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Republika e Serbisë do të mbajë zgjedhjet presidenciale dhe 

zgjedhjet e parakohshme parlamentare (si dhe zgjedhjet lokale 

në 14 qytete dhe komuna, duke përfshirë qytetin e Beogradit) 

të dielën, më 3 prill 2022. Votimi do të zhvillohet në 8254 

qendra votimi në të gjithë territorin serb dhe në 77 vende 

jashtë Serbisë. Qendrat e votimit për serbët e Kosovës që duan 

të votojnë në zgjedhjet e Serbisë do të hapen në katër qytete 

të Serbisë, thanë autoritetet e Beogradit, pasi qeveria e 

Kosovës refuzoi t'i lejojë ata të votojnë në Kosovë. Një raund i 

dytë i zgjedhjeve presidenciale do të zhvillohet jo më vonë se 

17 prill 2022, nëse do të jetë e nevojshme.1 

Përgatitjet për zgjedhjet po zhvillohen në mes të polarizimit të 

thellë politik dhe social, si dhe një kuadri ligjor të ndryshuar të 

miratuar në shkurt 2022. 

Konkurrenca elektorale në Serbi do të jetë shumë më e pasigurt 

se në vitin 2020, kur pothuajse të gjitha partitë opozitare 

bojkotuan zgjedhjet, duke pretenduar për kushte të padrejta 

zgjedhore, media-n e kapur nga qeveria dhe presion mbi 

votuesit. Si rezultat, në 2020 Partia Progresive Serbe (SNS)  në 

pushtet fitoi 191 nga 250 vendet parlamentare.  

Kuadri i ri ligjor zgjedhor u diskutua në dy dialogë paralelë 

ndërpartiakë. Dialogu i parë, i lehtësuar nga Bashkimi Evropian, 

përfshiu pjesën më të madhe të opozitës që bojkotoi zgjedhjet 

parlamentare të 2020 dhe nuk përfaqësohet në mandatin 

aktual të Asamblesë Kombëtare. I dyti, i lehtësuar nga qeveria, 

përfshinte përfaqësues të Asamblesë Kombëtare dhe parti të 

tjera jashtë saj. Grupi i masave të miratuara synojnë të 

përmirësojnë transparencën e procesit zgjedhor dhe 

financimin e fushatës si dhe rritjen e përfaqësimit të opozitës 

në përbërjen e administratës zgjedhore. 

 

 

1Për t'u zgjedhur në raundin e parë, kandidati për president duhet të marrë 

më shumë se 50% të votave të hedhura. Në të kundërt, brenda 15 ditëve, 

zhvillohet një raund i dytë ndërmjet dy kandidatëve që kanë marrë numrin 

më të madh të votave. 

Dita e zgjedhjeve: 3 Prill 

Kandidatët për president: Miloš Vacić, Biljana Stojković, Branka Stamenković, 

Zdravko Ponoš, Milica Stamenkovski, Aleksandër Vučić, Miloš Jovanović dhe 

Boško Obradović 

Vende në Asamblenë kombëtare: 250 Vende 

Kandidatët për Asamblenë Komëtare: 19 Lista Kandidatësh (2,912 kandidatë) 

Votues të regjistruar: 6,501,689 në Serbi dhe 38,876 jashtë vendit 

Për vitin 2022, sipas sondazheve të opinionit 

publik, koalicioni i SNS-s së Aleksandër Vuçiç, 

pavarësisht polemikave të ndryshme, ka 

shanset më të mëdha për të fituar zgjedhjet 

parlamentare.  Qendra e kërkimeve dhe 

publikimeve Demostat, vlerëson se SNS pritet 

të marrë rreth 55% të mbështetjes së 

votuesve në nivel kombëtar. 

Gara në zgjedhjet lokale dhe specifikisht 

zgjedhjet në qytetin e Beogradit janë më të 

pasigurta. Sondazhet vlerësojnë se opozita 

mund të sigurojë fitore simbolike përmes një 

koalicioni paszgjedhor. 

Parashikohet që pjesëmarrja në zgjedhje të 

jetë mbi 50%. 

 

 

 
Ndër tetë kandidatët që garojnë për 

presidencën e Serbisë, sondazhet tregojnë se 

favorit është presidenti aktual Aleksandër 

Vuçiç.   

Kandidati i opozitës  me të cilin Vuçiç pritet të 

ketë garën më të fortë është gjenerali i 

ushtrisë në pension Zdravko Ponosh i cili 

është bashkuar me ish-kryetarin e bashkisë së 

Beogradit Dragan Djilas, kundërshtarin politik 

të Vuçiç, nën listën zgjedhore “Të bashkuar 

për fitore”. 
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