
 
 

Zgjedhjet për Kuvende Komunale dhe Kryetar të Komunës 2013 
 

Informata të përgjithshme 
 Lloji i Zgjedhjeve: Kuvende Komunale & Kryetar i Komunës 

 Datat e Zgjedhjeve  

 Raundi i Parë Kuvend Komunal dhe Zgjedhjet e para 
për Kryetar të Komunës (në tërë Kosovën) 

 Rivotimi në Mitrovicën e Veriut (3 QV) 

03 Nëntor 2013 1 
 
17 Nëntor 2013 

 Raundi i dytë për Kryetarë të Komunës (25 komuna) 

 Rivotim në Zveçan (3 QV) 
 

 Rivotim në Partesh  (3 QV) 

01 Dhjetor 2013  
 
15 Dhjetor 2013 

 Persona me të drejtë vote 1,787,740  

 Në Kosovë 1,779,3572  

 Jashtë Kosovës (aplikues të suksesshëm) 8,383  

 Votues të rinj që votojnë në Zgjedhje 2013 191,103 3 

 Votues të vdekur të larguar nga LV që nga 2000 55,892 

 Votues që kanë hequr dorë nga nënshtetësia që nga 
2008 

18,028 

 Numri i komunave (zona zgjedhore) 38 

Sistemi i votimit 
 Zgjedhjet për Kryetar të Komunës (lista të hapura) Votuesi zgjedh vetëm një kandidat 

Sistemi i votimit për kryetar të komunës – Raundi i parë  

Kandidati fiton me 50% të votave të hedhura plus një 
votë - nëse nuk arrihet atëherë raundi i dytë i votimit 
ndodh në mes të kandidatëve që kanë marrë më së 
shumti vota të vlefshme. 

Sistemi i votimit për kryetar të komunës – Raundi i dytë Shumicë e thjeshtë. 

Kërkesat për kandidat për kryetar komune 

Të paktën 3 vite banimi në Komunën në të cilën 
kandidati garon. Nëse zgjidhet si Kryetar i Komunës, 
kandidati nuk është i kualifikueshëm për Kuvendin 
Komunal. 

Zgjedhjet Komunale (lista të hapura) 

Zgjedhësi zgjedh një subjekt politik (kjo konsiderohet si 
një votë për renditjen e kandidatit të parë në listën e 
kandidatëve të subjektit) dhe një kandidat. Nëse 
përzgjidhet më shumë se një kandidat atëherë do të 
numërohet vetëm vota për subjektin. 

Sistemi i votimit në Zgjedhjet Komunale Proporcional 4 

Lista Votuesve/Krijimi i Listës Votuese 5 
 Programi i Votimit nga Jashtë Kosovës – aplikimet për 

përfshirje për të marrë pjesë në votimin me postë 
27 Korrik – 17 Shtator 2013 

                                                           
1 Afati i programit të votimit me postë për kthimin e fletëvotimeve: 2359hrs më 1 Nëntor 
2 67 votues u hoqën nga lista e votuesve pasi që aftësia e tyre ligjore është hequr në bazë të informacionit të dhënë nga Këshilli 

Gjyqësor i Kosovës 
3 116,320 votues të rinj që kanë mbushur 18 vjet që nga zgjedhjet 2010 dhe 74,783 votues të rinj në regjistrin civil, për herë të 
parë si qytetarë të Kosovës.  
4 Sainte-Laguë  formula – Ligji për Zgjedhjet, Neni 8  
5 Lista e votuesve është një ekstrakt nga Regjistri Civil (Ministria e Punëve të Brendshme). Roli i KQZ-së është të ndajë votuesit në 
vendvotime. Afati i fundit për aplikacionet e programit të votimit jashtë Kosovës zgjatet nga data 10 deri më 17 Shtator. 



 Numri i formularëve të aplikimit / regjistrimit të 
dërguara tek pjesëmarrësit në zgjedhjet e vitit 2010 

1,640 6 

 Numri i pikave shpërndarëse në 25 shtete 190 

 Numri i aplikimeve të pranuara deri në afatin e fundit 41,168 7 

 Numri i aplikimeve të aprovuara nga KQZ 8,383 8 9 

 Numri i aplikimeve të refuzuara nga KQZ-ja 32,785 10 

 Numri i ankesave në PZAP për OVPP 15,871 

o Aprovuar nga PZAP 3,968 

o Refuzuar nga PZAP 6,363 

o Të konsideruara si të parregullta, pasi 
kërkesat formale nuk janë plotësuar 

275 

 Lista e Votuesve Jashtë Kosovës 8,383  

 Aplikacionet e pranuara nga 29 shtete 11 

 Shërbimet Votuese – ndërtimi i listës së përkohshme të 
votuesve - votuesit konfirmojnë ose ndryshojnë 
vendndodhjen e qendrës së tyre të votimit 

 

 Numri i personave që kërkojnë ndryshimin e 
vendvotimit (miratuar) 

10,059 

 Alokimi i votuesve në qendrat e sapokrijuara të 
votimit në vitin 2013 

34,392 

 Letrat e njoftimit dërgohen për alokimet e qendrave të 
votimit 

262,333 

Personat që konfirmojnë të dhëna nëpërmjet faqes së 
internetit të KQZ-së makinës për kërkim/lokacionin për votim 
htpp://www.kqz-ks.org/sq/ku-me-votu  

142,997 

Periudha e Kundërshtimit dhe Konfirmimit votuesit për të 
konfirmuar ose kundërshtuar përfshirjen në listën e 
përkohshme të votuesve 

17 – 24 Shtator 2013 

Lista e Votuesve brenda Kosovës  

Votues brenda Kosovës  1,779,357 e certifikuar sipas vendimit të KQZ-së12 

Votimi: 
Lokacionet e votimit:  

 Numri i Qendrave të Votimit (QV) 798 13 

 Numri i Vendvotimeve 2,36614  

Menagjimi Komunal Zgjedhor:  

 Numri i Zyrtarëve Zgjedhor Komunal (MEO) 
permanent 

38 

 Themelimi i Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve 
(KKZ) 

38 

 Përbërja e Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve 
(KKZ) 

~ 7 

 Numri total i KKZ 257 

 Numri i Këshillave të Vendvotimeve (KVV) 2,366 

                                                           
6 89 aplikacionet janë kthyer si të padërguara për shkak të ndryshimit të adresave të banorëve 
7 38228 nga Serbia, 1074 nga Mali i Zi, 1866 shtetet tjera; 
8 6427 nga Serbia, 276  nga Mali i Zi, 1680 shtetet tjera; 
9 1,742 votues OVPP të regjistruar me janë larguar nga LV pasi që ka qenë edhe në Regjistrin Civil gjithashtu: 
10 31801 fnga Serbia, 798 nga Mali i Zi, 186 nga shtetet tjera; 
11 Austria, Belgium, B&H, Canada, Croatia, Denmark, Finland, Franca, Germany, Greece, Iraq, R. Ireland, Italy, Luxemburg, 
FYROM, Malaysia, Montenegro, Netherlands, Norway, Romania, Scotland, Serbia, Slovenia, Sweden, Switzerland, Syria, Turkey, 
UK, USA.                     
12 Data 17 Tetor 2013 
13 798 është numri i përgjithshëm i QV. Numri i QV të reja, Duke përjashtuar Veriun, është 52. Numri i QV në Veri është 49, nga 
të cilat 44 janë nga zgjedhjet e kaluara ndërsa 5 janë të sapoformuara. 
14 Rritja e vendvotimeve nga zgjedhjet e kaluara në 86 

http://www.kqz-ks.org/sq/ku-me-votu


Votimi me Nevoja të Veçanta 2, 330 

 Qasja në karrige me rrota në qendrat e votimit Po/pjesërisht 

 Projekti i votimit i verbër dhe me të pamur të 
dobësuar 

Shabllonet e Braille & audio 

Fletëvotimet (kompania të përcaktohet) CETIS 

 Numri i fletëvotimeve të ndryshme për kryetarë të 
komunave 

38 

 Numri i votave të ndryshme për kuvende komunale 38 

 Karakteristikat e sigurisë së fletëvotimit Po 

Llojet e trajnimeve të zhvilluara  

 ‘Trajnimi i trajnerëve 'për votim dhe numërim 17 - 26 shtator 2013  / 22-28 nëntor 2013  

 Trajnimi i Komisioneve të Vendvotimeve 28 shtator 2013 / 28 nëntor 2013 

 Trajnimi i KKZ-ve - procedurat e pranimit 29 shtator 2013 /  28 nëntor 2013 

 Trajnimi i votuesve me nevoja të veçanta 01 tetor 2013 /  29 nëntor 2013 

 Trajnimi i freskuesve për kryesuesit e KVV-ve 17 - 26 shtator 2013  / 22-28 nëntor 2013  

Edukimi dhe ndërgjegjësimi i votuesve  

 Gjuhët e përdorura Shqip, Serbisht, Turqisht, Boshnjakisht, & Roma 

Angazhimi i Subjekteve Politike 

Certifikimi i subjekteve politike dhe kandidatëve - periudha e 
aplikimit 

03 Korrik – 4 Shtator 2013 

Subjektet Politike të cilat kanë aplikuar për certifikim: 105 

Subjektet politike të çertifikuara (deri më 17 Sht. 2013) 103 

 Parti Politike 33 

 Iniciativa Qytetare 52 

 Kandidatë të Pavarur 16 

 Koalicione 2 

 Të tërhequra 2 15 

 Refuzuara 0 

Numri total i kandidatëve: 7,932 

 Kandidatët për Kryetar të Komunës 224 

 Kandidatët për Kuvende Komunale 7,708 

Kuota gjinore e aplikueshme 
Secila listë e kandidatëve duhet të përfshijë të paktën 
30% kandidatë të çertifikuar të gjinisë tjetër 

Tërheqja e shortit (radhitja e subjekteve politike në 
fletëvotim) 

19 Shtator 2013 

Periudha e fushatës zgjedhore (raundi i parë) 03 Tetor - 1 Nëntor 2013 

Periudha e fushatës zgjedhore (raundi i dytë) 25 – 29 Nëntor 

Financat 
 Limiti i shpenzimeve për subjekt 0.5 euro për votues / komunë 

 Deklarimi financiar i fushatës - raporti i parë 18 Dhjetor 2013 

 Deklarimi financiar i fushatës - raporti i dytë 26 Dhjetor 2013 

Vëzhguesit 

KQZ Vëzhguesit e akredituar (raundi i parë) 
KQZ Vëzhguesit e akredituar (raundi i dytë) 

30,173 
2,280 

Subjekte 
Politike 

OJQ Lokale 
Organizata 

Ndërkombëtare 
Institucione 

Ambasada & 
Zyra 

Ndërlidhëse 
Media TOTAL 

# Vëzhg. # Vëzhg. # Vëzhg. # Vëzhg. # Vëzhg. # Vëzhg.. # Vëzhg. 

63 26,985 20 2479 5 254 2 54 14 210 25 191 129 30,239 

                                                           
15 Iniciativa Qytetare Zajednicka Budućnost Ljipljane dhe KP Latif Kryeziu janë tërhequr. 



Akreditimi i Vëzhguesve për Rivotim 
Numri total i vëzhguesve të akredituar për raundin e dytë më 29 nëntor 1165. 

Subjekte 
Politike 

OJQ Lokale 
Organizata 

Ndërkombëtare 
Institucione 

Ambasada & 
Zyra 

Ndërlidhëse 
Media TOTAL 

# Vëzhg. # Vëzhg. # Vëzhg. # Vëzhg. # Vëzhg. # Vëzhg.. # Vëzhg. 

5 1752 3 244 1 4 4 249 6 26 2 5 26 1165 

 
 

 
 
 
 


