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Duke shkuar në votime dhe duke qarkulluar numrin rendor përpara emrit 

të listës elektorale në fletëvotim, do të merrni pjesë në zgjedhjen e 250 

deputetëve të Asamblesë Kombëtare të Republikës së Serbisë, të cilët, 

në emrin tuaj dhe në emër të të gjithë qytetarëve të Republikës së Serbisë, 

do të miratojnë ligje dhe akte të tjera. zyrtarë të tjerë dhe kontrollojnë 

Qeverinë dhe organet e tjera shtetërore. 

Kandidatët për deputetë emërohen nga partitë politike, koalicionet e 

partive politike dhe grupet e qytetarëve. 

Votuesit që jetojnë në territorin e Provincës Autonome të Vojvodinës do të 

zgjedhin 120 deputetë në Kuvendin e Provincës Autonome të 

Vojvodinës, të cilët do të marrin vendime dhe akte të tjera që lidhen me 

rregullimin e punëve publike për realizimin e interesave të përgjithshme të 

krahinës. 

Kandidatët për deputetë emërohen nga partitë politike, koalicionet e 

partive politike, grupet e qytetarëve, koalicionet e partive politike dhe 

grupet e qytetarëve. 

Votuesit në shumicën e bashkive / qyteteve do të zgjedhin gjithashtu 

këshilltarët e asambleve komunale / qyteteve, të cilët do të miratojnë 

rregullore në lidhje me rregullimin e punëve publike për realizimin e 

interesave të përgjithshme të vetëqeverisjes lokale. 



Kandidatët për këshilltarë emërohen nga partitë politike, koalicionet e 

partive politike dhe grupet e qytetarëve. 

A mund të votoj? 
 

Në zgjedhjet për deputetë të Asamblesë Kombëtare, ju mund të votoni: 
 Nëse jeni qytetar i Republikës së Serbisë 
 Nëse jeni 18 vjeç ose më i vjetër 
 Nëse keni aftësi ligjore 
 Nëse banoni në Republikën e Serbisë  

A jam regjistruar për të votuar? 

Ju mund të kontrolloni nëse jeni regjistruar në listën e votuesve duke 

shkuar në administratën tuaj komunale / qyteti ose duke kërkuar në faqen 

e internetit https://upit.birackispisak.gov.rs 

Kjo faqe në internet ku mund të kontrolloni nëse jeni regjistruar për të 

votuar është teknikisht e arritshme për njerëzit e verbër dhe pjesërisht të 

parit, sepse ekziston një skedar audio që ju lejon të shkruani kodin e 

kërkuar. 

Nëse nuk jeni të regjistruar në listën e zgjedhësve ose të dhënat tuaja janë 

futur gabimisht në të, ju duhet të paraqisni një kërkesë tek zyrtari i 

administratës komunale / qyteti i autorizuar për listën e zgjedhësve për të 

ndryshuar të dhënat në listën e votuesve në vendbanimin tuaj deri në 

përfundimin e listës së zgjedhësve. Qershor 2020. 

Nëse ju jeni një votues që i përket një pakice kombëtare, ju keni të drejtë të 

paraqisni një kërkesë në administratën tuaj komunale / qyteti për të futur 

emrin dhe mbiemrin tuaj në listën e zgjedhësve, përveç alfabetit cirilik 

sipas ortografisë serbe, dhe alfabetin sipas ortografisë së pakicës tuaj 

kombëtare. 

https://upit.birackispisak.gov.rs/


Pas përfundimit të listës së zgjedhësve, deri më 17 qershor 2020, mund të 

paraqisni një kërkesë për regjistrim ose ndryshim në listën e zgjedhësve në 

Ministrinë e Administrimit të Shtetit dhe Vetëqeverisjes Lokale, 

personalisht ose përmes një zyrtari të autorizuar për listën e zgjedhësve në 

administratën tuaj komunale. 

Ku mund të votoj? 

Në zgjedhjet për deputetë të Asamblesë Kombëtare, ju votoni në qendrën e 

votimit ku futeni në fragmentin nga lista e zgjedhësve. 

Ju mund të votoni në vendvotimin: 

• ku jeni regjistruar në fragmentin nga lista e zgjedhësve sipas vendbanimit 

tuaj (adresa nga karta e identitetit) 

• ku jeni regjistruar në ekstraktin nga lista e zgjedhësve sipas vendbanimit 

tuaj (vendi i zgjedhur i votimit) 

Nëse dëshironi të votoni në zgjedhje për deputetë të Asamblesë Kombëtare 

në vendin ku do të qëndroni ditën e zgjedhjeve, duhet të paraqisni një 

kërkesë për të futur në listën e zgjedhësve informacionin që do të votoni 

sipas vendit të vendbanimit (vendi i zgjedhur i votimit). Ju paraqisni këtë 

kërkesë tek zyrtari në administratën komunale / qyteti, i autorizuar për 

listën e zgjedhësve, në territorin e të cilit dëshironi të votoni, deri në 30 maj 

2020. Ju mund të merrni formularin e aplikimit nga zyrtari i administratës 

komunale / qytetit ose zyrtari do t'ju ndihmojë të bëni aplikimin. 

Duke pyetur në faqen e internetit https://upit.birackispisak.gov.rs, mund të 

kontrolloni se në cilën vendvotim do të votoni. 

A është vendi i votimit ku unë votoj i arritshëm? 



Ju mund të kontrolloni në faqen e internetit të Komisionit Zgjedhor 
Republikës nëse vendvotimi juaj është i arritshëm. 

https://www.rik.parlament.gov.rs/tekst/3194/pristupacnost-
birackih-mesta.php 

A mund të vij në qendrën e votimit nëse lëviz me 
ndihmën e një qeni udhëzues? 

Nëse jeni një person i verbër ose pjesërisht i shikuar, në rast se lëvizni me 

ndihmën e një qeni udhëzues, do të keni mundësi të hyni në qendrën e 

votimit nëse keni dëshmi të njohurive të fituara, aftësive dhe aftësive për të 

lëvizur me një qen udhëzues dhe dëshmi të trajnimit për një qen udhëzues. 

A mund të vij në vendvotim i shoqëruar nga një 
person (ndihmës)? 

Nëse nuk jeni në gjendje të votoni vetë në vendvotimin, ju keni të drejtë të 

sillni një ndihmës në qendrën e votimit kur të zgjidhni vetë. Ju do të 

informoni këshillin e votimit se jeni person me aftësi të kufizuara dhe se 

keni marrë me vete një asistent për këtë arsye. 

Ndihmësi mund të ju ndihmojë në ato veprime gjatë votimit që ju nuk 

mund të bëni në mënyrë të pavarur (p.sh. kur dorëzoni dokumente 

personale, shpërndani informacione për ditën dhe kohën e zgjedhjeve, 

nënshkrimin e fragmentit nga lista e votuesve, plotësimin e fletëvotimeve 

ashtu siç specifikoni, etj). 

Kur mund të votoj? 

Ju mund të votoni vetëm në ditën e zgjedhjeve, 21 qershor 2020. 

Vendvotimet hapen në 7:00 të mëngjesit dhe mbyllen në 8:00 të 
mëngjesit. Ju mund të votoni në çdo kohë gjatë këtij intervali. 



Nëse e gjeni veten në një vendvotim kur mbyllni një vendvotim ose 
drejtpërdrejt para jush, do t'ju lejohet të votoni. 



 

Cilin dokument më duhet të sjell për të votuar? 

Për të votuar duhet të vërtetoni identitetin tuaj. Identiteti vërtetohet 

vetëm nga një kartë identiteti ose pasaportë e vlefshme. 

Nëse periudha e vlefshmërisë së kartës tuaj të identitetit ose 

pasaportës ka skaduar, përveç kartës së identitetit ose pasaportës së 

skaduar, sillni me vete një konfirmim se keni paraqitur një kërkesë në 

Ministrinë e Brendshme për lëshimin e një karte të re identiteti ose 

pasaporte. 

Në rast se ju keni një mbiemër tjetër në lidhje me atë të futur në 

ekstrakt nga lista e zgjedhësve, bordi i votimit do t'ju lejojë të votoni nëse 

bazuar në figurën dhe JMBG në dokumentin që vërteton identitetin tuaj 

mund të përcaktojë se është një person i regjistruar në fragment nga lista e 

zgjedhësve. 

Kur vendosni identitetin tuaj, këshillohet të paraqisni një njoftim në 

ditën dhe kohën e zgjedhjeve, e cila duhet t'ju dorëzohet jo më vonë se pesë 

ditë para zgjedhjeve. 

Çfarë ndodh kur shkoj të votoj? 

Kur mbërrini në qendrën tuaj të votimit ditën e zgjedhjeve, anëtarët e 

komitetit të vendvotimeve: 

• Ata do të kontrollojnë gishtin tuaj të indeksit të djathtë me një 

llambë UV për të përcaktuar nëse tashmë keni votuar. 

Në rast se nuk keni gishtin tregues të dorës tuaj të djathtë, do të 

shënoheni me gishtin tjetër të mundshëm në të djathtë, dmth gishtin e 



madh të dorës së djathtë. Nëse nuk keni një dorë të djathtë, do të shënoheni 

me gishtin tregues të dorës së majtë, dmth gishtin tjetër të mundshëm në të 

majtë dhe në fund gishtin e madh të asaj dore. Nëse kjo nuk është e 

mundur, shënimi nuk do të kryhet. 

• Ata do të vendosin identitetin tuaj duke kontrolluar të dhënat nga 

karta juaj e identitetit ose pasaporta. 

• Ata do t'ju gjejnë në fragmentin nga lista e zgjedhësve dhe do të 

rrethojnë numrin rendor përpara emrit tuaj. 

• Do t'ju kërkohet të nënshkruani një ekstrakt nga lista e votuesve. 

Nëse nuk mund të nënshkruani, ju keni të drejtë të përdorni një pullë 

me një nënshkrim të gdhendur (faksimile) ose një pullë që përmban 

informacione për identitetin tuaj personal kur nënshkruani. Komisioni i 

vendvotimeve do t'ju lejojë të shtypni fragmentin nga lista e votuesve për 

të shkarkuar fletëvotimin. 

 

Në rast se nuk keni një faksimile / pullë, në vend të jush, ndihmësi 

juaj që keni sjellë në qendrën e votimit do të nënshkruajë fragmentin nga 

lista e zgjedhësve. 

• Ata do t'ju dorëzojnë një fletëvotim për ju ose ndihmësin tuaj. 

• Spërkatni gishtin tuaj të djathtë. 

Në rast se nuk keni gishtin tregues të dorës tuaj të djathtë, do të 

shënoheni me gishtin tjetër të mundshëm në të djathtë, dmth gishtin e 

madh të dorës së djathtë. Nëse nuk keni një dorë të djathtë, do të shënoheni 

me gishtin tregues të dorës së majtë, dmth gishtin tjetër të mundshëm në të 



majtë dhe në fund gishtin e madh të asaj dore. Nëse kjo nuk është e 

mundur, shënimi nuk do të kryhet. 

• Ata do t'ju informojnë për mënyrën e votimit dhe do t'ju drejtojnë 

në vendin e parashikuar për votim. 

Cila është mënyra për të votuar? 

Kur të keni hyrë në vendin e parashikuar për votim, duhet të njiheni me 

përmbajtjen e fletës së votimit që ju është dorëzuar. Fleta e votimit 

përmban një listë të të gjitha listave elektorale që marrin pjesë në zgjedhje. 

Ju votoni duke qarkulluar numrin rendor përpara emrit të listës elektorale 

për të cilën dëshironi të votoni. 

Ju votoni në fshehtësi (pas një ekrani që siguron fshehtësinë e votës) dhe 

vetë, ose me ndihmën e një ndihmësi i cili do të plotësojë fletën e votimit në 

vend të jush siç përcaktoni. 

Kur të keni qarkulluar numrin rendor, duhet të palosni votën dhe ta 

vendosni në kutinë e votimit. 

Nëse nuk jeni në gjendje të votoni vetë në vendvotimin, ndihmësi që e çuat 

në qendrën e votimit do të plotësojë fletën e votimit për ju ndërsa 

përcaktoni dhe vendosni në kutinë e votimit. 

Kush dhe si mund të votojë jashtë vendvotimit? 

Nëse nuk keni mundësi të votoni në qendrën e votimit, duhet të informoni 

këshillin e votimit nga e Premtja, 19 Qershor 2020, deri në orën 11:00 të 

ditës së votimit, se doni të votoni jashtë vendvotimit. 



Në ditën e votimit, ju mund ta informoni këshillin e votimit direkt ose 

organin punues në administrimin e bashkisë / qytetit tuaj, i cili do të 

informojë bordin e votimit. 

Para ditës së votimit, ju mund të informoni organin punues në 

administrimin e bashkisë / qytetit tuaj, i cili do të informojë bordin e 

votimit. 

Komisioni Zgjedhor i Republikës do të publikojë numrat e telefonit të 

kontaktit të organeve punuese në faqen e tij zyrtare në kohën e duhur. 

Cila është mënyra e votimit jashtë vendvotimit? 

Votimi jashtë vendvotimit do të thotë që do të vijnë tek ju tre anëtarë 
të këshillit të votimit, të cilët: 

• Kontrolloni gishtin e duhur të indeksit me një llambë UV për të parë 
nëse tashmë keni votuar 
 
Në rast se nuk keni gishtin tregues të dorës tuaj të djathtë, do të 
shënoheni me gishtin tjetër të mundshëm në të djathtë, dmth gishtin 
e madh të dorës së djathtë. Nëse nuk keni një dorë të djathtë, do të 
shënoheni me gishtin tregues të dorës së majtë, dmth gishtin tjetër të 
mundshëm në të majtë dhe në fund gishtin e madh të asaj dore. Nëse 
kjo nuk është e mundur, shënimi nuk do të kryhet. 
 
• vendosni identitetin tuaj, duke kontrolluar të dhënat nga karta juaj 
e identitetit ose pasaporta 
 
• Jepni një votim juve ose ndihmësit tuaj 
 
• dorëzoni ju ose ndihmësin tuaj: një listë përmbledhëse zgjedhore, 
një vërtetim të së drejtës së votës jashtë vendvotimit dhe një zarf të 
veçantë, në të cilin ju ose ndihmësi juaj, pasi të keni votuar, do të 
vendosni një fletë votimi të përfunduar 
 
• spërkatni gishtin dhe ju prezantoj me metodën e votimit 
Në rast se nuk keni gishtin tregues të dorës tuaj të djathtë, do të 
shënoheni me gishtin tjetër të mundshëm në të djathtë, dmth gishtin 



e madh të dorës së djathtë. Nëse nuk keni një dorë të djathtë, do të 
shënoheni me gishtin tregues të dorës së majtë, dmth gishtin tjetër të 
mundshëm në të majtë dhe në fund gishtin e madh të asaj dore. Nëse 
kjo nuk është e mundur, shënimi nuk do të kryhet. 
 
Pasi anëtarët e komisionit të vendvotimeve të largohen nga 
vendvotimi, ju do të: 
• votoni, vetëm ose me ndihmën e një ndihmësi, duke qarkulluar 
numrin rendor përpara listës zgjedhore për të cilën dëshironi të 
votoni, 
 
• palosni fletëvotimin ose ndihmësin tuaj dhe vendoseni në një zarf, 
të cilin ju ose ndihmësi juaj do të mbyllni 
 
• nënshkruani certifikatën e votimit që keni marrë 
Nëse nuk mund të nënshkruani, ju keni të drejtë të përdorni një pullë 
me një nënshkrim të gdhendur (faksimile) ose një pullë që përmban 
informacione për identitetin tuaj personal kur nënshkruani. 
Komisionerët e vendvotimeve do t'ju lejojnë të vulosni një certifikatë 
të votimit. 
   
Në rast se nuk mund të nënshkruani dhe nuk keni faksimile / pullë, 
në vend të jush, certifikata e votimit nënshkruhet nga asistenti juaj 
me emrin dhe mbiemrin e tij / saj. 
Pasi të keni votuar, anëtarët e komitetit të vendvotimeve do të 
kthehen në dhomën ku keni votuar dhe: 
• do të vulosë zarfin që përmban fletën e votimit 
• të marrë përsipër certifikatën e nënshkruar për të drejtën e votës 
jashtë vendvotimit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

KUJTESË   VOTIMI 
 

❶ sigurohuni që të jeni regjistruar për të votuar 
 
❷ paraqisni një kërkesë tek administrata komunale / qyteti për ndryshim 

/ korrigjim të të dhënave personale, nëse është e nevojshme 
 
❸ paraqisni një kërkesë pranë administratës komunale / qytetit për 

regjistrimin e emrave dhe mbiemrave në letër dhe sipas shqiptimit të 
pakicës tuaj kombëtare, nëse dëshironi 

 
❹ kontrolloni në cilën vendvotim po votoni, d.m.th. ku jeni regjistruar në 

fragmentin nga lista e zgjedhësve 
 
❺ paraqisni një kërkesë pranë administratës komunale / qytetit për të 

futur në listën e zgjedhësve informacionin që do të votoni në 
zgjedhjet e ardhshme sipas vendit të vendbanimit (vendi i zgjedhur i 
votimit), nëse ka nevojë për këtë 

 
❻ Planifikoni mbërritjen tuaj në qendrën e votimit ditën e zgjedhjeve 
 
❼ Sigurohuni që keni një kartë identiteti ose pasaportë të vlefshme 
 
❽ Informoni anëtarët e komitetit të vendvotimeve për mënyrën e votimit, 

nëse keni dyshime 
 
❾ Merrni një ndihmës në qendrën e votimit nëse nuk jeni në gjendje të 

votoni vetë 
 
❿ regjistrohuni në kohë për të dëshiruar të votoni në shtëpi, nëse nuk jeni 

në gjendje të vini në vendvotimin 


