
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 4) dhe neni 66, paragrafi 3 të Ligjit mbi këshillat nacionale 

të pakicave kombëtare ( "Gazeta zyrtare e RS", nr 72/09, 20/14 -. Vendimit të Gjykatës 

Kushtetuese, 55/14 dhe 47 / 18), 

Komisioni Zgjedhor Republikan, në mbledhjen e mbajtur më 21 gusht 2018, sjell  

RREGULLAT 

MBI PUNËN E KOMISIONIT ZGJEDHOR PËR ZGJEDHJET E DREJTPËRDREJTA TË 

ANËTARVE TË KËSHILLIT KOMBËTAR TË PAKICAVE KOMBËTARE  

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

Neni 1. 

Këto rregulla rregullojnë  punën e  komiteteve të trajnuar në përputhje me Udhëzimet për 

zbatimin e zgjedhjeve të drejtpërdrejta për anëtarë të këshillave nacionale të pakicave 

kombëtare ( "Gazeta zyrtare e RS", nr 57/18 - tekst i rishikuar ) për kryerjen e votimit dhe 

përcaktimin e rezultateve të votimit në zgjedhjet e drejtpërdrejta anëtarë të këshillave kombëtare 

të pakicave kombëtare (në tekstin e mëtejmë: zgjedhjet). 

Neni 2. 

(1) Komisioni zgjedhor do të zhvillojë direkt votimin në vendvotim, siguron rregullsinë dhe 

fshehtësinë e votës, përcakton rezultatet e votimit në qendrën e votimit dhe të kryejnë detyra të 

tjera në përputhje me ligjin., me Udhëzimin  për zbatimin e zgjedhjeve të drejtpërdrejta për 

anëtarë të këshillave nacionale të pakicave kombëtare dhe të këtyre rregullave. 

(2) Komisioni Zgjedhor vendos me shumicën e votave të të gjithë anëtarëve. 

(3) Puna e komisionit të votimit është publike. 

(4) Derisa qendrën e votimit është e  hapur dhe deri sa zgjatë votimi, të gjithë anëtarët e 

komisionit të votimit ose zëvendësit e tyre duhet të jetë në qendrën e votimit. 

(5) Të gjithë anëtarët dhe zëvendësit e komisionit zgjedhor janë të obliguar që në qendrën e 

votimit në çdo kohë dhe në  vend të dukshëm të mbajnë  kartë identiteti  të cilen e siguron 

Komisioni  Zgjedhor Republikan. 

(6) Anëtarët e komisionit zgjedhor të caktuar për të trajtuar të të vepruar  llak me ngjyrë të 

padukshme, kurse votojn në qendrën tjetër të  votimit,  ju mundëson që në   stacionin e tyre të 

votimit të votojn  me vendim për emërimin e anëtarëve të komisionit zgjedhor. 



II. PRANIMIN I MATERIALIT ZGJEDHOR 

Neni 3. 

 (1) Organet e punës e komisionit Republikan i zgjedhjeve (në tekstin e vijushëm :Organi 

punues ) dhe organet e administratës komunale / të qytetit janë të detyruar që materialet  

zgjedhore për zhvillimin e votimeve  të dorëzojn bordit zgjedhor materialin zgjedhor jo më vonë 

se 48 orë para zgjedhjeve. 

(2) Lista e materialeve zgjedhore që dorëzohet çdo komision votimi për mbajtjen e zgjedhjeve 

është përfshirë në procesverbalin e dorëzimit të materialeve zgjedhore para votimit midis 

Organit  punues dhe të komisionit të votimit e cila formë është  e përcaktuar nga komisioni 

zgjedhor Republikan. 

Neni 4. 

(1) Përveç materialeve të specifikuara në procesverbalin e dorëzimit të materialit zgjedhor para 

votimit mes trupit punues dhe të komisionit zgjedhor, Bordi i votimit gjatë dorëzimit të  

materialeve zgjedhore para votimit duhet të dorëzohen, dhe të kontrollojë formën e 

marrëveshjes logjike- llogaritëse  së rezultateve të votimit në qendrën e votimit, forma e tij është 

e bashkangjitur dhe një pjesë integrale e këtyre rregullave. 

(2)  Organi i administratës  komunale / qytetit  siguron për  secilin bord zgjedhor numrin e 

nevojshëm  të  formave të kontrollit  për   Këshilla Kombëtar  votohet në çdo qendër votimi. 

III. PËRGATITË PËR FILLIMIN E VOTIMIT 

Neni 5 

(1) Në ditën e zgjedhjeve, komisioni i votimit  mblidhet në 6.00 pm në qendrën e votimit, në 

mënyrë që të përgatiten për fillimin e votimit. 

(2) Anëtarët e komisionit të votimit përgatitisin fillimin e votimit në rendin e mëposhtëm: hapin  

qesen me  material zgjedhor të vulosura,  vërtetojn   nëse materiali i marrur i votimit është  i 

saktë dhe i plotë,  rregullon  vend votimin dhe të bien dakord për mënyrën e punës dhe ndarjen 

e përgjegjësive në kryerjen e votimit. 

(3) lidhësa të sigurisë i cili u hoq nga thesi  e materialit zgjedhor, komisioni zgjedhor  e dorëzon  

organit të  punës  gjatë transferimit  të materialit pas votimit. 

a) Përcaktimi i plotësisë dhe korrektësisë së materialit zgjedhor 

Neni 6 

(1) Materialet zgjedhore të pranuara  bordi zgjedhor i krahason me  situatën e procesverbalit të 

dorëzimit të materialeve zgjedhore para votimit midis trupit punues dhe këshillit zgjedhor dhe 

gjithashtu përcakton nëse materiali i marrur  është i plotë dhe i saktë. 



(2) Nëse ndonjë e materialit zgjedhor mungon, Komiteti zgjedhor në procesverbalin e këshillit 

zgjedhor në zhvillimin e votimit dhe përcaktimin e rezultateve të votimit në zgjedhjet për anëtarë 

të këshillit kombëtar të pakicës kombëtare (në tekstin e mëtejmë: procesverbalin e këshillit 

zgjedhor) dhe në lidhje me të  informon menjëherë Organin Punues. 

(3) Nëse komisioni zgjedhor nuk ka dhënë numër të mjaftueshëm të fletëve të votimit,  e hap  

vendvotimin me  fletë  votimet  që  posedon , dhe pjesa tjetër do të dorëzohen në rrjedhën e 

votimit. 

b) Rregullimi i qendrës së votimit 

Neni 7 

(1) Anëtarët e komisionit të votimit rregullojn  qendrën e votimit me   numërin   dhe emrin e 

qendrës së votimit, një kopje e Vendimit për përcaktimin e vendvotimeve dhe flamurin kombëtar 

të Republikës së Serbisë, si dhe listën zgjedhore e kandidatëve për anëtarë të secilit komisioni 

kombëtar  i cili zgjedhet  në qendrën e votimit. 

(2) Komisioni  zgjedhor, pastaj , rregullon dhomën  e votimit në mënyrë që  nga hyrja  deri te  

kutia  e votimit, vende për kryerjen zgjedhjen e veprimeve që do të ekspozohen në rendin e 

mëposhtëm: 

1) vendi ku anëtari i komitetit zgjedhor merret me llampen  UV; 

2) vendi ku përcaktohet identiteti i zgjedhësve; 

3) vendi  ku gjendet certifikata e listës  votues të veçantë regjistron për të votuar në qendrën e 

votimit (në tekstin e mëtejmë si një kopje të listës së zgjedhësve) për çdo këshillë kombëtar 

është zgjedhur në qendrën e votimit dhe një listë të veçantë të votuesve në  shërbimin ushtarak, 

ushtrim ushtarak ose trajnim në njësi ose institucione të Forcave të Armatosura Serbe; 

4) vendin ku është shërbyer fleta e votimit; 

5) vendi ku anëtari i komitetit zgjedhor merret me gërshërën për të shënuar gishtin e votuesve; 

6) paravanin  e votimit, të cilat duhet të vendosen në atë mënyrë që të sigurojnë fshehtësinë e 

votës; 

7) kutinë e votimit. 

Neni 8 

(1) Komisioni zgjedhor kontrollon se vendvotimi është  50 metra  larg nga vendvotimi simbolet 

shquar të propozuesve të listave zgjedhore dhe materiale të tjera propagandistike zgjedhore. 

(2) Në qoftë se vendvotimi dhe 50 metra nga qendra e votimit theksuar e materialeve 

propagandistike zgjedhore, Komisioni votimit  do të heq , ose, në qoftë se nuk jam në gjendje 

për të hequr atë, për heqjen e materialit e informon organin punues, të cilat me kërkes për heqje 

i  drejtohet   shërbimit përkatës komunal . 



v) Marrëveshja për ndarjen e punës 

Neni 9 

Anëtarët e këshillit zgjedhor  bien dakord për ndarjen e punës, ku më e rëndësishme është  për 

të përcaktuar se kush do të jetë anëtarë ose anëtarë zëvendës, të jetë përgjegjës për zbatimin e 

veprimeve të mëposhtme: 

1) funksionimi i llambës UV; 

2) përcaktimin e identitetit të votuesve; 

3)  veprimi me certifikatat e listës së zgjedhësve për çdo këshillë kombëtar që zgjedhet në 

qendrën e votimit dhe një listë të veçantë të votuesve në shërbimin  ushtarak, stërvitje 

ushtarake, apo në trajnimin e njësive apo institucioneve Army Serbisë; 

4) ruajtjen dhe dorëzimin e fletëve të votimit; 

5) trajtimi  me  llak për shënimin e  gishtave të   votuesve; 

6) mëson votuesit se si të votojnë. 

Neni 10 

(1) Para hapjes së vendvotimit, kryetari i bordit zgjedhor i Procesverbalit të këshillit zgjedhor 

shënon  emrat e anëtarëve të pranishëm dhe anëtarët zëvendëskryetari i këshillit zgjedhor. 

(2) Përveç regjistrimit të anëtarëve të pranishëm dhe zëvendës anëtarët e këshillit zgjedhor inë 

Procesverbalin  e  këshillit zgjedhor, presidenti  i këshillit zgjedhor është i detyruar të shenon  

emrat e anëtarëve të pranishëm dhe zëvendës anëtarëve të komisioneve zgjedhore të 

regjistruara në regjistrat e pranisë në qendrën e votimit, të nënshkruar nga ana e anëtarëve të 

pranishëm dhezëvendësit e  anëtarëve  të komisionit zgjedhor . 

(3) Të dhënat nga paragrafi 2 .të këtij neni  përdorët  si bazë për pagesën e punës së komisionit 

zgjedhor .. 

IV. HAPJA E VENDVOTIMEVE 

Neni 11 

(1) Pasi që  kryern përgatitjet për fillimin e votimit, bordi zgjedhor përcakton se votimi mund të 

fillojë, dhe kjo shënohet në procesverbalin e këshillit zgjedhor. 

(2) Vendvotimi hapet në orën 7:00 në  diten  e  zgjedhjeve. 

Kontrollimi i saktësisë së kutisë së votimit 

Neni 12 



(1) Në  qendër votimi është e vendosur  një kuti votimi, e cila  përdoret  për të votuar në 

zgjedhjet për anëtarë të këshillit kombëtar që votohen në qendrën e votimit. 

(2) Kontrollimi i  kutive të votimit kryhet në prani të zgjedhësit e parë që vjen në qendrën e 

votimit, dhe rezultati i kontrollimit  shënohet në listën e kontrollit për autentifikimin e kutisë së 

votimit (në tekstin e mëtejmë : listë kontrolluese ). 

(3) Procedura e kontrollimit kryhet në rendin e mëposhtëm: 

1) kur në  vendvotim arrin votuesi i parë i cili nuk  është anëtar i komisionit të votimit, komisioni 

zgjedhor do të kontrollojë llambë UV,  përcakton  identitetin e votuesit  dhe vërteton nëse ajo/ai  

është i regjistruar në ndonjë ekstrakt nga lista e votuesve; 

2) në prani të votuesit  të tillë, komisioni i zgjedhjeve verifikon që kutia e votimit është e saktë 

dhe e zbrazët; 

3) plotësohet  lista kontrolli , në të cilën është regjistruar në të cilin ekstrakt   të listës së 

zgjedhësve, dhe në çfarë numri rendor  zgjedhësi  është regjistruar, pas së cilës listën 

kontrolluese e  e nënshkruajn   të gjithë anëtarët, ose zyrtarët e komisionit  të zgjedhjeve, dhe 

zgjedhësit i cili  i pari do të vij  në votimit; 

4) në prani të zgjedhësit të parë, lista kontrolluese futet  në kutinë e votimit, e cila  pastaj  

mbyllet  dhe vuloset me  eshirit të kuq dhe një qiri të kuq; 

5) të gjitha veprimet e kryera të komisionit zgjedhor konstaton  në  të gjitha procesverbalet  për 

punën e komisionit zgjedhor  për secilin këshill kombëtar  i cili votohet  në qendrën e votimit. 

Neni 13 

Validimi i kutive të votimit nuk mund të kryhet në prani të votuesve për të cilët, pas kontrollimit 

llambë UV, gjeti që ka votuar  në tjetër qendër votimi, e cila nuk  ka  dokument të vlefshëm 

publik të identitetit, ose i cili nuk është regjistruar në një ekstrakt nga regjistri zgjedhor. 

V. VOTIMI NË VENDIN E VOTIMIT 

Neni 14 

Kur zgjedhësi vjen në  qendër votimi, komisioni zgjedhor do të ndërmarrë këto veprime: 

kontrolloni nëse zgjedhësi ka votuar në një tjetër qendër votimi, vërtetoni identitetin e zgjedhësit, 

kontrolloni nëse zgjedhësi është regjistruar në ndonjë ekstrakte nga regjistri zgjedhor, dorëzimi i 

fletë votimit ,  shënimi i votuesit  me sprej dhe  shpjegim votuesve për  mënyrën e votimit. 

a) Kontrolloni nëse votuesi ka votuar në vendvotimin tjetër 

Neni 15 

(1) Kur të hyni në vendin e votimit, zgjedhësi i afrohet anëtarit të  komitetit votimit me llambë 

UV, e cila kontrollon nëse gishti tregues i të djathtës është shënuar  me ngjyrë të padukshme 

më parë. 



(2) Në rast se zgjedhësi nuk ka gishtin tregues të dorës së tij të djathtë, kontrollon nëse boja e 

padukshme shënuar në gishtat  tjerë të djathtë , por nese  votuesi nuk e ka dorën e djathtë, 

kontrollohen  gishtat e dorës së  majtë. 

(3) Në qoftë se pas kontrollimitme  llambën UV vërtetohet se zgjedhësi ka votuar në një tjetër 

qendër votimi, ai nuk mund të votojë , dhe është i detyruar që menjëherë të largohen nga 

qendra e votimit. 

b) Përcaktimi i identitetit të votuesve 

Neni 16 

(1) Pasi që është përcaktuar se zgjedhësi nuk  votuar, ai  afrohet te  një tjetër anëtar i komisionit 

zgjedhor, i tregon atij emrin e tij, duke i dhënë atij një njoftim për datën dhe kohën e zgjedhjeve, 

në qoftë se ka, dhe  dëshmon  identitetin e tij. 

(2) Votues mund të voton edhe pa njoftim për datën dhe kohën e zgjedhjeve dhe  komisionit 

zgjedhor nuk mund ta  kushtezon  që të  tregon informatë , por duhet të aderojë për të gjetur 

votuesit në listën e zgjedhësve, sipas të dhënave të disponueshme mbi zgjedhësit nga  

dokumentit i  identiteti të tij. 

(3) Votuesi nuk mund të votojë nëse ai / ajo nuk paraqet dëshminë e identitetit të tij / saj. 

(4) Identiteti i zgjedhësit dëshmohet me letërnjoftim të vlefshëm ose me një dokument udhëtimi 

të vlefshëm (pasaportë). 

(5) Komisioni Zgjedhor duhet lejon votuesin të votojë  i cili identitetin e tregon me  kartën e 

identitetit me periudhën e vlefshmërisë të skaduar, me kusht që ata të bashkëngjitni certifikatë  

 (6) Në rast se në qendrën e votimit vjen  votuesi i cili është në  posedim ka  një dokumenti të 

vlefshëm të përmendur në paragrafin 4,  të këtij neni ku është shënuar mbiemri tjetër , bordi 

zgjedhor duhet të lejojë votuesve për të votuar, pavarësisht në këtë rrethanë, me kusht që në 

bazë të imazheve të votuesve dhe numrit unik të identifikimit të dokumentit që provon identitetin 

e tyre mund të konstatohet se ky është një person i cili është i regjistruar në listën zgjedhore. 

(7) Zgjedhësi i cili është i regjistruar në një ekstrakt të veçantë të listës së zgjedhësve për  

votuesit  që ndodhen  në shërbimin ushtarak, trajnimin ushtarak ose shkollim në o institucionet e 

Forcave të Armatosura të Serbisë, identiteti i tyre mund të verifikohet me broshurën ushtarake 

që përmban imazhin e votuesve dhe numrin e tij personal të  identifikimit . 

(8) Zgjedhësi i cili voton në qendrën e votimit brenda burgjeve, identiteti i tyre mund të 

vërtetohet dhe dokument i përshtatshëm që është lëshuar nga ana e Administratës për 

ekzekutimin e sanksioneve penale. 



v) Përcaktimi nëse zgjedhësi është regjistruar në ekstrakt nga lista e zgjedhësve dhe 

fletët e votimit 

Neni 17 

(1) Kur është përcaktuar identiteti i tij , votuesi tregon ciles pakicë kombëtare i takon  dhe 

afrohet  Komisionit të zgjedhjeve cila është përgjegjëse për  listën e zgjedhësve për këtë pakicë 

kombëtar apo një anëtar i këshillit zgjedhor i cili merret me listën përkatëse të veçantë  të 

votuesve të  pakicës  kombëtare në shërbim ushtarak, trajnimi ushtarak apo studime në   

institucione të Ushtrisë së Serbisë, i cili gjen votuesin në listën e zgjedhësve dhe rrumbullakson 

numrin rendor para  emrave të zgjedhësve, pas së cilës zgjedhësi do të nënshkruhet në vendin 

e duhur në listën e zgjedhësve. Pas nënshkrimit të votuesit, anëtari i këshillit zgjedhor i jep një 

fletë votimi. 

(2) Zgjedhësi i cili është i shkolluar dhe i cili është në gjendje të shkruajë emrin e tij,  

nënshkruhet përsonalisht  në vendin e duhur në listën e zgjedhësve. 

(3) Zgjedhësi, që për shkak të paaftësisë fizike apo shqisore (a votuesve me aftësi të kufizuara) 

nuk është në gjendje për tu nënshkruar  personalisht emrin e tij në listën e zgjedhësve, 

nënshkruhet ashtu që në vendin e duhur në listën e zgjedhësve  vehet vula që  përmban 

informacion në lidhje me identitetin e tij personal, ose vulën me nënshkrimin e gdhendur. 

(4) Zgjedhësi i cili është analfabet ose zgjedhësi me aftësi të kufizuara të cilët nuk kanë një vulë 

që përmban informacion mbi identitetin e tij personal apo vulën gdhendur me nënshkrim nuk 

nënshkruhen  në listën e zgjedhësve, por në vend të kësaj e bën ndihmës të tij i cili sjell me vete 

në qendrën e votimit me qëllim të mbushjes së fletës së votimit. 

(5) Dispozitat e par. Paragrafët 2 deri 4 të këtij Neni do të zbatohen edhe në rastin e votimit të 

votuesve jashtë qendrës së votimit. 

Neni 18 

(1) Komisioni zgjedhor nuk mund të  bën shënime shtesë apo ndryshime të tjera në listën e 

zgjedhësve. 

(2) Komisioni zgjedhor nuk duhet të lejohet të votojë një person që nuk është i  regjistruar në 

ekstraktin nga regjistri zgjedhor. 

(3) Komisioni zgjedhor nuk mund të regjistron  shtesë në listën zgjedhore një personi i cili nuk 

është i regjistruar në ekstrakt , pa marrë parasysh se  ai thekson se voton në  atë vendvotim, 

ose se zyrtarët e votimit e njohin personalisht. 

Neni 19 

(1) Votuesi mund të votojë vetëm një herë. 



(2) Asnjë person nuk mund të marrin më shumë se një fletë votimi, as nuk është e lejuar që  një 

person të voton  në vend të një personi tjetër. Votimi me ndihmën e ndihmësit të përmendur në 

nenin 24 të këtyre rregullave nuk do të konsiderohet si votim për një person tjetër. 

g) Përdorimi i llakut (sprej) 

Neni 20 

(1) Vetëm kur  i është dorëzuar një fletë votimi, zgjedhësi i afrohet anëtar komisioni i votimit i cili 

me  një llak të veçantë shënon gishtin tregues të dorës së tij të djathtë nën rrënjët e thonjëve ,si  

shenjë se ai votuar. 

(2) Një votues të cilët nuk kanë gishtin tregues të dorës së tij të djathtë do të shënohet gisht 

tjetër të dorës  djathtë  , nën rrënjët e  thonjëve.  

(3) Zgjedhësi i cili nuk ka dorën e djathtë, do të shënohet me gishtin tregues të dorës së majtë 

apo gishtin tjetër në dispozicion në të majtë dhe në fund gishtin e madh të dorës atij, nën rrënjë 

të thonjëve . 

(4) Nëse nuk është e mundur të shënojë gishtin e votuesve, shënimi nuk kryhet. 

d) Plotësimi i fletës së votimit 

Neni 21 

(1) Një votues plotëson fletën e votimit pas murit për  votime pasi  që  një anëtar i komisionit të 

votimit udhëzoj  se si të votojnë. 

(2) Një anëtar i komitetit zgjedhor do të paralajmërojë në mënyrë specifike votuesit: 

1) se mund të votojë vetëm për një listë zgjedhore, duke rrumbullakosur numrin e rregullt 

përpara emrit të asaj liste zgjedhore; 

2) se votimi është sekret dhe se kryhet pas kuvertës së votimit; 

3) se vota është e lirë dhe se askush nuk ka të drejtë për të parandaluar ose të detyruar votuesit 

për të votuar, nuk ka përgjegjësi se pse ka votuar ose nuk ka votuar , ose për të kërkuar nga  

votuesi të tregon  si  ka votuar. 

(3)Pasi e mbushi fletën e votimit ,, vetë zgjedhësi  e  palos  në mënyrë që fleta e votimit nuk 

mund të shihet si  kanë votuar dhe e vë fletën e votimit në kutinë e votimit, dhe pastaj të 

largohen nga qendra e votimit. 

Neni 22 

(1) Komisioni i zgjedhor është i obliguar të sigurojë fshehtësinë e votimit. 

(2) Komisioni zgjedhor do të organizojë një votim në mënyrë që askush nuk mund të shef  se si  

votuesi plotëson fletën e votimit. 



(3) Në dhomën ku votohet  mund të jenë të pranishëm vetëm aq  votues sa ka vende që   

mundëson votim të fshehtë. 

VI. RREGULLAT E POSAÇME PËR VOTIM TË PËRSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA 

,ANALFABETË DHE PËRSONA TË PARANDALUAR 

Neni 23 

(1) Komisioni zgjedhor është i obliguar që personit i cili është duke lëvizur me ndihmën e një 

qeni udhëzues dhe ka instrumentin e duhur për këmbë me një qen udhëzues,  mundëson qasje 

të lirë në objektin në të cilin  ndodhet vendvotimi, si dhe objektit për përdorim publik, siç është e  

përcaktuara me Ligjin për Lëvizjen me ndihmën e një qeni udhëzues. 

(2) Sipas dokumentit të përshtatshëm për lëvizje me ndihmën e një qeni udhëzues, do të 

konsiderohet: 

1) dëshmi e njohurive të fituara, aftësitë dhe shkathtësitë për të lëvizur me një qen guide - për 

një person që është duke lëvizur me ndihmën e një qeni udhëzues; 

2) dëshmi e trajnimit të përfunduar - për qen udhëzues. 

a) Personi i cili nuk mund të plotësojë fletëvotimin 

Neni 24 

(1) Zgjedhësi i cili nuk është në gjendje për të mbushur  fletën e votimit (një person i verbër, një 

person me forma të tjera të aftësisë së kufizuar apo personi analfabet) ka të drejtë në   

vendvotim  sjell  ndihmëtarë të cilët në vend të tij  do të plotësojë fletën e votimit sashtu siç  

votuesi  ka  urdhëruar. 

(2) Procesverbali  për punën e  komitetit zgjedhor  regjistron: 

- numri i përgjithshëm i votuesve të një pakice kombëtare të caktuar që votoi me ndihmën e 

ndihmësve, 

- sa prej atij numri votuan personat e verbër si personat me llojet e tjera të aftësisë së kufizuar 

dhe se si persona analfabetë, 

- në cilat numra serialë këta zgjedhës janë regjistruar në ekstrakt nga lista e zgjedhësve. 

b) Person i cili nuk është në gjendje të vijë në vendvotim 

Neni 25 

(1) Zgjedhësi i cili nuk është në gjendje të votoj  në qendrën e votimit (i paaftë) informon 

komisionin zgjedhor, jo më vonë se ora 11.00 në ditën e votimit, se ai dëshiron për të votuar 

dhe cilës  pakice kombëtare i takon. 

(2) VotIMI  jashtë qendrës së votimit mund të bëhet vetëm në zonën e mbuluar nga vendvotimit. 



(3) personat e dobëta dhe të penguar janë personat që për arsye shëndetësore nuk janë në 

gjendje për të ardhur në vendvotim, njerëzit me aftësi të kufizuara dhe të moshuarit . 

(4) Personat e dobët  dhe të  penguar nuk  konsiderohen të jenë persona të cilët, për shkak të 

natyrës së punës së tyre nuk janë në gjendje në kohën kur vendvotimet janë hapur të kryejn  

votimin në vendvotim. 

(5) Pasi që vertetohet se  personi i dobët ose përndryshe paaftë në kuptimit të paragrafit 3 të 

këtij neni, është i  regjistruar në listën zgjedhore dhe që është zona që përfshin votimin, 

president i komisionit të votimit angazhon tre anëtarë ose anëtarë zëvendësit e komisionit 

zgjedhor ( të besuarit  e komitetit zgjedhor  ) për të kryer votimin jashtë qendrës së votimit. 

(6)  Të besuarit ekomisionit  zgjedhor   shkojnë te votuesit  ,për të përcaktuar identitetin e tyre 

dhe të kryejnë kontrolle llambë UV. 

(7) Pastaj komisionerët e  komisionit zgjedhor  dorëzojn votuesve në një zarf zyrtare në të cilën 

ka:  fleta e votimit, lista përfundimtare zgjedhore e kandidatëve për anëtarë të këshillave 

nacionale të pakicave kombëtare që i takon zgjedhësi, certifikatën e votimit për të votuar jashtë 

vendvotimit, dhe një zarf në të cilin do të vendoset fletë votimi pas votimit . 

(8) Pas kësaj, komisionerët e komitetit zgjedhor  me sprej special  shënojn gishtin e votuesit ,në 

mënyrën e përcaktuar në nenin 20 të këtyre rregullave. 

(9) Pasi që njoftojn votuesin  me mënyrën e votimit , komisionerët e komitet  zgjedhor  largohen 

nga dhoma në të cilën zgjedhësi voton. 

Neni 26 

(1) Nëse votuesi nuk është në gjendje për të plotësuar fletë votimin ( person i verbër,  person 

me forma të tjera të aftësisë së kufizuar ose analfabetizmit), ai mund të voton   me ndihmën e 

asistentëve që kam përcaktuar , në të njëjtën mënyrë si përdorin  ndihmë personat e verbër, 

personat me lloje të tjera të aftësisë së kufizuar ose votues analfabet në vendvotim. 

(2) Pas votimit, zgjedhësi nënshkruan certifikatën për të drejtën e tij elektorale për të votuar 

jashtë qendrës së votimit. 

(3)Votuesi , pastaj, e vendos fletën e votimit të mbushur dhe të palosur në një zarf  të cilin 

komisioni zgjedhor në prezencen e tij vulos  në qirin e vulosur . 

(4) Një zarf i tillë i mbyllur, votuesi vendos së bashku me  certifikatë të nënshkruar për të drejtën 

e votimit  në zarf zyrtar,të cilin pastaj të besuarit në prezenc të tij vulosin mbi dylli nënshkrimin. 

(5) Para nënshkrimit të  zarfin me konfirmimin zyrtar me vërtetimin mbi të drejten për votim   dhe 

zarfin me fletën e votimit, të autorizuarit e  komisionit zgjedhor janë të obliguar për të kontrolluar 

nëse votuesi ka nënshkruar certifikatën e ligjit zgjedhor. 



Neni 27 

(1) Menjëherë pas kthimit në qendrën e votimit, i autorizuari i komisionit zgjedhor dorëzon zarfin  

zyrtar Kryetarit të komisionit të votimit, i cili e hap zarfin zyrtare në të cilën gjendet  certifikata e 

votimit dhe, nëse certifikata është e  nënshkruar, rrumbullaksoje numrin rendor sipas të cilit 

zgjedhësi është regjistruar në ekstraktin nga listën e votuesve. 

(2) Pastaj, Kryetari i komisionit të votimit e  hap  zarfin e  mbyllur në të cilën ndodhet  fleta e 

votimit, dhe pastaj e  vënë fletën e votimit në kutinë e votimit. 

(3) Nëse një certifikatë e ligjit zgjedhor nuk është nënshkruar, konsiderohet  se zgjedhësi nuk 

kanë votuar, siç thuhet në procesverbalin e këshillit zgjedhor për zgjedhjen e anëtarëve të 

këshillit kombëtar të pakicës kombëtare të cilit i përket votuesi , si një ngjarje me rëndësi për  

votim. 

(4) Në rastin e përmendur në paragrafin 3, të këtij neni ,  zarfi i  mbyllur me fletën e votimit nuk  

hapet , por ashtu i vulosur  pas votimit i dorëzohet  organit  punues , së bashku me fletët e 

votimit të papërdorura. 

(5) Komisioni zgjedhor e shënon   në procesverbalin mbi punën e komitetit zgjedhor të një 

pakice kombëtare të veçantë: 

- numri i përgjithshëm i votuesve të asaj pakice kombëtare që kanë votuar jashtë qendrës së 

votimit; 

- sa prej atyre që votuan janë  persona të cilët nuk kanë ardhur në vendvotim për arsye 

shëndetësore, sa njerëz me aftësi të kufizuara dhe sa persona të moshuar të pafuqishëm . 

- në cilat numra serialë këta zgjedhës janë regjistruar në ekstrakt nga lista e zgjedhësve. 

(6) Gjatë dorëzimit të materialeve zgjedhore pas votimit, komisioni zgjedhor, së bashku me 

materialet e tjera zgjedhore, organit  punues i  dorëzon  certifikata  të nënshkruar të  mbi të 

drejtën e votimit të zgjedhësve që kanë votuar jashtë vendvotimit, rregulluar për çdo pakicë 

kombëtare në zarfe të veçanta. 

VII. MIRËMBAJTJA E RENDIT NË VENDVOTIM 

Neni 28 

(1) Komisioni i votimit është i obliguar të mbajë rendin në vendvotim. 

(2) Nëse në qendrën e votimit shkelen rregullat rendore , komisioni i i zgjedhjeve mund të 

pezullojë votimin derisa të vendoset rendi . Arsyet për ndërprerjen e votimit dhe kohëzgjatjen e 

ndërprerjeve të votimit regjistrohen në procesverbalin e punës së qendrës së votimit. 

(3) Nëse ndërprerja e votës ka zgjatur më shumë se një orë, votimi do të zgjatet për sa kohë që 

ndërprerja zgjati. 



Neni 29 

(1) Ndalohet qëndrimi  në vendvotime   të gjithë personave që nuk kanë të drejta dhe detyra që 

kanë të bëjnë me mbajtjen e zgjedhjeve. 

(2) Ndalohet përdorimi i telefonave celularë dhe mjeteve të tjera të komunikimit, si dhe 

kamerave dhe fotoaparateve në vendvotimin. 

(3) Në vendvotim  nuk lejohet që jashtë regjistrave zyrtare në listën e zgjedhësve, të krijohen  

listat e votuesve të cilët kanë  votuar (nga shenimi i  emrave  ose numrin rendor të ekstrakteve 

nga lista zgjedhore të votuesve që kanë votuar ose nuk votuar ) . 

(4) Me përjashtim, është e lejueshme që zyrtarët e votimit që janë përgjegjës për trajtimin me  

listën e zgjedhësve, duke shkruar vija në një fletë të veçantë, mbajnë evidencen e  

pjesëmarrjeve  të votuesve dhe jep të informata për votim të gjithë anëtarëve të komisionit të 

votimit. 

(5) Shkelja e ndalimit nga paragrafi 1, 2 dhe 3 të këtij neni do të konsiderohet shkelje e rendit në 

vendvotim. 

Neni 30 

(1) Oficerët e policisë në detyrë mund të hyjnë në qendrën e votimit vetëm nëse vendvotimi 

prishi paqen me ftesë të kryetarit të komisionit të votimit apo trupit punues. 

(2) Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni ,polici me  uniformë mund të hyjë në një qendër 

votimi në të cilën është i regjistruar në ekstraktin e  listës së   zgjedhësve për të votuar, me 

kusht që ai  të mos mbanë arme  dhe mjete të tjera të forcës. 

Neni 31 

Përfaqësuesit e mediave mund të jenë të pranishëm në vendvotim vetëm për të përgatitur një 

raport mbi votimin në vendvotim. 

VIII. POZITA E PËRFAQËSUESIT TËPROPOZUESVE  TË LISTËS ZGJEDHORE DHE 

VËZHGUESIT 

Neni 32 

Personat që janë në listat e përfaqësuesve të autorizuar të parashtruesve të listave zgjedhore, 

si dhe listat e vëzhguesve vendas dhe të huaj dhe përkthyesit e tyre, të dorëzuara Komisionit 

zgjedhor nga ana e komisionit zgjedhor të  Republikës përmes organit Punues dhe të cilat kanë 

akreditimin atyre të lëshuar nga Komisioni i Zgjedhjeve të Republikës, komisioni zgjedhor duhet 

të lejon  mbikëqyrjen  pa pengesa të gjitha aspektet e punës së komisionit të votimit, duke filluar 

me përgatitjet për hapjen e qendrës së votimit deri në përfundimin e punës në përcaktimin e 

rezultateve të votimit. 



Neni 33 

(1) Komisioni zgjedhor është i detyruar tëqë në ekstraktin mbi punën e komisionit zgjedhor ti   

regjistrojë dhënat në lidhje  me përfaqësuesve të pranishëm të paraqitësve të listave zgjedhore 

dhe të vëzhguesve, , në fakt, i duke llogaritur se të dhënat për përfaqësuesit e paraqitësve të 

listave zgjedhore, në qoftë se në vendvotime zgjedhen e më shumë  anëtarë të këshillit 

kombëtar, të regjistrojnë në procesverbal për punën e komisionit zgjedhor vetëm  për pakicën 

kombëtare përkatëse, ndërsa të dhënat për vëzhguesit shënojnë  në regjistrat e komisionit të 

zgjedhjeve për çdo pakicë kombëtare. 

(2) Komisioni  zgjedhor mund të largon nga  vendvotimi përfaqësuesit e paraqitësve të listave 

zgjedhore dhe të vëzhguesve në qoftë se ata nuk janë në përputhje me ruajtjen e rendit në 

qendrën e votimit, nëse në qendren  e votimit përdor   telefon celular apo mjete të tjera të 

komunikimit, veçanërisht në qoftë se ju prishin punën e komisionit të votimit . 

(3) Komisioni  zgjedhor  është i obliguar  do të përfaqësuesveqë për largimin e përfaqësuesve 

të propozuesve të listës zgjedhore apo vëzhguesit dhe arsyet për largimin e tyre të informojë 

menjëherë komisionin Republikan të zgjedhjeve, përmes trupit punues. 

IX. MBYLLJA E VENDVOTIMIT 

Neni 34 

(1) Vendvotimi mbyllet në orën 20:00. 

(2) Zgjedhësit të cilët ishin të pranishëm në qendrën e votimit, gjatë mbylljes së qendrës së 

votimit, mund të  votojn . 

(3) Si një votues i cili ka ndodhur në qendrën e votimit  është votuesi i cili në 20,00  gjendet  në 

qendrën e votimit, ose menjëherë përpara vendvotimit . 

(4) Zgjedhësit që gjenden  në  vendvotim  komisioni zgjedhor i informon se ata mund të votojnë. 

(5) Kryetari i këshillit zgjedhor është i detyruar të caktojë një anëtar ose zëvendëskryetarin e 

këshillit zgjedhor që do të përcaktojë numrin e votuesve të cilët ishin të pranishëm në qendrën e 

votimit, përcakton rendin në të cilin ata votojnë, të qëndrojnë mbas votuesit të  fundit  për të 

treguar  fundin e  rendit dhe të presin të  votojnë të gjithë votuesit që kanë ndodhur në 

vendvotim. 

X. PËRCAKTIMI I REZULTATEVE TË VOTIMIT 

Neni 35 

(1) Pas mbylljes së vendvotimit  komisioni  zgjedhor  përcakton rezultatet e votimit në qendrën e 

votimit. 

(2) Të gjithë anëtarët e zonave zgjedhore ose zëvendësit e tyre duhet të jenë të pranishëm për 

përcaktimin e  rezultateve të  votimit. 



(3) Gjatë përcaktimit të rezultateve të votimit, komisioni zgjedhor do të plotëson  në formularin e 

parë të kontrollit për të kontrolluar saktësinë logjike dhe kompjuterike të rezultateve të votimit në 

qendrën e votimit (në tekstin e mëtejmë: Formulari i kontrollit). 

(4) Pas plotësimit të  formularit  të  kontrollit, do të bëhet kontrolla logjike-kompjuterike  të 

rezultateve  të  votimit ,dhe mënjeherë pas verifikimit se rezultatet logjike-kompjuterike janë të 

rregullta ,  ata hynë në procesverbalin e këshillit zgjedhor për të përcaktuar rezultatet e votimit 

në qendrën e votimit. 

a) Procedura për plotësimin e një formulari kontrolli 

Neni 36 

Procedura për plotësimin e formularit të kontrollit kryhet sipas procedurës së mëposhtme: 

1) Së pari në bazë të  numrit  të  votuesve të regjistruar në listën zgjedhore, lista e ndryshimet e 

mëpasshme në regjistrin zgjedhor, nëse  është dorëzuar bashk me ekstraktin e  listës së 

zgjedhësve, dhe në ekstrakt të veçantë të listës së zgjedhësve për votim e zgjedhësve të cilët  

shërbejnë në ushtri, në stërvitje ushtarake apo arsimi në njësi ose institucionet e Forcave të 

Armatosura të Serbisë, në qoftë se ata votojnë në atë qendër të votimit do të përcaktohet nga 

numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar në qendrën e votimit, e cila është futur në 

seksionin 13.1. forma e kontrollit; 

2) atëherë numërohen   zgjedhësit  që janë rrumbullakuar në listën e zgjedhësve, lista e 

ndryshimi të mëvonshëm të listës zgjedhore dhe një listë të veçantë të votuesve, dhe kështu 

përcaktohet  numri i   zgjedhësve që kanë votuar, e cila është futur në seksionin 13.2. forma e 

kontrollit; 

3) pas kësaj, sipas nenit 13.3. forma e kontrollit do të regjistrojë numrin e fletëve të votimit të 

pranuara; 

4) pas numërimit të fletëve të votimit të papërdorura dhe ai  numër  futet  në seksionin  13.4. 

forma e kontrollit; 

5) atëherë hapet kutia e votimit dhe kontrollohen  nëse gjendet lista kontrolluese në të. 

6) pas numërimit të fletëve të votimit në kutinë e votimit, dhe kështu përcaktohet  numrin e 

fletëve të votimit të përdorura për t'u futur në kuti 13.5. forma e kontrollit; 

7) fletët e votimit pastaj klasifikohen në të vlefshme dhe të pavlefshme; 

8) numërohen fletët e votimit të pavlefshme dhe ai numër shënohet në seksionin 13.6 13.6. 

forma e kontrollit; 

9) atëherë numërohen të gjitha votat e vlefshme dhe numri i tyre shënohet në seksionin 13.7. 

forma e kontrollit; 



10) Pas kësaj, fletët e votimit të vlefshme klasifikohen në   listat zgjedhore, përcaktohet  numri  

e votave  që i jepet çdo liste  dhe secili prej këtyre numrave shënohet në fushën përkatëse në 

tabelën në kolonën 13.8. forma e kontrollit. 

Neni 37 

1) Komisioni Zgjedhor duhet të i kushtoj vëmendje që lista kontrolluese  aksidentalisht të mos  

numërohet  me lista votuese.. 

(2) Në rast se një komision zgjedhor ngjitë një fletë votimi në kutinë e votimit, ai fletë votim të 

numërohet në mesin e fletëve të votimit të papërdorura. 

(3) Në rastin e nenit 27, paragrafi 3, të këtyre rregullave, kur një zgjedhës që kanë votuar jashtë 

vendvotimit nuk e ka nënshkruar certifikatën e të drejtës zgjedhore për të votuar jashtë 

vendvotimit, bordi zgjedhor duhet listën votuese të votuesit , , e cila është e vendosur në një 

zarf të mbyllur dhe kështu i dorëzohet Trupit Punues, përfshin në mesin e fletëve të votimit të 

papërdorura. 

b) Dallimi i  fletës së  votimit të vlefshme dhe të pavlefshme 

Neni 38 

(1) Fletë votimi i pavlefshme është një fletëvoti i pa mbushur , si dhe fletëvotimi i  mbushur në 

mënyrë që ajo nuk mund të përcaktohet, për të cilat lista e kandidatëve zgjedhësi ka votuar, për 

shembull: 

1) Fletëvotimi në të cilën zgjedhësi ka  rrethuar apo nënvizuar më shumë se një numër rendor 

para emrit të listave zgjedhore; 

2) fleta e votimit, në të cilën zgjedhësi  ka rrumbullakuar emrin e më shumë se një listë; 

3)  fleta e votimit në të cilën zgjedhësi ka  rrethuar apo nënvizuar emrin e më shumë se një 

mbajtës të listës zgjedhore. 

(2) fleta e votimit të vlefshme është ajo në të cilën një numër është  rrumbullakosura para  

listave zgjedhore, si dhe një fletë votimi e cila është e mbushur në një mënyrë nga e cila me 

siguri mund të shifet  për të cilët votuesi ka votuar, për shembull: 

1) në qoftë se në fletë  votimin votuesi ka rrumbullakuar emrin dhe mbiemrin e kandidatit të parë 

në listë; 

2) Në qoftë se një fletëvotimi  ka rrumbullakuar emrin ose pjesën e emrit të një liste zgjedhore ; 

3) Nëse votuesi në fletën e votimit në të njëjtën kohë nënvizoi apo rrethoi  numrin dhe emrin e 

listës zgjedhore dhe emrin dhe mbiemrin e kandidatit të parë në listën zgjedhore; 

4) Në rast se zgjedhësi në fletëvotim rrumbullakuar  emrin e një kandidati bartës i listës 

zgjedhore ; 



5) Nëse votuesi në fletën e votimit të njëjtën kohë ka  rrethuar  emrin e kandidati të  parë në 

listën zgjedhore dhe emrin e bartësis së  kësaj liste zgjedhore . 

(3) Nëse  fletëvotimi është  plotësuar në një mënyrë të cilën ajo mund të përcaktojë në mënyrë 

të besueshme për të cilat listën zgjedhore zgjedhësi ka votuar, ajo do të jetë e vlefshme, 

pavarësisht: 

- se në fletëvotim janë shkruar apo tërhequr komente, slogane dhe mesazhe të tjera; 

- çfarë listash të tjera zgjedhjesh janë tejkaluar. 

XI. KONTROLLET LOGJIKE DHE KONTABËL TË REZULTATEVE TË VOTIMIT 

Neni 39 

(1) Pas plotësimit të  formës  së  kontrollit dhe  përcaktojë rezultatet e votimit në qendrën e 

votimit në mënyrë nga nenit 36 të rregullave, komisioni i  votimi është i detyruar të ekzekutojë 

kontrollin logjik-aritmetike kontrollen e  rezultateve të përcaktuara   të regjistruara në formën e 

kontrollit. 

(2) kontrolli logjik-kontabel  në paragrafin 1 të këtij neni, përfshin: a dhëna numerike mbi votuesit 

, përbërje numerike mbi palosjen dhe përbërësve të fletëve të votimit, dhe  të dhënat numerike 

mbi palosjen e fletëve të votimit dhe votave. 

a) Llogaritja e të dhënave të zgjedhësve 

Neni 40 

 (1) Numri i përgjithshëm i votuesve të pakicave të caktuara etnike që kanë votuar (seksioni 

13.2. formëkontrolli ) është i barabartë me numrin e zgjedhësve që janë rrumbullakuar në listën 

e zgjedhësve, në listën e ndryshimet e mëpasshme në listën e votimit, nëse janë dorëzuar 

bashk me ekstraktet nga  listës  së zgjedhësve, dhe ekstrakt të veçantë eventual nga lista e 

zgjedhësve. 

(2) Numri i përgjithshëm i votuesve të caktuar i pakicave kombëtare që votuan (seksioni 13.2. 

Kontrolli formë) mund të jetë vetëm të  barabartë ose më i vogël se numri i votuesve të 

regjistruar në listën e zgjedhësve të pakicës në listën e ndryshimeve të mëvonshme në listën 

zgjedhore dhe ekstrakt të  veçantë të listës së zgjedhësve (kutia 13.1 e formës së kontrollit). 

b) Përgatitja e të dhënave për votuesit dhe fletët e votimit 

Neni 41 

1) Numri i fletëvotimeve të përdorura për përzgjedhjen e këshillit kombëtar të pakicave 

kombëtare   të caktuara  (numri i fletëve të votimit të cilat janë të vendosura në kutinë e votimit -. 

Kolonën 13.5 Kontrolli formë) duhet të jetë vetëm të  barabartë ose më i vogël se numri i 

votuesve të pakicës kombëtare që votuan (seksioni 13.2 e formës së kontrollit). 



 (2) Numri i fletëvotimeve të marra për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit kombëtar të pakicave të 

veçanta kombëtare *(sekcioni 13.3 formë të  kontrolli )  duhet të jetë e barabartë me shumën e: 

(.me numrin e fletëve të votimit të papërdorura për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit kombëtar 

të veçantë pakicës kombëtare (seksionin 13.4 formë kontrolli )  dhe numri i votuesve i 

pakicëskombëtare  të cilët kanë votuar (seksioni 13.2. formë të kontrollit). 

v) Përgatitja e të dhënave për fletët e  votimit dhe votat 

Neni 42 

(1) Numri i fletëvotimeve të përdorura për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit kombëtar të pakicës 

së caktuar kombëtare (. Numri i fletëve të votimit të përfshira në kutinë e votimit - Formulari i 

Kontrollit seksioni 13.5) duhet të jetë e barabartë me shumën e: numrit të fletëvotimeve të 

pavlefshme dhe (seksioni 13.6 formë Kontrollit.) dhe numri i fletëvotimeve të vlefshme për 

zgjedhjen e anëtarëve të këshillit kombëtar të  pakicëssë caktuar  kombëtare (seksioni 13.7. 

formë kontrolli ). 

(2) Numri i fletëvotimeve të vlefshme për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit kombëtar të pakicës 

së caktuar kombëtare (seksioni 13.7.  formë kontrolli ) duhet të jetë e barabartë me shumën e 

numrit të votave të fituara nga të gjitha listat zgjedhore për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit 

kombëtar të pakicës se cekur kombëtare (Tabela në seksionin 13.8. Kontrolli forme). 

XII. PËRFUNDIMI I PROCESVERBALIT PËR PUNËN E KOMITETIT ZGJEDHOR  

Neni 43 

(1) Siç është theksuar se pas kontrollit logjik-aritmetike, në përputhje me dispozitat e neni . 40 

në 42 të këtyre rregullave, rezultatet e votimit logjike dhe matematikisht i saktë, komisioni 

zgjedhor duhet të plotësojë Procesverbalin mbi punën e  komisionit zgjedhor, kështu që ju duhet 

së pari të kontrollon nëse ajo ka mbushur katër pikat e para të procesverbalit ,, pas së cilës në 

Procesverbal shkruan në mënyrë të qartë: 

1) të dhënat për pjesëmarrjen e votimit në qendrën e votimit me ndihmën e asistentëve 

(seksioni 5 i Procesverbalit); 

2) informacion mbi votimin e votuesve jashtë qendrës së votimit (seksioni 6 i Procesverbalit); 

3) nëse ajo është gjetur në kutinë e votimit listë e plotë (seksioni 11.3 Procesverbali ). 

4) numri i përgjithshëm i votuesve (Neni 13.1 format e kontrollit në seksionin 13.1 Procesverbali 

)..; 

5) numri i zgjedhësve që kanë votuar (në forma të kontrollit bllok 13.2 në seksionin 13.2 

Procesverbali )..; 

6) Numri i fletëvotimeve të marrura (nga seksioni 13.3 format e kontrollit në seksionin 13.3 

Procesverbali )..; 



7) numri i fletëvotimeve të papërdorura (Seksioni 13.4 formave të kontrollit në seksionin 13.4 

Procesverbali )..; 

8) Numri i fletëve të votimit të përdorura (Seksioni 13.5 formave të kontrollit në seksionin 13.5 

Procesverbali )..; 

9) Numri i fletëvotimeve të pavlefshme (neni 13.6 formave të kontrollit në seksionin 13.6 

Procesverbali )..; 

10) Numri i fletëvotimeve të vlefshme (Seksioni 13.7 formave të kontrollit në seksionin 13.7 

Procesverbali )..; 

11) numri i votave për secilën listë të kandidatëve (në tabelën në format e kontrollit kolona 13.8. 

Në fushën përkatëse në tabelën në kolonën 13.8.Procesverbali ). 

Neni 44 

(1) Pas përfundimit të shënimit të rezultateve të   votimit në Procesverbalin  mbi punën e 

komisioni zgjedhor, i komisionit zgjedhor: 

1) fletë kontrolli është vendosur në një zarf të veçantë, i cili vuloset në të cilën shënohet se në të 

gjendet  lista kontrolluese  

2) Fletët e votimit të papërdorura vendosen në një zarf të veçantë i cili vuloset ku shënohet  

emri i  pakicës kombëtare dhe se në të egzistojn  fletëvotime  të papërdorura; 

3) Fletët e votimit të pavlefshme futen  në  zarf të veçantë i cili vuloset  ku shkruhet emri i  

pakicës kombëtare dhe se në atë gjenden  fletëvotime të pavlefshme; 

4) të gjitha fletëvotimet e vlefshme vendosen në një zarf të veçantë  i cili vuloset  dhe shkruhet 

emri  i  pakicës kombëtare dhe se në atë gjenden  fletëvotime  të vlefshme; 

5) konfirmimi i të drejtës së votimit për të votuar jashtë vendvotimit vendosen në një zarf special 

i cili vuloset  mbi të cilën është shtypur emri i  pakicave kombëtare dhe në të konfirmimi i së 

drejtës së zgjedhjeve për të votuar jashtë vendvotimit. 

(2) Në të gjitha zarfat e referuara në paragrafin 1 të këtij neni,  duhet të jetë emri i bashkisë / 

qytetit dhe numrin e vendvotimit. 

Neni 45 

Në Procesverbalin  mbi punën e  komisionit zgjedhor  do të përfshihen  komentet e anëtarëve 

dhe zëvendës anëtarëve të këshillit zgjedhor, si dhe përfaqësuesit e paraqitësve të listave 

zgjedhore. 

Neni 46 

(1) Procesverbali i këshillit zgjedhor  nënshkruhet nga   të gjithë anëtarët ose  nënkryetari i 

komisionit të votimit. 



(2) Nesë  Procesverbali i komisionit zgjedhor nuk është nënshkruar nga të gjithë anëtarët e 

komisionit zgjedhor, thuhet në procesverbalin e këshillit zgjedhor dhe ceken  akuzat dhe arsyet 

pse rprocesverbali  nuk është nënshkruar nga të gjithë anëtarët e komisionit të votimit ose 

zëvendësit e tyre. 

Neni 47 

(1) Procesverbali i këshillit të zgjedhjeve duhet të jetë në formular të përcaktuar nga Komisioni 

Zgjedhor të Republikës dhe është shtypur në gjashtë kopje, nga të cilat: 

- kopjen e parë duhet t'ia dorëzojë organit punues; 

- kopja e dytë i drejtohet qendrës së votimit për inspektim publik; 

- katër kopje e mbetura  duhet dorëzuar  përfaqësuesve të propozuesve të listave zgjedhore që 

kanë fituar më së shumti vota në qendrën e votimit, nëse ata janë të pranishëm në qendrën e 

votimit. 

XIII. DISPOZITA TË VEÇANTA PËR PËRCAKTIMIN E REZULTATEVE TË VOTIMIT NË 

RAST SE NË VENDVOTIMET VOTOHET PËR ZGJEDHJEN E ANËTARËVE TË DISA 

KËSHILLAVE NACIONALE TË PAKICAVE KOMBËTARE 

Neni 48 

(1) Në qoftë se një vendvotim për të votuar për zgjedhjen e anëtarëve të disa këshillave 

kombëtare të pakicave kombëtare, komisioni zgjedhor do të veprojnë sipas procedurës së 

përshkruar në nenin . 36 deri 46 të këtyre rregullave të zbatohet për të zgjedhur një këshill 

kombëtar veç e veç, duke filluar me një pakicë kombëtare me numrin më të madh të votuesve 

të regjistruar në qendrën e votimit, duke i dhënë fund me një pakicë kombëtare me numrin më 

të vogël të votuesve të regjistruar në qendrën e votimit. 

(2) Në rastin e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, i komisioni zgjedhor , pas mbylljes së 

vendvotimeve dhe deri në përfundim të  votimit, së  pari  përcaktohen  rezultatet e votimit për 

zgjedhjen e një komisioni kombëtar me numrin më të madh të votuesve të regjistruar në 

qendrën e votimit. 

(3) Pas hapjes së kutisë së votimit dhe për të përcaktuar nëse ai përmban listën e kontrollit, siç 

parashikohet në nenin 36, pika 5) të këtyre rregullave, komisioni zgjedhor duhet të klasifikojë të 

gjitha votat e përfshira në kutinë e votimit ndaj  pakicave kombëtare dhe pastaj të vazhdojë me 

procedurën e përcaktimit të rezultatit të votimit për zgjedhjen e këshillave kombëtare të 

pakicave kombëtare me numrin më të madh të zgjedhësve në qendrën e votimit. 

(4) Pas finalizimit  të procesverbalit  mbi punën e  komisionit të votimit për zbatimin e votimit dhe 

përcaktimin e rezultateve të votimit për zgjedhjen e këshillave nacionale të pakicave kombëtare 

me numrin më të madh të votuesve të regjistruar në qendrën e votimit dhe pasi që  katër kopjet 

e procesverbalit dorëzohen  përfaqësuesve të parashtruesve të listave zgjedhore, , komisioni 

zgjedhor përsërit procedurën e përshkruar nënenin . 36 deri  46 të këtyre rregullave për të 

përcaktuar  rezultatet e votimit për zgjedhjen e këshillave kombëtare të pakicave kombëtare me 



numrin e ardhshëm më të lartë të votuesve të regjistruar, dhe kështu me radhë deri sa të 

përcaktojë rezultatet e votimit në zgjedhjet për anëtarë të këshillit kombëtar që zgjedhen  në 

qendrën e votimit. 

(5) Të gjitha  procesverbalet mbi punën e komisionit zgjedhor nxerren  në vendvotimin  vetëm 

pasi komisioni zgjedhor ka përcaktuar rezultatet e votimit, ose plotëson procesverbalin mbi 

punën e komisionit zgjedhor për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit kombëtar të fundit  i cili 

votohet në qendrën e votimit. 

XIV. DORËZIMI I  MATERIALIT  ZGJEDHORE PAS VOTIMIT 

Neni 49 

(1) Pas përcaktimit të rezultateve të votimit në qendrën e votimit, komisioni zgjedhor përcakton 

personat që do, me Presidentin e komisionit të votimit ose zëvendës kryetari i komisionit të 

votimit, do të jetë përgjegjës për dorëzimin e materialit zgjedhor trupit punues, e cila është 

deklaruar në procesverbalin e këshillit zgjedhor. 

(2) Komisioni zgjedhor menjëherë, dhe më së voni brenda 12 orësh pas mbylljes së vendvotimit 

dhe dorëzimit  trupit punues në komunë / qytetit, materialet e mëposhtmezgjedhor: 

1) kopjet e para të procesverbalit të bordit zgjedhor për zhvillimin e votimit dhe përcaktimin e 

rezultateve të votimit në zgjedhjet për anëtarë të secilit këshilli  kombëtar të cilët janë zgjedhur 

në qendrën e votimit, 

2) ekstraktet e  regjistrit zgjedhor dhe ekstraktet të veçanta nga regjistri zgjedhor  sipas së cilës 

votohet një qendër votimi në zgjedhjet për anëtarë të secilit këshill kombëtar, 

3) zarf i mbyllur ku ndodhet lista e  kontrollit  

4) zarfet e mbyllura  ku  janë vendosur fletëvotimet e papërdorura për  votim  në zgjedhjet për 

anëtarë të secilit këshill  kombëtar i cili u zgjodh në një stacion të veçantë votimi, 

5)  zarfet e mbyllura ku   janë vendosur votat e pavlefshme për  votim  në zgjedhjet për anëtarë 

të secilit këshillë kombëtar i cili u zgjodh në një stacion të veçantë votimi, 

6) zarfet  e mbyllura ku  kanë vendosur  fletëvotimeve të vlefshme për të votuar në zgjedhjet për 

anëtarë të secilit këshillë  kombëtar i cili u zgjodh në një stacion të veçantë votimi, 

7) r zarfet  e mbyllura ku  kanë vendosur  certifikatë të nënshkruar mbi  të drejtës elektorale për 

të votuar jashtë vendvotimit për të votuar në zgjedhjet për anëtarë të secilit komisioni kombëtar 

veç e veç, 

8) Lidhësa sigurimi e cila  përdoret për vulosjen e qeseve të materialit zgjedhor gjatë transferimit 

të materialit zgjedhor në mes të trupit punues dhe të komisionit të votimit Para votimit, 

9) materiale të tjera zgjedhore. 



(3) Gjatë dorëzimit të materialeve zgjedhore, komisioni zgjedhor do të marrë në mënyrë 

rigoroze merr  kujdesit për të mos ngatërruar materialet zgjedhore për zhvillimin e zgjedhjeve 

për anëtarë të këshillave nacionale të pakicave të ndryshme kombëtare. 

(4) Materiali i mbetur (letërnjoftimi, kutia e votimit, kabinat e votimit, llambat UV, shkrimi, etj) 

komisioni zgjedhor  i dorëzon  organit  të  administratës komunale / të qytetit. 

(5) për dorëzimin nga paragrafi 2 më sipër duhet të jetë e shkruar  procesverbali në formën e 

paraparë nga Komisioni Republikës Zgjedhjeve. Një kopje e këtij raporti i mbahet në komuna / 

autoriteti administratës së qytetit për të paktën katër vjet, ndërsa një kopje e Trupit punues  

dorëzohet Koordinatorit  të komisionit zgjedhor Republikan. 

(6) Pas dorëzimit të materialit nga paragrafi 2 i këtij neni, materiali i referuar në paragrafin 2, 

pika 3) në 6), dhe pika 8), ky artikull është vendosur në një qese për asgjësimin e zgjedhjen e 

materialeve, e cila në prani të një anëtari të trupit punues dhe anëtarëve të BP që kanë 

dorëzuar materialn vulosin dhe  lidhë me lidhës sigurie ,,  numrin serik i të cilit është i regjistruar 

në procesverbalin e transferimit nga paragrafi 5 të këtij neni. Qesja  duhet të shënohet me një 

afishe që përmban emrin e qytetit / komunës dhe numrin e rregullt të qendrës së votimit. 

(7) Të dhënat e këshillit zgjedhor, ekstraktet e nga regjistri zgjedhor dhe ekstrakte  të veçanta 

nga regjistri zgjedhor dhe zarfe me certifikatat e të drejtës elektorale për të votuar jashtë 

vendvotimit nuk  vendosen  në një qese me materialet e tjera zgjedhore,  por trupi  punues i 

paketon  veçmas nga materialet e zgjedhjeve  dhe në këtë mënyrë ia dorëzojnë veçmas 

Koordinatorit të komisionit zgjedhor të Republikës. 

Neni 50 

Gjatë dorëzimit të materialeve zgjedhore, kryetari i komisionit të votimit ose zëvendës kryetari i 

këshillit zgjedhor është i detyruar të bëjë një trup punues dhe organin e administratës komunale 

/ të qytetit dhe të paraqesë një kopje të dhënat e pranisë së anëtarëve dhe zëvendës anëtarëve 

të këshillit zgjedhor në vendvotimin. 

XV. PËRFUNDIM FINAL 

Neni 51 

Këto rregulla do të hyjnë në fuqi ditën e publikimit të tyre në "Gazetën Zyrtare të Republikës së 

Serbisë". 
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Në Beograd, më 21 gusht 2018 

KOMISIONI ZGJEDHOR REPUBLIK 

PRESIDENTI 

Vladimir Dimitrijevic 


