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Qëllimi  

Në bazë të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është 
e obliguar që të certifikoj listën e votuesve në raport me zgjedhjet e caktuara1. Ky 
dokument e mbështetë procesin e certifikimit të listës së votuesve për Zgjedhjet e 
jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Komunën e Graçanicës, që do të mbahen 
me datën 18 Janar 2015.  

Përmbledhje 

Lista Përfundimtare e Votuesve (LPV 2015) për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për 
Kryetar Komune në Komunën e Graçanicës bazohet në Ekstraktin e Regjistrit 
Qendror Civil2. Ky ekstrakt është përpiluar nga Agjencia e Regjistrimit Civil, 
gjegjësisht Departamenti i Prodhimit të Dokumenteve (DPA), në kuadër të  Ministrisë 
së Punëve të Brendshme. 

Lista Përfundimtare e Votuesve 2015 për Komunën e Graçanicës përmban 20 229 
emra të votuesve, me një rritje prej 606 votues  apo 3.09% në krahasim me zgjedhjet 
e fundit për të njëjtën komunë. Numri i Qendrave të Votimit (QV) është dhjetë (10), 
ndërsa numri i vendvotimeve është njëzet e shtatë (27).  

Përshkrim 

Pas pranimit të ekstraktit nga Regjistri Qendror Civil3, Divizioni i Shërbimit të 
Votuesve para se të fillojë caktimin e votuesve në Qendra të Votimit, ka bërë caktimin 
e votuesve të rinj në Qendra të Votimit në mënyrë automatike dhe manuale (Votuesit 
e vjetër që kanë votuar në mënyrë të rregullt në Qendrat e tyre të votimit nuk janë 
prekur).  

I. Votuesit e rinj që do të votojnë për herë të parë në Zgjedhjet e 
Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Komunën e Graçanicës që do të 
mbahen me 18 Janar 2015, janë: 

 
- 730 votues. 

 
a) 128 votues të rinj që pas zgjedhjeve parlamentare 2014 kanë arritur moshën 

tetëmbëdhjetë vjeç dhe që do të votojnë për herë të parë në Zgjedhjet e 
Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Graçanicë më 18 Janar 2015, 

 
b) 602 votues që nuk kanë qenë në Listën Përfundimtare të Votuesve të 2014-tës 

për Komunën e Graçanicës, e që mund të konsiderohen si votues të regjistruar 
për herë të parë në Regjistrin Qendror Civil midis dy palë zgjedhjesh. 

 
                                                 
1 Ligji Nr. 03/L-256, Për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës, Neni 64.2, pika (g), 
2 Ligji Nr. 03/L-256, Për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës, Neni 7.1, pika a dhe b, 
3 Ligji Nr. 03/L-256, Për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës Neni 7.8 dhe Rregulla 
Zgjedhore Nr. 2/2013, Krijimi, Konfirmimi dhe Kundërshtimi i Listës së Votuesve, Neni 3 Procesi i 
Krijimit të Listës së Votuesve. 
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II. Emrat e personave të vdekur dhe atyre që kanë hequr dorë nga shtetësia e 

Republikës së Kosovës, janë: 124 emra të votuesve. 
  

 
III. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me qëllim të informimit të votuesve të 

rinj dhe votuesve që kanë ndërruar adresë brenda midis dy palë zgjedhjesh 
përmes kartolinave i ka njoftuar lidhur me caktimin e tyre në Qendra të 
Votimit4. Numri total i votuesve që janë njoftuar përmes kartolinave, 
është: 

 
- 781 votues.  
 

Periudha e shërbimit të votuesve 

Të gjithë votuesit kanë pasur mundësi që ta vizitojnë zyrën e Komisionit Komunal të 
Zgjedhjeve (nga  data 29 Dhjetor 2014 deri me datën 10 Janar 2015) për t’u informuar 
se në cilën qendër të votimit janë caktuar ose të kërkojnë ri-caktim të qendrës së 
votimit më të përshtatshme për ta.  

Gjatë kësaj periudhe, 3 votues kanë parashtruar kërkesë për ndërrim të Qendrave të 
Votimit në zyrën e KKZ-së.  

Votuesit vazhdimisht kanë pasur mundësi të konfirmojnë qendrën e tyre të votimit në 
ueb faqen e KQZ-së. Gjatë kësaj periudhe makinën kërkuese e kanë vizituar 1405 
persona. 

Pas kësaj periudhe, Divizioni i Shërbim të Votuesve ka vendosur të gjitha ndryshimet 
në listën e votuesve, e cila më pas është integruar në ekstraktin e pranuar nga 
Agjencia e Regjistrimit Civil/ Departamenti i Prodhimit të Dokumenteve.  

Periudha e Kundërshtimit dhe Konfirmimit    

Periudha e Kundërshtimit dhe Konfirmimit të Listës së Votuesve (nga data 8 Janar 
2015 deri më 10 Janar 2015) i ka mundësuar të gjithë votuesve të komunës së 
Graçanicës që të sfidojnë LPV-në5. Gjatë kësaj periudhe, asnjë votues nuk kanë 
konfirmuar dhe kundërshtuar  të dhënat në Listën e Votuesve.  

Krijimi i LPV-së 

Pas përfundimit të Periudhës së Shërbimit të Votuesve dhe Periudhës së Konfirmimit 
dhe Kundërshtimit të LV-së, Divizioni për Shërbim të Votuesve i ka caktuar votuesit 
nëpër vendvotime sipas renditjes alfabetike. Të dhënat e reja janë shtypur në format 
PDF dhe kualiteti është kontrolluar nga ana e Divizionit të Shërbim të Votuesve. Këto 
dokumente janë të gatshme për t’ju dërguar kompanisë e cila do ta bëj shtypjen e 
Listës Përfundimtare të Votuesve 2015. 

 

                                                 
4 Rregulla Zgjedhore Nr.17/ 2013, Periudha e Shërbimit të Votuesve për Ndërrimin e Qendrës së 
Votimit, Neni 3.2. 
5 Ligji Nr. 03/L-256, Për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën, Shqyrtimi i Listës së Votuesve dhe 
Periudha e Kundërshtimit, Neni 8.1 dhe 8.2. 
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Votimi jashtë Kosovës 

Programi i Votimit jashtë Kosovës, Periudha e Aplikimit për Regjistrimit6 është 
ndërmarrë në mes datës 30 Dhjetor 2014 dhe 5 Janar 2015. Divizioni i Shërbimit të 
Votuesve ka dërguar 14 aplikacione për regjistrim, votuesve që në zgjedhjet e fundit 
kishin arritur të dëshmonin kriteret e zotësisë juridike për të votuar dhe që i përkasin 
Komunës së Graçanicës. Informatat e nevojshme dhe formularët për regjistrim janë 
publikuar në ueb faqen zyrtare të KQZ-së.  

Gjatë kësaj periudhë, nuk ka pasur asnjë kërkesë për aplikim.  

Rekomandimet për Agjencinë  e Regjistrimit Civil/ Regjistrit Qendror Civil 

Divizioni i Shërbimit të Votuesve vlerëson bashkëpunimin e ngushtë dhe profesional 
me Agjencinë e Regjistrimit Civil. Lidhur me proceset e ardhshme të krijimit të Listës 
së votuesve, Divizioni i Shërbimit të Votuesve ofron këto rekomandime: 

- Gjatë krijimit të listës së votuesve, gjegjësisht caktimit të votuesve në 
qendra të votimit, Divizioni i Shërbimit të Votuesve ka hasur në 
pasaktësi të të dhënave të votuesve me adresat e tyre, konkretisht në 
dallime ndërmjet Qendrave të Regjistrimit dhe të dhënave për 
vendbanime, pastaj emërtimet jo standarde të vendbanimeve, gjë që na 
ka paraqitur problem në caktimin e votuesve nëpër Qendra të Votimit. 
Lidhur me këtë rekomandojmë që sa më parë të integrohet sistemi 
unik i adresave në bazën e të dhënave për të gjithë votuesit. 

Përmbledhje: 

1. Numri i votuesve, Numri i Qendrave të Votimit dhe Vendvotime për Komunën e 
Graçanicës. 

Kodi Komunal Komuna Numri i Votuesve Numri i QV Numri i VV 
34 Graçanicë 20 229 10 27 

 

Aneks: 

1. Shembull se si duken faqet e Listës Përfundimtare të Votuesve për 
vendvotimin e rregullt, dhe 

2. Shembull se si duken faqet e Listës Përfundimtare të Votuesve për 
vendvotimin e dyfishtë. 

 

 

 

                                                 
6 Ligji Nr. 03/L-256, Për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën, Votimi jashtë Kosovës, Neni 96.1 
dhe Rregulla Zgjedhore Nr. 03/2013 Votimi jashtë Kosovës, Regjistrimi për të Votuar, Neni 3. 


