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Republika Kosova - Republic of Kosovo
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Centralna Izborna Komisija
Central Election Commission

Interneti
Mekanizmi për kërkimin e Listës së Votuesve
është i publikuar në ueb-faqen e Komisionit
Qendror të Zgjedhjeve, ku mund të vërtetoni
se cila është Qendra juaj e Votimit. Vetëm
vizitoni faqen në vazhdim: www.kqz-ks.org
dhe
shkruani
numrin
personal
të
letërnjoimit ose mbiemrin, emrin dhe datën
e lindjes dhe shtypni “Kërkim”. Atëherë do të
paraqiten në hollësi të dhënat tuaja, duke
përfshirë Qendrën tuaj të Votimit dhe
vendndodhjen e saj.
Nëse nuk i gjeni këto të dhëna, mund të
ndodhë që regjistrimi juaj civil është ende
duke i futur këto të dhëna, ose që ndryshimi
nuk është pasqyruar ende në Listën e
Votuesve. Nëse mendoni se kjo është gabim,
luteni të ofroni të gjitha hollësitë tuaja te
Komisioni Komunal Zgjedhor i komunës suaj
(numrin personal të letërnjoimit, mbiemrin,
emrin, datën e lindjes, adresën, numrin e
telefonit, adresën elektronike) dhe KQZ-ja do
ta shqyrtojë këtë.

ZGJEDHJET E PARAKOHSHME
PËR KUVENDIN
E REPUBLIKËS SË KOSOVËS
8 qershor 2014

www.kqz-ks.org
PERIUDHA E SHËRBIMIT TË
VOTUESVE
Fillon më 14 maj dhe përfundon më 24 maj

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Republikës së
Kosovës është duke bërë përgatitjet për
organizimin e Zgjedhjeve të Parakohshme për
Kuvendin e Republikës së Kosovës, që do të
mbahen më 8 qershor 2014.

Votuesit me të drejtë vote do tё kenë mundësi
t’i kontrollojnë të dhënat e tyre nё zyrën e
Komisionit Komunal Zgjedhor.
Zyra e Komisionit Komunal Zgjedhor në
komunën tuaj, mund t’u ofrojë përgjigje, si:

Votuesit do të kenë mundësi të informohen dhe
t’i kontrollojnë të dhënat e tyre në lidhje me
Qendrën e tyre të Votimit në Zyrën e Komisionit
Komunal të Zgjedhjeve në komunën e tyre, ose
në ueb-faqen e KQZ-së: www.kqz-ks.org

A kam të drejtë të votoj?

Gjatë kësaj periudhe votuesve u ofrohen
informata të përgjithshme, siç janë:
•
•
•

Kush i plotëson kushtet pёr tё votuar?
Në cilën Qendër të Votimit do të votojë?
Ku dhe si votuesi mund ta ndryshojë
Qendrën e Votimit?

Në bazë të dokumentacionit që ju e ofroni,
Komisioni Komunal i Zgjedhjeve mund t’ju
informojë se a keni të drejtë të votoni.
Nëse jeni regjistruar në Regjistrin Civil dhe i
keni mbushur 18 vjet deri në ditën e
zgjedhjeve, ju keni të drejtë të votoni.

Ku duhet të votoj?
Mund të informoheni në dy mënyra:
-

Duke vizituar Komisionin Komunal të
Zgjedhjeve në komunën tuaj, ose
Duke klikuar në ueb-faqen e Komisionit
Qendror të Zgjedhjeve: www.kqz-ks.org.

Si t’i freskoj të dhënat e mia?
Këtë mund ta bëni duke vizituar Komisionin
Komunal të Zgjedhjeve në komunën tuaj, me
ç’rast ju duhet të plotësoni një formular të
thjeshtë për ndërrim të Qendrës së Votimit.
Vëmendje: Kjo vlen vetëm nëse ju e ndërroni
Qendrën e Votimit brenda komunës së njëjtë.
Ndërrimi i Qendrës së Votimit mund të bëhet
nga data 14 maj deri më 24 maj 2014.
Nëse e keni ndërruar vendbanimin dhe
dëshironi të votoni në ndonjë komunë tjetër
nga ajo e zgjedhjeve të fundit, ju duhet ta
informoni Qendrën Komunale të Regjistrimit
Civil për ndryshimin e adresës suaj. Pas
ripërtëritjes së adresës në Regjistrin Civil,
ndryshimi do të pasqyrohet në Listën e
Votuesve.
Data e fundit për ta bërë këtë është 24 maji.

