
  
 
 

 
Në bazë të nenit 165 të Statutit të Universitetit Nënë Tereza në Shkup, e lidhur me Vendimin për zgjedhje të 
Komisionit Universitar Zgjedhor nr. 02-1997/1 i datës 22.12.2021, Komisioni Universitar Zgjedhor i 
Universitetit ,,Nënë Tereza” në Shkup, në seancën e mbajtur më 07.02.2022, e  miratoi këtë  
 

PROGRAMI I AKTIVITETEVE PËR ZGJEDHJE TË REKTORIT 
  TË UNIVERSITETIT "NËNË TEREZA" NË SHKUP 

Për periudhën mandatore 2022-2025 
 

Procedurë për zgjedhje të Rektorit  
 

Afati/koha 

Vendim për zgjedhje të kryetarit të KUZ 04.02.2022 
Publikimi i Shpalljes publike për zgjedhje të rektorit të UNT 
në dy gazeta ditore (në gjuhën maqedonase dhe shqipe) dhe 
në web faqen e UNT, zgjat 7 ditë nga dita e publikimit. 
Dorëzimi i Fletëparaqitjeve me dokumentacionin e nevojshëm 
deri tek KZU dhe paraqitje të vëzhguesve deri tek KZU 
 

18.02.2022 deri më 
28.02.2022  

Përgatitja dhe dorëzimi i shkresave deri te njësitë për 
formimin e komisioneve zgjedhore të njësive; 
Kërkesa deri te dekanët për dorëzimin e Listës zgjedhore të 
njësisë 
Mbajtja e mbledhjeve të Këshillave mësimore-shkencore të 
njësive të UNT, për zgjedhjen e Komisionit zgjedhor për 
zgjedhje të Rektorit, dorëzimi i Vendimit për Komisioni 
zgjedhor dhe Lista zgjedhore të njësive të UNT deri tek KZU,  

Nga hapja e 
procedurës deri më 
28.02.2022  

Mbajtja e mbledhjes së Komisionit universitetar zgjedhor 
(KZU) për shqyrtimin e Fletëparaqitjeve të pranuara pas 
shpalljes publike dhe konstatimi se të gjitha Fletëparaqitjet  
janë të kompletuara dhe të gjithë kandidatët i plotësojnë 
kushtet nga Shpallja publike 

02.03.2022 

Përcaktimi i listës së kandidatëve për rektor nga ana e KZU  
(me Aktvendim për përcaktimin e listës së kandidatëve dhe 
Aktvendim për mospranim/refuzim të fletparaqitjes deri te 
kandidatët për rektor dhe te dekanët e njësive) sipas rendit 
alfabetik të mbiemrit të kandidatit 

02.03.2022  

Parashtrimi i Ankesave nga kandidatët kundër Aktvendimeve 
në afat prej tre ditëve nga dita e pranimit të Aktvendimit, deri 
te KUZ i UNT-së 

Deri më 04.03.2022 

Mbajtja e mbledhjes së KUZ për vendosje pas Ankesave të 
kandidatëve për rektor dhe Përcaktimin e listës përfundimtare 

07.03.2022 



  
 
 

të kandidatëve për rektor nga ana e KZU, sipas rendit 
alfabetik të mbiemrit të kandidatit 
-Dorëzimi i listës përfundimtare të përcaktuar të kandidatëve 
për rektor, deri tek njësitë e UNT 
-Dorëzimi i programeve për punë dhe zhvillim, të dhënat 
biografike dhe bibliografike të kandidatëve për rektor deri tek 
komisionet zgjedhore të njësive; 
-Shpallja e programeve të punës dhe zhvillimit, të dhënat 
biografike dhe bibliografike të kandidatëve për rektor, në ueb 
faqen e UNT-së 

07.03.2022 

Prezentimi publik i programeve të punës, të dhënave 
biografike dhe bibliografike nga ana e kandidatëve për rektor 
para anëtarëve të këshilave mësimor-shkencor 

Prej 08.03.2022 deri 
me 16.03.2022 

Prezentimi i rrjedhës dhe mënyrës së votimit nga KZU deri te 
KZNJ 

Prej 17.03.2022 deri 
me 22.03.2022 

Kontrollimi i kushteve për realizimin e zgjedhjeve 
Kontrollimi dhe nënshkrimi i fletëvotimeve 
 

23.03.2022  

Dorëzimi i materialeve zgjedhore të komisioneve zgjedhore të 
njësive nga ana e KUZ-it, 

24.03.2022 (nga ora 
9 deri në ora 11) 

Votimi në njësitë e UNT-së  24.03.2022 (nga ora 
12 deri në ora 14 ) 

Pas përfundimit të votimit, hapja e kutive të votimit në të 
gjitha njësitë e Universitetit, përcaktimi i rezultateve të 
votimit dhe përpilimi i Procesverbalit dhe Raportit të 
rezultateve nga votimi 

24.03.2022 (pas orës 
14) 

Dorëzimi në formë elektronike i Procesverbalit dhe Raportit 
me rezultatet e votimit nga komisionet zgjedhore të njësive 
deri tek  KUZ-i 

24.03.2022 (nga ora 
14 deri në ora 16 ) 

Dorëzimi i materialeve zgjedhore në formë orgjinale dhe në 
formë të shtypur nga komisionet zgjedhore të njësive deri tek 
KUZ-i 

24.03.2022 (nga ora 
14 deri më ora 20) 

Përmbledhja e rezultateve të votimit të të gjitha njësive të 
UNT dhe publikimi në web fqen e UNT, Procesverbalin e 
rezultateve të përmbledhura nga votimi i njësive të UNT dhe 
Vendimin për zgjedhje të Rektorit të UNT 

24.03.2022 

Dorëzimi i Procesverbalit për rezultatet e përmbledhura të 
votimit të njësive të UNT dhe Aktvendimi për zgjedhje të 

24.03.2022 



  
 
 

Rektorit të UNT-së deri te kandidatët nga Lista përfundimtare 
e përcaktuar të kandidatëve për rektor, të  
Dorëzimi i Ankesave nga ana e kandidatëve, ndaj 
Procesverbalit dhe Aktvendimit për zgjedhje të rektorit të 
UNT-së (tre ditë pune nga dita e dorëzimit të Procesverbalit 
dhe Vendimit) 

deri më 28.03.2022 
në ora 23:59 

Nëse kandidatët nuk paraqesin Ankesë për Procesverbalin dhe 
Aktvendimin, brenda tre ditëve nga marrja e akteve, KUZ-i 
sjell Procesverbalin përfundimtar dhe Vendimin përfundimtar 
për zgjedhje të rektorit, e publikon në  web faqen e UNT-së 
dhe e dorëzon deri te kandidatët për rektor, dekanët e njësive 
dhe rektori aktual 

29.03.2022 

NË RAST TË PARASHTRIMIT TË ANKESËS OSE NË RAST TË NUMRIT 
TË NJEJTË TË VOTAVE 
Varianti 1-1  
Mbajtja e mbledhjes së KUZ-it për vendosje pas Ankesave të 
kandidatëve për rektor - Vendim me të cilin refuzohet Ankesa 
dhe Vendimi i mëparshëm vërtetohet 

29.03.2022 

Dorëzimi i Vendimit përfundimtar të KUZ-it për refuzim të 
Ankesës deri te kandidatët për rektor  

29.03.2022 

Sjellja e Procesverbalit përfundimtar dhe Vendimit 
përfundimtar për zgjedhje të rektorit, publikimi në web faqen 
e UNT dhe dorëzimi deri te kandidatët për rektor, 
dekanëve/drejtorëve të njësive dhe rektorit aktual 

29.03.2022 

Varianti 1-2  
Mbajtja e mbledhjes së KUZ-it  për vendosje pas Ankesës nga 
kandidatët për rektor - Vendim për miratimin e 
Kundërshtimit, për shkelje të procedurës së zhvilluar të 
njësisë dhe për përsëritjen e votimit, nëse ajo mund të ndikojë 
në rezultatin e zgjedhjeve 

29.03.2022 

Dorëzimi i Vendimit të KUZ-it për miratim të Ankesës dhe 
për përsëritjen e votimit deri te kandidatët për rektor 

29.03.2022 

Kontrollimi i kushteve për realizimin e zgjedhjeve 
Kontrollimi dhe nënshkrimi i fletëvotimeve 
Dorëzimi i materialeve zgjedhore të komisioneve zgjedhore të 
njësive nga ana e KUZ-it, 

30.03.2022 

Rivotimi në njësinë/të ku është bërë shkelje e procedurës 
zgjedhore, nëse ajo mund të ndikojë në rezultatin e 
zgjedhjeve, përkatësisht në rast të numrit të njejtë të pikëve të 
fituara 

31.03.2022 (prej 
orës 12 deri në ora 
14:00) 

Pas përfundimit të votimit, hapja e kutive të njësive të 31.03.2022 (pas orës 



  
 
 

Universitetit ku ka rivotim, përcaktimi i rezultateve të votimit 
dhe përpilimi i Procesverbalit për rezultatet nga votimi 

14) 

Dorëzimi i Procesverbalit me rezultatet e votimit në mënyrë 
elektronike nga komisionet zgjedhore të njësive deri tek  
KUZ-i 

31.03.2022 (prej 
orës 14-16) 

Dorëzimi i materialeve zgjedhore në formë orgjinale dhe në 
formë të shtypur nga komisionet zgjedhore të njësive deri tek 
KUZ-i 

31.03.2022 (prej 
orës 14-20) 

Sjellja e Procesverbalit përfundimtar dhe Vendimit 
përfundimtar për zgjedhje të rektorit, publikimi në web faqen 
e UNT dhe dorëzimi deri te kandidatët për rektor, 
dekanët/drejtorët e njësive dhe rektori aktual 

31.03.2022 

Varianti 1-3  
Mbajtja e mbledhjes së KUZ-it për vendosje pas Ankesave 
nga  kandidatët për rektor – Vendimi me të cilin miratohet 
Ankesa, për shkak të rezultateve të konstatuara të njësisë, 
anulohet Vendimi i mëparshëm dhe sjellet Vendimi i ri 

04.04.2022 

Dorëzimi i Vendimit të ri përfundimtar të KUZ-it për 
miratimin e  Ankesës për shkak të rezultateve të përcaktuara 
të njësisë deri te kandidatët për rektor, 

04.04.2022 

Sjellja e Procesverbalit përfundimtar dhe Vendimit 
përfundimtar për zgjedhje të rektorit, publikimi në web faqen 
e UNT dhe dorëzimi deri te kandidatët për rektor, 
dekanët/drejtorët e njësive dhe rektori aktual 

04.04.2022 

 
 

Kryetari i Komisionit Universitar Zgjedhor,  
Prof. dr. Mustafa Ibrahimi d.v. 

 
 
 
 
 
Dërguar te: Departamenti për çështje të përgjithshme dhe juridike x2; Arkivi dhe web faqja e UNT-së 
 


