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PËRMBAJTJA

Model
I. Procesverbali:

 PV-KQV-05: Për paisjen e KQV-së nga KZAZ me materiale zgjedhore (fq.3, 4);
 PV-KZAZ-06: Për paisjen e KQV-së nga KZAZ me vula me kode sigurie (fq.5, 6);

II. Lista e zgjedhësve (fq.7)

III. Dokumentacioni pune, vendimi, procesverbali dhe zarfi:
 Model-01LP KQV: Libri i Protokollit të Mbledhjeve të KQV-së (fq.8);

MODEL-01LP : DEKLARATË e personit që ndihmon një zgjedhës sipas KZ, neni 108 (fq.9);

Vendimi:
 MODEL– 01V KQV: Për caktimin e detyrave të anëtarëve të KQV-së(fq.10);

Procesverbali:
 PV-KQV-07: I vulosjes së kutisë së votimit para fillimit të votimit (fq.11, 12);

Zarfi :
 Z.01: “Zarfi i procesverbalit të vulosjes së kutisë së votimit” (para fillimit të votimit) (fq.12);

IV. Vendimi:
 MODEL – 02V KQV: Për hapjen e votimit (fq.13 );

V. Vendimi dhe procesverbali në raste problematike:
 MODEL–03V KQV:Për largimin e personave të caktuar nga mjediset e qendrës së votimit (fq.15);
 MODEL – 04V KQV : Për pezullimin e votimit” (fq.16);
 MODEL – 05V KQV : Për kërkimin e ndihmës nga Policia e Shtetit për rivendosjen e rendit në

qendrën e votimit(fq.17);
 MODEL – 06V KQV : Për largimin nga qendra e votimit të forcave të Policisë së Shtetit (fq.18);

Procesverbali:
 Model- 01 PV KQV : Procesverbal i pezullimit të votimit (fq.14);
 Model- 02 PV KQV : Procesverbal i rifillimit të votimit (fq.19);
 Model Procesverbali i Vulës Rezervë : PV-2/Vulë Rezervë (fq.20);

VI. Dokumentacioni pune, vendimi dhe vërtetim për zgjedhësit e veçantë:
 Model-02R KQV: Regjistri i posaçëm i zgjedhësve që votojnë me vendim gjykate (fq.21 );

- MODEL– 12V KZAZ: Vendim, “Për caktimin e qendrës së votimit për votimin e
anëtarëve dhe sekretarit të KZAZ-së (fq. 22);

- MODEL- KZAZ 07R: Vërtetim i posaçëm për anëtarin dhe sekretarin e KZAZ-së (fq.21);

VII.Modelet e zarfave të fletëve të votimit:
 Z.02: “Zarfi i fletëve të votimit të papërdorura” (fq. 25);
 Z.03: Zarfi i fletëve të votimit të dëmtuara (fq.25);

VIII. Model vendimi, pasi kanë votuar të gjthë
 MODEL–07V KQV “Për mbylljen e votimit” (fq.23);

VIII. Model vendimi,  Procesverbali, zarfi:
 MODEL–08V KQV “Për përcaktimin e numrit të personave që kanë votuar në

qendrën e votimit (fq.24);
Procesverbali
 PV-KQV-08: “I mbylljes së Votimit” (fq.26, 27 );
 Z.01: “Zarfi i procesverbalit të vulosjes së kutisë së materialeve të votimit”

(Në përfundim të veprimeve, në QV) (fq.27);

IX. Model Procesverbali:
 PV-KZAZ-09:“Për dorëzimin në KZAZ nga KQV-ja të materialeve zgjedhore” (fq.28);
X. SHEMBUJ - Menaxhimi i situatave problematike (fq.29);

XI. Etiketa “Kujtesë” për KQV dhe Modele identifikimi për KZAZ, KQV, VNV (fq. 35);

XII. Model identifikues: (fq.35);
 KZAZ, Anëtari KZAZ-së, Kryetari KZAZ-së, Sekretari KZAZ-së
 KQV, Anëtari KQV-së, Kryetari KQV-së, Sekretari KQV-së
 Anëtari GNV-së
 VNV

Fletë shënimi (fq.36).
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Kujdes!

 Kontrolloni PV,
 Firmosni PV,
 Merrni kopje të PV.

Referohuni Manualit të KQV-së:
fq.7, 8, 14, 15, 25-28
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Kujdes!
 Kontrolloni PV,
 Firmosni PV,
 Merrni kopje të PV

Referohuni Manualit të KQV-së: fq.7, 14, 28
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Lista e zgjedhësve

Kujdes! Marrësi për KQV-në janë:
Kryetari dhe Sekretari i KQV-së, të cilët krahas shënimit të emrit, mbiemrit, firmosin për
marrjen në dorëzim të Listës së zgjedhësve  të KQV-së në Procesverbalin e përgatitur
nga  KZAZ. Para nënshkrimit të këtij procesverbali (PV):

• Kontrolloni PV dhe Listën e zgjedhësve
(numrin rendor dhe numrin e faqeve të Listës së zgjedhësve),

• Firmosni PV,
• Merrni kopje të PV.

Referohuni Manualit të KQV-së (fq.7, 14, 28)
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Për çdo sqarim, për mënyrën e përdorimit të
Librit të Protokollit të Mbledhjeve të KQV-së,
Referohuni:

- faqes së brendshme të tij dhe
- Manualit të KQV-së (fq.14, 15, 25 e në vijim)
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Kujdes:
Të dy zgjedhësit duhet të jenë të pranishëm
në QV, kur nënshkruhet kjo deklaratë.
Një zgjedhës mund të ndihmojë vetëm një votues,
që për arsye fizike nuk është në gjendje të kryejë
vetë procedurat e votimit.

Anëtarët e komisioneve të zgjedhjeve dhe sekretari
nuk mund të ndihmojnë asnjë zgjedhës që
nuk mund të votojë vetë.

Shënimi në fletën e votimit bëhet detyrimisht
në dhomën e fshehtësisë.

Referohuni Manualit të KQV-së (fq. 18, 38, 39)
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MODEL– 01V KQV: Për caktimin e detyrave të anëtarëve të KQV-së,
ka dhe faqen 2, ku shënohet “MENDIM PAKICE”, (nëse ka)
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Referohuni:
Fletores (fq.12, 23) dhe Manualit të KQV-së (fq.8, 9, 16, 17, 32, 33 e në vijim)
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 Zarfi, Z.01:I vulosjes së kutisë së votimit
(para fillimit të votimit)

Kryetari dhe Sekretari i KQV-së
nënshkruajnë, krahas emrit, mbiemrit, në zarfin Z.01:

KQV :
 merr vendim “Për hapjen e votimit”,

Sekretari i KQV-së
- njofton KZAZ-në për orën e hapjes së QV-së.

Referohuni Manualit fq.32, 33 e në vijim
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MODEL – 02V KQV “Për hapjen e votimit“, ka dhe faqen 2, pjesa “Shënime”
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Sekretari i KQV-së:
- njofton KZAZ-në për:
 “Pezullimin e votimit”,
 orën e pezullimit.

KQV merr vendim për:
 Largimin e personave të caktuar nga mjediset e KQV-së (fq.15)
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MODEL–03V KQV “Për largimin e personave të caktuar nga mjediset e QV-së“,
ka dhe faqen 2, ku në pjesën “Shënime” mund të bëhet një përshkrim i

shkaqeve dhe rrethaneve për personat që duhet të largohen nga QV-ja
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MODEL – 04V KQV “Për pezullimin e votimit”
ka dhe faqen 2, ku shënohet “MENDIM PAKICE”, (nëse ka)

KQV,
Sekretari KQV-së:
- njofton KZAZ-në

 “Për pezullimin e votimit”,
 Orën e pezullimit.

KQV:
 merr vendim për:
 Largimin e personave të caktuar nga mjediset e KQV-së,
 Kërkimin e ndihmës nga Policia e Shtetit.

Referohuni:
- Fletores fq.15-19, e në vijim,
- Manualit fq.25, 26, 34, 35
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MODEL–05V KQV “Për kërkimin e ndihmës nga Policia e Shtetit për
rivendosjen e rendit në qendrën e votimit“,

ka dhe faqen 2, ku shënohet “MENDIM PAKICE”, (nëse ka) dhe pjesën Shënime

Pas rivendosjes së rendit në QV,
KQV :
 merr vendim për “Largimin nga QV të Forcave të Policisë së Shtetit”,
 plotëson [dhe firmos] Procesverbalin “Për rifillimin e votimit”.
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MODEL–06V KQV “Për largimin nga QV-ja të Forcave të Policisë së Shtetit“,
ka dhe faqen 2, ku në pjesën “Shënime” , mund të përshkruani situatën në

Qendrën e Votimit, për rifillimin e votimit
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Pasi plotësohet Procesverbali i rifillimit të votimit,
Sekretari i KQV-së:

- njofton KZAZ-në për
 rifillimin e votimit
 orën e rifillimit të votimit.
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Referohuni: Fletores fq.33, 34 dhe Manualit fq.37, 38
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MODEL- 12V KZAZ: “Për caktimin e QV, ku do të votojnë anëtarët dhe sekretari i KZAZ-së,
ka dhe faqen 2, ku shënohet  “MENDIM PAKICE”, (nëse ka)
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KQV :
 merr vendim “Për mbylljen e votimit”

Sekretari KQV-së:
 njofton KZAZ-në për orën e mbylljes së QV (sipas rastit),

Në mbylljen e votimit, informacion për:
 numrin e përgjithshëm të zgjedhësve që kanë votuar në atë QV;
 numrin e përgjithshëm [ shifrën] të femrave që kanë votuar.

Kujdes! Në rast kundërshtimesh për përcaktimin e shifrës së zgjedhësve, pretendimet shënohen
në:

 Librin e Protokollit të Mbledhjeve (fq.8).
 Procesverbalin për Mbylljen e Votimit, PV-KQV-08 (fq. 26, 27 )
 faqen e dytë të vendimit “Për përcaktimin e numrit të personave që kanë votuar“,

MODEL–08V KQV (fq.24).
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Zarfi Z.02: Zarfi Z.03:
ZARFI I FLETËVE TË VOTIMIT TË PAPËRDORURA” “FLETË VOTIMI TË DËMTUARA”,

Për çdo sqarim, lidhur me  procedurën e mbylljes së votimit,
referohuni  Manualit të KQV-së (fq. 39 e në vijim).
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 Çfarë shënojmë në PV-KQV-08 dhe LPM?
- Fletët e votimit
- Numri i zgjedhësve që kanë votuar
- Fletët e dëmtuara;
- Fletët e papërdorura.

 Ku i marrim të dhënat për fletët e votimit?
- Në Procesverbalin PV-KQV-05.

 Po të dhënat mbi numrin e zgjedhësve që kanë votuar, ku i gjeni?
- Në Listën e zgjedhësve dhe
- Regjistrin e Posaçëm të Zgjedhësve.

 Ku i gjejmë të dhënat mbi Fletët e votimit të papërdorura dhe ato të dëmtuara?
- Në zarfin e etiketuar Z.02 ZARFI I FLETËVE TË VOTIMIT TË PAPËRDORURA”;
- Në zarfin e etiketuar Z.03 “Zarfi I FLETËVE TË VOTIMIT TË DËMTUARA”.

Referohuni:Fletores (fq.24 e në vijim) dhe Manualit të KQV-së (fq.39 e në vijim).
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Referohuni: Fletores ( fq.4, 24 e në vijim ) dhe Manualit të KQV-së (fq.39 e në vijim)
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Veprimet me këtë procesverbal kryhen në KZAZ.
Për çdo sqarim referohuni Manualit të KQV-së (fq.45)
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SHEMBUJ - MENAXHIMI I SITUATAVE PROBLEMATIKE
Probleme që mund të dalin gjatë ditës së zgjedhjeve (neni 109 KZ)
Gjatë ditës së zgjedhjeve mund të hasen probleme  në QV,  të cilat duhet të menaxhohen nga
të gjithë anëtarët e KQV-së, duke zbatuar Kodin Zgjedhor, vendimet dhe udhëzimet e KQZ-së,
si dhe Manualin e KQV-së.
Problematikat që shfaqen në hapjen e QV-së:

 Një ose disa anëtarë të KQV-së nuk janë paraqitur në QV

- KQV njofton menjëherë KZAZ-në, e cila zëvendëson anëtarin ose anëtarët që nuk
paraqiten në detyrë ditën e zgjedhjeve.

 Vula e derës së QV-së është dëmtuar.

- KQV njofton menjëherë KZAZ-në dhe Policinë e Shtetit.

 Kontroll i materialeve zgjedhore:
Materialet e votimit kontrollohen nga anëtarët e KQV-së të pranishëm në KQV.
Sekretari KQV-së shënon në LPM materialet sipas procesverbaleve.
Kujdes! Kontrolli do të bëhët duke iu referuar:

- procesverbalit PV-KQV-05;
- procesverbalit PV-KZAZ-06;
- procesverbalit për dorëzimin e listës së zgjedhësve.

Gjatë kontrollit rregulloni tavolinën e punës së KQV-së, duke vendosur materialet e votimit për
secilin anëtar, sipas detyrave që do të kryejnë.

Vendosen mbi tavolinë materialet me të cilat punon:
Kryetari:
 Lista e zgjedhësve;
 Regjistri i posaçëm të zgjedhësve;
 Vula e kryetarit;
 Zarfi i fletëve të votimit të dëmtuara;
 Vizore.

Sekretari:
 Libri i Protokollit të Mbledhjeve të KQV-së;
 Vula e KQV-së;
 Fletët e votimit;
 Zarfi i fletëve të votimit të papërdorura;

 Vulat me kodet e sigurisë [edhe vulat rezervë]
 Tamponi i vulave,  të cilën do ta përdori Kryetari dhe Sekretari.

Një anëtar:
 Boja timbruese/e posaçme.

- Nëse gjatë iventarizimit komisionerët konstatojnë se materialet zgjedhore nuk janë në
përputhje me procesverbalet, KQV njofton menjëherë KZAZ-në.
Psh:

 Vula e KQV-së nuk është e QV-së përkatëse.
- KQV njofton menjëherë KZAZ-në, e cila merr masa për zëvendësimin e vulës.

 Fletët e votimit mungojnë ose
 Fletët e votimit janë të një qendre votimi tjetër

- KQV njofton menjëherë KZAZ-në.
KZAZ-ja merr masa për pajisjen me fletët e votimit të QV-së përkatëse.

KZAZ menjëherë bën verifikimet në procesverbalet Model PV- KZAZ-04 dhe PV-KQV-05
dhe pasi ka plotësuar numrin e plotë të tyre ia dërgon KQV-së përkatëse.
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 Tamponi  nuk ka bojë ose mungon;
 Boja timbruese / e posaçme mungon ose nuk ka bojë [nuk timbros];

- KQV njofton menjëherë KZAZ-në, e cila merr masa për pajisjen e KQV-së me tampon dhe
bojë të posaçme/timbruese.

 Lista e zgjedhësve e shpërndarë jo në rregull,
-KQV njofton menjëherë KZAZ-në.
KZAZ menjëherë bën verifikimet. Merr masat përkatëse, dhe kryen plotësimet e nevojshme
duke i dërguar listën e zgjedhësve KQV-së përkatëse.

Kujdes! Për çdo mangësi gjatë inventarizimit të dokumentacionit  dhe materialeve zgjedhore
njoftoni menjëherë KZAZ-në,  e cila ju pajis me dokumentacionin dhe materialet përkatëse.

 Anëtarët e KQV-së nuk bien dakort për ndarjen e detyrave, etj.

- KQV njofton menjëherë KZAZ-në. Vendimi i KZAZ-së është i detyrueshëm për zbatim
nga KQV-ja.

 Problematika gjatë procesit të votimit:
 Anëtarët e KQV-së votojnë të parët…;
 Anëtarët e KZAZ-së votojnë pa vendimin e KZAZ-së;
 Zgjedhësi lejohet të votojë padokument identifikimi të vlefshëm;
 Një zgjedhës, që ka emrin në listë ndihmon dy PAK për të votuar;
 Vula e Kryetarit ose Vula e KQV-së dëmtohet pa dashje/ ose me dashje;
 Vëzhguesit komunikojnë me zgjedhësit ….;
 Sekretari i KQV-së merr vulën dhe largohet nga QV;
 Rendi dhe qetësia në QV mund të cënohet nga një zgjedhës, i cili pengon votimin e

zgjedhësve të tjerë ;
 Shkelet parimi i fshehtësisë së votës (fotografimi, votimi hapur, votimi në grup,

votimi për të tretët;

Kujdes! Këto parregullsi pas sjellin pezullim të procesit të votimit dhe ju mund të jeni
objekt i përgjegjësisë administrative-penale.

 Pezullimi i procesit të votimit mund të ndodh edhe në rastet:
 Zgjedhësi debaton me KQV-në dhe mund të prishë rendin dhe zhvillimin e procesit

të votimit (vijueshmërinë e tij), edhe në rastet kur:
- ka vendim gjykate, por nuk ka dokumentin e identifikimit me vete;
- nuk pranon të timbroset;
- do të ndihmojë më shumë se një zgjedhës;
- do të votojë në emër të bashkëshortit/vjehrrit/djalit emigrant, etj,
- nuk ka emrin në listën që administron KQV-ja, etj.

 Sekretari debaton me zgjedhësin për problemet e mëposhtme:
- nuk vulos fletën e votimit në pjesën e pasme;
- nuk i jep zgjedhësit fletë të dytë votimi, në rastin kur ky zgjedhës

e ka dëmtuar padashje fletën e parë të votimit ose e ka fotografuar atë.

 Kryetari debaton me anëtarët e KQV-së për problemet e mëposhtme:
- nuk i heq vizë emrit të zgjedhësit, të dhënat e të cilit i ka verifikuar në

listën e zgjedhësve;
- nuk vulos fletën e votimit në pjesën e pasme;
- nuk shënon në pjesën e pasme të fletës së votimit fjalën “E DËMTUAR”;
- nuk vendos fletën e votimit të dëmtuar në zarfin përkatës, etj.

 Problematikat të shkaktuara nga vëzhguesit:
- Flet pa leje;
- Dhunon të drejtën e votuesit për të votuar në fshehtësi;
- Bën komente të vendimeve të KQV-së.
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Kujdes! Për çdo procedurë, gjatë veprimtarisë së punës tuaj,
zbatoni korrektësisht Kodin Zgjedhor, vendimet dhe udhëzimet e KQZ-së.

SHEMBULL – “Pezullimi i procesit të votimit, KQV nr. _____, KZAZ nr.42, Qarku Tiranë”

Kur në qendrën e votimit rrezikohet rendi ose zhvillimi i rregullt i votimit, KQV-ja:
- plotëson Procesverbalin, Model–01PV KQV (fq.14)
- merr vendim për pezullimin e votimit, si dhe mund të vendosë thirrjen e Policisë së Shtetit.
Komisioni i Qendrës së Votimit Nr._____, KZAZ Nr.42, Qarku Tiranë”, në zbatim të pikës 3, të
n.109, të ligjit 10 019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës të Shqipërisë”, i ndryshuar
konstaton se sot në datë 07.05.2017,
në orën 1700, në qendrën e votimit nr. ____, rrezikohet rendi/zhvillimi i rregullt i votimit pasi:
Zgjedhësi A.B. pengon votimin e zgjedhësve të tjerë.

Zgjedhësi A.B. debaton me anëtarët e KQV-së, konkretisht me kryetarin e KQV-së I.G dhe
anëtarin D.E. Zgjedhësi A.B. do të ndihmojë zgjedhës me aftësi të kufizuar, ndërkohë që ka
ndihmuar para një ore një zgjedhës tjetër. Kodi Zgjedhor, n.108/2, nuk e lejon që një zgjedhës
të ndihmojë më shumë se një zgjedhës me aftësi të kufizuar [PAK]. Në kushtet kur ky zgjedhës
po pengon zhvillimin e rregullt të votimit dhe po pengon zgjedhësit e tjerë për të votuar, KQV
merr vendimin nr.10 “Për pezullimin e votimit”, MODEL–04V KQV.

Pas plotësimit të procesverbalit, Model–01PV KQV,
Komisioni i Qendrës së Votimit njoftoi menjëherë KZAZ-në për incidentin e ndodhur.

Procesverbali nënshkruhet nga të gjithë anëtarët e KQV-së të pranishëm.
Sekretari shënon edhe orën e plotësimit të Procesverbali si dhe e vulos atë.

KQV merr vendimin  nr.11 ”Për largimin e personave të caktuar nga mjediset e QV-së”,
MODEL–03V KQV
dhe vendimin nr.12 "Për kërkimin e ndihmës nga Policia e Shtetit për rivendosjen e rendit në
qendrën e votimit”, MODEL–05V KQV.

Me paraqitjen e forcave të policisë në Qendrën e Votimit, KQV-ja u  dorëzon atyre
menjëherë përpara ndërhyrjes kopje të vendimit për thirrjen e policisë për të ndërhyrë, të
firmosur dhe vulosur.

KQV, pas rivendosjes së rendit në QV, merr vendim nr.13. “Për largimin nga  qendra e votimit
të forcave të Policisë së Shtetit”, MODEL–06V KQV. Në këtë vendim shënohet edhe ora.
Pas rivendosjes së rendit në QV, KQV-ja plotëson Procesverbalin “Për rifillimin e votimit”,
MODEL-02PV KQV (fq.19). Sekretari i KQV-së shënon të gjtha veprimet në LPM.

KUJDES! Plotësoni procesverbalet dhe vendimet sipas modeleve të cituara në
Procesverbalin “Për rifillimin e votimit ”MODEL-02PV KQV.

 Votimi në grup/familjar:
- Një grup zgjedhësish hyn në dhomën e fshehtësisë të votimit, dhe një person (zakonisht

burrë) vendos shenjën e votimit në fletën e votimit të një personi tjetër (zakonisht grua),
që e shoqëron. Këtë fletë votimi, ai e hedh në kutinë e votimit (ky rast quhet "votimi në
grup").

- Disa votues që votojnë hapur, jashtë dhomës së fshehtësisë, [ky rast quhet "votimi i
hapur"]

Kujdes! Anëtari i KQV-së, i ngarkuar me detyrën për të orientuar zgjedhësit, si dhe anëtarët e
tjerë të KQV-së të cilët kanë lejuar një votues të votojë më shumë sesa një herë në emër të
votuesve të tjerë janë objekt i ndjekjes penale në përputhje me nenin 248 të Kodit Penal.

 Votuesi nxjerr jashtë QV-së fletën e votimit
Në rast se një votues nuk e vendos fletën e votimit në kutinë e votimit, por e nxjerr atë jashtë
KQV-së, emri dhe mbiemri i votuesit duhet të shkruhet në LPM të KQV-së. Në këtë rast, kryetari
menjëhere informon KZAZ-në.
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 Çfarë duhet të bëjë KQV, nëse humbet/dëmtohet ose nxirret jashtë vula e
kryetarit ose vula e KQV-së gjatë votimit?

KQV, menjëherë,
- merr vendim “Për pezullimin e votimit” dhe
- njofton me telefon [me të gjitha mënyrat e njoftimit] KZAZ-në.

KZAZ, menjëherë njofton: Inspektorin e ZRZ-së, KQZ-në [për humbjen, dëmtimin dhe
nxjerrjen jashtë të vulës së KQV-së nr.____, dhe pajisjen e saj me vulë rezervë] si dhe
Komisariatin përkatës të Policisë së Shtetit.

Kujdes! Sekretari i KQV-së mban procesverbalin në LPM të KQV-së për rrethanat e humbjes,
dëmtimit ose nxjerrjes jashtë të vulës dhe plotëson procesverbalin Model–01PV KQV,
- Orën e nxjerrjes nga përdorimi, për shkak të dëmtimit apo nxjerrjes jashtë QV-së,

të vulës së Kryetarit apo Sekretarit të KQV-së dhe ora e njoftimit të KZAZ-së për rastin;
Kopje e procesverbalit të mbledhjes së KQV-së i bashkëlidhet vendimit “Për pezullimin e
votimit”.

Veprimet e KQV-së, KZAZ-së dhe Inspektorit të ZRZ-së, stafit të KQZ-së duhet të jenë të
shpejta, që pezullimi i votimit të mos jetë më shumë se 5 (pesë) orë. Pezullimi ose mos
fillimi i votimit për më shumë se pese orë sjell pavlefshmëri të zgjedhjeve në qendrën e
votimit.

Ju mund t’i referoheni n.160, p.1, sh.”c” të KZ.

Pasi të jetë marrë vendimi nga KQZ "Për nxjerrjen jashtë përdorimit të vulës së KQV-së
nr._____,  qarku ______ dhe zëvendësimin e saj me vulë rezervë", Inspektori i ZRZ-së, në
pamundësi të tij, punonjësi i KQZ-së i dorëzon KZAZ-së vulën rezervë përkatëse të KQV-së me
procesverbal Model-PV-1/Vulë Rezervë: “Për dorëzimin në KZAZ nga KQZ/Zyra Rajonale të
vulës rezervë”.
Dy anëtarë të KZAZ-së, pozitë-opozitë, dërgojnë në KQV vulën rezervë, të cilën e dorëzojnë me
procesverbal Model-PV-2/Vulë Rezervë: “Për dorëzimin nga KZAZ në KQV të vulës rezervë”.
Ky procesverbal nënshkruhet nga kryetari dhe sekretari i KQV-së, krahas emrit, mbiemrit.
- Sekretari i KQV-së shënon në LPM edhe Orën e zëvendësimit me vulën rezervë.

2. KQV [Kryetari] njofton Komisariatin e Policisë së Shtetit [në territorin e të cilit ndodhet
KZAZ-ja], për humbjen e vulës së KQV-së.
Kujt i drejtohet KQV-ja?

- KZAZ-së dhe Komisariatit të Policisë së Shtetit;

Shkresa duhet të ketë këto elementë:

- Numrin e KQV-së;

- Numrin e KZAZ-së;

- Njësinë e qeverisjes vendore;

- Qarkun;

- Rrethanat e humbjes së vulës;

- Kopje të procesverbalit të KQV-së;

- Kopje të vendimit të KQV-së “Për pezullimin e votimit”

- Kërkon zëvendësimin e vulës së humbur të KQV-së, nr._____ , me vulë te re.

- Shkresa duhet të jetë e firmosur nga anëtarët e KQV-së dhe Sekretari i KQV-së.
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 Çfarë duhet të bëjë KQV nr._____, nëse ka mbyllur kutinë e  votimit me kapakun  e
kutisë së materialeve zgjedhore nga:

- pakujdesia e komisionerëve
apo
- ngjashmëria e kapakut të kutisë së materialeve zgjedhore me kapakun e kutisë së

votimit?!.

KQV informon menjëherë KZAZ-në, e cila sapo merr njoftimin për problematikën, dërgon në
KQV nr._____dy anëtarë të KZAZ-së, pozitë-opozitë:
- për të prerë me pinca metalike vulat me kodet e sigurisë, që janë vendosur në kapakun e
kutisë së materialeve zgjedhore;
- për t’i dorëzuar KQV-së vulat me kodet e sigurisë;
- për të qenë prezent:

 gjatë vendosjes së vulave me kode sigurie, në mënyrë të rregullt,  në kapakun e kutisë së
votimit dhe

 fillimin e procesit të votimit.

Për sa më sipër, Sekretari i KQV-së:
- shënon në LPM :
 kohën e njoftimit nga KQV, për problematikën,
 numrat e kodeve të vulave të sigurisë;
 orën e njoftimit të KZAZ-së dhe mbërritjes së anëtarëve të saj për të zhbllokuar

situatën.
- merr procesverbalin PV-KZAZ-06, të firmosur nga dy anëtarë të KZAZ-së dhe Sekretari i saj.

Kujdes! Kryetari së bashku me Sekretarin e KQV-së firmosin PV-KZAZ-06.

Të kryhen të gjitha veprimet sa më shpejt, pasi vonesa,  mbi 5 orë për të mbërritur në KQV,

mund të çojë në pavlefshmëri të zgjedhjeve në atë QV.

KQV, sapo e ka zgjidhur situatën njofton KQZ-në, edhe për orën e fillimit të votimit.

 Çfarë bën zgjedhësi [anëtari i KQV-së] që
- ka pasaktësi të emrit në listën e zgjedhësve të zonës së QV-së së vendbanimit të

tij ose
- nuk e ka emrin [nuk është i regjistruar fare] në listën e zgjedhësve të zonës së

administrimit zgjedhor, ku ai ka vendbanimin?

Zgjedhësi [anëtari i KQV-së]:
- ka kontrolluar [verifikuar] emrin në listën e zgjedhësve të shpallur pranë QV-së, pasi ka

kaluar afati për të bërë ankesë në zyrën e gjendjes civile të vendbanimit të tij dhe
rezulton se:
 Ka pasaktësi të emrit të tij në listë apo
 Nuk është i regjistruar fare në listë,

- shkon në KZAZ, për të verifikuar emrin në listën e zgjedhësve, që mban KZAZ-ja.
Zgjedhësi që nuk është i regjistruar në listë
- merr nga KZAZ-ja ”Vërtetim” dhe
- i drejtohet me “Kërkesë“, deri në 24 orë përpara datës së zgjedhjeve, Gjykatës së Rrethit

Gjyqësor.

Kërkesës i bashkëlidhen:
 Vërtetim i KZAZ-së, MODEL-06R KZAZ;
 Certifikatë për zgjedhje, të lëshuar nga gjendja civile.

 Kërkesa përjashtohet nga taksat gjyqësore.
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Zgjedhësi [anëtari i KQV-së], i pajisur me Vendim Gjykate dhe dokument identifikimi të
vlefshëm [që është shënuar në këtë vendim], në mbyllje të votimit [pasi ka votuar edhe
zgjedhësi i fundit, në radhë, në ora 1900],
- bën deklaratë në LPM,
- deklaron që nuk ka votuar në asnjë QV tjetër,
- nënshkruan deklaratën,
dhe pasi kryen këto veprime në LPM
- nënshkruan krahas të dhënave të tij të shënuara nga Kryetari i KQV-së në Regjistrin e

Posaçëm të Zgjedhësve, para se të votojë.

Pas kryerjes së veprimeve të mësipërme, ai
- pajiset nga Sekretari i KQV-së me fletë votimi, të vulosur nga kryetari dhe sekretari,

për të vijuar procedurën e votimit,
- timbroset nga timbruesi,
- bën shënimin në fletën e votimit, vetëm, në dhomën e fshehtësisë dhe
- hedh fletën e votimit në kutinë e votimit.

 Mbyllja e votimit: Anëtarët nuk bien dakort për përcaktimin e numrit të zgjedhësve dhe
vërehet tejzgjatje për të marrë vendim.

KQV [Kryetari ose nga të paktën dy anëtarë të KQV-së]:
Njofton menjëherë KZAZ-në, e cila merr vendim “Për vazhdimin e procedurave për mbylljen e
votimit në KQV”.

Vendimi i KZAZ-së është i detyrueshëm për t’u zbatuar menjëherë nga KQV-ja.

 Dëmtimi i kodit të pestë

1. Në rast se dëmtohet vula [e pestë] me kode sigurie e kutisë me fletët e votimit, e cila
vulos hapësirën ku futet fleta e votimit, ajo zëvendësohet me vulën rezervë, me ngjyrë të
bardhë. Numri i kodit të vulës reserve, me ngjyrë të bardhë, shënohet në Procesverbalin
e Mbylljes së Votimit, PV-KQV-08 dhe LPM.

2. Në rast se origjinali i Procesverbalit të Mbylljes së Votimit, model PV-KQV-08 është
hedhur në kutinë me fletët e votimit dhe vula e fundit[ e pestë] dëmtohet, ajo
zëvendësohet me vulë rezervë,

POR KUJDES!
Numri i kodit të vulës rezervë shënohet në kopjen e Procesverbalit  të Mbylljes së
Votimit, model PV-KQV-08 dhe në LPM, sepse ato ende nuk janë futur në Kutinë e
Materialeve të Votimit. Në këtë rast shënohen edhe arsyet pse u krye ky shënim në kopjen e
Procesverbalit të Mbylljes së Votimit, model PV-KQV-08 dhe në LPM.
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