
Shënim: Përkthimi i kësaj rregulloreje është siguruar nga Komisioni Zgjedhor i Republikës, me 

qëllim që të lehtësojë pjesëmarrjen në zgjedhjet për këshillat kombëtare të pakicave kombëtare 

për të gjitha palët e interesuara. Ky përkthim nuk konsiderohet si  akt ligjor zyrtar, dhe në rast 

mosmarrëveshjeje, i vetmi tekst i rregullores në gjuhën serbe është i zbatueshëm. 

 

Në bazë të nenit 62, paragrafi 1, pika 15) të Ligjit për këshillat kombëtare të pakicave kombëtare 

në ( "Gazeta Zyrtare e RS", nr 72/09, 20/14 -. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese, 55/14 dhe 

47/18) 

Komisioni Zgjedhor i Republikës, në një seancë të mbajtur më 21 gusht 2018, e miratoi atë 

PROJEKTUES 

PËR ZGJEDHJE TË JASHTËZAKONSHME NË PROCEDURËN 

ZGJEDHJET E DREJTPËRDREJTË PËR ANËTARËT E KËSHILLAVE KOMBËTARE TË 

PAKICAVE KOMBËTARE TË SHPALLURA PËR NËNTOR 2018 

1. Afatet për kryerjen e veprimeve zgjedhore në procedurën për zhvillimin e zgjedhjeve të 

drejtpërdrejta për anëtarët e këshillave kombëtare të pakicave kombëtare përcaktohen në 

përputhje me: 

- Vendimi për shpalljen e zgjedhjeve për anëtarët e këshillave kombëtare të pakicave 

kombëtare ("Gazeta Zyrtare e RS", nr. 63/18), 

- Ligji për Këshillat nacionale të pakicave kombëtare-*,,Gazeta zyrtare RS , numer 72/09,20/14 - 

Vendimit të Gjykatës Kushtetuese,  55/14 dhe 47/18(, 

  - Ligji për zgjedhjen e deputetëve ( "Gazeta Zyrtare e RS", nr 35/00, 57/03 -. Vendimit të 

Gjykatës Kushtetuese, 72/03 -.  ligji tjetër , 18/04, 85/05 - ligji tjetër, 101/05 - Ligji tjetër  104/09 -  

Ligji tjetër , 28/11 - Vendim i Gjykatës Kushtetuese dhe 36/11) 

- Udhëzime për zbatimin e zgjedhjeve të drejtpërdrejta për anëtarë të këshillave nacionale të 

pakicave kombëtare ( "Gazeta zyrtare e RS", nr 57/18 - konsoliduar tekst). 

2. Vendimi për tëshpalljen e  zgjedhjeve  për anëtarët e këshillave kombëtare të pakicave 

kombëtare hyri në fuqi ditën e publikimit të tij më 17 gusht 2018. 

Me vendim, zgjedhjet e drejtpërdrejta për anëtarët e këshillave kombëtare të pakicave 

kombëtare u shpallen  për 4 nëntor 2018. 

Vendimi përcakton që afatet për zhvillimin e fushatave zgjedhore fillojnë nga dita e hyrjes në 

fuqi të këtij vendimi. 

3. Sipas rregullave nga pika 1 e këtij ditari , afatet janë si më poshtë: 



 

Numri 
rednor 

Vepra Afati 

1. Formularët 

1.1. Përcaktimi dhe publikimi i formularëve për zhvillimin 
e veprimtarive zgjedhore 
(Neni 62, paragrafi 2 i Ligjit për këshillat kombëtare 
të pakicave kombëtare -( LKKPK  dhe neni 18, 
paragrafi 5 dhe neni 57 i Udhëzimeve) 

jo më vonë se më 22 gusht 
në 24 orë 

2. Komisionet zgjedhore dhe organet punuese 

2.1 Vendimi për përcaktimin e numrit, përbërjes dhe 
vendin e punës  të organeve punuese 
(Neni 6 i udhëzimeve) 

jo më vonë se 4 tetor në 
orën 24 

2.2 Dorëzimi i propozimeve për anëtarët e organeve 
punuese 
(Neni 7 paragrafi 1 i udhëzimeve) 

brenda pesë ditëve nga 
vendimi i përmendur në 
pikën 2.1. 

2.3 Edukimi i organeve punuese 
(Neni 7, paragrafi 5 i udhëzimeve) 

jo më vonë se 14 tetori 
në 24 orë 

2.4 Dorëzimi i propozimeve për anëtarët e këshillave të 
votimit në komisionin Republikan të zgjedhjeve 
(Neni 10 paragrafi 1 i udhëzimeve) 

jo më vonë se më 19 tetor 
në 24 orë 

2.5 Edukimi i bordeve të votimit 
(Neni 62, paragrafi 1, pika 6 dhe neni 65 paragrafi 3, 
LKPK , neni 36 paragrafi 3 i Ligjit për zgjedhjen e 
deputetëve - LKK PK  dhe neni 9 paragrafi 2 i 
udhëzimeve) 

jo më vonë se më 24  tetor 
në 24 orë 

2.6 Zëvendësimi i anëtarit të këshillit zgjedhor 
(Neni 12 i udhëzimeve) 

jo më vonë se më 29 tetor 
në 24 orë 

3. Lista Zgjedhore 

3.1 Dorëzimi i një liste zgjedhore 
(Neni 76 paragrafi 1 i LKKPK  dhe neni 14 i 
udhëzimeve) 

deri më 19 tetor në orën 24 

3.2 Shpallja e listës zgjedhore 
(Neni 77, paragrafi 1 i LKKPK dhe neni 20, paragrafi 
1 i udhëzimeve 

menjëherë, dhe më së voni 
brenda 24 orëve nga data e 
pranimit të listës zgjedhore, 
nëse plotëson kërkesat 

3.3 Tërheqja e listës zgjedhore 
(Neni 73 i LKKPK dhe neni 20, paragrafi 3 i 
udhëzimeve) 

deri në ditën e krijimit të 
listës kolektive zgjedhore, 
domethënë jo më vonë se 
23 tetor në 24 orë 

3.4  Krijimi dhe publikimi i listës zgjedhore të konsoliduar 
në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Serbisë" 
(Neni 79 paragrafi 1 dhe 4 i LKKPK  dhe neni 22 
paragrafi 3 i udhëzimeve) 

24.tetor  

3.5  E drejta për të inspektuar dokumentacionin e brenda 48 orëve nga data e 



Numri 
rednor 

Vepra Afati 

paraqitur me listën zgjedhore të shpallur 
(Neni 79, paragrafi 5, LKKPK ) 

publikimit të listës kolektive 
zgjedhore 

4. Vend votimet 

4.1 Dorëzimi i të dhënave nga Ministria e Drejtësisë për 
numrin e zgjedhësve që do të jenë në ditën e 
zgjedhjeve në paraburgim ose në kryerjen e dënimit 
me burg 
(Neni 24, paragrafi 3 i udhëzimeve) 

jo më vonë se 9 .tetor në 
orën 24 

4.2 Përcaktimi dhe publikimi i qendrave të votimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Serbisë" 
(Neni 62, paragrafi 1, pika 5, LKKPK dhe neni 24, 
paragrafi 1 i udhëzimeve) 

jo më vonë se 14. tetor në 
orën 24 

5. Listat e veçanta votuese 

5.1. Regjistrimi dhe ndryshimet në listën e veçantë të 
votuesve nga administrata komunale / qytetare 
(Neni 48 paragrafi 3 i LKKPK dhe neni 27 paragrafi 
1 i udhëzimeve 

deri në përfundimin e listës 
speciale zgjedhore, dmth jo 
më vonë se 19 tetori 

5.2. Miratimi i Vendimit mbi përfundimin e Listave të 
Posaçme Zgjedhore të Pakicave Kombëtare 
(Neni 80, paragrafi 1 i LKKPK dhe neni 28, paragrafi 
1 i udhëzimeve) 

19.tetori  

5.3. Dorëzimi i Vendimit për përfundimin e listave 
speciale të zgjedhësve në Komisionin Republikan të 
Zgjedhjeve 
(Neni 80 paragrafi 3 i LKKPK dhe neni 28 paragrafi 
3 i udhëzimeve 

20.tetori 

5.4. Publikimi i Vendimit mbi përfundimin  e listave 
speciale të zgjedhësve në "Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Serbisë" 
(Neni 80 paragrafi 3 i LKKPK dhe neni 28 paragrafi 
3 i udhëzimeve 

20. tetori  

5.5. Dorëzimi i kopjeve të vërtetuara  të çertifikatave 
komisionit  Republikan nga lista e posaçme 
zgjedhore . 
(Neni 80 paragrafi 6 i LKKPK  dhe neni 29 i 
udhëzimeve 

brenda 48 orëve nga 
përfundimi i listës speciale 
zgjedhore, dmth jo më vonë 
se 21 tetori në 24 orë 

5.6. Regjistrimi dhe ndryshimet në listën e veçantë të 
votuesve nga Ministria e administratës shtetërore 
dhe vetëqeverisjes lokale pas përfundimit të një liste 
të posaçme zgjedhore 
(Neni 57, paragrafi 1 i LKKPK dhe neni 27, paragrafi 
2 i udhëzimeve 

Deri te mbyllja e listës 
speciale zgjedhore deri më 
31 tetor në orën 24 

5.7. Pranimi në komisionin Republikan të zgjedhjeve  
vendimet  e  Ministrisë së administratës publike dhe 
vetëqeverisjes lokale, në të cilat ndryshimet bëhen 
në një listë të posaçme të zgjedhësve pas 

Deri me 1 nëntor në orën 24 



Numri 
rednor 

Vepra Afati 

përfundimit të një rregulli të veçantë zgjedhor 
(Neni 80, paragrafët 8 dhe 9 tëLKKPK , neni 30 
paragrafi 1 dhe neni 31 paragrafi 1 i udhëzimeve) 

5.8. Përcaktimi dhe publikimi në "Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Serbisë"  numrin  përfundimtar të 
zgjedhësve për secilën pakicë kombëtare 
(Neni 80, paragrafi 9, LKKPK dhe neni 32 i 
udhëzimeve) 

menjëherë pas futjes së të 
dhënave nga vendimi për 
ndryshimet në listën e 
veçantë të zgjedhësve pas 
përfundimit të listës speciale 
të zgjedhësve 

6. Përfaqësuesit e propozuesve dhe vëzhguesve 

6.1. Njoftimi i propozuesit të listës zgjedhore  të 
përfaqësuesve për monitorimin e punës së 
komisionit Republikan të zgjedhjeve 
(Neni 50, paragrafi 8 i udhëzimeve) 

Deri me 29 teor  

6.2. Njoftimi i propozuesit të listës së deklaruar 
zgjedhore të përfaqësuesve për monitorimin e 
punës së bordeve të votimit 
(Neni 50 paragrafi 9 i udhëzimeve) 

Deri me 24.teor  

6.3. Dorëzimi i një kërkese për monitorimin e punës së 
trupit 
për zhvillimin e zgjedhjeve - vëzhgues vendas 
(Neni 51, paragrafi 1 i udhëzimeve) 

Deri me 29.tetor  

6.4. Dorëzimi i një kërkese për monitorimin e punës së 
trupit 
për zhvillimin e zgjedhjeve, ose punën e bordeve të 
votimit - vëzhgues të huaj 
(Neni 52 paragrafi 1 dhe neni 53 paragrafi 1 i 
Udhëzimit 

Deri me 24.tetor  

7. Kryerja e zgjedhjeve 

7.1 Njoftimi i zgjedhësve për datën dhe kohën e 
zgjedhjeve 
(Neni 85, paragrafi 1 i LKKPK dhe neni 33, paragrafi 
2 i udhëzimeve 

jo më vonë se 29 tetori 

7.2 Shkarkimi i materialit zgjedhor nga koordinatori në 
"Gazetën Zyrtare" 
(Neni 36, paragrafi 1 i udhëzimeve) 

31 tetor 

7.3 Dorëzimi i materialeve zgjedhore  organeve  
punuese përpara se të votohet 
(Neni 36, paragrafi 3 i udhëzimeve) 

jo më vonë se më 31 tetor 
në orën 24 

7.4 Përzgjedhja e materialit zgjedhor nga bordet e 
votimit 
(Neni 90, paragrafi 8 i LKKPK  dhe 36, paragrafi 4 i 
udhëzimeve) 

jo më vonë se 1 nëntori 
në 24 orë 

7.5 Heshtja parazgjedhore "- ndalon propagandën 
zgjedhore 
(Neni 5, paragrafi 3, i LKKPK ) 

Prej  1 nëntori në orën 24 
deri në mbylljen e qendrave 
të votimit më 4 nëntor në 



Numri 
rednor 

Vepra Afati 

orën 20:00 

7.6 Hapja e qendrave të votimit dhe votimi 
(Neni 87, paragrafi 1 iLKKPK ) 

4 nëntor, nga ora 7 deri në 
orën 20:00 

8 .Përcaktimi dhe publikimi i rezultateve të zgjedhjeve 

8.1. Dorëzimi i materialit zgjedhor në Komisionin 
Republikan të Zgjedhjeve nga qendra e votimit pas 
votimit 
(Neni 97 i LKKPK ) 

më së voni në datën 5 
nëntor në orën 8 ose në ora 
12 nga data e mbylljes së 
vendvotimit 

8.2. Përcaktimi dhe publikimi i raporteve me rezultatet e 
përgjithshme të zgjedhjeve 
(Neni 97a, paragrafët 1 dhe 2 të LKKPK dhe neni 
49, paragrafi 1 i udhëzimeve) 

jo më vonë se 8 nëntori 
në ora 20:00 

8.3. Inspektimi i materialit zgjedhor në ambientet e 
Komisionit Republikan të Zgjedhjeve 
(Neni 90 paragrafi 12 i LKKPK ) 

jo më vonë se 9 nëntori në 
24 orë 

9. Mbrojtja e të drejtave zgjedhore 

9.1 Ankesë kundër komisionit Republikan të zgjedhjeve 
(Neni 95, paragrafët 1 dhe 3 i LKKPK ) 

brenda 24 orëve nga koha 
kur është marrë vendimi, 
veprimi ose mosveprimi i 
bërë 

9.2. Sjellja dhe dhënia e një zgjidhjeje për një 
kundërshtim 
(Neni 96, paragrafi 1,i LKKPK ) 

brenda 48 orëve nga data e 
pranimit të ankesës 

9.3. Ankesa në Gjykatën Administrative kundër vendimit 
të Komisionit Republikan të Zgjedhjeve me 
kundërshtim 
(Neni 97, paragrafët 1 dhe 2 tëLKKPK ) 

brenda 48 orëve nga marrja 
e vendimit  

9.4. Dorëzimi i një ankese me dosjet në Gjykatën 
Administrative 
(Neni 97, paragrafi 3,i LKKPK ) 

brenda 48 orëve nga 
pranimi i ankesës 

9.5. Vendimi për një ankesë 
(Neni 97 paragrafi 5 i LKKPK ) 

brenda 48 orëve nga 
pranimi i ankesës 

10 .Caktimi i një mandati dhe lëshimi i një certifikate zgjedhore për një anëtar të këshillit 
kombëtar 

10.1. Miratimi i një vendimi për ndarjen e mandatit të 
anëtarëve të Këshillit Kombëtar 
(Neni 98 paragrafi 8 i LKKPK ) 

brenda tri ditëve nga dita e 
përcaktimit të rezultatit të 
zgjedhjeve 

10.2. Dorëzimi i vendimit për ndarjen e mandatit të 
anëtarëve të këshillit kombëtar në Ministrinë e 
administratës Publike dhe të vetëqeverisjes lokale 
dhe publikimin në "Gazetën Zyrtare të Republikës 
së Serbisë" 
(Neni 98 paragrafi 9 i LKKPK ) 

menjëherë pas marrjes së 
një vendimi 

10.3. Ankesa në Gjykatën administrative kundër vendimit 
për ndarjen e mandatit 

brenda 24 orëve nga 
publikimi i zgjidhjes 



Numri 
rednor 

Vepra Afati 

(Neni 98 paragrafi 10i LKKPK ) 

10.4. Marrja e një vendimi për një padi 
(Neni 98, paragrafi 11, i LKKPK ) 

brenda 48 orëve nga 
pranimi i ankesës 

10.5. Lëshimi i një certifikate zgjedhore për një anëtar të 
këshillit kombëtar 
(Neni 98 paragrafi 12 i LKKPK ) 

menjëherë pas caktimit, 
përveç nëse ka një 
mosmarrëveshje 
administrative 

 

4. Ky ditar publikohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Serbisë". 

02 numri 013-88 / 18 

Në Beograd, më 21 gusht 2018 

KOMISIONI ZGJEDHOR REPUBLIK 

 

PRESIDENTI 

Vladimir Dimitrijeviq 


