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Vendimmarrja e qytetarëve është e mbështetur 
edhe më ligjet të ndryshme në fuqi. Derisa 
vendimmarrja ne nivel lokal është e garantuar dhe 

stimuluar nga ligji për vetëqeverisje lokale. 

Të nderuar qytetar merrni pjesë në vendimmarrje. 
Çdo vendim qe merret nga institucionet Komunal 
prek jetën tuaj. Mbroni interesin tuaj. 

Merrni pjesë në mbledhjet e Komunës me 

qytetarë: 

Çdo komunë mban periodikisht, së paku dy herë në 
vit, takime publike në të cilat mund të marrë pjesë 
secili person apo organizatë me interes në komunë. 
Data dhe vendi i takimit publikohet së paku dy javë 

përpara. Njëra nga mbledhjet mbahet gjatë gjashtë 
muajve të parë të vitit. (68.1) 

Kërkoni qasje në dokumente zyrtare: 

Çdo person mund të kontrollojë çfarëdo dokumenti 
që mbahet nga komuna, përveç nëse zbulimi i tillë 

nuk është i ndaluar sipas Ligjit mbi qasjen në 
dokumentet zyrtare.(68.5) 

Organizoni Peticion: 

Çdo person apo organizatë me interes në komunë 
ka të drejtën e prezantimit të peticionit në kuvendin 

e komunës për çfarëdo çështje lidhur më 
përgjegjësitë dhe kompetencat e komunës. Kuvendi 
i komunës shqyrton peticionin në pajtim më 

statutin dhe rregulloren e punës.(69) 

Propozoni rregullore ose iniciativa: 

Qytetarët mund të marrin iniciativë për të 
propozuar rregullore, brenda kompetencave të 
komunës, për miratim nga kuvendi apo me votën e 
qytetarëve, në pajtim me ligjin në zbatim.(70.1) 

Merrni pjesë në punët e Komiteteve: 

Kuvendi i komunës themelon komitete 
këshillëdhënëse sektoriale me qëllim të 
pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin e 
vendimmarrjes.(73.1) 

Merrni pjesë në takimet e Komunës: 

Takimet e kuvendit të komunës dhe të gjitha 

komisioneve të tij janë të hapura për opinion. 
Anëtarëve të publikut u lejohet pjesëmarrja në 
takime të kuvendit të komunës, ashtu siç është 
paraparë në Rregulloren e punës 

Vendimmarrja e qytetarëve 

"Ky projekt u financua përmes grantit te Ambasadës 
Amerikane ne Prishtinë. Mendimet, përfundimet 
dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura 

këtu jane te Autorit(ëve) dhe jo medoemos 
pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."  



Mund të votojnë: 
personat e regjistruar në 

regjistrin qendror të banorëve; 

personat që plotësojnë kushtet 

për të qenë banorë të Kosovës, 

sipas ligjit në fuqi, edhe nëse 

jetojnë jashtë Kosovës;  

personat e zhvendosur që i 

plotësojnë kushtet për t’u 

regjistruar në regjistrin civil të 

Kosovës.  

 

 

Mënyra e votimit: 
 

Me të hyrë në vendvotim, votuesit i kontrollohet 
nëse gishti nuk ka shenja të ngjyrës së 
padukshme.  

Njëri nga anëtarët e ekipit të vendvotimit e 
vërteton identitetin e votuesit dhe kontrollon 
emrin e votuesit në listën përfundimtare të 
votuesve (LPV).  

Pasi që votuesi nënshkruan pranë emrit të vet i 
dorëzohen dy fletëvotime: një për zgjedhjet 
deputeteve komunale si dhe një për kryetar të 
komunës. 

Në radhë të parë, secili votues përzgjedh subjektin 
politik të cilit dëshiron t’i japë votën për 
zgjedhjet lokale. Votuesi mund të votojë vetëm 
për njërën nga subjektet politike të cilat 
garojnë në zgjedhje (parti politike, koalicion 
partish politike, nismë qytetare apo kandidat të 
pavarur). Pas përzgjedhjes së subjektit, votuesi 
mund të votojë vetë një kandidatë të subjektit 
të cilin e ka përzgjedhur. Edhe nëse zgjedh më 
tepër kandidatë, vota do të numërohet partisë.  

Fletëvotimi nuk do të ketë emrat e kandidatëve 
brenda, por vetëm numrat nga 1 deri në 31. Për 
të ditur se me cilin numër korrespondon cili 
emër, brenda kabinës votuesi mund të gjejë 
listën e individëve ku shikohet numri para se të 
shënohet në fletëvotim.  

Numri i gjithë mbarsëm i votave të një subjekti 
përdoret për të përcaktuar se sa mandate fiton 
ajo parti. Kështu, menjëherë pas numërimit të 
votave të subjektit do të dihet se sa kandidat 
do të zgjedhën nga ajo parti. Por akoma nuk do 
të dihet se cilët janë ata, gjë që merret vesh 
vetëm pas numërimit të votave për kandidatët, 
që përcakton radhitjen e kandidatëve në listë .  

Votimet me kusht: 
 

 
Kur e drejta e një votuesi për të 

votuar është e diskutueshme – 
mund t’i lejohet të hedh votën.  

Vota e mbyllur në pliko për të 
ruajtur fshehtësinë e saj, 
cilësohet si e kushtëzuar dhe 
ajo numërohet vetëm nëse 
vërtetohet se personi i 
plotëson kushtet për të votuar.  

Nëse emri i një personi gjendet i 
shënuar se duhet votuar me 
kusht, personeli i vendvotimit e 
drejton votuesin drejt një 
vendvotimi të caktuar (brenda 
një qendre të votimit gjendet 
një vendvotim me rol të 
dyfishtë, edhe për votim me 
kusht).  

 

 

Për më shumë informata shfletoni 
ueb faqen: 

www.ngoyahr.weebly.com 

www.zgjedhjet2013.weebly.com 

 


