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KONTEJNERËT E VENDVOTIMIT TË RREGULLT
Materiali i ndjeshëm i vendvotimit do të paketohet dhe mbyllet në 3 kontejnerë si vijon:


Kutia e votimit



Thesi 6

 Zarfi 7
Materiali jo i ndjeshëm i vendvotimit do të paketohet si vijon (mbyllja nuk kërkohet):


Thesi i madh plastik (i paetiketuar) – çdo LVMK dhe artikujt që mund të ripërdoren

KONTEJNERËT E VENDVOTIMIT TË DYFISHTË
Materiali i ndjeshëm i vendvotimit të dyfishtë do të paketohet dhe mbyllet në 3 kontejnerë si
vijon:


Kutia e votimit



Thesi 6

 Zarfi 7
Materiali jo i ndjeshëm i vendvotimit do të paketohet si vijon (mbyllja nuk kërkohet):


Thesi i madh plastik (i paetiketuar) – çdo LVMK dhe artikujt që mund të ripërdoren

DOKUMENTET E IDENTIFIKIMIT ME FOTOGRAFI TË
PRANUESHME PËR ZGJEDHJE
3a. Dokumenti i udhëtimit i UNMIK-ut –
pamja e jashtme
1. Patentë shoferi e lëshuar nga UNMIK-u

First name
Last name
photo

Signature

2a. Letërnjoftimi i lëshuar nga UNMIK-u –
pamja e përparme

3b. Dokumenti i udhëtimit i UNMIK-ut –
pamja e brendshme

2b. Letërnjoftimi i lëshuar nga UNMIK-u –
pamja e pasme

Dokumente të tjera të identifikimit me fotografi të pranueshme për zgjedhje:
4. Kartelë identifikimi e personit të zhvendosur (PZhBV).
5. Kartelë identifikimi e refugjatit.

Shtojca 1 e Rregullës së Zgjedhjeve nr. 9/2004
Kodi i Sjelljes për anëtarët e KVV-ve

Si anëtar i këshillit të vendvotimit, mbështes dhe pajtohem të përkrah parimet në vijim
për zhvillimin e zgjedhjeve:
•

Në të gjitha detyrat e mia që kanë të bëjnë me zgjedhjet do të tregojë respekt dhe
bindje ndaj ligjeve, rregullave të zgjedhjeve dhe rregulloreve që i administrojnë
zgjedhjet në Kosovë. Nuk do të kryejë ose nuk do të tentojë të kryejë ndonjë akt
korrupcioni, përfshirë këtu marrjen e ndonjë dhurate, shpërblimi ose mitoje. Do ta
raportoj dhe do ta kundërshtoj çfarëdo akti të korrupcionit të zbuluar gjatë ushtrimit të
detyrave të mia.

•

Do të veprojë në mënyrë jo-partiake dhe neutrale në kryerjen e të gjitha detyrave të
mia zyrtare. Asnjëherë në cilësinë time zyrtare me asnjë veprim, qëndrim, mënyrë ose
fjalim nuk do të shfaqi mbështetje për ndonjë parti politike, koalicion, iniciativë
qytetare ose kandidat dhe nuk do të mbajë apo ekspozojë pjesë të rrobave ose simbole
që ndërlidhen me politikën.

•

E kuptoj se zbatimi nga ana ime i rolit të anëtarit të KVV-së përfshin përgjegjësitë
kryesore të mëposhtme:
Pjesëmarrjen në të gjitha sesionet e trajnimit të organizuara nga KKZ-ja:
Pjesëmarrjen e përpiktë dhe kryerjen e detyrave të mia në vendvotimin në të
cilin jam emëruar, në kohën dhe periudhën e urdhëruar nga KKZ-ja;
Sigurimin e integritetit, sigurisë, transparencës dhe qetësisë së procesit të
votimit dhe të numërimit_në vendvotimin në të cilin jam caktuar, nën
mbikëqyrjen e KKZ-së

E kuptoj se çfarëdo dështimi në përmbushjen në mënyrë profesionale të obligimeve të
mia dhe ashtu siç përshkruhen në këtë kod të sjelljes, mund të çojnë në ndërprerjen e
emërimit tim dhe humbjen e disa ose të gjitha të drejtave të mia.

Data:

__________________
Nënshkrimi i anëtarit të KVV-së

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
KQZ/Rregulla e Zgjedhjeve 13/2004
1 shtator 2004

RREGULLA E ZGJEDHJEVE NR. 13/2004
VOTIMI DHE NUMËRIMI BRENDA VENDVOTIMEVE

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve,
Në bazë të autoritetit të dhënë nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm sipas
Rregullores së UNMIK-ut nr. 2004/09, mbi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, dhe sipas
Rregullores së UNMIK-ut nr. 2004/12, mbi Zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës,

Nxjerr Rregullën e Zgjedhjeve në vijim:

Neni 1
Dispozitat e përgjithshme
1.1 Vendvotimi (VV) është dhoma, salla ose objekti i ngjashëm i përshtatshëm dhe i caktuar për
qëllime votimi në Ditën e Zgjedhjeve.
1.2 Qendra e votimit (QV) është ndërtesa në të cilën është i vendosur një ose më shumë
vendvotime dhe përfshin hapësirën publike me një radius prej 25 metrash që e rrethon ndërtesën.
1.3 Me Listën përfundimtare të votuesve (LPV) nënkuptohet Lista e votuesve, ashtu siç
përcaktohet në nenin 10.5 të Rregullores së UNMIK-ut nr.2004/12.
1.4 Me Listën e votuesve që votojnë me kusht (LVK) nënkuptohet Lista e zbrazët e votuesve
që do të përdoret nëpër VV-të në të cilat do të votohet me fletëvotim me kusht.
1.5 LPV-ja e votuesve që caktohen në QV-në e njëjtë do të ndahet nëpër VV-të e veçanta me
renditje alfabetike sipas mbiemrit. Ndarja sipas alfabetit do të bëhet në atë mënyrë që shkronja e
njëjtë caktohet vetëm në një VV dhe një VV nuk duhet të tejkaloj numrin prej 1000 votuesish.
Përjashtimet nga kjo Rregull mund të autori zohen nga Sekretariati i Komisionit Qendror të
Zgjedhjeve (KQZ) nëse kjo do t’u shërbente më mirë interesave të votuesve.
1.6

Një VV në çdo QV do të shërbejë si VV për votim me kusht.

1.7 VV duhet të jetë mjaft i madh që të sigurojë zhvillim të rregullt të votimit duke vendosur të
gjitha tavolinat e punës e definuara në këtë Rregull dhe duke siguruar fshehtësinë e votimit,
shikimin dhe kontrollin e lirë të kutisë së votimit dhe qasje të papenguar për vëzhguesit.

Neni 2
Lokacionet e vendvotimeve dhe të qendrave të votimit
2.1
Në bazë të rekomandimit të komisionit komunal të zgjedhjeve (KKZ), KQZ-ja, përmes
Sekretariatit të KQZ-së, do të shpall publikisht lokacionin e saktë të të gjitha QV-ve, jo më vonë
se dyzet (40) ditë para zgjedhjeve.
2.2
Ndryshimet pasuese të lokacioneve të QV-ve do të lejohen në rast të fuqisë madhore ose
për shkaqe të tjera objektive dhe të paparashikuara që do ta bënin një QV të papërshtatshme për
qëllime votimi. Sekretariati i KQZ-së duhet që menjëherë ta informojë KQZ-në për këto
ndryshime.
2.3 Nëse lokacioni i QV-së është ndryshuar, KKZ-ja duhet t’i njoftojë votuesit për atë
ndryshim përmes mediave vendore që i ka në dispozicion. Përveç këaj, KKZ-ja do të vendosë një
njoftim në lokacionin fillestar të QV-së me të cilin i njofton votuesit për lokacionin e ri të QV-së.
2.4 VV-të do të vendosen në një vend të përshtatshëm për hyrje-dalje, për t’u mundësuar
votuesve të krijojnë rresht dhe të qëndrojnë në të, dhe kur është e mundur, vendi për hyrje-dalje të
jetë i rrafshët, ashtu që personat me aftësi të kufizuara të mund të hyjnë dhe të dalin në mënyrë të
papenguar. VV-të duhet të kenë ndriçim adekuat dhe mbrojtje nga fatkeqësitë elementare.
2.5 QV-ja nuk duhet të vendoset në një objekt fetar, ndërtesë që është pronë ose seli e ndonjë
subjekti politik, ose në objekte në të cilat shërbehet ose konsumohet alkooli.

Neni 3
Vëzhguesit
3.1
Gjithë procesi i votimit dhe i numërimit, me përjashtim të shënimit të fletëvotimit nga
votuesi, mund të vëzhgohet nga personeli i OSBE-së dhe i UNMIK-ut që zyrtarisht është në
detyrë, anëtarët e KQZ-së, personeli i Sekretariatit të KQZ-së, anëtarët e KKZ-ve që veprojnë në
kuadër të komunave të tyre, si dhe nga vëzhguesit e akredituar.
3.2
Përfaqësuesit e mediave të akredituara nga Departamenti i Informimit Publik i UNMIK-ut
(DIP), mund ta vëzhgojnë procesin e votimit, përveç momentit kur votuesi e shënon fletëvotimin
e vet. Përfaqësuesit e mediave të akredituara nga DIP-i i UNMIK-ut duhet të lejohen brenda VVsë për një kohë të shkurtër, me kusht që prania e tyre të mos e pengojë procesin e votimit.
3.3
Pa marr parasysh dispozitat e kësaj Rre gulle, nëse kryesuesi i këshillit të vendvotimit
(KVV) është i mendimit se numri i vëzhguesve të akredituar ose i përfaqësuesve të mediave të
akredituara të pranishëm brenda në VV është duke e penguar procesin e votimit, ai/ajo duhet t’i
udhëzojë vëzhguesit e akredituar ose mediat që të zvogëlojnë numrin e tyre.

Neni 4
Libri i votimit
4.1 Çdo VV do të ketë nga një libër të votimit në të cilin do të shënohen informatat e
rëndësishme përkitazi me zhvillimin e votimit.
4.2 Vetëm kryesuesi i KVV-së, anëtarët e KVV-së dhe vëzhguesit e akredituar që janë të
pranishëm 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 KVVsë që në librin e votimit ta shënojë ankesën e tij/saj, dhe/ose të dorëzojë parashtresë në
Komisionin e Zgjedhjeve për Ankesa dhe Parashtresa (KZAP), në përputhje me procedurat e
përcaktuara nga KZAP-i.
Neni 5
Siguria në vendvotim
5.1
Kryesuesi i KVV-së, me ndihmën e të gjithë anëtarëve të KVV-së, duhet të sigurojë qetësi
dhe siguri në procesin e votimit brenda VV-së. Rendi në rresht para VV-së do të mbahet nga një
anëtar i VV-së që caktohet si kontrollues i rreshtit.
5.2
Në rast të ndonjë çrregullimi serioz brenda VV-së ose në rrethinën e afërt të saj, kryesuesi
i KVV-së duhet të kërkojë ndihmë të menjëhershme nga policia. Incidenti duhet të shënohet
menjëherë në librin e votimit.
5.3
Në rast se çrregullimi shndërrohet në kërcënim serioz për integritetin e procesit të votimit
ose është i drejtuar kundër njerëzve brenda VV-së, kryesuesi i KVV-së mund të vendosë ta
pezullojë votimin dhe ta mbyllë VV-në deri sa të rivendoset rendi. Kryesuesi i KVV-së duhet që
menjëherë ta informojë KKZ-në dhe ta shënojë ngjarjen në librin e votimit, duke përfshirë kohën
gjatë të cilës është pezulluar votimi.
5.4
Asnjë person që bart armë, nuk do të lejohet brenda në VV, përveç personelit të kërkuar të
policisë që siguron ndihmë për rivendosje të rendit brenda VV-së.
(a) Pjesëtarët e armatosur e të uniformuar të Shërbimit Policor të Kosovës mund të
lejohen të hyjnë në VV për të votuar, por nuk mund të qëndrojnë gjatë brenda VV-së pasi
të kenë votuar.

Neni 6
Materiali i fushatës së zgjedhjeve dhe materiali për informim të votuesve
në vendvotime dhe në qendra të votimit
6.1 Të gjitha subjektet politike duhet t’i heqin ma terialet e tyre të fushatës të zgjedhjeve të
vendosura brenda dhe rreth cilësdo VV ose QV. Çfarëdo materialesh të tilla që mbesin 24 orë
para fillimit të votimit duhet të hiqen nga anëtarët e KVV-së ose udhëheqësi i QV-së. Subjektet
politike që zihen duke vendosur material të fushatës së zgjedhjeve pas afatit përfundimtar të
përcaktuar, duhet t’i raportohen KZAP-it për shkelje të kësaj Rregulle.
6.2 Materiali i shtypur, i përgatitur nga Sekr etariati i KQZ-së në emër të KQZ-së, ku renditen
emrat dhe mbiemrat e të gjithë kandidatëve të të gjitha subjekteve politike të çertifikuara duhet të
ekspozohen nëpër VV në të mirë të votuesve. Këto lista duhet të ekspozohen edhe në derën
kryesore të hyrjes të çdo QV-je.
6.3 Shenjat informuese në ndërtesë duhet të paraqesin qartë numrin e QV-së. Brenda QV-së,
sidomos kur ka më shumë se një VV, shenjat që i drejtojnë votuesit në VV-në e saktë duhet të
ekspozohen në vende të dukshme. Çdo VV duhet të shënohet qartë me shenja të cilat tregojnë
numrin e VV-së dhe shkronjën fillestare të mbiemrit të atyre votuesve nga LPV-ja, që janë të
caktuar në atë VV.

Neni 7
Procedurat para se të fillojë votimi
7.1
Një ditë para Ditës së Zgjedhjeve, në lokacionin e KKZ-së, kryesuesi i KVV-së dhe njëri
nga anëtarët e KVV-së, i cili do të veprojë si zëvendëskryesues gjatë gjithë procesit, duhet:
(a) t’i kontrollojë të gjitha materialet e ndjeshme dhe jo të ndjeshme nga KKZ-ja, duke
përfshirë LPV-në dhe/ose LVK-në e zbrazët, fletëvotimet, kutinë e votimit, kabinat e
votimit, lambën ultravjollce dhe ngjyrën e padukshme, vulën zyrtare të fletëvotimit,
ngjyrën, mbushësit e ngjyrës, librin e votimit dhe materialin për zyrë; dhe
(b) të plotësojë dhe të nënshkruajë formularin e dorëzim-marrjes së materialit (shtojca 1),
duke vërtetuar kështu numrin e fletëvotimeve, LPV-në dhe materialet ekzistuese.
7.2 Në Ditën e Zgjedhjeve, kryesuesi i KVV- së dhe/ose zëvendësi i tij/saj, duhet që nën
përcjellje të policisë t’i dërgojnë materialet e renditura sipas nenit 7.1(a) nga KKZ-ja në QV.
7.3 Të gjithë anëtarët e KVV-së duhet të je në të pranishëm në VV, së paku një orë para
hapjes së votimit.
7.4

Para hapjes së VV-së, kryesuesi i KVV-së duhet të:
(a) informojë KKZ-në për cilindo anëtar të KVV-së që mungon, e në të cilin ai/ajo
nuk mund të llogarisë dhe të kërkojë zëvendësime për ata. Nëse mungon
kryesuesi, atëherë zëvendësi do të kërkojë nga KKZ-ja që të bëjë zëvendësimin e

kryesuesit. Një VV do të lejohet të hapet me një numër minimal prej tre (3)
anëtarësh;
(b) verifikojë dhe shënojë numrin e gjithmbarshëm të fletëvotimeve të marra në
formularin e përputhjes së të dhënave dhe të rezultateve, që është bashkangjitur në
këtë Rregull si shtojca 2.
(c) përgatisë dhe ekspozojë kutinë e zbrazët të votimit në prani të anëtarëve të KVVsë 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 në
formularin e përputhjes së të dhënave dhe të rezultateve të shënoj numrin serik të
shiritit(ave) mbyllës;
(d) shënojë në librin e votimit emrat dhe numrat personalë të letërnjoftimeve të të
gjithë anëtarëve të KVV-së;
(e) shënojë në librin e votimit, emrat, numrat personalë të letërnjoftimeve dhe numrat
e akreditimit (distinktivave të vëzhguesve) të të gjithë vëzhguesve të akredituar të
pranishëm dhe t’u rikujtojë atyre obligimet dhe të drejtat e tyre si vëzhgues; dhe
(f) sigurojë se materiali i fushatës është hequr dhe se është vendosur materiali për
informim lidhur me votimin, siç përcaktohet në nenin 6.
7.5 Nëse gjatë kryerjes së detyrave sipas neneve 7.2 dhe 7.4, VV-ja hapet me vonesë,
kryesuesi i KVV-së duhet që menjëherë ta njoftojë KKZ-në, e cila pastaj do ta informojë
Sekretariatin e KQZ-së.

Neni 8
Orari i votimit
8.1 Në ditën e votimit, të gjitha vendvotimet do të hapen në orën 07.00 dhe do të mbyllen në
orën 19.00.
8.2 KQZ-ja, në konsultim me Sekretariatin e KQZ-së, do ta zgjasë kohën e votimit për një VV
të caktuar ose për të gjitha VV-të, nëse kjo do të ishte në interes të procesit të zgjedhjeve.

Neni 9
E drejta e votës dhe fshehtësia e votës
9.1 Votuesi me zotësi juridike ka të drejtë vote, nëse ai/ajo ose ka kryer regjistrimin civil në
Kosovë, ka aplikuar me sukses prej jashtë Kosovës për fletëvotim përmes postës, ose është i
porsaregjistruar për të votuar jashtë Kosovës, ashtu siç përcaktohet në nenin 7 dhe 9 të
Rregullores së UNMIK-ut 2004/12.

9.2 Asnjë person nuk duhet ta parandalojë ose të orvatet ta parandalojë një votues me zotësi
juridike nga ushtrimi i së drejtës së tij/saj për të votuar.
9.3

Asnjë person nuk duhet të lejohet të votojë në emër të një votuesi tjetër.

9.4

Çdo votues duhet të shënoj fletëvotimin e vet në fshehtësi.

9.5 Votuesit me aftësi të kufizuar dhe/ose analfa bet mund t’i ofrohet ndihmë për të votuar nga
një person tjetër që zgjidhet nga votuesi, nëse ai kërkon një ndihmë të tillë. Personi i tillë duhet t’i
ndihmojë vetëm një votuesi dhe nuk duhet të jetë anëtar i KVV-së ose vëzhgues i akredituar.
Ndihma që i jepet votuesit do të merret parasysh vetëm në rrethana të veçanta dhe duhet të
monitorohet nga afër nga kryesuesi i KVV-së ose zëvendësi i tij/saj.
9.6 Vetëm një person do të lejohet prapa kabinës së votimit gjatë një intervali të caktuar kohor,
përveç nëse votuesi ka kërkuar ndihmë nga personi tjetër, siç përcaktohet në nenin 9.4.

Neni 10
Dokumentet e pranueshme të identifikimit
Për qëllime të këtyre zgjedhjeve, dokumente të pranueshme për identifikim janë, si vijon:
(a) letërnjoftimi valid i UNMIK-ut;
(b) dokumenti valid i udhëtimit i UNMIK-ut;
(c) patentë shoferi valid i UNMIK-ut;
(d) kartela valide e PZHbV-së; ose
(e) kartela valide e refugjatit.

Neni 11
Votimi i rregullt
11.1 Para se votuesit të lejohen të hyjnë brenda në VV, kontrolluesi i rr eshtit do të kontrollojë
nëse ka njollë të ngjyrës së padukshme në gishtërinjtë e votuesve. Cilido votues në gishtin e të
cilit gjendet njolla e ngjyrës së padukshme, nuk do të lejohet të hyjë në VV.
11.2 Sapo votuesi të jetë lejuar të hyjë bren da në VV, ai/ajo do të udhëzohet për te anëtari i
caktuar i KVV-së, i cili duhet ta verifikojë identitetin e votuesit - duke i kërkuar atij/asaj që të
paraqesë njërin nga dokumentet e pranueshme të identifikimit, siç përcaktohet në nenin 10.
(a) Nëse votuesi nuk mund të paraqesë asnjërin nga dokumentet e përcaktuara qartë
në nenin 10, votuesi duhet të informohet se ai/ajo nuk mund të votojë, dhe
kontrolluesi i rreshtit do ta përcjellë atë jashtë VV-së.

11.3

Pastaj do të kontrollohet se a gjendet emri dhe mbiemri i votuesit në LPV.
(a) Nëse emri dhe mbiemri i votuesit nuk figuron në LPV, votuesi do të këshillohet që
ta vizitojë tavolinën ndihmëse të QV-së ose të kontaktojë me KKZ-në në mënyrë
që të kuptojë se në cilin VV është caktuar të votojë, dhe kontrolluesi i rreshtit do
ta përcjellë atë jashtë VV-së; ose
(b) Nëse emri dhe mbiemri i votuesit gjendet në LPV me një shenjë ose shënim që
tregon se votuesi duhet të votojë me kusht, atëherë votuesi duhet të votojë vetëm
me fletëvotim me kusht dhe do të drejtohet për te VV-ja që lëshon fletëvotime me
kusht.

11.4 Nëse emri dhe mbiemri i votuesit gjendet në LPV, pa një shenjë ose shënim, votuesi
duhet të udhëzohet që të nënshkruajë në LPV pranë emrit të tij/saj;
11.5 Pasi që votuesi të nënshkruajë në LPV, atij/as aj duhet t’i spërkatet gishti i djathtë tregues,
ose cilindo gisht tjetër nëse nuk ka gisht tregues, dhe pastaj votuesit do t’i jepet fletëvotimi i
vulosur.
(a) Votuesit i cili refuzon që t’i spërkatet gi shti me ngjyrë të padukshme ose të
nënshkruajë në LPV, nuk do t’i jepet fletëvotimi dhe kontrolluesi i rreshtit do ta
përcjellë atë jashtë VV-së.
11.6 Pasi që votuesit t’i jetë dhënë fletëvotimi, ai/ajo do të udhëzohet të shkojë te njëra nga
kabinat e votimit për të shënuar fletëvotimin në fshehtësi.
11.7 Nëse votuesi e ka dëmtuar fletëvotimin e vet, ai/ajo duhet ta dorëzojë fletëvotimin e
dëmtuar dhe të kërkojë një fletëvotim të ri të vulosur. Anëtari i KVV-së duhet ta bëjë me shenjë
atë fletëvotim, duke shkruar “i dëmtuar” në anën e prapme të tij dhe duhet ta mbajë atë në një
zarf të dizajnuar posaçërisht për këtë qëllim.
11.8 Pas shënimit të fletëvotimit , votuesi duhet ta vendos atë në kutinë e votimit, ashtu që të
mund të shihet nga mbikqyrësi i kutisë së votimit dhe pastaj ai/ajo menjëherë largohet nga
vendvotimi.

Neni 12
Votimi me kusht
12.1 Votuesi në Kosovë, emri dhe mbiemri i të cilit nuk mund të gjendet në LPV, ose që emri i
tij/saj gjendet në LPV me një shenjë ose shënim që tregon se ai/ajo duhet të votojë me kusht,
duhet të lejohet të votojë me kusht në VV-në që lëshon fletëvotime me kusht, me kusht që
identiteti i tij/saj të mund të verifikohet sipas nenit 10.
12.2 Pas zbatimit të së procedurave të përcaktuara në nenin 11.1 dhe 11.2, anëtari i KVV-së në
Listën e votuesve me kusht (LVK) do të shënojë emrin dhe mbiemrin e votuesit, si dhe njërën
nga të dhënat në vijim:

(a) numrin tij/saj personal të letërnjoftimit të UNMIK-ut; ose
(b) datën e tij/saj të lindjes.
12.3 Pas shënimit të të dhënave personale të votuesit në LVK, anëtari i KVV-së duhet që
informatat e njëjta t’i shkruajë në zarfin e fletëvotimit me kusht, ndërkaq votuesi duhet të
udhëzohet të nënshkruajë në LVK pranë emrit të tij/saj.
12.4 Pasi që votuesi të ketë nënshkruar në LVK, atij/asaj duhet t’i spërkatet gishti i djathtë
tregues, ose cilindo gisht tjetër nëse nuk ka gisht tregues, dhe pastaj votuesit do t’i jepet
fletëvotimi i vulosur dhe zarfi i fshehtësisë, gjersa anëtari i KVV-së mban dokumentin e
identifikimit të votuesit;
(a) Votuesit i cili refuzon t’i spërkatet gi shti me ngjyrë të padukshme ose ta
nënshkruajë LVK-në, nuk do t’i jepet fletëvotimi dhe kontrolluesi i rreshtit do ta
përcjellë atë jashtë VV-së.
12.5 Pasi që votuesit t’i jetë dhënë fletëvotimi dhe zarfi i fshehtësisë, ai/ajo duhet të udhëzohet
të shkojë në njërën nga kabinat e votimit për të shënuar fletëvotimin në fshehtësi. Zarfi i plotësuar
i fletëvotimit me kusht dhe dokumenti i identifikimit të votuesit duhet t’i jepen mbikqyrësit të
kutisë së votimit.
12.6 Nëse votuesi e ka dëmtuar fletëvotimin e vet, ai/ajo duhet ta dorëzojë fletëvotimin e
dëmtuar dhe të kërkojë fletëvotim të ri të vulosur. Anëtari i KVV-së duhet ta bëjë me shenjë
fletëvotimin e dëmtuar, duke shkruar “i dëmtuar” në anën e prapme të tij dhe duhet ta mbajë atë
në një zarf të dizajnuar posaçërisht për këtë qëllim.
12.7 Pas shënimit të fletëvotimit, votuesi në prani të mbikqyrësit të kutisë së votimit, e vendos
fletëvotimin në zarfin e fshehtësisë dhe e mbyll atë. Pastaj votuesi, zarfin e fshetësisë e vendos
brenda zarfit të plotësuar të fletëvotimit me kusht, e mbyll dhe e vendos atë në kutinë e votimit.
Pastaj mbikqyrësi i kutisë së votimit ia kthen votuesit dokumentin e tij/saj të identifikimit.

Neni 13
Votimi i anëtarëve të këshillit të vendvotimit
13.1 Anëtarët e KVV-së dhe kr yesuesi duhet të votojnë gjatë orarit të rregullt të votimit, nëse
të gjithë ata janë të regjistruar për të votuar në atë VV.
13. 2 Kryesuesi i KVV-së duhet t’i lejojë anëtarët e KVV-së të cilët janë caktuar të votojnë në
ndonjë VV tjetër, të votojnë në VV-në e tyre ku janë caktuar. Kryesuesi duhet të sigurojë që në
një VV dhe në të njëjtën kohë të mungojë vetëm një anëtar.

Neni 14
Mbyllja e vendvotimit
14.1 Çdo person në rresht në orën e mbylljes së VV-së, duhet të lejohet të votojë nëse ka zotësi
juridike. Kontrolluesi i rreshtit duhet ta informojë personin e fundit në rresht se ai/ajo do të jetë
personi i fundit që do të votojë. Çdo person tjetër që i bashkohet rreshtit pas atij personi, nuk do
të lejohet të hyjë në VV.
14.2 Pasi të votojë personi i fundit në rresht në kohën e përfundimit të votimit, kryesuesi i
KVV-së do ta mbyllë VV-në, e mbyll kutinë e votimit në atë mënyrë që kjo të mund të shikohet
nga vëzhguesit e pranishëm, ndërkaq në librin e votimit e shënon kohën e saktë të mbylljes.

Neni 15
Procesi i numërimit në vendvotimet e rregullta
15.1 Pasi të mbyllet vendvotimi, kryesuesi i KVV-së do të shënojë në librin e votimit: emrat,
numrat e letërnjoftimeve dhe numrat e akreditimit të të gjithë vëzhguesve të akredituar e të
pranishëm dhe do t’i informoj ata se nëse largohen nga VV-ja para se të përfundohet numërimi,
ata nuk do të lejohen të kthehen.
(a) Kryesuesi i KVV-së duhet t’i lejojë komi sionit komunal të zgjedhjeve, personelit të
Sekretariatit të KQZ-së dhe të Departamentit të Zgjedhjeve të OSBE-së, qasje të
pakufizuar në VV gjatë procesit të numërimit për të ndihmuar për çfarëdo çështjesh
që mund të shtrohen.
15.2

Para hapjes së kutisë së votimit, anëtarët e KVV-së duhet të:
(a) llogarisin numrin e votuesve/nënshkrimeve në LPV dhe të shënojnë numrin e
gjithmbarshëm në formularin e përputhjes së të dhënave dhe të rezultateve;
(b) numërojnë fletëvotimet e mbetura të papërdorura dhe të shënojnë numrin e tyre në
formularin e përputhjes së të dhënave dhe të rezultateve;
(c) numërojnë fletëvotimet e dëmtuara, të shënojnë numrin e tyre në formularin e
përputhjes së të dhënave dhe të rezultateve dhe t’i vendosin ato prapë në zarfin e
caktuar;
(d) ndajnë mënjanë fletëvotimet e papërdorura, zarfet me fletëvotime të dëmtuara, vulën
zyrtare të fletëvotimit dhe LPV-në;
(e) vendosin të gjitha materialet shtesë për zyrë në një kontejner, përfshirë këtu lapsat ose
markerat që mund të përdoren për shënimin e fletëvotimeve dhe ta vendosin atë
mënjanë; dhe

(f) organizojnë hapësirën e numërimit në atë mënyrë që asnjë material të mos mbetet mbi
tavolinë, ose në vendin e caktuar për numërim, përveç materialeve të nevojshme siq
janë letra e bardhë e zbrazët, libri i votimit dhe formularit i përputhjes së të dhënave
dhe të rezultateve.
15.3 Anëtari i VV-së do ta hap kutinë e votimit dhe do ta kthejë atë përmbys mbi tavolinë, ose
në ndonjë vend tjetër të caktuar për numërim dhe do t’i nxjerrë fletëvotimet. Kryesuesi i KVV-së
duhet të siguroj që asnjë fletëvotim të mos mbetet brenda kutisë së votimit.
15.4 Fletëvotimi do të jetë i pavlefshëm nëse:
(a) qëllimi i votuesit është i paqartë; ose
(b) nuk është vulosur me vulën zyrtare të fletëvotimit, kur është nxjerrë nga kutia e
votimit.
15.5 Fletëvotim i zbrazët është ai fletëvotim që gjendet në kutinë e votimit e që nuk
është shënuar fare.
15.6 Sipas udhëzimeve të kryesuesit të KVV-së, anëtarët e KVV-së duhet të:
(a) kthejnë përmbys të gjitha fletëvotimet e nxjerra nga kutia e votimit dhe t’i numërojnë
ato;
(b) numërojnë sërish fletëvotimet, nëse numri i gjithmbarshëm i fletëvotimeve ndryshon
nga numri i gjithmbarshëm i votuesve/nënshkrimeve në LPV për më shumë se tri (3)
fletëvotime;
(c) shënojnë numrin e gjithmbarshëm të fletëvotimeve në formularin e përputhjes së të
dhënave dhe të rezultateve; dhe
(d) pas numërimit të kënaqshëm të të gjitha fletëvotimeve të hedhura, t’i kthejnë mbarë
fletëvotimet dhe t’i numërojnë votat për secilin subjekt politik dhe në formularin e
përputhjes së të dhënave dhe të rezultateve, të shënojnë numrin e gjithmbarshëm të
fltëvotimeve të vlefshme sipas subjekteve politike, pastaj fletëvotimet e pavlefshme,
dhe fletëvotimet e zbrazëta.
15.7 Pas përfundimit të numërimit, KVV-ja do t’i paketojë fletëvotimet e numëruara në një
thesë të tejdukshëm plastik dhe ta mbyllë atë me shirita mbyllës plastik, ndërkaq në formularin e
përputhjes së të dhënave dhe të rezultateve e shënon numrin serik të shiritit mbyllës plastik, dhe
pastaj thesin e vendos brenda kutisë së votimit.
15.8 Pastaj anëtarët e KVV-së, materialet e mbetura duhet t’i paketojnë, ashtu siç janë
udhëzuar nga KKZ-ja dhe në përputhje me doracakun e votimit dhe të numërimit/udhëzuesin e
shkurtër, si dhe ta plotësojnë dhe nënshkruajnë formularin e përputhjes së të dhënave dhe të
rezultateve.

Neni 16
Përputhja e të dhënave të fletëvotimeve me kusht
16.1 Para procedurave të përcaktuara në nenin 15, procesi i përputhjes së të dhënave të
fletëvotimeve me kusht duhet të bëhet në ato VV që kanë lëshuar fletëvotime me kusht.
16.2 Pas mbylljes së VV-së, KVV-ja duhet të zbatoj procedurat e njëjta siç përcaktohen në
nenet 15.1 dhe 15.2 për njehsimin e numrit të emrave të votuesve në LKV dhe përgatitjet që
duhet të bëhen para hapjes së kutisë së votimit.
16.3 Anëtari i KVV-së duhet ta hap kutinë e fletëvotimeve dhe do ta kthejë atë përmbys mbi
tavolinë, ose në ndonjë vend tjetër të caktuar për numërim dhe t’i ndajë të gjitha zarfet e
fletëvotimeve me kusht dhe zarfet e pangjitura të fshehtësisë nga fletëvotimet e rregullta.
Kryesuesi i KVV-së duhet të sigurojë që asnjë zarf i fletëvotimeve me kusht, zarf i pangjitur i
fshehtësisë ose fletëvotim të mos mbetet brenda kutisë së votimit.
16.4 KVV-ja duhet t’i vendosë fletëvotimet e rregullta prapë në kutinë e votimit, ta mbyll dhe
vendos kutinë e votimit në një vend ku mund të shihet mirë nga të gjithë anëtarët e KVV-së dhe
vëzhguesit e pranishëm. Këto fletëvotime duhet të numërohen duke zbatuar procedurat e
përcaktuara në nenin 15, pas plotësimit të përputhjes së të dhënave të fletëvotimeve me kusht.
16.5 Anëtari i KVV-së duhet t’i numërojë ndaras zarfet e pangjitura të fshehtësisë, nëse
gjendet ndonjë në kutinë e votimit dhe në secilën prej tyre të shkruaj fjalën “e pavlefshme”.

16.6

Sipas udhëzimeve të kryesuesit të KVV-së, anëtarët e KVV-së do të:
(a) numërojnë zarfet e fletëvotimeve me kusht;
(b) numërojnë sërish zarfet e fletëvotimeve me kusht, nëse numri i gjithmbarshëm i
fletëvotimeve ndryshon prej numrit të gjithmbarshëm të emrave në Listën e votuesve
për më shumë se tri (3) zarfe; dhe
(c) shënojnë numrin e gjithmbarshëm të zarfeve të fletëvotimeve me kusht në formularin
e përputhjes së të dhënave dhe të rezultateve.

16.7 Pas përfundimit të numërimit, anëtarët e KVV-së duhet t’i paketojnë zarfet e numëruara
të fletëvotimeve me kusht dhe zarfet e pangjitura të fshehtësisë në thesin e caktuar dhe ta
vendosin atë në vendin ku mund të shihet nga anëtarët e KVV-së dhe vëzhguesit e pranishëm deri
në përfundimin e numërimit të fletëvtotimeve të rregullta.

Neni 17
Procedurat pas numërimit të fletëvotimeve ose përputhja e të dhënave
të zarfeve të fletëvotimeve me kusht
17.1 Pas numërimit të fletëvotimeve dhe përputhjes së të dhënave të zarfeve të fletëvotimeve
me kusht, kryesuesi i KVV-së do të:
(a) lejojë që vëzhguesit e akredituar të pranishëm të kopjojnë informatat nga formulari i
përputhjes së të dhënave dhe rezultateve për përdorim të tyre, nëse e kërkojnë një gjë
të tillë;
(b) informojë anëtarët e KVV-së se ata lejohen të largohen, por se mund të thirren sërish
nëse nga KKZ-ja kërkohet rinumërimi ose ripërputhja e të dhënave të materialeve; dhe
(c) përcjell materialet nga VV-ja deri tek lokacioni i KKZ-së përmes transportit të
organizuar veçanërisht nga KKZ-ja.
17.2 Çdo kryesues KVV-së duhet t’i dorëzojë materialet nga VV-të e tyre tek KKZ-ja. Nëse
KKZ-ja identifikon gabime që lidhen me paketimin ose numërimin e materialeve të ndjeshme,
KKZ-ja mund të ndërmarrë çfarëdo mase korrigjuese, përfshirë këtu urdhërimin e paketimit dhe
të numërimit të sërishëm të votave ose të përputhjes së sërishme të zarfeve të fletëvotimeve me
kusht.
17.3 Nëse paketimi i sërishëm i materialeve është i nevojshëm, KKZ-ja do të mbyllë pakot e
reja para kryesuesit të VV-së gjegjëse dhe do të shënojë numrin(at) e ri të shiritit mbyllës në
formularin e përputhjes së të dhënave dhe të rezultateve.
17.4 Nëse urdhërohet numërimi i sërishëm i fletëvotimeve ose përputhja e të dhënave të
zarfeve të fletëvotimeve me kusht, KKZ-ja do të:
(a) mbajë formularin e pasaktë të përputhjes së të dhënave dhe të rezultateve dhe do t’i
sigurojë kryesuesit të KVV-së një formular të ri;
(b) shpjegojë kryesuesit të KVV-së arsyen e urdhërimit të numërimit ose përputhjes së
sërishme të të dhënave;
(c) shënojë në librin e votimit, ngjarjen, duke përfshirë kohën e saktë të urdhërimit të
numërimit ose të përputhjes së sërishme të të dhënave; dhe
(d) kërkojë nga kryesuesi i KVV-së që t’i thërrasë anëtarët e KVV-së në KKZ për
numërim të sërishëm;
17.5 Numërimi i sërishëm i fletëvotimeve ose përputhja e sërishme e të dhënave të zarfeve të
fletëvotimeve me kusht do të bëhet vetëm njëherë, në lokacionin e KKZ-së.

Neni 18
Ankesat përkitazi me votimin
18.1 Ankesat përkitazi me votimin dhe numërimin duhet të dorëzohen në KZAP brenda 24
orësh nga koha kur parashtruesi i ankesës është vënë në dijeni të shkeljes së supozuar dhe
gjithsesi jo më vonë se 48 orë pasi të ketë ndodhur shkelja e supozuar.
18.2 Për të gjitha ankesat në KZAP do të vendoset jo më vonë se 5 ditë pas marrjes së tyre në
zyrat qendrore të KZAP-it.

Neni 19
Hyrja në fuqi
Kjo Rregull e Zgjedhjeve hyn në fuqi më 1 shtator 2004.
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