuesve. 
 Bashkëpunimi me votuesit 
Tema7:     Aktivitetet pas përfundimit të zgjedhjeve 
 Organizimi para pranimit të materialit zgjedhor 
 Sumimi i rezultateve të votimit  në vendvotim  
 Plotësimi i procesverbaleve 
 Paketimi i materialeve zgjedhore për dorëzim në. Komisionin shtetëror të 
zgjedhjeve  
PUNËTORIA E DYTË  
Qëllimi i kësaj punëtorie  që përfaqësuesit e secilës KKZ të përfitojnë dije dhe aftësi 
të nevojshme për përcjelljen sa më kualitative të edukacionit në KZ-të të cilat janë nën 
kompetencat e tyre. 
Pjesëmarrësve do t,ju prezentohet video edukative të dedikuar për edukacionin e 
këshilleve zgjedhorë për metodën dhe teknikën e  trajnimit me shfrytëzimin e video 
materialeve. 
Koha e mbajtjes prej 5  deri më 16 mars 2014 me fillim në ora 9:30( punëtori 
njëditore) 
Vendi i mbajtjes    Shkup 
Komisioni shtetëror i zgjedhjeve , në mënyrë shtesëdo ti njoftojë  komisionet 
komunale të zgjedhjeve për vendin e saktë të lokacionit 
Pjesëmarrës   Duke pasur kualifikimet ,aftësitë  para se gjithash  dëshirën  për e 
përfaqësuesve të KKZ-ve për tu bërë edukator të KZ-ve,  për realizimin e kësaj 
puntorie KKZ-të do të nominojnë në këtë adresë edukacija  sec.mk dhe atë  
        për KKZ-të deri më 20 vendvotime – NJË PËRFAQËSUES  
        për KKZ-të prej 21-50  vendvotime -   DY PËRFAQËSUES  
        për KKZ-të mbi 50 vendvotime  -     TRE PËRFAQËSUES  
Për mbajtjen sa më efektive të puntorisë do të formohen gjashtë gruprpe me 
maksimum 30 pjesëmarrës.  
Në këtë puntori dotë përçunohen këto teme: 
Tema 1 : Këshilli zgjedhor  

 Zgjedhja dhe përbërja e këshillit zgjedhor 
  Aktivitet e këshillit zgjedhor 
  Puna dhe vendimmarrja e këshillit zgjedhor  

Tema 2: Aktivitete e këshillit zgjedhor një ditë para ditës së  votimit 
 Mbledhja e këshillit zgjedhor një ditë para zgjedhjeve 



            - Rregullimi i vendvotimit 
 Pranimi dhe sigurimi i materialit zgjedhor 
      - Llojet e materialit zgjedhor 

 Zgjedhësit ntë cilët në ditën e zgjedhjeve nuk mund të votojnë në vendvotim  
           -Votimi i personave të sëmurë dhe të paaftë dhe personave të cilët gjenden në 
vuajtje të dënimit të masave burg shtëpiak.                 

              -  Personat të cilët gjenden në vuajtje të dënimit me burg  dhe personat e 
zhvendosur mbrenda vendit. 
Tema: 3 Aktivitete e këshillit zgjedhor në ditën e votimit 
 Përgaditja para fillimit të votimit  

               -  Arritja në vendvotim  
               -  Përgaditjet e fundit para fillimit të votimit  
               -  Para se të votojë votuesi i parë  
 Persona të cilët mund të jenë prezent në vendvotim  

               -   Përfaqësues të autorizuar të listës së kandidatëve 
               -   Vëzhgues të vendit dhe të huaj 
               -   Gazetarë 
 Votimi  

               -Kohëzgjatja e votimit  
                -  E drejta zgjedhore  
                -  Mbledhja e të dhënave për daljene votuesve  
                -  Procedura e votimit  
                -  Kundërshtimet e votuesve  
Votimi i zgjedhësve tëcilëve iu nevojitet ndihma  
Mbyllja e e vendvotimit  
Ndërprerja e votimit  
Sumimi dhe konfirmimi i rezultateve në vendvotim  
Paketimi i materialit zgjedhor   
Ndalimet në vendvotim 

 Ndalimi i përdorimeve të celularëve, fotoaparateve dhe mjeteve tjera 
 Ndalimi i votimit familjar, grupor ose në emër të tjetrit 
 Bashkëpunimi me policën në ditën e zgjedhjeve 

- Formulari për verifikimin e nevojës së thirrjes së policisë 
Varësisht nga tema e cila do të prezentohet , anëtarëve të këshillit zgjedhor do tju 
shfaqet video materiale edukative të përgaditura nga Komisioni shtetëror i zgjedhjeve 

III:   EDUKACIONI I ANËTARËVE TË KËSHILLAVE ZGJEDHORE TË      
PËR  ZBATIMIN E VOTIMIT NË PËRFAQËSITË DIPLOMATIKO-
KOMZULARE  DHE ZYRAT KONZULARE TË REPUBLIKËS SË  
MAQEDONISË  

Qëllimi i kësaj punëtorie  është që anëtarët e këshilleve zgjedhor për zbatimin e 
votimit në përfaqësitë diplomatiko- konzulare të Republikës së Maqedonisë jashtë 
vendit.  
Edukacionin e anëtarëve të këshilleve zgjedhor për zbatimin e votimit në përfaqësitë 
diplomatiko- konzulare të Republikës së Maqedonisë e zbaton Komisioni shtetëror i 
zgjedhjeve. 
Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, si pjesë përbërëse e edukacionit të detyrueshëm do 
të miratojë DORACAK për anëtarët e  këshilleve zgjedhorë për zbatimin e votimit në 
përfaqësitë diplomatiko- konzulare të Republikës së Maqedonisë jashtë vendit 
Në puntëtorinë e edukacionit janë të detyrushëm që të jenë të pranishëm gjithë të 
ftuarit.  



Koha e mbajtjes prej 24 marsit  deri më 7 prill  2014 me fillim në ora 9:30( punëtori 
njëditore) 
Vendi i mbajtjes    Shkup 
Komisioni shtetëror i zgjedhjeve , në mënyrë shtesë do ti njoftojë  anëtarët e  
këshilleve zgjedhorë për zbatimin e votimit në përfaqësitë diplomatiko- konzulare të 
Republikës së Maqedonisë, për vendin e saktë të lokacionit 
Tema 1 : Këshilli zgjedhor  

 Zgjedhja dhe përbërja e këshillit zgjedhor 
  Aktivitet e këshillit zgjedhor 
  Puna dhe vendimmarrja e këshillit zgjedhor  

Tema 2: Aktivitete e këshillit zgjedhor një ditë para ditës së  votimit 
 Mbledhja e këshillit zgjedhor një ditë para zgjedhjeve 

            - Rregullimi i vendvotimit 
 Pranimi dhe sigurimi i materialit zgjedhor 
      - Llojet e materialit zgjedhor 

Tema: 3 Aktivitete e këshillit zgjedhor në ditën e votimit 
        - Përgaditja para fillimit të votimit  

               -  Arritja në vendvotim  
               -  Përgaditjet e fundit para fillimit të votimit  
               -  Para se të votojë votuesi i parë  
               -  Personat të cilët mund të jenë të pranishëm në vendvotim  
 - Përfaqësuesit e autorizuar të listës së kandidatëve 
 - Vëzgues të vendit dhe ndërkombëtarë  
 - Gazetarë  
 - Votimi  
 -Kohëzgjatja e votimit 
 - E drejta zgjedhore  
                - Mbledhja e të dhënave për daljene votuesve  
    - Procedura e votimit  
                - Kundërshtimet e votuesve  
     - Votimi i zgjedhësve tëcilëve iu nevojitet ndihma  
      -Mbyllja e e vendvotimit  
                 -Ndërprerja e votimit  
      -Sumimi dhe konfirmimi i rezultateve në vendvotim  
                 -Paketimi i materialit zgjedhor   
Tema:4 Ndalimet në vendvotim 

 Ndalimi i përdorimeve të celularëve, fotoaparateve dhe mjeteve tjera 
 Ndalimi i votimit familjar, grupor ose në emër të tjetrit 
 Bashkëpunimi me policën në ditën e zgjedhjeve 

- Formulari për verifikimin e nevojës së thirrjes së policisë 
Varësisht nga tema e cila do të prezentohet , anëtarët e  këshilleve zgjedhorë për 
zbatimin e votimit në përfaqësitë diplomatiko- konzulare të Republikës së 
Maqedonisë jashtë vendit do tju shfaqet video materiale edukative të përgaditura nga 
Komisioni shtetëror i zgjedhjeve. 
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