
ZGJEDHJET E 
PARAKOHSHME 

2017 
PËR KUVENDIN E 

REPUBLIKËS SË 
KOSOVËS

HAPAT NË 
VENDVOTIM:

"Ky projekt u financua përmes grantit te Ambasadës 
Amerikane ne Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe 

konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu jane te 
Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e 

Departamentit të Shtetit."

1. Në hyrje të vendvotimit, një anëtar i Këshillit do t’ju 

kontrollojë gishtërinjtë me llambë UV për të 

konstatuar se a keni votuar apo jo më parë në ditën e 

zgjedhjeve. 

2. Në vendvotim, nga ju do të kërkohet një dokument i 

identifikimit i vlefshëm me fotografi. 

3. Një anëtar tjetër i Këshillit do të gjejë emrin tuaj në 

Listën e Votuesve dhe ju do të nënshkruani pranë 

emrit tuaj. 

4. Pasi të identifikoheni, një anëtar tjetër i Këshillit do 

t’ju spërkasë gishtin e dorës me ngjyrë të padukshme. 

5. Pastaj, do të merrni fletëvotimin e palosur dhe të 

vulosur. 

6. Në kabinën e votimit do të hyni vetëm për të votuar. 

7. Fletëvotimin e plotësuar e palosni dhe e futni në 

kutinë e votimit. 

NËSE KENI PAQARTËSI, ANËTARI I KËSHILLIT TË 

VENDVOTIMIT DO T’JU NDIHMOJË 

Në vendvotim, nga ju do të kërkohet njëri nga këto 

dokumente: 

a) Dokumenti i identifikimit (ID) i vlefshëm; 

b) Pasaporta e vlefshme; 

c) Dokumenti i udhëtimit i vlefshëm; 

d) Leja e vozitjes e Kosovës e vlefshme; 

e) Kartela e Personave të Zhvendosur Brenda Vendit 

e vlefshme; ose 

f) Kartela e refugjatit e vlefshme.

https://www.facebook.com/zgjedhjet.lipjan



KUSH MUND TË 
VOTOJNË:  

personat e regjistruar në 
regjistrin qendror të banorëve;
personat që plotësojnë kushtet 
për të qenë banorë të 
Kosovës, sipas ligjit në fuqi, 
edhe nëse jetojnë jashtë 
Kosovës;
personat e zhvendosur që i 
plotësojnë kushtet për t’u 
regjistruar në regjistrin civil të 
Kosovës.

VOTIMI ME KUSHT 
 

Kur e drejta e një votuesi për 
të votuar është e 

diskutueshme – mund t’i 
lejohet të hedh votën.

 
Vota e mbyllur në pliko për 
të ruajtur fshehtësinë e saj, 

cilësohet si e kushtëzuar dhe 
ajo numërohet vetëm nëse 

vërtetohet se personi i 
plotëson kushtet për të 

votuar.
 

Nëse emri i një personi 
gjendet i shënuar se duhet 
votuar me kusht, personeli i 

vendvotimit e drejton 
votuesin drejt një vendvotimi 

të caktuar (brenda një 
qendre të votimit gjendet një 
vendvotim me rol të dyfishtë, 

edhe për votim me kusht).

PLOTËSIMI I FLETËVOTIMIT 

   Në radhë të parë, secili votues përzgjedh 
subjektin politik të cilit dëshiron t’i japë votën 
për zgjedhjet lokale. Votuesi mund të votojë 

vetëm për njërën nga subjektet politike të cilat 
garojnë në zgjedhje (parti politike, koalicion 

partish politike, nismë qytetare apo kandidat të 
pavarur). 

   Pas përzgjedhjes së subjektit, votuesi mund 
të votojë vetë pesë kandidatë të subjektit të cilin 

e ka përzgjedhur. Edhe nëse zgjedh më tepër 
kandidatë, vota do të numërohet partisë. 

   Fletëvotimi nuk do të ketë emrat e 
kandidatëve brenda, por vetëm numrat nga 1 

deri në 110. Për të ditur se me cilin numër 
korrespondon cili emër, brenda kabinës votuesi 

mund të gjejë listën e individëve ku shikohet 
numri para se të shënohet në fletëvotim. 

   Numri i gjithë mbarsëm i votave të një subjekti 
përdoret për të përcaktuar se sa mandate fiton 
ajo parti. Kështu, menjëherë pas numërimit të 

votave të subjektit do të dihet se sa kandidat do 
të zgjedhën nga ajo parti. Por akoma nuk do të 
dihet se cilët janë ata, gjë që merret vesh vetëm 

pas numërimit të votave për kandidatët, që 
përcakton radhitjen e kandidatëve në listë.


