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      VENDIM 

PËR 

KRITERET E CAKTIMIT TË NUMRIT TË GRUPEVE TË NUMËRIMIT PËR ÇDO VEND 

TË NUMËRIMIT TË VOTAVE, PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR NDARJEN E 

DETYRAVE MIDIS ANËTARËVE TË GRUPIT TË NUMËRIMIT PËR ZGJEDHJET NË 

KUVEND TË DATËS 25.04.2021  

 

                                               

Komisioni Rregullator në mbështetje të nenin 20, paragrafët 1, shkronja “a” dhe “b”, nenin 95 e vijues të 

ligjit nr.10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozim 

të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve 

                                                                             

        V E N D O S I 

 

KREU I 

TË PËRGJITHSHME 

  Neni 1 

Qëllimi 

 

Ky vendim ka për qëllim të detajojë kriteret për caktimin e numrit të Grupeve të Numërimit të Votave për 

çdo Vend të Numërimit të Votave, përcaktimin e rregullave për ndarjen e detyrave midis anëtarëve të 

Grupit të Numërimit të Votave në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi 

Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë “, të ndryshuar. 

  

    

    Data: 14 Prill 2021 Nr: 19 
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  Neni 2 

Parime të përgjithshme 

 

1. Numri i Grupeve të Numërimit të Votave, të cilat angazhohen në të njëjtën kohë për numërimin e 

votave në VNV nuk mund të jetë më pak se tre dhe me shumë se dhjetë. 

2. KZAZ-ja cakton me vendim numrin e GNV-ve që do të numërojnë votat në rang ZAZ-je.  

3. Anëtarët e GNV-së emërohen nga KZAZ-ja. 

4. Çdo Grup Numërimi përbëhet nga numëruesi i parë, sekretari dhe 2 anëtarë.    

5. Një grup numërimi numëron jo më pak se 5 dhe jo më shumë se 10 qendra votimi. 

 

Neni 3 

Caktimi i numrit të Grupeve të Numërimit të Votave 

 

1. KZAZ-ja, si rregull, jo më vonë se 13 ditë para ditës së votimit cakton me vendim numrin e Grupeve 

të Numërimit të Votave që do të numërojnë votat në rang ZAZ-je për çdo tavolinë numërimi. Për 

caktimin e numrit të GNV-ve, KZAZ-ja përdor Modelin–Tip të miratuar me vendim të Komisionerit 

Shtetëror të Zgjedhjeve. 

2. KZAZ-ja i numërton GNV-të me numër rendor rritës. Numri i fundit rendor është gjithmonë numër 

çift. 

3. Grupi i dytë i Numërimit të Votave fillon numërimin e votave, menjëherë pas përfundimit të procesit 

nga Grupi i parë i Numërimit të votave.  

4. Grupet e dyta të Numërimit të Votave qëndrojnë në gadishmëri dhe me vendim të KZAZ-së 

zëvëndësojnë menjëherë grupet e para, edhe në rastet kur grupet e para ndërpresin punën pa shkaqe të 

përligjura. 

5. Nëse nuk është e nevojshme, grupet e dyta nuk futen në punë. 

 

Kreu II 

EMËRIMI I ANËTARËVE TË GRUPEVE TË NUMËRIMIT 

 

Neni 4 

Papajtueshmëritë me detyrën e anëtarit të GNV-së 

 

Anëtari i Grupit të Numërimit të Votave nuk mund të jetë: 

a. deputet ose kandidat për deputet në Kuvend; 
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b. kryetar i njësisë së qeverisjes vendore; 

c. ushtarak, punonjës i strukturave të Policisë së Shtetit ose Shërbimit Informativ Shtetëror; 

d. anëtar i një grupi tjetër numërimi. 

 

Neni 5 

Kushtet për emërimin e anëtarit të GNV-së 

 

Anëtar i Grupit të Numërimit të Votave mund të emërohet çdo person që plotëson kushtet e mëposhtme: 

a. gëzon të drejtën për të qenë zgjedhës; 

b. ka arsim të lartë; 

c. është me vendbanim brenda zonës zgjedhore përkatëse; 

d. nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një krimi; 

e. ndaj tij nuk është marrë masë disiplinore në proceset zgjedhore të mëparshme. 

 

Neni 6 

Paraqitja e propozimeve nga partitë politike 

 

1. KZAZ-ja, njofton me shkrim partitë politike të cilat kanë të drejtë të propozojnë anëtarë të GNV-ve, 

për numrin e GNV-ve që do të ngrihen dhe u kërkon të dorëzojnë propozimet për emërimin e 

anëtarëve të GNV-ve, të paktën 12 ditë para ditës së zgjedhjeve. 

2. Propozimet për dy nga anëtarët e Grupeve të Numërimit bëhen nga partitë politike, të cilat kanë 

propozuar Kryetarin dhe Zv. kryetarin e KZAZ-së. 

3. Propozimet për anëtarin e tretë dhe të katërt të GNV-ve bëhen nga partitë politike të përcaktuara me 

vendim të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve. 

4. Propozimet për anëtarë të GNV-ve i paraqiten KZAZ-së. Partitë politike të cilat kanë të drejtë të 

propozojnë anëtarë të GNV-ve, mund t’ua delegojnë të drejtën e propozimit degëve të tyre lokale. 

Propozimet për çdo anëtar të GNV-së shoqërohen me dokumentet e mëposhtme: 

a. Çertifikatë personale (mundësuar edhe nga E- Albania); 

b. Fotokopje e letërnjoftimit; 

c. Kopje e noterizuar e diplomës së shkollës së lartë. 

 

Neni 7 

Emërimi i anëtarëve të Grupeve të Numërimit të Votave 
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1. KZAZ jo më vonë se dhjetë ditë ditë para datës së zgjedhjeve emëron anëtarët e Grupeve të Numërimit 

të Votave pasi i gjen ato në përputhje me kushtet dhe kriteret e parashikuara në nenin 4 dhe 5 të këtij 

vendimi. 

2. Për emërimin e anëtarëve të GNV-ve, KZAZ-ja përdor Modelin Tip “Për emërimin e anëtarëve të 

Grupeve të Numërimit të Votave”, miratuar me Vendim të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve. 

 

Neni 8 

Procedura e zgjedhjes për numëruesin e parë dhe sekretarin e GNV-ve 

 

KZAZ-ja emëron numëruesin e parë dhe sekretarin e Grupeve të Numërimit sipas procedurës së 

mëposhtme: 

a) Partia politike, e cila ka propozuar nënkryetarin e KZAZ-së, ka të drejtën të paraqesë 

propozime për numëruesin e parë të grupeve “tek” të numërimit të votave dhe sekretarin e 

grupeve “çift” të numërimit të votave.  

b) Partia politike, e cila ka propozuar kryetarin e KZAZ-së, ka të drejtën të paraqesë propozime 

për numëruesin e parë të grupeve “çift” të numërimit të votave dhe sekretarin e grupeve “tek” 

të numërimit të votave. 

c) Anëtari i tretë dhe i katërt i Grupeve të Numërimit emërohen nga propozimet e partive 

politike, të përcaktuara me vendim të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve. 

 

Neni 9 

Zëvendësimi i anëtarëve të Grupit të Numërimit 

 

1. Në rast se, një parti politike nuk paraqet propozim brenda afatit kohor të përcaktuar në pikën 1 të nenit 

6 të këtij vendimi, KZAZ-ja me vendim cakton anëtarët zëvendësues.  

2. Partitë politike, të cilat me vendim të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, kanë të drejtën të 

paraqesin propozimin për anëtarin e tretë ose të katërt të GNV-ve, dhe nuk kanë anëtarë në KQV, 

humbasin të drejtën të paraqesin anëtar të GNV-ve nëse nuk respektojnë afatin e parashikuar në pikën 

1 të nenit 6 të këtij vendimi. 

3. Anëtarët zëvendësues caktohet me short ndërmjet anëtarëve të KQV-ve që i përkasin të njëjës parti 

politike në Zonën e Administrimit Zgjedhor.  

4. Në rast se nuk është i mundur plotësimi i numrit të anëtarëve të Grupit të Numërimit të Votave, ai 

funksionon me jo më pak se dy anëtarë. 
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Neni 10 

Procedura e shortit për zëvendësimin e anëtarëve të GNV-ve 

 

Anëtari zëvendësues i GNV-ve, caktohet nga KZAZ-ja, mbi bazën e rezultatit të shortit, të hedhur sipas 

kësaj procedure: 

a. Sekretari i KZAZ-së përzgjedh të gjithë anëtarët e KQV-ve të cilët plotësojnë kushtet dhe 

kriteret e përcaktuara në nenin 4 dhe në nenin 5, të këtij vendimi. 

b. Anëtarët e KQV-ve renditen, në mënyrë rastësore, në lista sipas partive politike të cilat i kanë 

propozuar.  

c. Çdo emri, të renditur në secilën listë, i vendoset nga një numër rendor rritës, duke filluar nga 

01.  

d. Në një enë transparente, vendosen shirita letre ku janë shënuar numrat rendorë që i 

korrespondojnë çdo anëtari të KQV-së të partisë politike përkatëse të renditur në listë. 

e. Kryetari i KZAZ-së tërheq shirita letre në numër të barabartë me numrin e anëtarëve të GNV-

ve që mungojnë. 

f. Anëtari i KQV-së, i emëruar me propozim të partisë politike, për të cilën hidhet shorti, të cilit 

i korespondon numri rendor i shënuar në shiritin e letrës së tërhequr, caktohet anëtar i Grupit 

të Numërimit. 

 

 

Neni 11 

Plotësimi i vakancës 

 

1. Kur vendi i një anëtari të Grupit të Numërimit mbetet vakant gjatë procesit të numërimit të votave, 

partia politike e cila kishte propozuar anëtarin, paraqet menjëherë propozimin e ri. 

2. Nëse partia politike përkatëse nuk paraqet propozimin për plotësimin e vendit të mbetur vakant, 

GNV vazhdon numërimin kur anëtarët në detyrë nuk janë më pak se dy. 

3. Nëse nga vakancat e krijuara GNV-ja mbetet me më pak se dy anëtarë, për plotësimin e vakancave 

KZAZ-ja zbaton procedurat e shortit të përcaktuara në nenin 10 të këtij vendimi.   
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Kreu III 

HYRJA NË FUQI 

Neni 12 

                                                  Hyrja në fuqi dhe ankimi 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të 

Zgjedhjeve. 

 

Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Kolegjin Zgjedhor pranë Gjykatës Administrative të 

Apelit Tiranë, brenda 5 (pesë) ditëve nga shpallja e këtij vendimi. 

 

 

Ilirjana NANO –           Kryetare 

 

Arens ÇELA –              Anëtar 

 

Dritan ÇAKA –            Anëtar 

 

Helga VUKAJ –           Anëtare 

 

Muharrem ÇAKAJ -   Anëtar 

                                                                                             

 

 

 


