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SISTEMI I ZGJEDHJEVE NË VITIN 2014 
 
Me 08/06/2014 do të mbahen zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës 
 
Në bazë të Ligjit për Zgjedhje, në këto zgjedhje, elektorati do të zgjedh deputetët e Kuvendit të Kosovës. 
Ne këto zgjedhje do të përdoren listat e hapura. Në zgjedhjet për Kuvend të Kosovës, votuesi voton për një (1) subjekt 
politik të certifikuar dhe mund të votoj deri në pesë (5) kandidat nga lista e kandidatëve të këtij subjekti politik. Nëse në 
fletëvotim janë shënuar më shumë se pesë (5) kandidatë, llogaritet vetëm vota për subjektin politik. Ndërsa, nëse 
fletëvotim janë shënuar më pakë se pesë (5) kandidatë, fletëvotimi është i vlefshëm dhe llogaritet vetëm par ata 
kandidatë, emrat e të cilëve janë shënuar. Votuesit që jetojnë jashtë Kosovës kanë mundësi të votojnë përmes operacionit 
të votimi me postë.  

 

OBLIGIMET SI ANËTAR I KËSHILLIT TË VENDVOTIMIT 

Si anëtar i Këshillit të Vendvotimit (KVV), ju jeni njëri ndër ata pak zyrtarë të zgjedhjeve me të cilët shumica e votuesve 
do të kenë kontakt të drejtpërdrejtë gjatë rrjedhës së këtyre zgjedhjeve. Prandaj, ka rëndësi shumë të madhe që të ruani 
nivelin më të lartë të profesionalizmit dhe të integritetit gjatë përmbushjes së detyrave tuaja, duke u shërbyer votuesve 
të Kosovës. Kjo përfshin detyrat tuaja parazgjedhore, siç janë: vijimi i trajnimit dhe përgjegjësitë tuaja në Ditën e 
Zgjedhjeve, gjatë numërimit të fletëvotimeve dhe raportimit të rezultateve të vendvotimit. 

 
Me sjelljen tuaj duhet të sigurohet saktësia e votës, si dhe integriteti, siguria, transparenca dhe qetësia e procesit të 

zgjedhjeve. Kjo do të ndihmojë në ndërtimin e një niveli të qëndrueshëm të besimit në sistemin e zgjedhjeve. 

Gjithmonë ofroni shërbime me mirësjellje, përzemërsi, durim dhe dashamirësi të gjithë votuesve dhe vëzhguesve të 
akredituar. Kur u ofroni shërbim votuesve me aftësi të kufizuara, kushtojuni kohën e nevojshme që të shpjegoni procesin e 
votimit dhe drejtoni të personi përgjegjës që tu ndihmojë atyre. 
 

KODI I SJELLJES PËR ANËTARËT E KVV-SË 

Të gjithë anëtarët e KVV-së janë të obliguar të nënshkruajnë Kodin e Mirësjelljes për anëtarët e KVV-së, i cili i 

bashkëngjitet kontratën . Po qe se anëtarët e KVV-së nuk i përmbahen Kodit të mirësjelljes, ata do të ndëshkohen sipas 

dispozitave ligjore në fuqi. 

 

Akronimet e Zgjedhjeve të përdorura në këtë doracak: 

 

MKV   Mbikëqyrësi i kutisë së votimit 
DhF   Dhënësi i fletëvotimeve 
FK   Fletvotim me kusht 
ZFK   Zarf i fletëvotimit me kusht  
FRK   Formular i rezultateve të kandidateve  
FLlK   Fletë llogaritëse për kandidatin 
PZAP   Paneli i Zgjedhjeve për Ankesa dhe Parashtresa  
ZI   Zyrtari i identifikimit 
LPV   Lista përfundimtare e votuesve  
KKZ   Komisioni komunal i zgjedhjeve 
LVeK    Lista Votuesve e Komunës  
QV   Qendra e votimit  
SP   Subjekti politik  
VV   Vendvotimi  
KVV   Këshilli i vendvotimit 
KRr   Kontrolluesi i rreshtit  
FPR   Formulari i përputhjes së të dhënave dhe rezultateve 
ZFK   Zarfi i fletevotimit me kusht 
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Udhëheqja dhe Menaxhimi i Qendrës së Votimi dhe Vendvotimit 

Qendra e Votimit (QV)  është ndërtesë në të cilën janë të vendosura një ose më shumë vendvotime (VV). Qendra e Votimit 

përfshin hapësirë publike brenda rrezes  25 metra nga dera e hyrjes në ndërtesë. Në shumicën e rasteve, ndërtesat që 

përdoren si Qendra të Votimit janë shkollat ose objektet e bashkësisë.  

 

Vendvotimi (VV) është dhoma, salla ose objekti i ngjashëm i caktuar në QV ku do të zhvillohet votimi. Zakonisht 

vendvotimet janë klasë të shkollave. Në çdo vendvotim do të caktohen përafërsisht  750 votues.  

Vendvotimi i fundit në çdo qendër të votimit është vendvotim i dyfishtë, ku mund të votohet me fletëvotime të rregullta 

dhe me ato me kusht. 

 

 
 

Menaxhimi dhe përbërja e Qendrës së Votimit 

Menaxheri është përgjegjës për organizimin dhe planifikimin e të gjitha aktiviteteve teknike në Qendrën e Votimit dhe 

jashtë ndërtesës, nga dera e hyrjes në hapësirën e rrezes 25 metra. Bën pranimin e pakos se materialeve të QV-së dhe 

sigurimin e materialeve për votim. Së bashku me stafin teknik bën sigurimin, orientimin, qarkullimin dhe qasjen e 

votuesve në QV. Po ashtu raporton edhe tek ZL KKZ-së lidhur me statistikat e votimeve përkatëse në kuadër të QV-së. 

Për secilën Qendër të Votimit do të jetë nga një staf i futjes së të dhënave për rezultatet preliminare K-VOTE  dhe nga një 

staf (Menaxheri i QV-së) që do të asistojë në implementimin e projektit Rezultatet preliminare K-VOTE. Menaxheri i 

Qendrës së Votimit është i obliguar t’i asistojë stafit për futjen e të dhënave të rezultateve preliminare K-VOTE , në 

mbledhjen dhe grumbullimin e të dhënave nga secili vendvotim, mbi daljen në votime (në intervale kohore 3 herë në ditë, 

në orën 11:00, 15:00 dhe 19:00), si dhe pas përfundimit të procesit të numërimit është i obliguar nga secili vendvotim të 

marrë nga Kryesuesi i Vendvotimit kopjen e pestë (të verdhë) të FPR për Kuvendin e Kosovës dhe FRK për Kuvendin e 

Kosovës dhe ta sjell tek stafi për futjen e të dhënave të rezultateve preliminare K-VOTE . 

Menaxheri i QV-së, para secilit interval kohor (11:00, 15:00 dhe 19:00) duhet 5 minuta përpara të bëjë grumbullimin e 

të dhënave nga secili vendvotim dhe t’i dorëzojë tek stafi për futjen e të dhënave të rezultateve preliminare  K- Vote. 
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Personeli i angazhuar në zhvillimin e aktiviteteve në Qendrën e Votimit është: 
 

 Menaxheri i Qendrës së Votimit 

 Asistentët e Qendrës së Votimit 

 Personeli i Tavolinës Ndihmëse dhe 

 Stafi për futjen e të dhënave të rezultateve preliminare K-VOTE . 

Detyrat dhe përgjegjësitë e Menaxherit të Qendrës së Votimit  

Menaxheri është përgjegjës për organizimin dhe planifikimin e të gjitha aktiviteteve që kanë të bëjnë me objektin-
Qendrën e Votimit që është jashtë Vendvotimit. 

Këto detyra janë: 

 Së bashku me kryesuesin bën pranimin dhe sigurimin e materialeve për votim (material jo i ndjeshëm). 

 Shpërndarjen e materialeve votuese deri të kryesuesi i KVV-së (material jo i ndjeshëm). 

 Përgatitjen dhe vendosjen / ngritjen e shenjave / tabelave për identifikim të Qendrës së Votimit. 

 Heqja apo mënjanimi i materialeve të fushatës politike 24 orë para fillimit të votimit, nëse janë të vendosura 

brenda dhe jashtë QV-së (perimetri 100 metra) dhe sigurimi i fshehtësisë se votës. 

 Ngritja dhe vendosja e mekanizmave për ndihmë të lëvizjes para dhe brenda QV-së. 

 Pranimin dhe sigurimin e materialeve jo të ndjeshme pasi të ketë përfunduar numërim, ky material duhet të 

kthehet në KKZ. 

 Raportimin për KKZ-të lidhur me pjesëmarrjen gjatë hapjes, mbylljes dhe të statistikave të VV-së përkatëse në 

kuadër të QV-së. 

 Menaxheri i QV-së do t’i raportojë ZL të KKZ-së.  

 Përkujdeset për rrymë (sigurimin e rrymës alternative ), ujë, ngrohje dhe çështjeve tjera logjistike. 

 Është personi ndërlidhës (kontaktues) ndërmjet KVV-ve dhe stafit për futjen e të dhënave të rezultateve 

preliminare K-VOTE  

 Përgjegjës për akomodimin (afër tavolinës ndihmëse) të stafit për futjen e të dhënave të rezultateve preliminare 

K-VOTE   

ASISTENTËT E QENDRËS TË VOTIMIT 

 
DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E ASISTENTËVE TË  QENDRES SE VOTIMIT 
 
Çdo qendër e votimit në përgjithësi do të ketë asistentë të Qendrës së Votimit, të cilët do të drejtojnë votuesit brenda dhe 

jashtë Qendrës së Votimit. 

 Ju siguroheni që shenjat e Qendrës së Votimit të jenë të paraqitura në vende të dukshme jashtë Qendrës së 

Votimit.  

 Ju siguroheni që i gjithë materiali i fushatës brenda Qendrës së Votimit dhe 100 metra për rreth Qendrës së 

Votimit të jetë larguar.  

 Ju duhet të arrini herët në orën 5:00 të mëngjesit dhe t’i drejtoni votuesit të cilët kanë arritur herët në radhë të 

organizuar apo duke kërkuar nga ta që të presin deri sa te hapet Qendra e Votimit. 

 Ju parandaloni grumbullimin e turmës në Qendrën e Votimit. Ndihmoni lëvizjen brenda dhe jashtë ndërtesës 

(ndërtesave) dhe menaxhoni kontrollin e turmës brenda dhe jashtë Qendrës së Votimit, ndihmoni kontrolluesit 

e radhëve të vend votimeve në rast nevoje. 

 Ju u ofroni ndihmë, kur të jetë e nevojshme, votuesve të cilët kanë nevoja të veçanta, siç janë votuesit e moshuar 

dhe gratë shtatzëna, zyrtarëve të uniformuar të PK-së të cilat janë në detyrë dhe anëtarëve të ekipeve të votimit 

dhe lejoni të kalojnë në krye të radhës. 

 Ju siguroheni që Qendra e Votimit të jetë e mbyllur në orën 19:00. Vetëm ata të cilët janë në radhë ose në Qendrën 

e Votimit mund të votojnë. Asistentët e Qendrës së Votimit duhet të monitorojnë për së afërmi QV-në. Nëse është 

formuar radha jashtë, njëri nga asistentët e Qendrës së Votimit duhet të vendoset prapa personit të fundit në 

radhë, për të siguruar që asnjë person tjetër të mos bashkëngjitet. Dalja gjithashtu duhet të monitorohet dhe 

asistentët e Qendrës së Votimit duhet t’i drejtojnë të gjithë personat të cilët kanë votuar në drejtim të daljes nga 

ndërtesa.  

 Ju e njoftoni Menaxherin e Qendrës së Votimit lidhur me çfarëdo incidenti apo problemi të cilët mund të kenë 

ndonjë ndikim në zhvillimin e operacioneve të QV-së. 

 Ju i pastroni dhe rregulloni objektet një ditë para votimit, si dhe pas përfundimit të procesit të numërimit. 
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 Asistentët e Qendrës së Votimit duhet të pozicionohen në vendet e duhura brenda Qendrës së Votimit: 

 Para portës dhe para hyrjes në ndërtesën e Qendrës së Votimit, për të ndihmuar hyrjen dhe daljen e personave   

brenda dhe jashtë Qendrës së Votimit. 

 Të kontrollojnë lëvizjen e turmës brenda Qendrës së Votimit dhe të sigurojë që njerëzit të drejtohen drejt 

Vendvotimit të duhur ose Tavolinës Ndihmëse. 

 

PERSONELI I TAVOLINËS NDIHMËSE 

 

Detyrat dhe përgjegjësitë e personelit të Tavolinës Ndihmëse: 

Çdo Qendër e Votimit, në përgjithësi, do të ketë personelin e Tavolinës Ndihmëse për të ndihmuar votuesit të cilët kanë 

arritur në Qendrën e gabuar të Votimit, të cilët nuk mund të gjinden në Listën Përfundimtare të Votuesve (LPV) apo mund 

të mos kenë dokumente të pranueshme të identifikimit. Stafi i Tavolinës Ndihmëse do t’i referohet Listës së Gjerë 

Komunale të Votuesve në mënyrë që t’i drejtojë votuesit drejt qendrave dhe vendvotimeve të tyre të caktuara. Numri i 

tavolinave ndihmëse të qendrave të votimit ndryshon varësisht nga numri i vendvotimeve brenda Qendrës së Votimit. 

Deri në gjashtë vendvotime – një Tavolinë Ndihmëse, mbi gjashtë vendvotime – dy Tavolina Ndihmëse.  

Personeli i Tavolinës Ndihmëse të Qendrës së Votimit do të jetë i pajisur me Listën e Gjerë Komunale të Votuesve, e cila 

do të përmbajë emrat e të gjithë votuesve të regjistruar në komunën përkatëse. Votuesit do të jenë të regjistruar sipas 

renditjes alfabetike, në bazë të mbiemrave. Lista e Gjerë Komunale e Votuesve gjithashtu do të përmbajë informata lidhur 

me Vendvotimet dhe Qendrat e caktuara të Votimit për secilin votues. Material tjetër në Tavolinën ndihmese janë edhe 

Shabllonet e Brajl-it nëse eventualisht do te ketë votues të verbër. 

 

Detyrat e stafit të Tavolinës Ndihmëse: 

 Ju i informoni votuesit lidhur me atë se në cilin Vendvotim dhe Qendër të Votimit janë të caktuar. 

 Ju i drejtoni votuesit drejt vendvotimeve të dyfishta në rast se emrat e votuesve nuk ndodhen në LPV. 

 Ju i Informoni votuesit rreth nevojës së verifikimit të identitetit të tyre, në mënyrë që ata të mund të hedhin 

votën. 

 Ju i informoni votuesit se cilat dokumente të identifikimit janë të pranueshme. 

 Ju bëni përpjekje që të gjeni votuesin në Listën e Gjerë Komunale të Votuesve, dhe  

- Nëse votuesi gjendet në Listën e Gjerë Komunale të Votuesve, informoni votuesin lidhur me vendvotimin e drejtë brenda 

Qendrës së Votimit në të cilën ai/ajo është i caktuar. 

- Nëse votuesi nuk gjendet në Listën e Gjerë Komunale të Votuesve, parashtroni pyetje votuesit dhe përpiquni që të 

përcaktoni komunën e saktë të votuesit dhe ta drejtoni votuesin në drejtim të duhur nëse ai/ajo dëshiron të votojë. 

- Nëse votuesi nuk është në gjendje të shkojë në Qendrën e caktuar të Votimit, ose refuzon të ri-drejtohet, duhet të 

informoni votuesin se i vetmi opsion (alternativë), me kusht që votuesi të ketë dokumente të pranueshme të identifikimit, 

është që të votojë përmes fletëvotimeve me kusht në Qendrën e votimit në të cilën votuesi është drejtuar të votojë. 

Njoftojeni atë se vetëm fletëvotimet për komunën në të cilën është e vendosur Qendra e Votimit do të jenë në dispozicion. 

Stafi për futjen e të dhënave të rezultateve preliminare K-VOTE  

Ekipi i Stafit për futjen e të dhënave të rezultateve preliminare K-VOTE  përbëhet nga 1 person për secilën Qendër të 

votimit dhe nga Menaxheri i Qendrës së votimit, i cili është i obliguar t’i asistojë stafit për futjen e të dhënave të raportit 

të daljes së votuesve në zgjedhje deri në momentin e raportimit në K-VOTE ,  po ashtu njëkohësisht i raporton ZLKZ.  

Stafi për FDh të RP K-VOTE  është i obliguar të respektojë dhe të punojë në bazë të Procedurave të projektit Rezultatet 

Preliminare K-VOTE .  
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Këshilli i Vendvotimit 
 
Në çdo VV duhet të caktohet një Këshill i Vendvotimit (KVV) i cili do të udhëheq dhe mbikëqyrë procesin e votimit dhe 

numërimit në Vendvotim gjatë Ditës së Zgjedhjeve.   

 

Përbërja e Këshillit të Vendvotimit 

 

Anëtarët e Këshillit të Vendvotimit – përbërja e Këshillit të Vendvotimit (KVV) reflekton strukturën e anëtarëve të 

Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve (KKZ). Për të funksionuar një ekip i KVV-së duhet të ketë së paku 5 anëtarë. 

KVV- të udhëhiqen nga Kryesuesi i KVV-së dhe anëtarët e tjerë të Këshillit. 

 

Këshilli i Vendvotimit përbëhet nga këta anëtarë: 

1. Kryesuesi i KVV-së, 

2. Kontrolluesi i rreshtit (KRr),  

3. Zyrtari i identifikimit (Zyrtari i ID),  

4. Dhënësi i fletëvotimit (DhF) dhe 

5. Mbikëqyrësi i kutisë së votimit (MKV).  

 

Kryesuesi i KVV-së është përgjegjës për funksionimin e përgjithshëm të vendvotimit dhe detyrave të tjera të paraqitura 

në rregullat e KQZ-së, të gjitha aktivitetet në vendvotimin e tij/saj, prej procesit të pranimit e deri të bëhet dorëzimi i 

materialit tek ZLKZ-ja. 

 

AKTIVITETET PARA DITËS SË ZGJEDHJEVE 

PLANIFIKIMI PARAPRAK NGA KRYESUESI I KËSHILLIT TË VENDVOTIMIT 

Kryesuesi i KVV-së është përgjegjës për funksionimin e tërësishëm të vendvotimit gjatë orëve të votimit dhe numërimit. 

Para zgjedhjeve, nga kryesuesi i KVV-së dhe anëtarët e tjerë të KVV-së, duhet të kryhen një sërë punësh përgatitore, në 

mënyrë që procesi i votimit dhe numërimit në ditën e zgjedhjeve të jetë i rregullt dhe efikas, në pajtim me rregullën 

zgjedhore të KQZ-së. 

 

PRANIMI I MATERIALIT TË NDJESHËM DHE JO TË NDJESHËM 

Materiali jo i ndjeshëm do të arrijë në Qendrën e Votimit një ditë para Ditës së Zgjedhjeve, ndërsa materiali i ndjeshëm 

do të arrijë në vendvotim në Ditën e Zgjedhjeve. Material i ndjeshëm janë ata artikuj që janë shumë të rëndësishëm për 

votimin, numërimin dhe raportimin e rezultateve. Materiali i ndjeshëm do të bartet tek kryesuesit e këshillave të 

vendvotimit duke u nënshkruar në fletëdorëzimin nga ana e Kryesuesit të KVV-së dhe ZLKZ-së.  

Fletëdorëzimi duhet të mbajë një ZKLZ dhe një kryesuesi i KVV-së që e pranon materialin.  
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.                                                                                                  
 
Material i ndjeshëm:                                                                                           

 Fletëvotimet për zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës    

 Lista përfundimtare e votuesve në të cilën personat 
janë te radhitur ne baze te mbiemrit sipas rendit 
alfabetik.  

 Broshurat e kandidatëve për zgjedhjet për 
Kuvendin e Kosovës 

 Vula zyrtare e fletëvotimit  

 Llamba ultravjollce (UV- Llamba) e cila duhet te 
testohet një dite para ditës se zgjedhjeve 

  Lidhëset e sigurisë 

 

 Ngjyra e padukshme (Sprey) dhe lista e votuesve te 
Komunës. 

 

 
 

  
 

 
 

 
 
Materiali jo i ndjeshëm 

 

 Libri i votimit 

 Formulari i përputhjes së të dhënave dhe të 

rezultateve (FPR) 

 Formulari i rezultateve të kandidatit (FRK) 

 Fletët llogaritëse të kandidatit 

 Ngjyra dhe mbushësit e ngjyrës 

 Kabinat e votimit 

 Kutitë e votimit 

Çdo VV i rregullt do te këtë nga një kuti të votimit për llojin 

e zgjedhjeve, ndërsa në vendvotimet e dyfishta do të këtë 

edhe një kuti shtesë për votim me kusht. 

 

 

 

 Zarfet e fletëvotimeve me kusht dhe zarfet 

fshehtësisë (përdorën vetëm për vendvotimet e 

dyfishta) 

 Formularët e ankesave të PZAP-it 

 Shabllonet me Alfabetin e Brajl-it për votim të 

personave të verbër  

 Artikuj të ndryshëm të materialit për zyrë (shenja, 

lapsa, letër, etj. 

 Stiker( për kuti) 

 Materiali për paketim: 

Zarfi i KKZ-së 

Zarfet 1 dhe 3 

Thasët 2 dhe 4 
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SHTOJCË: Fletëdorëzimi 
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VERIFIKIMI I MATERIALEVE ZGJEDHORE 

Një ditë para zgjedhjeve, materiali jo i ndjeshëm që gjendet në kutinë e votimit duhet të shpaketohet. Artikujt e 

shpaketuar duhet të kontrollohen një nga një duke i krahasuar me Listën për kontrollimin e materialeve. Për çdo material 

që mungon duhet t’i raportoni menjëherë personit për kontaktim të Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ), në mënyrë 

që VV-ja të mund të furnizohet sërish para fillimit të votimit. 

 
LIBRI I VOTIMIT 
 
Secili VV ka Librin e Votimit në të cilin shënohen të gjitha ngjarjet domethënëse në lidhje me mbarëvajtjen e procesit te 

votimit dhe numërimit në vendvotim gjatë Ditës së Zgjedhjeve.  

Vetëm Kryesuesi i KVV-së, anëtarët e KVV-së dhe vëzhguesit e akredituar do të lejohen të shënojnë vërejtjet e tyre në 

Librin e Votimit. Nëse votuesi ka ndonjë ankesë përkitazi me aktivitetin në kuadër të VV-së, ai/ajo duhet të kërkojë nga 

Kryesuesi i KVV-së që në Librin e Votimit ta shënojë ankesën e tij/saj, dhe/ose të dorëzojë ankesë në Panelin Zgjedhor 

për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP), në përputhje nenin 119 të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e 

Kosovës dhe nenin 28 të Ligjit për Zgjedhjet Lokale në Republikën e Kosovës dhe procedurat e përcaktuara nga PZAP-i. 

PËRGATITJA DHE RREGULLIMI I VENDVOTIMIT (një ditë para Ditës së Zgjedhjeve) 

Të gjithë anëtarët e KVV-së janë përgjegjës për përgatitjen dhe rregullimin e Vendvotimit. Kjo detyrë duhet të kryhet një 

ditë para Ditës së Zgjedhjeve dhe nuk duhet ta vonojë hapjen e vendvotimit deri në orën 07.00 të Ditës së Zgjedhjeve. 

Asnjë lloj materiali i fushatës së zgjedhjeve nuk lejohet në VV. 

Mënyra e organizimit të VV-së varet nga madhësia dhe forma e dhomës, vendndodhja e dyerve të hyrjes dhe të daljes. 

Provoni konfiguracione të ndryshme derisa ta gjeni ndonjë që funksionon.  

Vendvotimi duhet të organizohet për të mundësuar qarkullim sa më efikas të votuesve gjatë Ditës së Zgjedhjeve: 

  

 Ulëset duhet të rregullohen në atë mënyrë që anëtarët e KVV-së, vëzhguesit e zgjedhjeve dhe përfaqësuesit e 

akredituar të mediave të mund ta shikojnë tërë procesin e votimit dhe t’i shohin qartë kutitë e votimit gjatë 

gjithë kohës. 

 Kabinat e votimit duhet të vendosen në atë mënyrë që të sigurohet që votuesi të mund të votojë në fshehtësi. 

Mund të jetë i nevojshëm mbulimi i dritareve.  

 

Vendosja e shenjave dhe e njoftimeve 

Njoftimet e mëposhtme duhet të ekspozohen kryesisht brenda dhe jashtë Vendvotimit: 

 Listat alfabetike me të cilat votuesit caktohen në një vendvotim të veçantë (në hyrje të VV-së).  

 Posterët me Listën e Kandidatëve për zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës (jashtë VV-së). 

 Posterët "Si të shënohet fletëvotimi” (Në kabinë të votimit dhe jashtë VV-ve). 

 Broshura e kandidatëve (Në kabinë të votimit dhe mbi tavolinën e dhënësit të fletëvotimeve). 

 Shenjat e shigjetave për orientim (brenda VV-së). 

 Shenjat për “ndalimin e pirjes së duhanit” (jashtë VV-së). 

 Shenjat për “ndalimin e armëve” (jashtë VV-së). 

 

Pasi Vendvotimi  të jete përgatitur dhe rregulluar dhe të jenë kontrolluar të gjitha materialet, kryesuesi i KVV-së duhet 

të sigurohet se anëtarët e KVV-së i kanë kuptuar qartë procedurat e Ditës së Zgjedhjeve. Pas kësaj Kryesuesi i KVV-ve 

duhet t’i udhëzojë anëtarët e tjerë që ta lexojnë dhe t’i referohen Doracakut të Trajnimit mbi procedurat e votimit dhe 

numërimit në vendvotim, që ka për qëllim mbarëvajtje. 
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Mbikëqyrësi 

I kutisë së 

votimit 
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PËRGATITJET NË MËNGJESIN E DITËS SË ZGJEDHJEVE 

ARRITJA NË QENDRAT E VOTIMIT DHE VENDVOTIM 

Çdo anëtarë i KVV-së duhet të arrijë në VV-in e tij/saj ku është caktuar deri në orën 06:00. Nëse mungon ndonjëri nga 
anëtarët e KVV-së, kryesuesi i KVV-së duhet të kërkojë anëtarë rezervë nga Komisioni Komunal Zgjedhor. 
Me të arritur në QV, kryesuesi KVV -së e merr çdo material që është ruajtur gjatë natës nga menaxheri i QV-së. 

 

PËRGATITJET PËRFUNDIMTARE PARA FILLIMIT TË VOTIMIT 

Kryesuesi i KVV-së duhet të vërtetojë se të gjithë anëtarët e KVV-së i kanë kuptuar mirë detyrat e veta.  
Kryesuesi i KVV-së duhet të sigurojë që kabinat e votimit dhe tavolinat e punës të jenë të organizuara në atë mënyrë që 
të lehtësojnë qarkullimin e rregullt të votuesve. Rregullimi i tavolinave dhe drejtimi i rrjedhës së qarkullimit duhet të 
planifikohet një ditë përpara. Të gjitha shenjat duhet të jenë të vendosura. Nëse ka pasur vështirësi për hyrjen në atë 
vend, ose puna nuk ka mundur të kryhet, rregullimi i vendvotimit duhet të bëhet me kohë në mëngjes, në Ditën e 
Zgjedhjeve, në mënyrë që votimi të fillojë në orën 07.00.  

 

KONTROLLIMI I PAJISJEVE DHE ETIKETIMI I MATERIALEVE TË PAKETIMIT 

Anëtarët e KVV-së duhet të gjejnë një vend të sigurt për t’i vendosur të gjitha pajisjet dhe materialet dhe të sigurohen se 

i kanë të gjitha pajisjet, zarfet për paketim dhe artikujt e tjerë siç janë: stilolapsat, lapsat, llambat etj., që mund t’ju 

nevojiten gjatë ditës.  

 
Nëse mungon ndonjë artikull, duhet të njoftohet menaxheri i QV-së në mënyrë që të sillen furnizimet e nevojshme në VV. 

Anëtarët e KVV-së nuk mund të dalin apo largohen nga vendvotimi pa e njoftuar kryesuesin e KVV-së. 

Kryesuesi i KVV-së apo i deleguari i tij/saj do ti etiketoj me kodin e vendvotimit (p.sh. 1901e/01R) të gjitha materialet e 

paketimit dhe  kutitë e votimit brenda vendvotimit.  

PARA SE TË VOTOJË VOTUESI I PARË 
 

Para hapjes së VV-së, kryesuesi i KVV-së duhet të: 

 Informojë KKZ-në për cilindo anëtar të KVV-së që mungon dhe të kërkojë zëvendësim. Nëse mungon kryesuesi, 

atëherë anëtari i KVV-së që vepron si zëvendëskryesues duhet ta zëvendësojë kryesuesin dhe të kërkojë nga 

KKZ-ja që të sigurojë zëvendësimin për anëtarin e KVV-së. Një VV do  të lejohet të hapet me një numër minimal 

prej tre (3) anëtarësh të KVV-së; 

 verifikojë dhe shënojë numrin e  gjithmbarshëm të fletëvotimeve të marra në formularin e përputhjes së të 

dhënave dhe të rezultateve (FPR për Kuvend të Kosovës). 

 Një foto të rubrikave të FPR-së që duhet të plotësohen para se të filloj votimi. Përgatisë dhe ekspozojë kutinë e 

zbrazët të votimit në prani të anëtarëve të KVV-ve dhe të cilitdo vëzhguesi të akredituar që mund të jetë i 

pranishëm, pastaj kutinë e votimit ta mbyll me shiritin(at) mbyllës të siguruar për këtë qëllim, dhe të shënojë 

numrin serik të shiritave mbyllës të kutisë së votimit në FPR-të. 

 Shënojë në Librin e Votimit emrat dhe numrat personalë të letërnjoftimeve të të gjithë anëtarëve të KVV-së; 

 shënojë në librin e votimit: emrat, numrat personalë të letërnjoftimeve dhe numrat e akreditimit (distinktivëve 

të vëzhguesve) të të gjithë vëzhguesve të akredituar të pranishëm dhe t’u rikujtojë atyre obligimet dhe të 

drejtat e tyre si vëzhgues, dhe 

 sigurojë se materiali i fushatës është hequr dhe se është vendosur materiali për informim lidhur me votimin, 

 Kryesuesi i KVV-së duhet të plotësojë pjesën l të fletës së punës së formularit të përputhjes së të dhënave dhe 

të rezultateve (FPR) për organin zgjedhor. Shih mostrën e FPR-së në shtojcë, ne faqet e numër 43 të Doracakut. 

  

Pasi të jenë realizuar hapat e përmendur më lartë, kryesuesi i KVV-së shpall hapjen e Vendvotimit. 
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ZHVILLIMI I VOTIMIT 
 

Të gjitha vendvotimet 
Hapen në orën 07:00 dhe mbyllen në orën 19:00 

në ditën e Diel, më 08/06/2014  

Votuesit me të drejtë vote që paraqiten për të votuar në një vendvotim, së pari u kontrollohen gishtërinjtë e 

dyja duarve nga kontrolluesi i rreshtit, pastaj kalon te zyrtari i identifikimit në listën e votuesve. Përmes 

dokumentit të identifikimit, kërkohet emri i votuesit në listën e votuesve. Nëse emri i votuesit gjendet në listën 

e votuesve, atij i kërkohet të nënshkruaj pranë emrit të tij në listën e votuesve.  Nëse emri votuesit nuk gjendet 

ne Listën Përfundimtare të Votuesve të atij vendvotimi, votuesi udhëzohet të shkojë në tavolinën ndihmëse, 

për t’u informuar për qendrën dhe vendvotimin e saktë të tij.  

Pas nënshkrimit në listën e votuesve, votuesi udhëzohet të kalojë në tavolinën e marrjes s fletëvotimit dhe të 

spërkatjes s gishtit. Pas spërkatjes s gishtit të votuesit, atij i ofrohet fletëvotimi i vulosur në pjesën e prapme 

dhe udhëzohet se si plotësohet fletëvotimi dhe informohet se nëse e dëmton fletëvotimin gjata votimit, mund 

ta kthej dhe të pranoj nj fletëvotim tjetër. 

Votuesi kalon me radha në kabinën e votimit, aty gjen listën e kandidateve dhe lapsin për votim. 

Votuesi, pas plotësimit të fletëvotimit, duhet ta palojë në katër pjesa, duke u kujdesur që pjesa e vulosur e 

fletëvotimit të duket dhe e hedh në kutinë e votimit. 

Votimi, foto duke hyrë në rend, duke ju kontrolluar gishtërinjtë, duke u nënshkruar, duke ju spërkat gishti, 

duke e vulosur fletëvotimin, duke e marr fletëvotimin dhe duke e hedhur fletëvotimin 

E DREJTA PËR TË VOTUAR: 

Që të votojë, votuesi duhet të ketë së paku 18 vjet, të jetë i regjistruar në Regjistrin Civil dhe të dëshmojë identitetin e vet. 

Dokumentet e pranueshme të identifikimit (shih Shtojcën për mostrat e dokumenteve) janë vetëm këto:  

 Letërnjoftimi i vlefshëm; 

 Pasaporta e vlefshme; 

 Dokumenti i vlefshëm i udhëtimit; 

 Leja e vlefshme e vozitjes e Kosovës; 

 Kartela e vlefshme e PZhBV-së, ose kartela e vlefshme e refugjatit.  

Nëse nuk paraqitet asnjëri nga këto dokumente, votuesit i refuzohet dhënia e fletëvotimit.  
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ASNJË PERSON NUK MUND TË VOTOJË NËSE: 

 Nuk i ka së paku 18 vjet në ditën e zgjedhjeve.  

 Nuk figuron emri i tij/saj në Listën Përfundimtare të Votuesve (LPV) të atij vendvotimi. Për ndihmë të mëtejshme 

votuesi do të drejtohet për te Tavolina Ndihmëse e Qendrës së Votimit. 

 Nëse votuesi refuzon të nënshkruaj në LPV, votuesit i refuzohet dhënia e fletëvotimit.  

 Votuesi paraqitet në Vendvotim dhe në gishtat e votuesit është evidente prania e ngjyrës së padukshme, votuesit 

i refuzohet dhënia e fletëvotimit.  

 Votuesi refuzon t’i spërkatet gishti me ngjyrë të padukshme, votuesit i refuzohet dhënia e fletëvotimit. 

 

VOTIMI ME KUSHT 

Në disa raste, votuesi mund të mos figurojë në LPV në VV-in në të cilën ai/ajo është caktuar. Nëse ndodhë kështu, atëherë 
votuesi do të drejtohet te tavolina ndihmëse, ku informohet për qendrën dhe vendvotimin e saktë të tij. Nëse votuesi nuk 
gjendet në atë qendër votimi  dhe ka dokument të pranueshëm të identifikimit, por nuk mund të gjendet as në LVK, ai/ajo 
do të drejtohet te vendvotimi i dyfishtë që të votojë me kusht.  
 

KUSH MUND TË VOTOJ ME KUSHT 

Që të votojë me kusht, votuesi duhet të ketë së paku 18 vjet, të ketë kryer regjistrimin civil dhe të dëshmojë identitetin e 
vet. 

 

ARSYET PSE VOTUESI NUK MUND TË VOTOJ ME KUSHT 

 Votuesi paraqitet në vendvotim të dyfishtë dhe në gishtat e votuesit është evidente prania e ngjyrës së 
padukshme.  

 Votuesi refuzon të nënshkruajë në Listën e Votuesve me Kusht (LVK). 
 Votuesi refuzon të nënshkruajë deklaratën në zarfin e fletëvotimit me kusht (ZFK) me të cilën konfirmon se 

informatat e dhëna janë të vërteta dhe se ai/ajo nuk ka tentuar dhe nuk do të tentojë të votojë në asnjë mënyrë 
tjetër në këto zgjedhje.  

 Votuesi refuzon t’i spërkatet gishti me ngjyrë të padukshme.  
 

PERSONELI I CILI MUND TË JETË I PRANISHËM NË VENDVOTIM 

Personat në vijim janë të autorizuar të jenë të pranishëm në qendër të votimit / vendvotim në Ditën e Zgjedhjeve: 

 Votuesit 

 Anëtarët e Këshillit  të vendvotimit dhe personeli i qendrës së votimit; 

 Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe Personeli i Sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve;  

 Anëtarët e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve; 

 Vëzhguesit e akredituar të procesit zgjedhor, me përkthyes nëse ka nevojë; 

 Përfaqësuesit e mediave të akredituara me përkthyes nëse ka nevojë  

 Policia në detyrë zyrtare, kur thirret për të rivendosur rendin. 

VËZHGUESIT DHE MEDIAT 

Vëzhguesit e zgjedhjeve dhe përfaqësuesit e akredituar të mediave janë shumë të rëndësishëm për vlerësimin dhe 

raportimin e transparencës dhe të legjitimitetit të zgjedhjeve, andaj këta duhet të mirëpriten. Vëzhguesit duhet t’u 

përmbahen rregullave të caktuara në mënyrë që votuesi të mund të votojë në fshehtësi dhe ata nuk duhet ta pengojnë 

procesin e zgjedhjeve. Brenda një vendvotimi gjatë kohës së njëjtë nuk mund të jenë më shumë se dy vëzhgues nga një 

organizatë e njëjtë e akredituar. Nëse kryesuesi i KVV-së mendon se numri i vëzhguesve të zgjedhjeve ose i përfaqësuesve 

të akredituar të mediave po e pengon procesin e votimit brenda vendvotimit, ai/ajo duhet t’i udhëzojë ata që ta zvogëlojnë 

numrin e tyre, si dhe do të ndërmarrë hapa të tjerë për të ruajtur funksionimin e papenguar të procesit të votimit. 

Vëzhguesit dhe përfaqësuesit e mediave duhet t’i ekspozojnë distinktivët e tyre dhe të gjitha kartelat e akreditimit gjatë 

gjithë kohës, gjersa janë brenda QV-së/VV-së.  
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VËZHGUESIT E ZGJEDHJEVE MUND TË: 

 jenë të pranishëm dhe nga afër të vëzhgojnë në tërësi procesin e votimit dhe të numërimit (me përjashtim të shënimit 

të fletëvotimit nga votuesi), përderisa nuk e pengojnë procesin e zgjedhjeve ose përderisa nuk marrin nëpër dorë 

ose kufizojnë shfrytëzimin e ndonjë materiali të Vendvotimit; 

 pasi të ketë filluar procesi i numërimit, vëzhguesit mund të largohen nga vendvotimi, por nuk mund të kthehen dhe 

të hyjnë më aty pas fillimit të numërimit; 

 paraqesin te kryesuesi i KVV-së të gjitha preokupimet e tyre, por jo te anëtarët e tjerë të këshillit. Kryesuesi i KVV-së 

do t’u drejtohet anëtarëve të Këshillit drejtpërdrejt për çfarëdo çështje që ata mund të shtrojnë. 

 

PËRFAQËSUESIT E AKREDITUAR TË MEDIAVE MUND TË: 

 vëzhgojnë procesin e votimit (me përjashtim të shënimit të fletëvotimit nga votuesi), përderisa nuk e pengojnë 
procesin e zgjedhjeve ose përderisa nuk e kufizojnë shfrytëzimin e ndonjë materiali të vendvotimit; 

 filmojnë brenda qendrës së votimit/vendvotimit përderisa nuk incizojnë asnjë informatë personale të ndonjë votuesi 
ose përderisa nuk e shkelin fshehtësinë e votuesve (nuk lejohet filmimi i LPV-së/LVK dhe shënimi i fletëvotimit nga 
votuesi); 

 filmojnë lëvizjen e votuesit nëpër qendër të votimit/vendvotim, me lejen e votuesit.  
 zhvillojnë intervista me votuesit (pas votimit të tyre) jashtë rrezes prej 25 metrash që e rrethon qendrën e votimit 

dhe me lejen e votuesit. 
 

PANELI I ZGJEDHJEVE PËR ANKESA DHE PARASHTRESA 

Nëse votuesi ka ndonjë ankesë përkitazi me cilindo aspekt të procesit të votimit, përfshirë këtu përjashtimin nga LPV-ja, 
kryesuesi i KVV-së do ta informojë atë për të drejtën e tij/saj për të parashtruar ankesë në Panelin  e Zgjedhjeve për 
Ankesa dhe Parashtresa (PZAP) dhe do t’ia sigurojë atij/asaj formularin e ankesës të PZAP-it. Për këtë qëllim, në 
kompletin e pajisjeve të VV-së janë të përfshira edhe kopjet e formularit të ankesës të PZAP-it. Votuesi duhet të 
informohet se ai/ajo mund ta dorëzojë formularin personalisht, me faks, ose me postë në zyrën e PZAP-it në: 
ADRESA E PZAP: Rruga Migjeni, http://pzap.rks-gov.net/ 
Ankesat përkitazi me procesin e votimit dhe numërimit në vendvotime duhet të dorëzohen në PZAP brenda 24 

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË  E ANËTARËVE TË KVV-së orëve nga mbyllja e vendvotimeve dhe për ato do të 

vendosë PZAP-i brenda 72 orëve pasi që ankesa është pranuar ,në pajtim me nenin 119.1 të Ligjit për Zgjedhjet e 

Përgjithshme, nenin 28 të Ligjit për Zgjedhjet Lokale dhe Rregullat e Punës së PZAP-it. Dorëzimi i ankesës nuk do ta 

ndërpresë ose pezullojë procesin e numërimit. Cilido anëtar i KVV-së i cili ankohet për rezultatet e shënuara në VV, mund 

ta shënojë mendimin e vet mospajtues në Librin e Votimit dhe mund të parashtrojë ankesë në PZAP. 

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E ANËTARËVE TË KVV-së 

DETYRAT E KRYESUESIT TË KËSHILLIT TË VENDVOTIMIT 
 

 Kryesuesi i KVV-së është përgjegjës për të gjitha operacionet brenda Vendvotimit, duke përfshire votimin dhe 

numërimin. 

 

 I referohet doracakut të trajnimit mbi procedurat e votimit dhe numërimit për të gjitha aktivitet që do të zhvillohen 

në Vendvotim. 

 

 Ai/ajo siguron zbatimin e të gjitha rregullave të zgjedhjeve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) dhe monitoron 

çfarëdo parregullsie. Në rast të shkeljes së ndonjë rregulle të KQZ-së, kryesuesi i KVV-së e shënon atë shkelje në 

Librin e Votimit të VV-së dhe e njofton Komisionin Komunal të Zgjedhjeve (KKZ).  

 

 E cakton zëvendësin në rast të mungesës së tij/saj.  
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 U cakton detyrat të gjithë anëtarëve të KVV-së, nëse nuk është e caktuar ndryshe nga KQZ-ja.  

 

 Është përgjegjës për mbajtjen e qetësisë dhe të rregullit në Vendvotim (VV).  

 

 Merret me mediat, vëzhguesit e akredituar dhe personelin e sigurisë (përgjegjësi ekskluzive e tij/saj).  

 

 Për çështje procedurale, kryesuesi i KVV-së kontakton me Njësinë e trajnimit në Sekretariatin e Komisionit Qendror 

të Zgjedhjeve (SKQZ), ndërsa për çështje operative kryesuesi i KVV-së kontakton me KKZ-në. 

 

 Kryesuesi i Vendvotimit është i obliguar që 5 (pesë) minuta para kohës së raportimit për Raportimin për daljen e 

votuesve në zgjedhje K-VOTE  (11:00, 15:00 dhe 19:00) të plotësojë formularin me të dhëna mbi daljen në votime 

dhe t’ia dorëzojë Menaxherit të Qendrës së Votimit dhe ta nënshkruaj po ashtu edhe Menaxheri i QV-së është i 

obliguar ta nënshkruaj me rastin e pranimit të formularit, në prani të Kryesuesit të KVV-së. 

 

 Kryesuesi i Vendvotimit është i obliguar që në orën 19:00, me qëllim të raportimit mbi daljen në votime si dhe 

Rezultatet Preliminare K-VOTE , të raportojë tek Menaxheri i QV-së për vendvotimet të cilat akoma nuk janë mbyllur 

për shkak të fluksit të votuesve. Pas përfundimit të votimit, kryesuesi i KVV-së është i obliguar të dorëzojë të dhënat 

mbi daljen në votime për atë Vendvotim. 

 

 Kryesuesi i Vendvotimit është i obliguar pas përfundimit të procesit të numërimit të fletëvotimeve për Kuvendin e 

Kosovës, të dorëzojë kopjen e 5 (pestë) të FPR-së me ngjyrë të verdhë tek Menaxheri i QV-së, i cili do ta dorëzojë tek 

Stafi për FDh të RP K-VOTE .  

 

PARA HAPJES SË VOTIMIT 

E plotëson pjesën e I të formularit të përputhjes së të dhënave dhe rezultateve (FPR)  
U shpërndan anëtarëve të KVV-së materialin e zgjedhjeve (të ndjeshëm dhe jo të ndjeshëm). 
Etiketon me kod te vendvotimit (p.sh. 1901e/01R) zarfet, thasët dhe formularët që do të përdoren në vendvotim 
gjatë Ditës së Zgjedhjeve. 

Siguron përgatitjen dhe rregullimin adekuat të vendvotimit.  

Ekspozon kutinë e zbrazët të votimit para të gjithë personave të pranishëm në vendvotim.  

Mbyll kutinë e votimit me shirita mbyllës të sigurisë dhe i vendos ato në vendin ku shihen plotësisht nga të gjithë 
të pranishmit në vendvotim. 

Shënon numrat e shiritave mbyllës të sigurisë të kutisë së votimit në formularin e përputhjes së dhënave dhe 
rezultateve (FPR)  

 

GJATË ZHVILLIMIT TË VOTIMIT 

Shënon në librin e votimit kohën e hapjes dhe emrat e anëtarëve të KVV-së. 

Shënon në librin e votimit emrat dhe numrat e DI-ve të akreditimit të vëzhguesve të pranishëm.  

Mbikëqyrë zhvillimin e procedurave të votimit dhe numërimit në vendvotim në përputhje me Ligjin//Rregullat e 
zgjedhjeve dhe doracakun e trajnimit mbi procedurat e votimit dhe numërimit në vendvotim. 

Siguron që të gjithë formularët e nevojshëm të jenë në vendvotim dhe të plotësohen në mënyrë të saktë. 

Kryesuesi i KVV-së është i obliguar që para kohës së raportimi t’i përgatisë të dhënat për Raportimin e daljes së 
votuesve në zgjedhje K-VOTE  (shih më lart tek detyrat e Kryesuesit të KVV-së) dhe t’ia dorëzojë menaxherit të QV-
së. 
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GJATË MBYLLJES SË VOTIMIT 

Mbyll derën e Vendvotimit pasi të jetë informuar nga menaxheri i Qendrës së Votimit se edhe votuesi i fundit në 
Qendrën e Votimit ka votuar. 

Cakton një anëtar të KVV-së që të qëndrojë te dera dhe t’i monitorojë të gjithë personat që hyjnë në Vendvotim dhe 
që largohen nga Vendvotimi. 

Menjëherë mbyll vrimën  e kutisë se  votimit në VV ( dhe asaj me kusht nëse VV është i dyfishtë). 

Shënon në fletët e punës të FPR-ve numrat e shiritave mbyllës të sigurisë që përdoren për mbylljen e vrimave të 
kutive të votimit. 

Shënon në Librin e Votimit kohën e mbylljes së Vendvotimit dhe emrat e vëzhguesve të akredituar të pranishëm. 

Mbikëqyrë mbylljen e vendvotimit dhe procesin e përputhjes së materialit. 

Numëron nënshkrimet në LPV; numëron fletëvotimet e papërdorura; numëron fletëvotimet e dëmtuara.  

E plotëson pjesën II të FPR-së.  

Është përgjegjës për plotësimin e FPR-ve ose për delegimin e kësaj detyre te ndonjë anëtar tjetër i KVV-së. 

Kryesuesi i KVV-së është i obliguar që pas përfundimit të numërimit të dorëzojë tek menaxheri i QV-së kopjet e verdha 
të FPR-ve për qëllim të futjes se të dhënave për RP K-VOTE  (shih më lartë tek detyrat e Kryesuesit të KVV-së). 
 

GJATË NUMËRIMIT TË FLETËVOTIMEVE 

Mbikëqyrë procesin e numërimit nga anëtarët e KVV-së dhe siguron aplikimin e procedurave të numërimit në 
përputhje me Ligjin//Rregullat e zgjedhjeve dhe doracakun e trajnimit mbi procedurat e votimit dhe numërimit. 

E plotëson pjesën III dhe IV të formularit të FPR-së . 

E plotëson formularin e rezultateve të kandidatëve për Zgjedhjet e Kuvendit të Kosovës 

Bart shënimet nga fleta e punës së FPR-së në fletën origjinale të FPR-së për zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës. 

 

GJATË PAKETIMIT TË MATERIALIT NË VENDVOTIM 

Cakton dy anëtarë të KVV-së për paketimin e materialit në VV në përputhje me procedurat e doracakut të trajnimit 
– diagrami i paketimit. 

Mbikëqyrë procesin e paketimit nga anëtarët e KVV-së. 

Siguron që materiali është paketuar në tri njësi siç parashihet në diagramin e paketimit dhe që të gjithë zarfet dhe 
thasët e paketimit janë të etiketuar me kodin e vendvotimit (p.sh. 1901e/01R).  

Përgjegjës për transportimin e materialit nga VV në qendrën e dorëzim-pranimit të KKZ-së. 
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DETYRAT E KONTROLLUESIT TË RRESHTIT 
 

 Qëndron në hyrje të vendvotimit. 

 Siguron qarkullim të kontrolluar të votuesve brenda Vendvotimit. 

 Përcakton nëse votuesi është duke pritur në rresht të Vendvotimit të saktë ne kuadër të qendrës, duke u bazuar 

ne mbiemrin e tij ose saj. Nëse jo, e drejton votuesin në Vendvotimin e saktë. 

 I udhëzon votuesit që të përgatisin dokumentet e identifikimit (DI-të) para se të hyjnë në vendvotim. 

Dokumentet e pranueshme të identifikimit janë: 

 letërnjoftimi i vlefshëm; 

 pasaporta valide; 

 dokumenti i vlefshëm i udhëtimit; 

 leja e vozitjes e vlefshme e Kosovës; 

 kartela e vlefshme e PZHBV-ve; ose  

 kartela e vlefshme e refugjatit.  

 Kontrollon duart/gishtat e secilit votues me llambën 

ultravjollcë (UV) për të parë nëse ka prani të ngjyrës së 

padukshme. 

 I drejton votuesit për te zyrtari i identifikimit.  

 I drejton votuesit për te Tavolina Ndihmëse, nëse ata janë 

në VV të gabuar. 

 U kushton vëmendje të veçantë votuesve që kanë nevojë 

për ndihmë, siç janë: gratë shtatzëna, votuesit e moshuar 

dhe policët e Kosovës në uniformë dhe në detyrë zyrtare, 

si dhe anëtarët e KVV-së, duke i lejuar ata që të dalin në 

fillim të rreshtit. 

 I drejton për në DALJE nga QV-ja - votuesit që tashmë kanë 

votuar. 

 

 

 

  

Votuesi me DI të pranueshëm dhe pa 

shenja të ngjyrës së padukshme në 

gishta 

Votuesi në Vendvotim të gabuar 

Votuesi pa DI të pranueshëm  
Nuk mund të votojë. 

Të kthehet me DI të pranueshëm. 

Drejtohet tek Tavolina Ndihmëse 

vendvotim të gabuar 

Shkon te zyrtari i identifikimit 

Votuesi me shenja të ngjyrës së 

padukshme në gishta 

Votuesi refuzon t’i kontrollohen 

duart/gishtat 

 

Kanë përparësi në Vendvotim 

E kalon radhën për të votuar 

Nuk i lejohet hyrja në VV 

Votuesit e moshuar, votuesit me 

aftësi të kufizuara, shtatzënat, 

policët e PK-së në uniformë dhe 

në detyrë zyrtare, anëtarët e KVV-së 

Nuk i lejohet hyrja në VV 
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DETYRAT E ZYRTARIT TË IDENTIFIKIMIT 

NË VENDVOTIMIN E RREGULLT: 

 Verifikon identitetin e votuesit dhe përcakton nëse votuesi ka zotësi juridike për të votuar, duke kërkuar nga votuesi 

që të paraqesë dokumentin e tij/saj të identifikimit. Dokumentet e pranueshme të identifikimit janë vetëm këto si në 

vijim: letërnjoftimi i vlefshëm; pasaporta valide; dokumenti i vlefshëm i udhëtimit; leja e vozitjes e vlefshme e 

Kosovës; kartela e vlefshme e PZHBV-ve; ose kartela e vlefshme e refugjatit. 

 E gjen emrin e votuesit në Listën Përfundimtare të Votuesve (LPV) 

 Kërkon nga votuesit që të nënshkruajnë pranë emrit të tyre në LPV. 

 Nëse votuesi nuk din shkrim dhe lexim ose me aftësi të kufizuara, në atë mënyrë që nuk është në gjendje të shënojë 

ose hedhë fletëvotimin, mund të ndihmohet nga një person tjetër i zgjedhur nga votuesi, nëse ai kërkon një ndihmë 

të tillë. Personi i tillë ndihmon vetëm një votues dhe nuk është anëtar i KVV-së ose vëzhgues i akredituar. Personi i 

miratuar për të ndihmuar votuesin shkruan dhe nënshkruan emrin e tij/saj në listën përfundimtare të votuesve afër 

emrit ose një hapësirë tjetër të ofruar nga votuesi i cili është ndihmuar. 

 I drejton votuesit te dhënësi i fletëvotimeve.  

 

 
 

 

NË VENDVOTIM TË DYFISHTË (votimi me kusht) 

 Verifikon identitetin e votuesit duke kërkuar nga ai/ajo që të paraqesë dokumentin e identifikimit. 

 Shënon të dhënat e votuesit në Listën e Votuesve me Kusht (LVK) me SHKRONJA TË MËDHA TË SHTYPIT, duke 

përdorur dokumentin e pranueshëm të identifikimit të votuesit.  

 Kërkon nga votuesi që të nënshkruajë pranë emrit të tij/ saj në LVK. 

 Nëse votuesi është analfabet ose me aftësi të kufizuara në atë mënyrë që nuk është në gjendje të shënojë ose hedhë 

fletëvotimin mund të ndihmohet nga një person tjetër i zgjedhur nga votuesi nëse ai kërkon një ndihmë të tillë. 

Personi i tillë ndihmon vetëm një votues dhe të mos jetë anëtar i KVV-së ose vëzhgues i akredituar. Personi i miratuar 

për të ndihmuar votuesin shkruan dhe nënshkruan emrin e tij/saj në LVK dhe zarfin për fletëvotim me kusht (ZFK) 

afër emrit ose një hapësirë tjetër të ofruar nga votuesi i cili është ndihmuar.  

 Plotëson zarfin e fletëvotimit me kusht (ZFK) me SHKRONJA TË MËDHA TË SHTYPIT dhe kërkon nga votuesi që ta 

nënshkruajë atë në vendin përkatës.  

 Ia dorëzon dokumentin e identifikimit të votuesit dhe ZFK-në e kompletuar, dhënësit të fletëvotimeve (DhF). 

 E drejton votuesin te dhënësi i fletëvotimeve. 
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DETYRAT E DHËNËSIT TË FLETËVOTIMEVE 

Dhënësi i fletëvotimeve (DhF) është përgjegjës për mbajtjen e fletëvotimeve në gjendje të rregullt në VV. Pasi të pranohet 

fletëvotimi nga DhF-ja, atëherë është përgjegjësi e tij/saj që të kontrollojë, numërojë dhe të informojë kryesuesin e KVV-

së nëse ka ndonjë fletëvotim të dëmtuar ose me gabime shtypi. 

 

NË VENDVOTIMIN E RREGULLT 

 SPËRKATË gishtin e djathtë tregues të votuesit me 
ngjyrë të padukshme.  

 Shkëput vetëm një fletëvotim njëherësh nga amat e 
fletëvotimit (të gjitha amat e përdorura të fletëvotimeve 
duhet të ruhen me kujdes gjatë votimit). 

 PALOSË dhe VULOSË pjesën e prapme të fletëvotimit dhe 
ia jep fletëvotimin votuesit. 

 E udhëzon me kujdes votuesin se si ta shënojë 
fletëvotimin dhe si ti shfrytëzojë broshurat e 
kandidatëve për zgjedhjet e Kuvendit të Kosovës. 

 Për zgjedhjet për Kuvend të Kosovës votuesi mund të 
votoj vetëm një Subjekt Politik i cili ndodhet ne pjesën e 
majtë te Fletëvotimit  duke shënjuar shenjën e cila shpreh vullnetin dhe qëllimin e qarte te votuesit. ( shih mostrat e 
plotësimit të Fletëvotimit)  

 Votuesi, pasi te ketë shënjuar subjektin e preferuar mund te votoj deri në pesë (5) kandidat brenda atij subjekti 
politik duke iu referuar broshurave të kandidatëve për zgjedhjet e Kuvendit të Kosovës. ( shih mostrat e plotësimit 
te Fletëvotimit)  

 E drejton votuesin te një kabinë e lirë e votimit që ta shënojë fletëvotimin në fshehtësi. 
 Nëse votuesi e dëmton fletëvotimin, DhF-ja do ta shkruaj “i dëmtuar” në pjesën e prapme të fletëvotimit, e vendos 

atë në zarfin 1 “fletëvotimet e dëmtuara” dhe ia jep votuesit një fletëvotim tjetër të vulosur. 
 

NË VENDVOTIM TË DYFISHTË (VOTIMI ME KUSHT) 

 Në vendvotimet e dyfishta, DhF-ja  i jep   fletëvotimin e vulosur,  
 E udhëzon me kujdes votuesin se si t’i shënojë fletëvotimin  dhe si t’i shfrytëzojë broshurat e kandidatëve për 

zgjedhjet e Kuvendit te Kosovës. 
 SPËRKATË gishtin e djathtë tregues të votuesit me ngjyrë të padukshme. 
 Shkëput vetëm një fletëvotim njëherësh nga amat e fletëvotimit (të gjitha amat e përdorura të fletëvotimeve duhet 

të ruhen me kujdes gjatë votimit). 
 PALOSË dhe VULOSË pjesën e prapme të fletëvotimit dhe ia jep fletëvotimin votuesit. 

Votuesi me DI të pranueshme që gjendet në LPV 

Votuesi pa DI të pranueshme që gjendet në LPV 

Votuesi me DI të pranueshme që nuk 

gjendet në LPV 
Votuesi drejtohet te Tavolina Ndihmëse 

Nuk mund të votojë. Të kthehet me DI të 

pranueshme 

Votuesi nënshkruan në LPV dhe drejtohet te DhF-ja 

Votuesi refuzon të nënshkruajë në LPV 

Votuesi pa DI të pranueshme  

 
Nuk lejohet të votojë. 

Këshillohet të largohet nga VV-ja 

Nuk mund të votojë. Të kthehet me DI të 

pranueshme 

Votuesi refuzon të nënshkruajë në LVK 

Nuk mund të votojë. 

Këshillohet te largohet nga VV-ja 

VOTIMI ME  KUSHT 

VOTIMI I RREGULLT 



22 

 E udhëzon me kujdes votuesin se si ta shënojë fletëvotimin dhe si ti shfrytëzojë broshurat e kandidatëve për zgjedhjet 
e Kuvendit të Kosovës. 

 Për zgjedhjet për Kuvend të Kosovës votuesi mund të votoj vetëm një Subjekt Politik i cili ndodhet ne pjesën e 
majtë te Fletëvotimit  duke shënjuar shenjën e cila shpreh vullnetin dhe qëllimin e qarte te votuesit. 

 Votuesi, pasi te ketë shënjuar subjektin e preferuar mund te votoj deri në pesë (5) kandidat brenda atij subjekti 
politik duke iu referuar broshurave të kandidatëve për zgjedhjet e Kuvendit të Kosovës. ( shih mostrat e plotësimit 
te Fletëvotimit)  

 Ia dorëzon mbikëqyrësit të kutisë së votimit dokumentin e identifikimit të votuesit, zarfin e fshehtësisë dhe ZFK-në 
e kompletuar. 

 Mbikëqyrësi i kutisë se votimit ju sqaron si t’i vendosin fletëvotimet në zarfin e fshehtësisë dhe në zarfin e fletëvotimit 
me kusht pasi të përfundojë këto procedura mbikëqyrësi i kutisë ju jep dokumentin e identifikimit dhe kërkon nga 
votuesi që zarfin me fletëvotime të hedh në kutinë e votimit me kusht. 

 

 

Votuesit i spërkatet gishti i 

djathtë tregues. 

Votuesi refuzon t’i spërkatet 

gishti. 

I refuzohet dhënia e fletëvotimi. 

Nuk lejohet të votojë. 

Vuloset dhe i jepet votuesit  fletëvotimi  

Me kujdes udhëzohet se si ta shënojë fletëvotimin me 

ndihmën e broshurave të kandidatëve për Kuvend Kosovës 

 

Votuesit i spërkatet gishti i 

djathtë tregues. 

Votuesi pa DI të pranueshme.  

Nuk lejohet të votojë.  

Këshillohet të largohet nga VV-ja 

Vuloset dhe i jepet fletëvotimi dhe zarfi i fshehtësisë.  

Votuesi udhëzohet me kujdes se si ta shënojë 

fletëvotimin me ndihmën e broshurave të kandidatëve 

Votuesi udhëzohet me kujdes se si ta  përdorë zarfin e 

fshehtësisë 

VOTIMI ME FLETËVOTIM ME KUSHT 

         VOTIMI ME FLETËVOTIM TË RREGULLT 
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DETYRAT E MBIKËQYRËSIT TË KUTISË SË VOTIMIT  

NË VENDVOTIMIN E RREGULLT 

 Siguron që votuesit të votojnë një nga një me radhë dhe që vetëm një votues të jetë prapa kabinës së votimit në të 
njëjtën kohë. 

 Kontrollon vulën zyrtare të fletëvotimit para se të futet në kutinë e votimit. 
 Siguron që secili votues t’i hedhë fletëvotimet e tij/saj në kutinë përkatëse të votimit.  
 I drejton votuesit për në DALJE nga vendvotimi pasi të kenë votuar. 
 Rregullisht i kontrollon kabinat e votimit për të siguruar që stilolapsi të jetë në dispozicion aty dhe që broshurat e 

kandidatëve për zgjedhjet e Kuvendit te Kosovës  të jenë në gjendje të rregullt.  
 Çfarëdo shkrimi i papërshtatshëm në kabinat e votimit do të mbulohet, ndërsa broshurat e manipuluara të 

kandidatëve do të zëvendësohen. 
 

 
 

 
 

NË VENDVOTIM TË DYFISHTË (VOTIMI ME KUSHT) 

 Merr nga dhënësi i fletëvotimeve dokumentin e identifikimit të votuesit, zarfin e fshehtësisë  dhe ZFK-në. 

 Kontrollon dokumentin e identifikimit të votuesit. 

 Siguron që votuesi me kusht të mos i hedhë thjesht fletëvotimet në kutitë e votimit të fletëvotimeve me kusht pa i 

vendosur fletëvotimet në zarfin e fshehtësisë dhe pastaj në zarfin  e votimit me kusht.  
 Pas  shënimit  të  fletëvotimit,  votuesi  në  prani  të  mbikëqyrësit  të  kutisë  së  votimit,  e  vendos fletëvotimin 

në një zarf të fshehtësisë dhe e mbyll zarfin. Pastaj votuesi, zarfin e fshehtësisë e vendosë brenda  zarfit  të  

plotësuar  të  fletëvotimit  me  kusht,  e  mbyll  dhe  e  vendos ë atë  në  kutinë  e  votimit  të caktuar për zarfet e 

fletëvotimeve me kusht.  Pastaj mbikëqyrësi i kutisë së votimit ia kthen votuesit dokumentin e tij/saj të 

identifikimit. 

 E drejton votuesin nga dalja e vendvotimit. 

 

Nëse votuesi, fletëvotimin ose zarfin e tij/saj të fshehtësisë e vendosë drejtpërdrejt në kutinë e votimit pa ZFK, MKV-ja 

do ta informojë kryesuesin e KVV-së, i cili do ta shënojë rastin në Librin e Votimit. Pastaj, MKV-ja do të kërkojë nga votuesi 

që ZFK-në e zbrazët ta vendosë në kutinë e votimit të fletëvotimeve me kusht, pastaj ia kthen votuesit dokumentin e 

votimit dhe e drejton atë për në dalje të vendvotimit. 

 



24 

 
 

 

 

 

Nëse fletëvotimi dëmtohet. 

Votuesi këshillohet të shkojë te 

DhF-ve për ta zëvendësuar atë me 

një fletëvotim tjetër. 

 

Votuesi e vendosë fletëvotimin 

drejtpërdrejt në kutinë e 

votimit. 

Informohet kryesuesi (shënohet në 

Librin e Votimit) dhe kërkohet nga 

votuesi që ta vendosë ZFK-në e 

zbrazët në kutinë e fletëvotimeve 

me kusht. 

VOTIMI ME FLETËVOTIM NË VV ME KUSHT 

VOTIMI ME FLETËVOTIM NË VV TË RREGULLT 
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PËRFUNDIMI I VOTIMIT 
 

MBYLLJA E QENDRËS SË VOTIMIT 

Në orën 19:00, menaxheri i QV-së do të përkujdeset që asnjë votues tjetër të mos hyjë në rreshtat e QV-së. Të gjitha VV-

të në kuadër të QV-së do të mbeten të hapura derisa të kenë votuar votuesit në të gjithë rreshtat tjerë brenda ose në 

kuadër të qendrës së njëjtë të votimit, në mënyrë që çdo person që vjen në qendër të votimit para orës 19.00 të lejohet të 

votojë. Kjo i jep mundësinë për të votuar votuesit i cili ndodhet në atë qendër por në rresht të gabuar të vendvotimit. 

MBYLLJA E VENDVOTIMIT DHE PËRGATITJET PËR FILLIMIN E NUMËRIMIT 

Kryesuesi i KVV-së ose i anëtari i KVV-së i caktuar nga ai/ajo, e mbyllë derën e vendvotimit pasi të jetë informuar nga 

menaxheri i qendrës së votimit ose i caktuari i tij/saj se edhe votuesi i fundit është larguar nga qendra e votimit. 

Kryesuesi i KVV-së do t’i caktojë anëtarët e KVV-së për të kryer detyrat e mëposhtme: 

 Menjëherë të mbyllet vrima kutisë së votimit.  
 Shënon në librin e votimit kohën e mbylljes së vendvotimit dhe emrat e personave të pranishëm në vendvotim 

dhe i informon se nëse largohen nga VV-ja para se të përfundojë numërimi, ata nuk do të lejohen të kthehen. 
 Kryesuesi i KVV-së do t’u lejojë komisionit komunal të zgjedhjeve, Sekretariatit të KQZ-së dhe anëtarëve të KQZ-

së qasje të pakufizuar në VV gjatë procesit të numërimit për të ndihmuar në çfarëdo çështje që mund të paraqitet.  
 Shënon në fletën e punës së FPR-së për Kuvendin e Kosovës, numrat e shiritave mbyllës të sigurisë që janë 

përdorur për mbylljen e vrimës së kutisë së votimit. 
 Monitoron të gjithë personat qe hyjnë dhe largohen nga VV-ja. 
 

Në prani të Kryesuesit të KVV-së anëtarët e KVV-së do t’i kryejnë këto detyra:  
 Numërohen nënshkrimet e votuesve në LPV dhe në LVK, në rast të vendvotimit të dyfishtë dhe shënohen sasitë 

në fletën e punës së FPR-së. Numërohen për të dytën herë nga anëtari i dytë i KVV-së – në këtë fazë nuk 
lejohet asnjë mospërputhje!   

 
 Numërohen fletëvotimet e papërdorura dhe shënohet sasia në fletën e punës së FPR-së. Numërohen për të 

dytën herë nga anëtari i dytë i këshillit të vendvotimit – në këtë fazë nuk lejohet asnjë mospërputhje!   
 

 Fletëvotimet e papërdorura paketohen së bashku me amat e fletëvotimeve në thesin 2 (të mos mbyllet ende). 

 

 Numërohen fletëvotimet e dëmtuara dhe shënohet sasia në fletën e punës të FPR-së. Numërohen për të dytën 
herë nga anëtari i dytë i KVV-së – në këtë fazë nuk lejohet asnjë mospërputhje!  

 

 Palosen dy herë fletëvotimet e dëmtuara dhe mbi to vendoset një shënim që tregon numrin e përgjithshëm të 
fletëvotimeve. Fletëvotimet e dëmtuara paketohen në zarfin 1 dhe në të shënohet sasia e fletëvotimeve.   

 
Të gjitha këto numërime duhet të vërtetohen me një numërim të dytë nga një anëtar tjetër i KVV-së, për të siguruar saktësinë 
e rezultatit. Nuk lejohet ASNJË mospërputhje gjatë numërimeve të lartpërmendura! 
Të gjitha rezultatet do të shënohen në fletën e punës në pjesën II të FPR-së. 
 
Kryesuesi i KVV plotëson pjesën e dytë të fletës së punës së FPR-së. 
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NUMËRIMI I FLETËVOTIMEVE 
 

PËRGATITJET PËR NUMËRIM 
 

Detyrat që duhet të kryhen nga anëtarët e Këshillit të  Vendvotimit para se të fillojë numërimi:  

 

 Vendosni tavolinat në atë mënyrë që vëzhguesit e akredituar të mund të shohin qartë tërë procesin e numërimit. 
 

 Përgatitni hapësirën e punës për numërim (hiqni nga tavolinat të gjithë stilolapsat, lapsat dhe materialet e tjera). 
 

 Kryesuesi i Këshillit të vendvotimit (kryesuesi i KVV-së) u cakton anëtarëve të KVV-së detyra përkitazi me 
numërimin. 

 
 

HAPJA E KUTIVE TË VOTIMIT 
 
Kutitë e votimit duhet të hapen një nga një dhe të procedohen/numërohen si më poshtë:  
 

1. Kutia e votimit me kusht (vetëm në vendvotim të dyfishtë)   
 
2. Kutia për zgjedhjet për Kuvend të Kosovës 

 

Në vendvotimet e  rregullta, numërohen drejtpërdrejtë fletëvotimet për Kuvend të Kosovës (ngase aty nuk ka kuti të 

votimit me kusht) 
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NUMËRIMI I ZARFEVE TË VOTIMIT ME KUSHT – 
VETËM NË VENDVOTIMET E DYFISHTA 

Para hapjes së kutisë së votimit me fletëvotime me kusht, një anëtar i Këshillit të vendvotimit do të lexojë me zë të lartë 
të gjithë numrat e shiritave mbyllës të kutisë së votimit, ndërsa kryesuesi i KVV-së do t’i konfirmojë numrat me të dhënat 
e shënuara më herët në FPR-në për zgjedhjet për Kuvend Kosovës (rubrika 2d dhe rubrika 4d). 
 
 
 
 
 
 
Kryesuesi i KVV-së do t’i presë shiritat në pjesët anësore të kutisë së fletëvotimeve me kusht dhe materialin që ndodhet 
në kuti e zbrazët mbi tavolinë ashtu që të mund të shihet plotësisht nga të gjithë anëtarët e KVV-së dhe vëzhguesit e 
akredituar. Vrima e kapakut të kutisë duhet të mbetet e mbyllur.  
 
Numërohen vetëm zarfet e fletëvotimeve me kusht (ZFK-të); zarfet nuk do të hapen në VV. ZFK-të do të numërohen dy 
herë nga anëtarë të ndryshëm të KVV-së për të siguruar që numri i gjithmbarshëm i ZFK-ve përputhet me numrin e 
nënshkrimeve në Listën Votuese me Kusht (LVK). Nëse numri i gjithmbarshëm i ZFK-ve nuk përputhet me numrin e 
nënshkrimeve në LVK, anëtarët e KVV-së do t’i rinumërojnë deri sa numri i njëjtë i gjithmbarshëm të arrihet dy herë 
radhazi.  
 
Nëse në kutinë e votimit me kusht gjendet ZFK-ja e zbrazët, ajo do të numërohet sikurse ZFK-të e mbyllura si duhet.  
 
Të gjitha ZFK-të (të mbyllura, të pambyllura ose të zbrazëta) numërohen dhe numri i përgjithshëm i tyre shënohet në 
rubrikën 8d të fletës së punës të FPR-së për zgjedhjet për Kuvend të Kosovës. 
Numri i përgjithshëm i ZFK-ve në rubrikën (8d) duhet të përputhet me numrin e nënshkrimeve në LVK në rubrikën (5d). 
Nëse nuk ndodhë kështu, atëherë ndryshimi duhet të shënohet në rubrikën 9d të fletës së punës të FPR-së për zgjedhjet 
për Kuvend të Kosovës.  
 
 
 
 
 
 
 
Të gjitha ZFK-të e numëruara vendosen në thesin për zarfet e fletëvotimeve me kusht. Mos e mbyllni thesin ende, por 
vendoseni mënjanë brenda vendvotimit nën mbikëqyrje të përhershme, ashtu që të mos mund të ndërhyhet në të.  
 
Nëse në kutinë e votimit me kusht gjenden fletëvotime jashtë ZFK-së, zarfe të fshehtësisë dhe/ose ZFK të 
zbrazëta, ato shënohen në librin e votimit (artikulli dhe sasia), ndërsa ato vendosen në thesin e zarfeve të 
fletëvotimeve me kusht. 

PLOTESIMI I FPR-SË PËR KUVEND TË KOSOVËS - PJESE II PËR VENDVOTIMET E DYFISHTA 
 

 rubrika 4d – numri i shiritit që përdoret për mbylljen e vrimës së kutisë së votimit të fletëvotimit me kusht. 
 rubrika 5d – numri i nënshkrimeve në listën e votuesve me kusht. 

PLOTESIMI I FPR-SË PËR KUVEND TE KOSOVES - PJESE III PËR VENDVOTIMET E DYFISHTA 
 

 rubrika 8d – numri i ZFK-ve në kutinë e fletëvotimeve me kusht. 
 rubrika 9d – sa është dallimi ndërmjet rubrikës 5d dhe 8d. 
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NUMËRIMI I FLETËVOTIMEVE PËR KUVEND TË KOSOVËS  

Para se të hapet kutia e votimit për zgjedhjet për Kuvend të Kosovës, një anëtarë i KVV-së i lexon me zë të lartë të gjithë 
numrat e shiritave mbyllës të kutisë së votimit, ndërsa Kryesuesi i KVV-së do t’i krahasojë këta numra me të dhënat që 
janë shënuar më herët në fletën e punës të FPR-së për Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës (rubrikat 2 dhe 4).  
 
Kryesuesi i KVV-së do ti presë shiritat në pjesët anësore të kutisë së votimit për Zgjedhjet për Kuvend Kosovës dhe 
materialin e zbrazë mbi tavolinën e numërimit nën vështrimin e qartë të të gjithë anëtarëve të KVV-së dhe të vëzhguesve 
të akredituar. Vrima e kapakut të kutisë duhet të mbetet e mbyllur. 

HAPI 1 

 Fletëvotimet shpalosen duke i vënë përmbys dhe ndahen në fletëvotime të vulosura dhe të pavulosura.  
 Formohen 2 ekipe me nga 2 anëtarë të numërimit. Anëtari i parë e fillon numërimin duke bërë grumbuj me nga 25 

fletëvotime, të cilat i përcillen anëtarit të dytë të numërimit. Nëse numërimi i anëtarit të dytë rezulton me numër të 
njëjtë sikurse i pari, atëherë vazhdohet me grumbullin tjetër të radhës. Nëse numërimi i anëtarit të dytë rezulton me 
një numër të ndryshëm nga ai i numëruesit të parë, atëherë grumbulli rinumërohet sërish deri sa shuma e 
përgjithshme të arrihet e njëjtë dy herë radhazi. 

 Të gjitha fletëvotimet numërohen dy herë (gjatë këtij procesi, fletëvotimet e vulosura dhe të pavulosura mbahen 
ndaras).  

 Pasi të numërohen të gjithë grumbujt me fletëvotimet e vulosura dhe të pavulosura, shuma e përgjithshme shënohet 

në rubrikën 8 të fletës së punës së FPR-së për Kuvend të Kosovës. 

 

 
 

 Të gjitha fletëvotimet e pavulosura konsiderohen të pavlefshme dhe veçohen mënjanë, por ende në tavolinën e 

numërimit nën vështrimin e plotë të të gjithë të pranishmëve në vendvotim. Mbi të vendoset pusulla me ngjyrë të 

verdhë në të cilën shënohet numri i fletëvotimeve të pavulosura. 

 Kryesuesi i KVV e krahason numrin e përgjithshëm të nënshkrimeve në Listën Përfundimtare të Votuesve (rubrika 
5) me numrin e përgjithshëm të fletëvotimeve (në rubrikën 8) që janë gjetur në kutinë e votimit. Nëse numri i 
përgjithshëm i fletëvotimeve të numëruara është i barabartë me numrin e përgjithshëm të nënshkrimeve në LPV, 
atëherë në rubrikën 9 të fletës së punës të FPR-së  për Kuvend të Kosovës shënohet  

 00.  
 

 

 

 Nëse ka mospërputhje, pranohet toleranca e mospërputhjes si në vijim:  
 Deri në 100 nënshkrime në LPV  1 (-/+) 
 Deri në 200 nënshkrime në LPV   2 (-/+) 
 Më shumë se 200 nënshkrime në LPV 3 (-/+)  

 

 

 

PLOTËSIMI I FPR-SË PËR KUVEND TË KOSOVËS - PJESE III 

 rubrika 8 – numri i fletëvotimeve brenda në kutinë e votimit. 
 rubrika 9 – sa është dallimi ndërmjet rubrikës 5 dhe 8.   

PLOTESIMI I FPR-SË PËR KUVEND TË KOSOVËS - PJESE III 
 rubrika 8 – numri i fletëvotimeve brenda në kutinë e votimit.  
 rubrika 9 – sa është dallimi ndërmjet rubrikës 5 dhe 8.  

ME RËNDËSI 
Nëse mospërputhjet janë brenda këtyre niveleve, dallimi shënohet në rubrikën 9, dhe klasifikimi i fletëvotimeve për 
kandidatë mund të filloj. 
Nëse dallimet janë më të mëdha se niveli i lejuar i tolerancës, atëherë numërimi i fletëvotimeve të rregullta duhet të 
përsëritet. Nëse mospërputhjet nuk zgjidhen as pas rinumërimit të fletëvotimeve, në librin e votimit shënohet një 
VËREJTJE, ku shpjegohet ajo situatë. Dallimi do të vërehet gjatë verifikimit të përputhshmërisë në FPR për Kuvend të 
Kosovës (rubrika 9). 
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HAPI 2 

Në mbikëqyrje të plotë të Kryesuesit të KVV-së, fletëvotimet kthehen mbarë dhe klasifikohen në: 
fletëvotime të vlefshme, fletëvotime të pa plotësuara dhe fletëvotime të pavlefshme.  
 
 
 
 
 
 

 

Si të përcaktohet vlefshmëria e fletëvotimeve? 

Nëse qëllimi i votuesit është i qartë, fletëvotimi duhet të konsiderohet i vlefshëm. (Shih mostrat ) 

Fletëvotime të pavlefshme janë:  (Shih mostrat ) 

 Fletëvotimi pa shenjë për subjektin politik, por me shenjë vetëm për kandidatët. 
 Fletëvotimi ku është votuar për më shumë se një subjekt politik. 
 Fletëvotimi ku preferenca e votuesit për subjektin politik është e paqartë. 
 Fletëvotimi që nuk është i vulosur me vulën zyrtare të fletëvotimit. 
 
Fletëvotim i pa plotësuar do të konsiderohet fletëvotimi i zbrazët/ i paplotësuar për asnjë subjekt politik i gjetur brenda 
kutisë votuese (rubrika 11 në FPR). 

Vendimi i kryesuesit të KVV-së është përfundimtar në vendvotim. Nëse ndonjë anëtar i KVV-së ose vëzhgues i akredituar 

nuk pajtohet me vlerësimin e kryesuesit të KVV-së për një fletëvotim të caktuar, ai/ajo mund të paraqesë ankesë pranë 

Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa. 

HAPI 3 

 Fletëvotimet e vlefshme do të klasifikohen në grumbuj të ndarë për secilin subjekt politik.  
 Grumbulli i secilit subjekt politik numërohet dy herë nga dy anëtarë të ndryshëm të KVV-së në të njëjtën radhë sipas 

së cilës subjektet politike janë të paraqitura në fletëvotim. 
 Nëse numërimi i anëtarit të dytë rezulton me numër të njëjtë sikurse i pari, atëherë vazhdohet me grumbullin tjetër 

të radhës. Nëse numërimi i anëtarit të dytë rezulton me një numër të ndryshëm nga ai i numëruesit të parë, atëherë 
grumbulli rinumërohet sërish deri sa shuma e përgjithshme të arrihet e njëjtë dy herë radhazi. 

 

 

Kryesuesi 

Lexuesi 

Klasifikuesi 

 
Fletëvotimet e 

kthyera mbarë 

 

 SP 

9 

SP 

3 

SP 

4 

SP 

5 

SP 

6 

SP 

7 

SP 

8 

SP 

26 

SP 

2 

SP 

1 

SP 

18 

SP 

12 

SP 

13 

SP 

14 

SP 

15 

SP 

16 

SP 

17 

SP 

11 

SP 

10 

SP 

25 

SP 

19 

SP 

20 

SP 

21 

SP 

22 

SP 

23 

SP 

24 

Fletëvotimet e 

plotësuara 

Fletëvotimet e pavlefshme,  

(përfshirë ato të pavulosurat)  

Lexuesi 

Klasifikuesi 

Pa plotësuara Të vlefshme  Të pavlefshme 
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 Pasi të numërohen të gjitha fletëvotimet për secilin subjekt politik ndaras, numri total i votave të fituar nga secili 
subjekt politik shënohet në pjesën e IV të fletës së punës të FPR-së për Kuvend të  Kosovës. Kryesuesi i KVV-së 
kontrollon dy herë nëse shumat e përgjithshme janë shënuar në rreshtin e saktë, që përkon me subjektin politik 
përkatës! 

 

 

 
 Fletëvotimet e pa plotësuara numërohen dhe sasia e tyre shënohet në rubrikën 11 të fletës së punës të FPR-së për 

zgjedhjet për Kuvend të Kosovës. 

 Fletëvotimet e pavlefshme (përfshirë fletëvotimet e pavulosura) numërohen dhe sasia e tyre shënohet në 

rubrikën 12 të fletës së punës të FPR-së për zgjedhjet për Kuvend të Kosovës 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si të veprohet me materialin e votimit me kusht që gjendet në kutinë e gabuar të votimit? 

Nëse ZFK-ja është vendosur gabimisht në kutinë e votimit të caktuar për votimin me fletëvotime të rregullta, atëherë në 
fund të numërimit ajo ZFK duhet të numërohet së bashku me ZFK-të nga kutia e votimit me kusht dhe shtohet në rubrikën 
8d dhe 19 të fletës së punës të FPR-së për zgjedhjet për Kuvend të Kosovës. Gjithashtu, duhet të ndryshohet si duhet 
rubrika 19 në fletën e punës të FPR-së për Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës. Nëse ndonjë zarf i pa-ngjitur i fshehtësisë 
ose ZFK gjendet në kuti të votimit për votim me fletëvotime të rregullta, numri i përgjithshëm i tyre shënohet në librin e 
votimit, ZFK-të numërohen së bashku me ZFK-të e gjetura në kutinë e votimit me kusht dhe ato vendosen në thesin e 
zarfeve të fletëvotimeve me kusht. 

PLOTËSIMI I FPR-SË PËR KUVEND TË KOSOVËS - PJESE IV 
 pjesa IV – numri i votave për secilin subjekt politik ndaras. 
 rubrika 10 – gjithsej vota të vlefshme (shuma e votave të vlefshme e të gjitha subjekteve politike).   

PLOTËSIMI I FPR-SË PËR KUVEND TË KOSOVËS - PJESE IV 
 rubrika 11 – numri i fletëvotimeve të paplotësuara brenda kutisë së votimit. 
 rubrika 12 – numri i fletëvotimeve të pavlefshme. 
 rubrika 13 – gjithsej fletëvotime të vlefshme (kopjo rubrikën 10). 
 rubrika 14 – gjithsej (shuma e rubrikave) 11+12+13. 
 rubrika 15 – cili është dallimi në mes rubrikës 8 dhe rubrikës 14. 

PLOTËSIMI I FPR-SË PËR KUVEND TË KOSOVËS - PJESE IV – Përputhja: 
 rubrika 16 – numri i fletëvotimeve të papërdorura (rubrika 6). 
 rubrika 17 – numri i fletëvotimeve të dëmtuara (rubrika 7). 
 rubrika 18 – numri i fletëvotimeve brenda në kutinë e votimit (rubrika 8). 
 rubrika 19 – numri i ZFK-ve në kutinë e fletëvotimeve me kusht (rubrika 8d). 
 rubrika 20 – gjithsej (shuma e rubrikave) 16+17+18+19. 
 rubrika 21 – cili është dallimi në mes rubrikës 3 dhe rubrikës 20. 

ME RËNDËSI 
Nëse ndonjë subjekt politik nuk ka pranuar asnjë votë, shkruani zero (000)  në pjesën IV në hapësirën e caktuar për 
numrin e votave të fituara (numri i votave të vlefshme) në fletën e punës së FPR për Kuvend të Kosovës dhe pas kësaj 
kalohet te subjekti politik i radhës.  
Kryesuesi i KVV-së: kontrollon dy herë nëse shumat e përgjithshme janë shënuar në rreshtin e saktë që përkon 
me subjektin politik përkatës!  
 
Gjatë gjithë procesit të numërimit: Të gjitha të dhënat duhet që së pari të shënohen në fletën e punës të 

formularit të përputhjes së të dhënave dhe rezultateve (FPR), para se ndonjë e dhënë të bartet në FPR-në 

origjinale. FPR-ja origjinale duhet të plotësohet vetëm pasi të jetë kryer numërimi i fletëvotimeve. 
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LLOGARITJA E VOTAVE TË KANDIDATËVE PËR ÇDO SUBJEKT POLITIK 

Hapësira për numërim do të përgatitet si më poshtë: 

 

Secilit regjistrues do t’i sigurohen fletët llogaritëse të kandidatit (FLLK). Çdo e dhënë në fletën llogaritëse të kandidatit 
do të shkruhet vetëm me stilolaps të kaltër.   
Secili lexues do të ketë nga një grumbull me 25 fletëvotime. Lexuesit lexojnë me radhë (një nga një).  
 
Grumbulli që tanimë është numëruar dy herë i SP-së së parë vihet para lexuesit të parë. Tani, ai/ajo fillon të lexojë me zë 
të lartë numrat e kandidatëve që kanë fituar vota. Të dy regjistruesit do t’i shënojnë votat për secilin kandidat në fletët 
llogaritëse të kandidatëve të tyre përkatës. Nëse janë shënuar më shumë se 5 kandidatë, atëherë vetëm vota për subjektin 
politik llogaritet. Pasi lexuesi 1 ta kryejë leximin e grumbullit të tij/saj me 25 fletëvotime, kryesuesi i KVV-së e verifikon 
nëse përputhen fletët llogaritëse. Nëse jo, grumbulli me 25 fletëvotime llogaritet edhe një herë, ndërsa leximin e bën 
lexuesi 2.   
 
Tani, procesi përsëritet në të njëjtën mënyrë me grumbullin e dytë me 25 fletëvotime dhe leximin e bën lexuesi 2.  
Nëse një kandidat ka fituar më shumë se 200 vota, përdoret një komplet shtesë i fletës llogaritëse të kandidatit.  
KUJDES: shënoni numrin dhe emrin e subjektit politik në çdo FLLK. 
 
Pasi të jenë lexuar, shënuar dhe verifikuar votat e kandidatëve në të gjitha fletëvotimet për një SP të caktuar, kryesuesi i 
KVV-së i mbledh votat e fituara nga secili kandidat gjegjës. Kryesuesi i KVV-së i shënon shumat e përgjithshme të 
kandidatëve gjegjës në fletët e Formularit të Rezultateve të Kandidateve (FRK) dhe i kontrollon duke i krahasuar edhe 
një herë me përmbledhjen e shumave të përgjithshme. 
 
 

 

 
 

 

 

Kryesuesi 

Regjistruesi 1  
25 Fletëvotime 

të kthyera 

mbarë 

 

 SP 

9 

SP 

3 

SP 

4 

SP 

5 

SP 

6 

SP 

7 

SP 

8 

SP 

26 

SP 

2 

SP 

1 

SP 

18 

SP 

12 

SP 

13 

SP 

14 

SP 

15 

SP 

16 

SP 

17 

SP 

11 

SP 

10 

SP 

25 

SP 

19 

SP 

20 

SP 

21 

SP 

22 

SP 

23 

SP 

24 

FLLK 

FLLK 

Lexuesi 1 

Regjistruesi 2 Lexuesi 2 

Fletëvotimet e 

paplotësuara 

Fletëvotimet e pavlefshme, 

(përfshirë ato të pavulosurat)  

ME RËNDËSI 

 Nëse në një fletëvotim janë shënuar më shumë se pesë (5) kandidatë, asnjë votë për asnjë kandidatë nuk do 
të shënohet në FLLK. 

 Nëse votuesi nuk ka shënuar asnjë kandidatë për atë SP, atëherë regjistruesit nuk do të shënojnë asgjë në 
fletën llogaritëse.  

 
Për secilin SP, llogaritja e votave të kandidatëve në fletën llogaritëse bëhet ashtu siç u përshkrua më lartë. Secila fletë 
llogaritëse e kandidatit do të nënshkruhet nga anëtari i këshillit të vendvotimit  i cili e plotëson atë. 
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ME RËNDËSI 
 

 Numri me të cilin shënohet subjekti politik është i njëjtë me atë që paraqitet në fletëvotim. 
(p.sh. 00/ AAAAAA) 

 Filloni llogaritjen e votave të kandidatëve të subjekteve politike me të njëjtën renditje ashtu 
siç paraqiten në fletëvotim.  

 Pas përfundimit të numërimit të votave të kandidatëve për të gjitha subjektet politike, 
renditni fletët llogaritëse të kandidatëve sipas renditjes së SP-ve në fletëvotim.  

 
Pas numërimit të votave të kandidateve    
 KRYESUESI i KVV-së, ose i deleguari i tij/saj plotëson Formularin e Rezultatit të Kandidatëve 

(FRK) duke i përshkruar të dhënat me numrin e përgjithshëm të votave për secilin kandidatë 
të shënuar në fletën llogaritëse 
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PAS PËRFUNDIMIT TË NUMËRIMIT TË FLETËVOTIMEVE PËR KUVEND TË KOSOVËS 
 
Kryesuesi i KVV-së mbikëqyrë procesin në vijim:   

 
 Të gjitha fletëvotimet e papërdorura vendosen në thesin 2 për Kuvend të Kosovës. Numri serik i shiritit 

mbyllës të sigurisë që përdoret për mbylljen e thesit 2 shënohet në PJESEN V të fletës së punës së FPR-së për 
Kuvend të Kosovës. 

 Të gjitha fletëvotimet e pa plotësuara  lidhen me spango, vendosen në zarfin 3 për Kuvend të  Kosovës dhe 
shënohet sasia.  

 Të gjitha fletëvotimet e pavlefshme (përfshirë fletëvotimet e pavulosura) lidhen me spango, gjithashtu edhe 
fletëvotimet e paplotësuara, vendosen në zarfin 3 për Kuvend të Kosovës dhe shënohet sasia.  

 Të gjitha fletëvotimet e vlefshme për secilin subjekt politik ndaras palosen dyfish, lidhen me spango dhe 
vendosen në thesin 4 për Kuvend të Kosovës. Numri serik i shiritit mbyllës të sigurisë që përdoret për mbylljen 
e thesit 4 shënohet në PJESEN V të fletës së punës e FPR-se për Kuvend të Kosovës. 

 

 

 

 

 

Mos e mbyllni ende asnjë thes ose zarf! Ato përkohësisht vendosen në kutinë e zbrazët të votimit për zgjedhjet për 

Kuvend të Kosovës. Kutitë e votimit veçohen anash në vendvotim nën mbikëqyrje të përhershme, në mënyrë që të mos 

mund të ndërhyhet në të.  

PLOTËSIMI I FPR-SË PËR KUVEND TË KOSOVËS - PJESE V 
 

 numri i shiritit mbyllës të thesit 2. 
 numri i shiritit mbyllës të thesit 4.  
 numri i shiritave mbyllës të kapakut të kutisë së votimit. 
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PLOTE SIMI I FORMULARIT TE  PE RPUTHJES SE  REZULTATEVE DHE 

FORMULARI I REZULTATEVE TE  KANDIDATE VE 

PLOTËSIMI I FPR-së ORIGJINALE – ZGJEDHJET PËR KUVEND TË KOSOVËS 
Para se të shënohet çfarëdo e dhëne, verifikoni dy herë nëse e keni formularin për Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës para 

jush!   

 Kryesuesi i KVV-së ose i deleguari i tij/saj i bart të dhënat nga fletët e punës të FPR-së për Kuvend të Kosovës  
dhe Formularin e Rezultateve të Kandidatëve (FRK) për secilin subjekt politik në origjinalet e tyre. Kopjet e 
këtyre formularëve me ngjyrë të bardhë, të gjelbër dhe rozë tani do të kenë të dhënat e njëjta.  

 Kryesuesi i KVV-së ose i deleguari i tij/saj i shënon në origjinalin e FPR-së (pjesa V) numrat e shiritave mbyllës 
të përgatitur për ta mbyllur kutinë e votimit, thesin 2 dhe 4, dhe thesin e zarfeve të fletëvotimeve me kusht.  

 Kryesuesi i KVV-së ose i deleguari i tij/saj e shkëput/nxjerr jashtë kopjen me ngjyrë pembe të FPR-së dhe e 

vendos atë në mur të vendvotimit – ky veprim siguron që të gjithë të pranishmit në VV të kenë qasje në rezultatet 

zyrtare të VV-së përkatëse, si dhe kopjen me ngjyrë të verdhë të FPR-s për Kuvendin e Kosovës t’ia dorëzojë 

Menaxherit të QV-së për futjen e të dhënave të rezultateve preliminare K-VOTE 2013.   

 

PLOTËSIMI I FRK-së ORIGJINALE – ZGJEDHJET PËR KUVEND TË KOSOVËS 

Para se të shënohet çfarëdo e dhëne, verifikoni dy herë nëse i keni fletët llogaritëse për subjektin e saktë në rubrikën e 

të cilit jeni duke e plotësuar në FRK!  

 Kryesuesi i KVV-së ose i deleguari i tij/saj i bart të dhënat nga fletët llogaritëse për votat e kandidateve për 
Kuvend të Kosovës për secilin subjekt politik në fletën origjinale të FRK-së. Kopjet e këtij formulari me ngjyrë të 
bardhë, të gjelbër dhe rozë tani do të kenë të dhënat e njëjta. 

  Kryesuesi i KVV-së ose i deleguari i tij/saj e shkëput/nxjerr jashtë kopjen me ngjyrë pembe të FPR-së dhe e 

vendos atë në mur të vendvotimit – ky veprim siguron që të gjithë të pranishmit në VV të kenë qasje në rezultatet 

zyrtare të VV-së përkatëse, si dhe kopjen me ngjyrë të verdhë të FPR-së për Kuvendin e Kosovës t’ia dorëzojë 

Menaxherit të QV-së për futjen e të dhënave të rezultateve preliminare K-VOTE 2013.   

 

 
ME RËNDËSI 

 
Për të bërë procesin zgjedhor transparent – Kryesuesi i KVV-së vendos kopjet e FPR-së dhe FRK-së me ngjyrë rozë për 
zgjedhjet për Kuvend të Kosovës i vendos në murin e jashtëm ose në derën e vendvotimit.  
Kryesuesi i KVV-së i shpallë rezultatet e përkohshme paraprake para të gjithë të pranishmëve. Anëtarët e KVV-së dhe 
vëzhguesit e akredituar mund t’i shënojnë rezultatet për nevojat e tyre. Cilido anëtarë i KVV-së ose vëzhgues i akredituar 
mund të parashtrojë ankesë lidhur me çfarëdo aspekti të procesit të numërimit. Kryesuesi i KVV-së do ta informojë atë 
për të drejtën e tij/saj për të parashtruar ankesë te Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP) dhe ia jep 
atij/asaj një formularë të ankesës së PZAP-së. 
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PAKETIMI DHE TRANSPORTIMI 
 

 

 

 
DETYRAT E KRYESUESIT TË KVV-së NË KËTË FAZË 
Kryesuesi i KVV-së se bashku me një anëtarë të KVV-së nga subjekti i kundërt politik është përgjegjës për paketimin dhe 
dërgimin e materialit zgjedhor të VV tek depoja komunale e KKZ-së. 
Për të pasur një proces efikas dhe efektiv të pranimit në depon komunale të KKZ-së dhe më pas në Qendrën e 
Numërimit dhe të Rezultateve, paketimi i materialit në VV duhet bërë në përputhje me procedurat e përshkruara 
në DIAGRAMIN e paketimit - (Shiko Diagramin).  
Nëse paketimi bëhet sipas DIAGRAMIT, Kryesuesi i KVV-së do të procedohet shumë shpejtë në procesin e  pranimit të 

materialeve në Depon Komunale. Nëse paketimit nuk i kushtohet rëndësi, Kryesuesi me shoqëruesit e tij/saj mund të 

mbesë me orë të tëra në Depon Komunale të KKZ-së deri sa materiali të paketohet në mënyrë të duhur. 

 

Kontrollimi para paketimit  

Kryesuesi i KVV-së duhet të sigurojë që FPR-ja dhe FRK-ja të jenë plotësuar saktë dhe të jenë nënshkruar.  Kryesuesi i 
KVV-së duhet të vërtetojë saktësinë e etiketave në të gjitha zarfet dhe thasët e paketimit. Pasi të jetë vërtetuar saktësia e 
të gjitha etiketave, përfshirë sasinë e përmbajtjes së tyre që është e shënuar në pjesën e tyre të jashtme, atëherë materiali 
duhet të vendoset brenda thasëve dhe zarfeve adekuate të paketimit dhe ato duhet të mbyllen me shiritat mbyllës të 
sigurisë.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarfi për KKZ-në si dhe kutia e votimit që përmbajnë materiale të ndjeshme  (si dhe thesi i zarfeve të fletëvotimeve me 

kusht në vendvotimin e dyfishtë) do të mbyllen dhe përgatiten për tu transportuar. 

MBLEDHJA E MATERIALIT JO TË NDJESHËM 

Çdo kryesues i KVV-së i VV të rregullt do të grumbullojë tërë materialin jo të ndjeshëm, të cilin do ta vendosë në 

thes, ndërsa Kryesuesi i KVV-së, në VV-në e dyfishtë, do ta grumbullojë tërë materialin jo të ndjeshëm në kutinë 

e zbrazët të votimit me kusht dhe të njëjtit do t’i dorëzojnë në depon e KKZ-së, bashkë me kutitë e votimit.  

ME RËNDËSI PËR KRYESUESIN E KVV-së 
Material i domosdoshëm në këtë fazë:  
 Diagrami i Paketimit – ndodhet në Doracakun e Trajnimit dhe në kopertinën e FPR-së. 
 Thasët dhe zarfet e paketimit si dhe kutitë e votimit (të shënjuar mirë dhe qartë me kodin e vendvotimit – p.sh. 

1901e/01R). 
 Doracaku i Trajnimit për udhëzimet mbi mënyrën e paketimit. 

Artikujt brenda kutisë për Kuvend të Kosovës 
Artikujt që duhet vendosur në kutinë e votimit të Zgjedhjeve për Kuvend të Kosovës (zbato renditjen siç tregohet më 
poshtë). 
 Zarfi 1 që përmban fletëvotime të dëmtuara gjatë ditës. 
 Thesi 2 që përmban fletëvotime të papërdorura, amat e fletëvotimeve dhe fletët llogaritëse të papërdorura të 

kandidatëve. 
 Zarfi 3 që përmban fletëvotime të paplotësuara dhe të pavlefshme. 
 Thesi 4 që përmban fletëvotime të vlefshme (të lidhura me spango për secilin subjekt politik). 
 Fletët llogaritëse të përdorura të kandidatëve (mbështillen dhe lidhen me spango). 
 Vula zyrtare e fletëvotimeve  

Artikujt që duhet vendosur në zarfin e KKZ-së 
 Lista përfundimtare e votuesve (përfshirë Listën e Votuesve me Kusht në vendvotimin e dyfishtë). 
 Libri i votimit. 
 FPR-ja (përfshirë kopertinat, origjinalin, fletën e punës, kopjet e bardha dhe të gjelbërta. Ndërsa kopja me ngjyrë 

pembe dhe të verdhë nuk futen në zarf. Kopja ngjyrë pembe mbetet në QV/VV, si dhe kopja e pestë me ngjyrë të 
verdhë i dorëzohet Menaxherit të Qendrës së Votimit, i cili më pastaj këtë ja dorëzon stafit për Fdh të RP K-VOTE 
. 

 Formulari i Rezultateve të Kandidatëve për Zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës (përfshirë origjinalin dhe 
kopjen e gjelbër – vetëm kopja me ngjyrë rozë do të hiqet dhe do të vendoset në vendvotim). 

Thesi i fletëvotimeve me kusht përmban 

 Zarfet e përdorura të fletëvotimeve me kusht. 
 Çdo ZFK i zbrazët dhe zarf i pa-ngjitur i fshehtësisë që është gjetur në cilëndo kuti të votimit. 
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Artikujt jo të ndjeshëm janë si më poshtë: 

 Ngjyra dhe mbushësit e ngjyrës;  

 Kabinat e votimit; 

 Shiritat e papërdorur mbyllës të sigurisë;  

 Zarfet e papërdorura të fletëvotimeve me kusht;  

 Zarfet e papërdorura të fshehtësisë; 

 Artikuj të ndryshëm të materialit për zyrë (shenja, lapsa, letër etj.);  

 Formularët e paplotësuar të ankesave të KZAP-it; 

 Rregullat zgjedhore.  

 

DETYRAT PËRFUNDIMTARE NË VENDVOTIM 

Vendvotimi duhet të lihet i pastër, orenditë duhet të kthehen në vendin e tyre të duhur. Të gjithë posterët dhe materiali 
zgjedhorë duhet të largohen dhe të gjitha mbeturinat duhet hedhur në mënyrë adekuate. Largoni shiritin ngjitës nga 
dyshemeja dhe muret. 

TRANSPORTI TEK DEPOJA KOMUNALE 
Sipas udhëzimeve të KKZ-së, ose  Menaxherit të qendrës së votimit, Kryesuesi i KVV-së dhe cilido anëtarë i caktuar i 

KVV-së do t’i transportojnë të gjitha materialet zgjedhore së bashku me zarfin e KKZ-së deri në depon komunale  të 

KKZ-së.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME RËNDËSI 
KKZ-të në Depo Komunale do të kërkojnë nga Kryesuesi i KVV-së këto materiale:   

 Kutinë e Votimit  (për Kuvend të Kosovës) 
 Zarfin e KKZ-së 

 Thesin e zarfeve me fletëvotime me kusht  - (Vlen vetëm për  VV të dyfishta) 
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SHTOJCAT Diagrami i paketimit 
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PAKETIMI I KUTISË SË VOTIMIT 

 

 

 

Kutia e votimit duhet të paketohet si në diagramin e paraqitur më lartë .Vula, etiketa në zarfe dhe në thasë si dhe 

fletët llogaritëse të përdorura duhet të futen në kuti në atë mënyrë që të mund të shihen nga jashtë, pasi që 

kontrolli përmes shikimit bëhet gjatë pranimit të materialeve në depon komunale të KKZ-së. 
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Formulari i përputhjes së të dhënave dhe rezultateve  
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Formulari i rezultateve  e kandidatëve për Kuvendin e Kosovës 
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Dokumentet e Identifikimit të pranueshme për zgjedhje 
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Fletëvotime të vlefshme 
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Fletëvotime të pavlefshme

 

 

 
Të 

pavlefsh


