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MISSION IN KOSOVO

Për këtë trajnim
 Mbështetur në procedurat administrative 

 Ky dokument është interpretimi përfundimtar i rregullave të 
zgjedhjeve dhe shërben si doracak referimi për gjithë 
personelin e zgjedhjeve 

 Nuk e zëvendëson leximin!
 Pyetësori i trajnimit në fund të trajnimit 
 Keni parasysh qëndrimin mbi shfrytëzimin e termave 

politikë (Vendbanimi i rëndomtë në Kosovë, komunitetet...)
 Gjithë personeli i OSBE-së është i obliguar t’u 

përmbahet obligimeve si zyrtar i zgjedhjeve i OSBE-
së [Kodi i Sjelljes] 
 - Mosrealizimi e kësaj do të rezultojë në rishikimin e 

punësimit 



MISSION IN KOSOVO

Qëllimi i këtij trajnimi

 Përcjell esencën e procedurave administrative
 Siguron që personeli i vendvotimit t’i kuptojë parimet themelore 

të procedurave të votimit
 Ia shpjegon personelit të vendvotimit detyrat dhe përgjegjësitë 

e tyre
 I shpjegon marrëdhëniet në mes këshillit të vendvotimit, 

kryesuesit të këshillit të vendvotimit dhe mbikëqyrësit 
ndërkombëtar të votimit

 Ia bën personelin vendvotimin të njohur dokumentin e 
procedurave administrative si doracak referimi



MISSION IN KOSOVO

Struktura e këtij trajnimi 

 Pjesa I: Informacioni i përgjithshëm
 Pjesa II: Detyrat para Ditës së Zgjedhjeve
 Pjesa III: Mbarëvajtja e votimit
 Pjesa IV: Mbyllja e vendvotimeve dhe numërimi i 

votave
 Pjesa V: Bartja e materialeve në zyret e terrenit
 Simulimi

 Pyetësori dhe vlerësimi



MISSION IN KOSOVO

Pjesa I : Informacion i përgjithshëm

 Strukturat ligjore
 Këto zgjedhje
 Qendrat e votimit dhe vendvotimet
 Menaxheri ndërkombëtar i qendrës së votimit 
 Tavolina ndihmëse
 Këshilli i vendvotimit
 Mbikqëyrësi ndërkombëtar i vendvotimit (MNV)
 Kryesuesi i këshillit të vendvotimit (KKV)

Përmbajtja e



MISSION IN KOSOVO

Strukturat ligjore
 UNMIK-u

 I themeluar me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të 
Kombeve të Bashkuara (KSKB), përbëhet nga katër shtylla: 
Detyrimi gjyqësor dhe ligjor, Ndërtimi i Institucioneve 
(OSBE), Administrata Civile (KB-të) dhe Zhvillimi Ekonomik 
(BE)

 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ)
 Organ i pavarur që miraton rregulla të zgjedhjeve
 Komisionet komunale të zgjedhjeve në të gjitha komunat 

(KKZ-të)
 Nënkomisioni i Zgjedhjeve për Parashtresa dhe Ankesa (NKZPA)

 Përgjegjës për shqyrtimin e parashtresave dhe ankesave 
përkitazi me cenimet e rregullave të zgjedhjeve

 OSBE-ja është përgjegjëse për implementimin e zgjedhjeve



MISSION IN KOSOVO

Këto zgjedhje

 Zgjidhet Kuvendi Qendror në përputhje me Kornizën 
Kushtetuese, të mbështetur në Rezolutën 1244 të KSKB

 120 vende, duke përfshirë 20 vendet e rezervuara për 
komunitetet

 1.1 milion të regjistruar në mënyrë civile dhe me zotësi juridike 
për të votuar, nëse janë mbi 18 vjeç - shtoni këtu edhe ata që 
janë regjistruar për të votuar jashtë Kosovës
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Qendrat e votimit dhe vendvotimet
 Qendra e votimit është ndërtesë që përbëhet nga një deri 16 

vendvotime të shpërndara sipas rendit alfabetik
 Vendvotimi është vendi i votimit ku këshilli i vendvotimit i 

shërben votuesit
 Mbikëqyret nga mbikëqyrësi ndërkombëtar i votimit (MNV)
 Qendra e votimit me më shumë se katër vendvotime do ta ketë 

personelin e menaxhmentit të qendrës së votimit, që përfshin
 menaxherin ndërkombëtar të qendrës së votimit (MNQV)
 menaxherin vendor të qendrës së votimit
 ndihmësit e qendrës së votimit 
 personelin e tavolinës ndihmëse

 Menaxhmenti i qendrës së votimit e rregullon qarkullimin e 
votuesve nëpër qendër
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Menaxheri ndërkombëtar i qendrës së 
votimit

 Është figurë kyçe i udhëheqjes së QV-ve dhe i përgjigjet ZZ-së në 
zyrën përkatëse të terrrenit (ZT)

 Punon së bashku me menaxherin vendor të qendrës së votimit
 Udhëheq ekipin e ndihmësve të qendrës së votimit dhe personelin 

e tavolinës ndihmëse
 Siguron qasje në qendër dhe mbarëvajtje të qarkullimit të votuesve
 I raporton ZZ-së (përfshirë këtu rastet emergjente, raportet e 

sigurisë dhe mjekësore) dhe bën hapjen dhe mbylljen e qendrës
 Nuk duhet të marrë ndonjë vendim përkitazi me çështjet teknike të 

zgjedhjeve në vendvotim
 Siguron që materiali i bartur për në zyrën e terrenit të dalë nga 

qendra e votimit nën përcjelljen e Policisë së UNMIK-ut
 Shërben si pikë kontakti në rast kërcënimi të sigurisë



MISSION IN KOSOVO

Tavolina ndihmëse 
 Ekipi i tavolinës ndihmëse përbëhet nga dy persona
 Shpërndahet në përputhje me madhësinë e vendvotimit
 Tavolina ndihmëse u ndihmon votuesve, të cilët

 nuk gjenden në listën përfundimtare të votuesve në vendvotimin 
e vet, ose 

 nuk kanë dokumente identifikimi me fotografi
 Personeli i tavolinës ndihmëse mund ta përcaktojë nëse votuesit pa 

dokumente identifikimi me fotografi kanë nevojë të shkojnë në 
shtëpi, t’i marrin ato ose të mos u kërkohet dokumenti i identifikimit 
me fotografi



MISSION IN KOSOVO

Këshilli i vendvotimit
 KKV është i ngarkuar me vendvotimin, ua delegon përgjegjësinë e 

vet anëtarëve të këshillit të vendvotimit
 MNV mund t’i shfuqizojë vendimet e marra nga KKV nëse ato nuk 

janë në përputhje me procedurat administrative
 Këshilli i vendvotimit përbëhet nga 
 kryesuesi i këshillit të vendvotimit (KKV)

 kontrollori i rreshtit
 zyrtari i identifikimit
 dhënësi i  fletëvotimeve 
 mbikëqyrësi i kutisë së votimit

 Detyrat e anëtarëve të këshillit të vendvotimit nuk përfundojnë 
derisa kryesuesi t’i lirojë nga detyra e tyre, pasi të jenë numëruar 
votat.

 Të gjithë anëtarët e këshillit të vendvotimit duhet të jenë të gatshëm 
për t’i ndihmuar KKV-së ose ndihmësi i qendrës së votimit në 
ngritjen e qendrës/vendit të votimit para Ditës së Zgjedhjeve.



MISSION IN KOSOVO

Mbikëqyrësi ndërkombëtar i vendvotimit (MNV)
 Mban përgjegjësinë e fundit për vendvotimin
 Siguron që vendvotimi të udhëhiqet në përputhje me procedurat 

administrative
 Është përgjegjës për materialet e ndjeshme (fletëvotimet, listën 

përfundimtare të votuesve, listën e votuesve me kusht, vulën e 
fletëvotimit)

 Ndan përgjegjësinë me KKV-në për:
 marrjen e materialit dhe organizimin e vendvotimit
 përcaktimin e numrit të fletëvotimeve të pavulosura dhe 

saktësinë e numërimit
 raportimin e rezultateve dhe nënshkrimin e formularin e 

përputhjes së të dhënave dhe të rezultateve 
 paketimin e duhur për transport dhe bartjen e materialit përsëri 

në zyrën e terrenit
 raportimin e kërcënimeve të sigurisë dhe shpërthimit të dhunës



MISSION IN KOSOVO

Kryesuesi i këshillit të vendvotimit (KKV)

 Është përgjegjës për veprimtarinë e përgjithshme të vendvotimit 
nën mbikëqyrjen e MNV

 U delegon detyra anëtarëve të këshillit të vendvotimit dhe vendos 
se kush çfarë funksioni kryen

 Mbikëqyr punën e këshillit të vendvotimit për të siguruar 
qarkullimin e rregullt dhe me efikasitet të votuesve 

 Është përgjegjës për marrjen, paketimin dhe kthimin e të gjitha 
materialeve jo të ndjeshme dhe të artikujve që mund të ripërdoren

 Koordinon pauzat për pushim dhe shujta
 Proceson fletëvotimet me kusht



MISSION IN KOSOVO

Pjesës II: Detyrat para Ditës së Zgjedhjeve
Përmbajtja e

 Materialet 
 Organizimi i vendvotimit 
 Rregullimi i LPV-së
 Planifikimi dhe caktimi i funksioneve 
 Detyrat e anëtarëve të këshillit të vendvotimit
 Puna në grupe
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Materialet
 Fletëvotimet
 Lista përfundimtare e votuesve
 Lista e votuesve me kusht
 Vula zyrtare e fletëvotimit
 Zarfet e fletëvotimeve me kusht dhe zarfet për fshehtësi 
 Kutia e votimit
 Shiritat e sigurisë 
 Kabinat e votimit
 Libri i votimit
 Pajisja e ngjyrës dhe llampa ultravjollcë 
 Formulari i përputhjes së të dhënave dhe i rezultateve
 Garnitura e pajisjeve për zyrë

Materialet e ndjeshme
(T’i mbajë MNV-ja)
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Fletëvotimi
 Subjektet politike të 

radhitura sipas rezultatit të 
tërheqjes së shortit

 Në gjuhën shqipe, serbe 
qirilicë, serbe me alfabet 
latin dhe turke

 Vëni shenjë pranë 
subjektit politik 

 Vetëm një shenjë! Veçoritë 
e sigurisë
 pika të nxehta të ndjeshme 

djathtas teposhtë
 vizatime të padukshme

 Material i ndjeshëm
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Lista përfundimtare e 
votuesve (LPV)

 Përmban emrin, datën e 
lindjes, nr. e regjistrimit dhe 
fotografinë e të gjithë 
votuesve që kanë zotësi 
juridike për të votuar në 
vendvotim

 Votuesi duhet të nënshkruajë
në LPV-në para se ta marrë 
fletëvotimin nga dhënësi i 
fletëvotimeve  

 Numri i nënshkrimeve duhet 
të jetë i njëjtë me numrin e 
fletëvotimeve të lëshuara

 Material i ndjeshëm
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Vula e fletëvotimit

 Dhënësi i fletëvotimeve duhet 
ta palosë fletëvotimin dhe ta 
vulosë në anën e pasme, 
para se t’ia dorëzojë votuesit

 Fletëvotimet pa këtë vulë 
duhet të shpallen të 
pavlefshme kur të 
numërohen

 Material i ndjeshëm
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Kutia e votimit
 Të shkruhet numri i 

vendvotimit.
 Mos shënoni gjë në kuti

E mbyllur me shirita sigurie me numëra
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Shenjat

 Hyrjet dhe daljet duhet  të 
shënohen qartë

Nr. i vendvotimit dhe 
rendi alfabetik i mbiemrave të votuesve
të shënuar qartë në hyrje
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Ngjyra e padukshme
 Kontrollori i rreshtit duhet 

t’ia kontrollojë votuesit me 
dritë ultravjollcë ngjyrën e 
padukshme në gishtin 
tregues të dorës së 
djathtë

 Dhënësi i fletëvotimeve 
duhet t’ia spërkasë 
votuesit gishtin tregues të 
dorës së djathtë me 
ngjyrë të padukshme
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Lista e votuesve me kusht
 Të gjithë 

votuesit që 
votojnë me 
fletëvotime me 
kusht duhet të 
nënshkruhen në 
listën e votuesve 
me kusht para 
se t’u jepen 
fletëvotimet dhe 
zarfat për 
fshehtësi
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Zarfi i fletëvotimit me kusht

 Kryesuesi i 
vendvotimit  
plotëson zarfin e 
fletëvotimit me 
kusht dhe bashk 
me dokumentin 
e identifikimit të 
votuesit ia 
dorëzon 
dhënësit të 
fletëvotimeve
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Formulari i përputhjes së të dhënave 
dhe i rezultateve
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Organizimi i vendvotimit - qarkullimi i 
votuesve

FV
L

FVL
Mbikëqyresi I kutisë
 Së votimit

Zyrtari për 
identifikim

Dhënësi I 
fletvotimeve

KKV

MNVPërkthyesi
Vëzhguesit

Kontrollori I 
rreshtit

Kabinat e votimit
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Përshtatja e LPV-së

 MNV-së do t’i sigurohet lista e përshtatjes së emrave të votuesve në LPV 
të cilët mund të votojnë vetëm me fletëvotim me kusht
 Pranë emrave të këtyre personave në LPV duhet të bëhet një 

shënim sipas listës së përshtatjeve 
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Planifikimi dhe caktimi i funksioneve
 MNV-ja dhe këshilli i vendvotimit do të takohen një ditë para Ditës 

së Zgjedhjeve për ta caktuar vendvotimin
 Të gjitha materialet që kanë lidhje me politikë si posterët, flamujt, 

simbolet, emblemat, duhet të hiqen 100 metra rreth qendrës së 
votimit

 KKV-ja pastaj do të vendosë se kush çfarë funksioni duhet 
të kryejë 
 Detyrat e çdo anëtari të këshillit të vendvotimit do të 

diskutohen dhe sqarohen 
 Personeli i vendvotimit do të mbajë një ushtrim me fletëvotime 

simuluese  duke i përdorur 100 fletëvotime të parashënuara me 
ngjyrë të verdhë

 KKV-ja përgjigjet për ruajtjen e sigurt të materialeve jo të 
ndjeshme gjatë natës

 MNV-ja përgjigjet për materialet e ndjeshme gjatë natës 
(fletëvotimet, LPV-në, LVK-në dhe vulën e fletëvotimeve)
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Kontrollori i rreshtit
 Kontrollori i rreshtit është përgjegjës për të siguruar qarkullim të

vazhdueshëm të votuesve në vendvotim.
 Zë vendin në hyrje të vendvotimit
 Mban rreshtin në rregull jashtë vendvotimit
 Siguron që vendvotimi të mos stërngarkohet dhe që hyrjet dhe

daljet të mos blokohen asnjëherë
 Lejon votuesit e paaftë të dalin në krye të rreshtit
 Kërkon që çdo votues të ketë gati dokumentin e identifikimit

me fotografi dhe dëftesën e regjistrimit, si dhe përcakton nëse
është në rreshtin e duhur

 Riorienton votuesit që janë në rresht të gabuar 
 Përdorn dritën ultravjollcë për të kontrolluar ngjyrë të

padukshme në dorën dhe gishtërinjtë e votuesit
 Njofton KKV-në apo MNV-në për ndonjë kërcënim të qetësisë e

të rendit, shpërthim të dhunës apo prani të armëve jashtë
vendvotimit
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Zyrtari për identifikim
 Zyrtari për identifikim është përgjegjës për identifikimin e votuesve 

dhe për të përcaktuar nëse votuesi ka zotësi juridike për të votuar 
me fletëvotim të rregullt apo me kusht
 Nuk toleron më shumë se një votues në tavolinë përveç në 

rastet kur votuesi është i paaftë dhe kërkon ndihmë
 Verifikon identitetin e votuesit
 Përcakton nëse votuesi ka zotësi juridike për të votuar
 Vë votuesit në listën përfundimtare të votuesve
 Përcakton nëse votuesi ka të drejtë të votojë me fletëvotim të

rregullt apo me fletëvotim me kusht
 Për fletëvotimet e rregullta - kërkon që votuesi të nënshkruajë

në rubrikën e duhur pranë emrit të vet në listën përfundimtare
të votuesve

 Për fletëvotimet me kusht - i drejtoni te KKV-ja
 Drejton votuesin te dhënësi i fletëvotimeve
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Dhënësi i fletëvotimeve
 Dhënësi i fletëvotimeve është përgjegjës për ruajtjen dhe dhënien e

llogarisë për fletëvotimet.
 Merr fletëvotimet nga KKV-ja
 Jep çdo votuesi fletëvotimin sipas radhës së numrave serikë në

blokun e pjesëve të mbetura të fletëvotimeve
 Largon fletëvotimet e prishura
 Palos fletëvotimin dhe e vulos në anën e pasme
 Spërkat gishtin tregues të dorës së djathtë të votuesit
 Jep fletëvotimin votuesit dhe e udhëzon si të plotësohet

fletëvotimi
 Tregon votuesit të kthehet për të marrë një fletëvotim të ri nëse

ka bërë ndonjë gabim gjatë shënimit të fletëvotimit
 Drejton votuesin te kabina e votimit
 Siguron të mos jepen fletëvotimet nga personat e paautorizuar
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Mbikëqyrësi i kutisë së votimit
 Mbikëqyrësi i kutisë së votimit është përgjegjës për të siguruar që

secili votues që merr fletëvotim të kthehet me fletëvotim dhe ta
vendosë në kutinë e votimit.
 Para se të hapet votimi, lejon dëshmitarët ta verifikojnë që kutia

e votimit është e zbrazët
 Siguron që njëherësh të lejohet vetëm një votues prapa kabinës

së votimit
 Siguron që secila kabinë e votimit të ketë stilolaps dhe të mos

ketë materiale dhe shkrime që kanë të bëjnë me politikë
 Siguron që secili fletëvotim të paloset ashtu që vula e

fletëvotimit të jetë e dukshme para se fletëvotimi të vendoset në
kutinë e votimit

 Siguron që çdo votues të vendosë fletëvotimin e vet në kutinë e
votimit pastaj menjëherë të largohet nga vendvotimi

 Siguron që askush të mos mund ta keqpërdorë kutinë e votimit
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Asistenti i gjuhës

 Përkthen dhe i ndihmon MNV-së
 Nuk është zyrtarisht pjesë e këshillit të vendvotimit
 Mund të ndihmojë për plotësimin e zarfeve të fletëvotimeve me 

kusht dhe të listës së votuesve me kusht në rrethana të 
jashtëzakonshme dhe me miratimin e MNV-së
 Asistenti i gjuhës mund të punojë vetëm si ndihmës, por nuk 

mund të marrë autoritetin e anëtarit të këshillit të vendvotimit
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Pjesës III: Mbarëvajtja e votimit
Përmbajtja e 

 Kush mund të jetë i pranishëm?
 Vëzhguesit e akredituar
 Përfaqësuesit e mediave
 Para hapjes 
 Kush mund të votojë?
 Kërkesat e dokumentit të identifikimit
 Procesimi i fletëvotimit të rregullt
 Procesimi i fletëvotimit me kusht
 Përdorimi i diskrecionit
 Rastet e mohimit
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Kush mund të jetë i pranishëm?

 Personeli i OSBE-së dhe i UNMIK-ut (përfshirë edhe përkthyesit 
dhe vozitësit)

 Menaxhmenti i qendrës së votimit dhe personeli i tavolinës 
ndihmëse

 Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve
 Anëtarët e komisionit komunal të zgjedhjeve
 Përfaqësuesit e mediave të akredituara nga KFOR-i
 Policia e UNMIK-ut dhe KFOR-i, kur të thirren
 Vëzhguesit e akredituar
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Vëzhguesit e akredituar
 Mbikëqyrësit ndërkombëtarë dhe vëzhguesit e vendit (subjektet politike 

dhe OJQ-të)
 Kanë për detyrë të mbikëqyrin procesin e zgjedhjeve dhe të raportojnë 

për parregullsitë
 Të gjithë vëzhguesit duhet të mbeten rreptësisht të paanshëm dhe 

politikisht neutralë
 Nuk duhet të ngjesin apo të bajnë asnjë simbol apo emblemë politike
 Duhet të ngjesin distinktivin e akreditimit të KQZ-së apo të KE-së
 Mund të vërejnë parregullsitë, por nuk mund të ndërhyjnë apo vetë të 

marrin veprime
 Mund të shënojnë në librin e votimit vëzhgimet, ankesat apo komentet
 Nuk duhet ta pengojnë qarkullimin e votuesve në vendvotim
 Nuk mund të shkojnë prapa kabinës së votimit për të parë shenjën e 

votuesit
 Mund të jenë të pranishëm gjatë të gjitha aktiviteteve të votimit gjatë 

Ditës së Zgjedhjeve
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Kartela e vëzhguesit 

 Kartela e vëzhguesit të 
akredituar

back
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Përfaqësuesit e mediave
 Duhet të akreditohen nga KFOR-i
 Duhet të ngjesin kartelën e tyre të mediave të KFOR-it gjatë gjithë 

kohës
 Nuk duhet t’i forografojnë / filmojnë votuesit apo të bëjnë intervista 

pa lejen e tyre
 Nuk duhet të fotografojnë për së afërmi LPV-në apo votuesit në 

asnjë mënyrë pa e respektuar fshehtësinë e votës
 Nuk duhet të pengojnë qarkullimin e votuesve në vendvotim
 Të gjitha intervistat duhet të bëhen jashtë vendvotimit, është e 

preferueshme të bëhen pasi të ketë votuar votuesi
 Intervistuesi nuk duhet assesi të ndikojë politikisht në votuesin
 Mund të kërkohet që të largohet nëse pengon qarkullimin e 

votuesve apo punën e këshillit të vendvotimit, apo cenon 
udhëzimet e mediave
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Kartela e mediave

 Kartela e mediave të 
akredituara

back
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Para hapjes
 15 minuta para hapjes së vendvotimit duhet:

 të plotësohet pjesa e parë e Formularit të përputhjes së të 
dhënave dhe të rezultateve, duke treguar numrin serik të 
fletëvotimeve të marra

 t’i dorëzohen fletëvotimet dhënësit të fletëvotimeve
 në orën 07.00 t’u tregohet kutia e zbrazët të pranishmëve 

(vëzhguesve) dhe të vuloset
 në librin e votimit të shënohet numri i shiritit mbyllës të 

kutisë së votimit 
 të regjistrohet numri i shiritit mbyllës në pjesën 1. të 

Formularit për përputhjen e të dhënave dhe të rezultateve
 Anëtarët e këshillit të vendvotimit që kanë të drejtë votimi
 votojnë të parët
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Kush mund të votojë?
 Për të votuar, personi duhet

 t’i ketë 18 vjet ose më shumë në Ditën e Zgjedhjeve
 të jetë i regjistruar
 të dëshmojë identitetin e vet

 Përputhja e fotografisë në LPV është dëshmi e mjaftueshme e 
identitetit

 Nëse dokumenti nuk gjendet në LPV, votuesi duhet të votojë me 
fletëvotimin me kusht
 kërkohet dokument identifikimi me fotografi
 zotësia juridike e votuesit kontrrollohet në Qendrën për Numërim 

dhe Rezultate
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Kërkesa për dokument identifikimi (DI)
 Identiteti i votuesit mund të caktohet në tri mënyra

 përputhja e fotografisë me LPV, ose 
 letërnjoftimi i UNMIK-ut, ose
 ndonjë DI tjetër me fotografi

 Nëse përputhet fotografia në LPV, nuk kërkohet DI me 
fotografi
 Kontrollorët e rreshtit nuk duhet t’i kthejnë votuesit që nuk kanë DI

 DI me fotografi kërkohet kur
 mungon fotografia në LPV ose është e cilësisë së dobët, ose
 votuesi duhet të hedhë fletëvotimin me kusht (sepse emri i votuesit 

nuk gjendet në LPV-në e vendvotimit ose ka shënim pranë emrit të 
vet)

 Shembuj dokumentesh identifimi të pranueshme



MISSION IN KOSOVO

Procesimi i fletëvotimeve të rregullta [1/2] 
 Votuesi kalon nëpër këto faza kur hedh fletëvotimin e rregullt:

 Faza 1 - kontrollori i rreshtit
 Kontrollon nëse votuesi është në rreshtin e duhur
 I përkujton votuesit ta kenë DI të gatshëm
 Kontrollon njollat e ngjyrës në gishtin e votuesit 
 Lëshon votuesin brenda me radhë, vetëm kur asnjë 

votues tjetër nuk është para zyrtarit për identifikim 
 Faza 2 - zyrtari për identifikim

 Identifikon votuesin në LPV
 Përcakton të drejtën e votuesit për të votuar
 Votuesi nënshkruan në LPV-në e fletëvotimeve të rregullta
 Drejton votuesin te dhënësi i fletëvotimeve



MISSION IN KOSOVO

Procesimi i fletëvotimeve të rregullta [2/2]
 Faza 3 - Dhënësi i fletëvotimeve

 Spërkat gishtin e votuesit me ngjyrën e padukshme
 Palos fletëvotimin dhe e vulos pjesën e pasme
 Udhëzon votuesit

 të shënojë zgjedhjen e vet në rubrikën pranë emrit të 
subjektit politik 

 të mos shkruajë asgjë tjetër në fletëvotim as të vërë shenjë 
sepse ai fletëvotim mund të mos numërohet

 Drejton votuesin te kabina e lirë e votimit
 Faza 4 - Vëzhguesi i kutisë së votimit

 Siguron që secili fletëvotim të paloset në mënyrë që të duket 
vula në fletëvotim para se të vendoset në kutinë e votimit 

 Siguron që secili votues ta vendosë fletëvotimin e vet në kutinë 
e votimit dhe menjëherë ta braktisë vendvotimin

 Siguron që askush të mos mund ta keqpërdorë kutinë e votimit
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Procesimi i fletëvotimeve me kusht [1/2] 
 Votuesi duhet të votojë me fletëvotim me kusht kur

 nuk gjendet në LPV, ose
 në LPV ka shënim që tregon se votuesi duhet të votojë me 

fletëvotimin me kusht

 Hapa plotësues të ndërrmarrë nga KKV-ja
 Përdor DI-në për t’i shënuar të dhënat e votuesit në listën 

përfundimtare të votuesve
 Përfshin numrin e regjistrimit nëse votuesi ka sjellë dëftesën e 

regjistrimit
 Kërkon nga votuesi të nënshkruajë në listën përfundimtare të 

votuesve
 Plotëson zarfin e fletëvotimeve me kusht në bazë të DI-së votuesit
 I dorëzon dhënësit të fletëvotimeve zarfin e fletëvotimit me kusht 

dhe DI-në
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Procesimi i fletëvotimeve me kusht [2/2] 
 Hapa plotësues të ndërrmarrë nga dhënësi i 

fletëvotimeve
 Dorëzon votuesit fletëvotimin e vulosur dhe të palosur me 

zarfin për fshehtësi 
 Udhëzon votuesin të shkojë në kabinën e votimit dhe të 

vendosë fletëvotimin e shënuar në zarfin për fshehtësi
 Dorëzon mbikëqyrësit të kutisë së votimit zarfin e fletëvotimit 

me kusht dhe DI-në

 Hapa plotësues të ndërrmarrë nga mbikëqyrësi i kutisë 
së votimit
 Dorëzon votuesit zarfin e saktë të fletëvotimit me kusht
 Udhëzon votuesin të vendosë zarfin për fshehtësi në zarfin e 

fletëvotimeve me kusht dhe ta vendosë në kutinë e votimit
 DI-në me fotografi ia ktheni votuesit
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Përdorimi i maturisë
 Nëse votuesi që voton me fletëvotim me kusht nuk ka 

DI ku tregohet data e lindjes
 Në rubrikën 6 (votuesi i vërtetuar se ka mbi 18 vjet) në 

zarfin e fletëvotimit me kusht duhet të shënohet “po” ose 
“jo”, në bazë të gjykimit të mbikqyrësit ndërkombëtar të 
vendvotimit
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Zarfi i fletëvotimit me kusht
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Refuzimi i personit për të votuar

 Votuesi do të refuzohet të votojë nëse:
 nuk ka DI me fotografi dhe nuk i është gjetur emri në LPV
 ka dëshmi të ngjyrës së padukshme në gishtin e votuesit
 votuesi refuzon t’i spërkatet gishti me ngjyrë
 votuesi refuzon të nënshkruajë në LPV ose në LVK
 Votuesi refuzon të nëshkruajë deklaratën në zarfin e 

fletëvotimit me kusht

 Në këto raste votuesi mund të parashtrojë ankesë te NKZPA-ja 
duke plotësuar formularin e ankesës
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Mbajtja e rendit në vendvotim
 Në çdo qendër të votimit do të ketë së paku dy zyrtarë të Policisë së 

UNMIK-ut
 Për çdo kërcënim të sigurisë në vendvotim, në qendër të votimit ose 

deri në 100 metra larg nga hyrja, duhet të njoftohet Policia e UNMIK-
ut me detyrë në atë qendër të votimit

 Reagimi ndaj kërcënimeve serioze të sigurisë koordinohet nga Qendra 
e Përbashkët e Operacioneve të Zgjedhjeve (QPOZ), e cila përbëhet 
nga KFOR-i, Policia e UNMIK-ut dhe zyrtarët e Sigurisë të OSBE-së

 Nëse ka shkelje serioze të procedurave administrative për shkak të 
situatës së sigurisë, MNV-ja mund të pezullojë votimin derisa të mos 
kthehet rendi dhe qetësia. Në rastet e tilla, MNV-ja
 do të raportojë menjëherë te udhëheqësi ndërkombëtar i 

qendrës së votimit ose te zyrtari i zgjedhjeve
 MNV duhet t’i sigurojë materialet e ndjeshme derisa votimi të 

jetë i pezulluar
 ngjarja dhe koha e pezullimit shënohen në librin e votimit



MISSION IN KOSOVO

Pjesës IV: Mbyllja e vendvotimit dhe numërimi i 
fletëvotimeve

The picture can't be displayed.

Përmbajtja e

 Procedurat e mbylljes
 Formulari i përputhjes së të dhënave dhe i rezultateve
 Procedurat e numërimit
 Përcaktimi e fletëvotimeve të vlefshme dhe të 

pavlefshme



MISSION IN KOSOVO

 Çdokush që arrin në qendër të votimit para orës 19.00 duhet të 
lejohet të votojë 
 zyrtari i zgjedhjeve duhet të shënojë fundin e rreshtit dhe të 

mos lejojë votues të tjerë të hyjnë në rresht
 Vendvotimet mbeten të hapura derisa të votojnë të gjithë votuesit 

që presin në rresht para qendrës së votimit 
 Mbyllet dera e vendvotimit dhe lejohen të qëndrojnë vetëm 

vëzhguesit e akredituar, përfaqësuesit e mediave, personeli i OSBE-
së/UNMIK-ut dhe komisioni komunal i zgjedhjeve

 Vrima e sipërme e kutisë së votimit duhet të mbyllet me shirit të 
sigurisë dhe në librin e votimit duhet të shënohet numri i mbyllësit

 Duhet të rirregullohen tavolinat për të siguruar hapësirë të 
mjaftueshme mbi tavolina për numërimin e fletëvotimeve

The picture can't be displayed.

Procedurat e mbylljes
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Formulari për përputhje dhe rezultate 
412

Pjesa I
plotësohet para hapjes
Pjesa II
plotësohet PARA 
hapjes së kutisë së 
votimit
Pjesa III
Plotësohet pas hapjes
Pjesët IV dhe V
Plotësohen pas 
numërimit
Nëshkruhen nga 
këshilli i vendvotimit 
dhe MNV-ja
Çdo mospërputhje 
DUHET shpjeguar 
në librin e votimit
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 Transparenca është parimi kryesor i procesit të numërimit
 Nga tavolina që përdoret për numërim duhet të hiqen stilolapsat 

dhe letrat - vetëm fletëvotimet duhet të mbeten në tavolinë
 Vëzhguesit nuk duhet të ndërhyjnë dhe mund të bisedojnë 

vetëm me MNV-në dhe KKV-në
 Çdo numërim duhet të bëhet dy herë nga dy zyrtarë të 

ndryshëm të zgjedhjeve
 Nëse rezultatet dalin të ndryshme, numërimi duhet të vazhdojë 

derisa të mos arrihet dy herë shuma e barabartë
 Kur bëhet numërimi, fletëvotimet duhet gjithmonë të numërohen 

një nga një dhe të vendosen në grumbuj me nga 25 copë

Parimet e numërimit
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 1. Zarfet e fletëvotimeve me kusht ndahen nga fletëvotimet e 
rregullta  
 Ai numër shënohet në pjesën III, rubrikën 15 të fletës së punës

 2. Secili fletëvotim i rregullt shpaloset një nga një dhe vendosen 
përmbys në grumbuj prej 25 copësh
 Fletëvotimet e pavulosura vendosen në një grumbull të veçantë
 Në pjesën III, rubrikën 16, shënohet numri i përgjithshëm i 

fletëvotimeve të rregullta
 3 Përcaktohet statusi i fletëvotimeve të pavulosura

 4. Bëhen tre grumbuj në dengje prej 25 fletëvotimesh të kthyera 
mbarë
 Të pavlefshme/ të papërcaktuara
 Fletëvotimet e paplotësuara
 Fletëvotimet valide në grumbuj të veçantë sipas subjektit politik

The picture can't be displayed.

Hapat e procedurave të numërimit [1/3]
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 5. KKV-ja shqyrton çdo fletëvotim të grumbullit të fletëvotimeve 
të pavlefshme/ të papërcaktuara
 KKV-ja do të shpallë vendimin e vet nëse fletëvotimi është i 

vlefshëm, i pavlefshëm ose i paplotësuar
 Pastaj fletëvotimi i dorëzohet një anëtari tjetër të këshillit të 

vendvotimit për të vërtetuar atë përcaktim
 Në rast të mosmërrëveshjes, vendoset me shumicë
 Nëse ende ka mosmarrëveshje, vendos mbikëqyrësi 

ndërkombëtar i vendvotimit

The picture can't be displayed.

Hapat e procedurave të numërimit [2/3]
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 Valid Ballots
 The Intention of the 

Voter is clear! 
 Ruling principle for a 

valid ballot
 Examples...

The picture can't be displayed.

Determining Valid 
and Invalid Ballots
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 Qëllimi i votuesit NUK 
është i qartë!

 Shembuj...

The picture can't be displayed.

Fletvotimet
e pavlefshme
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 6. Numëroni fletvotimet valide për secilin subjekt dhe plotësoni 
rezultatet në Formularin e punës për përputhjen e të dhënave 
dhe të rezultateve, pjesa IV, rubrika 17

 7. Plotësoni pjesën IV, rubrikat 18, 19, 20 dhe 21 në fletën e 
punës të Formularit të përputhjesë së të dhënave dhe  të 
rezultateve

 Pjesa IV, rubrika 21 duhet të barazohet me numrin në pjesën III, 
rubrikën 16 
 Nëse numrat nuk përputhen, ata numra duhet të kontrollohen 

përsëri të mos kenë gabime 
 Çdo mospërputhje që nuk mund të zgjidhet duhet të shënohet në 

librin e votimit 
 Bartni të gjitha të dhënat në Formularin përfundimtar të 

përputhjes së të dhënave dhe të rezultateve
 KKV-ja do t’i shpallë rezultatet për të gjithë të pranishmit

The picture can't be displayed.

Hapat e procedurave të numërimit [3/3]
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Pjesës V: Paketimi dhe bartja e materialeve

 Paketimi i materialeve
 Paketimi i njësive për transportim
 Dorëzimi i materialeve

Përmbajtja e
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Paketimi i materialeve
 Paketimi dhe dorëzimi i materialeve të ndjeshme është  përgjegjësi e 

mbikëqyrësit ndërkombëtar të vendvotimit
 Kryesuesi i këshillit të vendvotimit është përgjegjës për materialet jo të 

ndjeshme
 Të gjitha materialet e ndjeshme paketohen në 7 pako  

 fletvotimet e prishura - pakoja 1 (zarfi)
 fletvotimet e papërdorura dhe bloqet me pjesët e mbetura të 

fletvotimeve - të mbyllura në pakon 2 (thesin)
 zarfi i fletvotimeve me kusht - i mbyllur në pakon 3 (thesin)
 fletvotimet e pavlefshme dhe fletvotimet e paplotësuara me të cilat 

është votuar - pakoja 4 (zarfi)
 fletvotimet e numëruara - të mbyllura në pakon 5 (thesin)
 Formulari origjinal i përputhjes së të dhënave dhe të rezultateve - pakoja 

6 (zarfi)
 kopja 1. e Formularit të përputhjes së të dhënave dhe të rezultateve -

pakoja 7 (zarfi)
 kopje për kryesuesin e këshillit të vendvotimit

T lë ë j ë V
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Paketimi i njësive për transportim
 Katër njësi për transportim:

 Njësia për transportim 1 (zarfi): Materiale të ndjeshme
 pakoja 6 - Formulari i përputhjes së të dhënave dhe i rezultateve

 Njësia për transportim 2 (thesi): Materiale të ndjeshme
 pakoja 3 - zarfet e fletëvotimeve me kusht

 Njësia për transportim 3 (kutia e votimit): Materiale të ndjeshme 
 pakoja 1 - fletëvotimet e prishura
 pakoja 2 - fletëvotimet e papërdorura dhe bloqet me pjesët e mbetura të 

fletëvotimeve
 pakoja 4 - fletëvotimet e pavlefshme dhe fletëvotimet e paplotësuara
 pakoja 5 - fletëvotimet e numëruara
 libri i votimit
 vula zyrtare e fletëvotimeve
 kopja 2. e Formularit të përputhjes së të dhënave dhe të rezultateve
 lista përfundimtare e votuesve, lista e votuesve me kusht dhe lista e 

përshtatjes - të vendosura anësh kutisë ashtu që të shihen nga jashtë
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Paketimi i njësive për transportim

 Njësia për transportim 4 (thesi për materiale):
 të gjitha materialet jo të ndjeshme

 Mbylleni kutinë e votimit anash dhe vrimën e kutisë së votimit 
që gjendet në pjesën e sipërme të kutisë së votimit 

 Shënoni numrat e shiritave të mbylljes në pjesën V
 Këshilli i vendvotimit dhe MNV-ja do ta nënshkruajnë Formularin 

përfundimtar të përputhjes së të dhënave dhe të rezultateve
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Dorëzimi i materialeve
 MNV-ja dhe KKV-ja ose anëtari i caktuar i këshillit të vendvotimit do 

të udhëtojnë deri në zyrën e terrenit bashk me gjithë materialin
 MNV-ja do të arrijë në zyrën e terrenit me njësitë për transportim 

1, 2 dhe 3 (zarfe, thasë dhe kuti të votimit)
 KKV-ja ose anëtari i caktuar do të arrijë me njësinë 4. të transportit
 Në zyrën e terrenit, gjithë materialin e merr ekipi për pranim
 KKV-ja dhe MNV-ja do të nënshkruajnë materialet në ditarin për 

kthimin e materialit 
 Të gjitha materialet do të kontrollohen dhe do të bëhet një revizion 

financiar paraprak në Formularin e përputhjes së të dhënave dhe të 
rezultateve
 MNV-ja dhe KKV-ja do të shpjegojnë çdo gabim dhe do të 

nënshkruajnë për të gjitha korigjimet
 Nëse nuk zgjidhet përputhshmëria si duhet, duhet të raportohet për 

problemevet; raportin e tillë duhet ta nënshkruajnë MNV-ja dhe KKV-ja. 
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Simulimi
 Letërnjoftimi i UNMIK-ut –gjendet në LPV 
 Dokumenti i identifikimit me fotografi, dëftesa e regjistrimit –gjendet në LPV
 Vetëm dokumenti i identifikimit me fotografi – gjendet në LPV me fotografi të 

përputhshme
 Dëftesa e regjistrimit – gjendet në LPV me fotografi të përputhshme
 As dokumenti i identifikimit me fotografi as dëftesa e regjistrimit – nuk gjenden në 

LPV, me fotografi të përputhshme
 Letërnjoftimi i UNMIK-ut - nuk gjendet në LPV 
 Dokumenti i identifikimit me fotografi, dëftesa e regjistrimit - nuk gjenden në LPV
 Vetëm dokumenti i identifikimit me fotografi – nuk gjendet në LPV
 Qendra e votimit e gabuar - nuk gjendet në LPV
 Vetëm dëftesa e regjistrimit – gjendet në LPV, pa fotografi
 Vetëm dëftesa e regjistrimit – nuk gjendet në LPV 
 As dokumenti i identifikimit me fotografi e as dëftesa e regjistrimit - nuk gjenden 

në LPV, pa fotografi 
 As dokument identifikimi me fotografi e as dëftesa e regjistrimit - nuk gjenden në 

LPV



Pyetësori i trajnimit

5 minuta për të plotësuar 
pyetësorin e trajnimit



Vlerësimi

5 minuta për të plotësuar 
Formularin e vlerësimit



FUND

Seksioni i Trajnimit 
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Departamenti i Operacioneve të Zgjedhjeve
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FV
L

FVL

Mbikëqyresi I kutisë
 Së votimit

Zyrtari për 
identifikim

Dhënësi I 
fletvotimeve

KKV

MNVPërkthyesi
Vëzhguesit

Kontrollori I 
rreshtit

Kabinat e votimit


