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V E N D I M 

PËR 

RREGULLAT PROCEDURIALE PËR PERDORIMIN E KAMERAVE REGJISTRUESE DHE 

MONITORËVE (EKRANËVE) NË VENDET E NUMËRIMIT TË VOTAVE DHE 

TRANSMETIMIN NË KOHË REALE, NGA VENDET E NUMERIMIT TË VOTAVE NË 

AMBIENTET E KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME 

PËR KRYETAR BASHKIE, TË DATËS 6 MARS 2022 

 

Neni 20, pikat 1, shkronja “e”, dhe 2, shkronja “c”, neni 22, pikat 2 dhe 3, neni 23, pika 1, neni 94, pika 4, neni 

167/2, pika 6, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, me 

propozimin e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, Komisioni Rregullator 

 

V E N D O S I: 

 

1. Të miratojë rregullat procedurale për përdorimin e kamerave regjistruese e monitorëve 

(ekraneve) në Vendet e Numërimit të Votave dhe transmetimin në kohë reale nga Vendet e 

Numërimit të Votave, në ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, për zgjedhjet e 

pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022, sipas lidhjes 1 që i bashkëlidhet këtij vendimi. 

 

2. Regjistrimi filmik (video) i procesit të numërimit të votave nga kamerat e tavolinave dhe kamerat 

e vrojtimit në VNV, të ruhet në pajisje elektronike të sigurta dhe të dorëzohet në KQZ së bashku 

me materialet e tjera zgjedhore. 

 

3. Administrata e KQZ-së, ose kur është e mundur dhe KZAZ-ja, do të riprodhojë kopje të 

materialit të regjistruar dhe t’i vërë në dispozicion të subjekteve zgjedhore, nëse i kërkojnë, sipas 

tarifave të përcaktuara në lidhjen 2 që i bashkëlidhet këtij vendimi. 
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4. Afati i ruajtjes së materialit të regjistruar nga kamerat e VNV-së në KQZ, të jetë deri në 

përfundim të procesit të hapjes së kutive, sipas nenit 178, pika 6 të Kodit Zgjedhor. Pas mbarimit 

të afatit, materiali filmik ruhet në përputhje me ligjin nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për Arkivat”. 

 

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

Zgjedhjeve. 

 

6. Kundër këtij vendimi mund të behet ankim në Kolegjin Zgjedhor Gjyqësor, pranë Gjykatës 

Administrative të Apelit Tiranë, brenda 5 (pesë) ditëve nga shpallja e tij. 

 

 

Ilirjana NANO  Kryetar 

Arens ÇELA   Anëtar 

Dritan ÇAKA  Anëtar 

Helga VUKAJ  Anëtar 

Muharrem ÇAKAJ Anëtar 
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Lidhja 1 

 

Rregullat proceduralë për përdorimin e kamerave regjistruese e monitorëve (ekraneve) në Vendet e Numërimit 

të Votave dhe transmetimin në kohë reale, nga Vendet e Numërimit të Votave në ambientet e Komisionit 

Qendror të Zgjedhjeve, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie, të datës 6 Mars 2022. 

1. Në çdo tavolinë numërimi në VNV, të instalohet një kamera në mënyrë të tillë që të realizojë 

regjistrimin video për vlerësimin e çdo flete votimi. 

2. Parametrat teknikë minimalë për kamerën të jenë:  

- rezolucioni jo më i vogël së 3 Mega Pixel;  

- shpejtësia e regjistrimit video jo më e vogël së 25 frames për sekondë në rezolucionin e kërkuar. 

3. Kamera të transmetojë në kohë reale procesin e numërimit të votave në një monitor (ekran) të 

vendosur përballë vëzhguesve të subjekteve zgjedhore. 

4. Madhësia e ekranit jo më e vogël së 32 inch. Imazhi i transmetuar në ekran duhet të zërë gjithë 

hapësirën e ekranit pa konture apo hapësirë boshe. Imazhi i fletës së votimit në ekran të zërë jo 

më pak së 80% të ekranit. 

5. Të gjitha imazhet e marra nga kamerat duhet të regjistrohen në formë digjitale gjatë gjithë 

procesit të numërimit të votave. 

6. Regjistrimi duhet të kryhet me rezolucionin e transmetimit të imazhit në ekran dhe duhet të 

krijojë mundësi për kontrollin dhe pamjen e mëvonshme të të gjitha regjistrimeve të kryera. 

7. Pajisjet e regjistrimit duhet të kryejnë regjistrim të dyfishtë, të njëkohshëm në 2 njësi të 

brendshme të pavarura (Mirror). 

8. Në çdo imazh të transmetuar dhe të regjistruar të jenë të evidentuar numri i tavolinës në të cilën 

po numërohen votat dhe numri i grupit të numërimit. Të evidentohet qartë në transmetim dhe 

regjistrim momenti i fillimit dhe përfundimit të procesit të numërimit të fletëve të votimit për 

çdo qendër votimi, si dhe të evidentohet qartësisht numri i qendrës së votimit. 

9. Në çdo VNV të instalohet një kamera vrojtimi 360° që të mbulojë të gjithë hapësirën e sallës në 

VNV. Kamera gjatë gjithë kohës duhet të regjistrojë të gjithë hapësirën pavarësisht nga orientimi 

i kërkuar në momente të caktuara dhe të mundësojë regjistrimin video dhe audio të sallës. 

10. Kamera e vrojtimit dhe kamerat e tavolinave, gjatë procesit të numërimit duhet të transmetojnë 

imazhet pranë zyrave qendrore të KQZ-së në çdo kohë kur paraqitet ndonjë problematikë, ose 

kur kërkohet nga KQZ me akt të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve. 

11. Transmetimi i imazheve të bëhet në rrjet të mbyllur, të pavarur dhe me kapacitet të nevojshëm 

qarkullimi on-line. 
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12. Në ambientet e KQZ-së duhet të krijohen mundësi monitorimi të njëkohshëm për të paktën 8 

(tetë) VNV dhe 8 (tetë) tavolina numërimi. 

13. Procesi i regjistrimit dhe transmetimit në të gjitha VNV-të duhet të ketë pavarësi nga energjia 

elektrike për minimumi dy orë. 
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Lidhja 2 

 

Kosto e shërbimit administrativ të këqyrjes dhe vlera financiare e videoregjistrimit 

 

Video regjistrimi, pavarësisht kohëzgjatjes, do të realizohet në mediume (memorie) ruajtje informacioni të 

jashtme SSD (Solid-State Drive), me format video “MP4” ose çdo format tjetër video lehtësisht të lexueshëm, 

kapacitet standard 2TB dhe me shkëmbim të dhënash të paktën 500 MB për sekondë. Vlera financiare për 1 

(një) medium (memorie) ruajtje informacioni të jashtëm SSD (Solid-State Drive) është 12,500 Lekë. Në varësi 

të madhësisë së kapacitetit të informacionit të videoregjistrimeve, do të përcaktohet edhe sasia e mediumeve 

(memorieve) ruajtje informacioni të jashtëm SSD (Solid-State Drive). 

Kosto e shërbimit administrativ të këqyrjes do të jetë në varësi të orëve të shërbimit që do të nevojiten për 

këqyrjen e informacionit video. Vlera financiare për shërbimin do të jetë 500 Lekë për orë. 

 


