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I nderuari Kryetar i Kuvendit të Republikës së Kosovës

Kam kënaqësinë dhe privilegjin në emër të
Komisionit Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), duke u
bazuar në obligimin e përcaktuar në nenin 63.10 të
Ligjit nr. 03/L073 për Zgjedhjet e Përgjithshme në
Republikën e Kosovës, t`i paraqes Kuvendit të
Republikës së Kosovës, Raportin e punës për vitin
2013, si një vit tejet i ngarkuar pasi përkon me
mbajtjen e Zgjedhjeve Lokale për Kryetarë të komunave dhe kuvendet komunale
,organizimi dhe administrimi i të cilave evidenton qartësisht dhe në detaje aktivitetet e KQZsë në përmbushje të rolit dhe misionit Kushtetues dhe Ligjor të proceseve zgjedhore.
Përmbajtja dhe analiza e këtij raporti bazohet kryesisht në ecurinë e këtyre proceseve
zgjedhore, por edhe në aktivitetin dhe veprimtarin funksionale të KQZ-së.
Raporti i punës i KQZ-së, për vitin 2013, është analitik, pasqyrues, dhe është strukturuar në
rubrika sipas kronologjisë së etapave për tërë vitin.
Raporti pasqyron krahas realizimeve dhe arritjeve, edhe problematikat, duke u fokusuar në
çështjet që lidhen me ecurinë e punës së KQZ-së, debatin dhe vendimmarrjen e saj, të cilat janë
element kryesorë të funksionimit të një institucioni.
Duke mirëpritur vlerësimin dhe rekomandimet Tuaja për këtë Raport në vijim, KQZ-ja në
mënyrë të pakushtëzuar mbetet e angazhuar për të garantuar integritetin e procesit zgjedhor,
të drejtën kushtetuese të votës, lirinë dhe barazinë e saj.

Kryetarja e KQZ-së, Valdete Daka
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LISTA E SHKURTESAVE
KQZ

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

SKQZ

Sekretariati i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve

ZRPP

Zyra për Regjistrim të Partive Politike

KKZ

Komisionet Komunale të Zgjedhjeve

KVV

Këshillat e Vendvotimeve

PZAP

Paneli Zgjedhor për Parashtresa dhe Ankesa

MAP

Ministria e Administratës Publike

MAPL

Ministria e Administratës dhe e Pushtetit Lokal

MD

Ministria e Drejtësisë

MSH

Ministria e Shëndetësisë

MF

Ministria e Financave

MPB

Ministria e Punëve të Brendshme

MPJ

Ministria e Punëve të Jashtme

KGJK

Këshilli Prokurorial i Kosovës

DPA

Departamenti i Prodhimit të Dokumenteve

MIE

Ministria e Integrimeve Evropiane

BE

Bashkimi Evropian

OSCE

Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian

IFES

Fondacioni Ndërkombëtar për Sistemet Zgjedhore

DFID

Departamenti për Zhvillim Ndërkombëtar i Mbretërisë së Bashkuar

ACEEEO Asociacioni i Zyrtarëve Zgjedhor Evropian
OJQ

Organizatat Jo Qeveritare

GPZ

Grupi Punues për Zgjedhjet

QNR

Qendra e Numërimit dhe e Rezultateve

QV

Qendra e Votimit

VV

Vendvotimet

SHV

Shërbimi Votues

LV

Lista Votuese

ZFK

Zarfi i Fletëvotimit me Kusht

FPR

Formulari i Përputhjes së Rezultateve

FRK

Formulari i Rezultateve të Kandidatëve
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1 PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
Në pajtim me obligimet nga neni 63.10 të Ligjit Nr. 03/L-073, Për Zgjedhjet e Përgjithshme dhe
Ligjit Nr. 03/L-072 për Zgjedhjet Lokale në Republikën e Kosovës, Komisioni Qendror i
Zgjedhjeve (KQZ), paraqet këtë Raport Pune për Kuvendin e Republikës së Kosovës, me
qëllim të pasqyrimit të të gjitha aktiviteteve të zhvilluara për periudhën njëvjeçare (2013), duke
dëshmuar rolin dhe përgjegjësitë që ka me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, dhe me Ligjin
për Zgjedhjet e Përgjithshme dhe Zgjedhjet Lokale në Republikën e Kosovës.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka ndryshuar dhe plotësuar pesëmbëdhjetë (15) rregulla, si
dhe ka nxjerrë dy (2) rregulla të reja të cilat, sqarojnë dispozitat e l igjit dhe japin më shumë
hollësi, se si të zbatohen ato në praktikë. Ato, trajtojnë aspektet kryesore të procesit zgjedhor,
ndërsa kohë pas kohe në kuadër të organizimit të punëtorive të veta, KQZ e ka plotësuar
rregullativën ligjore duke i bërë gjithnjë e më të zbatueshme në praktikë këto akte nënligjore.
Për më tepër, në këto zgjedhje, KQZ-ja ka zbatuar për herë të parë disa aktivitete të veçanta që,
kanë ndikuar në rritjen e efikasitetit në administrimin e zgjedhjeve, por edhe në publikimin e
rezultateve, sidomos të atyre paraprake. Vlenë të theksohet raportimi i pjesëmarrjes në
zgjedhje dhe i rezultateve në mënyrë elektronike në kohë të shpejtë, përmes projektit K-vote.
Në kuadër të Shërbimit Votuesve (SHV), janë ndërmarrë aktivitete të rëndësishme për
mirëmbajtjen dhe zhvillimin e Listës Votuesve (LV). Gjithashtu, ka vazhduar edhe implementimi
i Strategjisë së Listës së Votuesve, dhe Projekti për përmirësimin e Listës së Votuesve. Në saje
të ngritjes së kapaciteteve profesionale të kuadrit, janë shënuar përparime lidhur me
menaxhimin e bazës së të dhënave, ku është bërë e mundur teknikisht mirëmbajtja dhe
azhurnimi i Listës së Votueseve, verifikimi i v ëzhguesve gjatë procesit të akreditimit, si dhe
verifikimi i të dhënave për Subjektet dhe Kandidatët në procesin e certifikimit.
Qendra e Numërimit dhe Rezultateve (QNR), në bazë të P lanit O peracional të Z gjedhjeve
lidhur me Zgjedhjet Lokale dhe Zgjedhjet për Kryetar të Komunave 2013, ka realizuar
aktivitetet që ndërlidhen me procesin e pranimit, kontrollimit dhe verifikimit të materialit
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zgjedhor, si dhe me futjen e të dhënave dhe përpunimin e rezultateve.
Organizimi i zgjedhjeve, ka reflektuar drejtpërdrejt edhe në rritjen e shpenzimeve buxhetore.
Në pajtim me Ligjin mbi Menaxhimin e Financave Publike, përgjegjësitë dhe vendimet e
KQZ-së, janë përgatitur dhe dorëzuar në Ministrinë e Financave:


Raporti Vjetor për vitin 2012,



Plani i Rrjedhës së Parasë 2013,



Plani i Buxhetit të KQZ-së për2014-2016.

Zyra për Regjistrimin e Partive Politike (ZRPP), në kuadër të procesit zgjedhor për vitin
2013, ka regjistruar dhe rekomanduar për certifikim subjektet dhe kandidatët e tyre për
Z gjedhjet L okale dhe për Kryetar të K omunave, ka akredituar vëzhguesit e subjekteve
politike, vëzhguesit e organizatave vendore dhe të atyre ndërkombëtare. Gjithashtu, ka
monitoruar kuvendet zgjedhore të partive politike, si dhe ka pranuar raportet financiare të
tyre.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në kuadër të përgjegjësive ligjore, gjatë vitit 2013 ka arritur t’i
realizojë shumicën e objektivave të tij të parapara me Planin e Punës. Por, ende mbeten shumë
sfida që, kanë të bëjnë me cilësinë e mbarëvajtjes së proceseve zgjedhore dhe të bashkëpunimit
me institucionet dhe organizatat e ndryshme, në funksion të ndërtimit të integritetit të procesit
zgjedhor dhe gjithashtu. KQZ, është në pritje të ndryshimeve eventuale që, do të bëhen në
legjislacionin aktual zgjedhor nga ana e Kuvendit të Republikës.
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2 THEMELIMI DHE MANDATI I KQZ-së
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), është institucion i pavarur, i themeluar me
Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sipas nenit 139,
paragrafi 1, “është organ i përhershëm që përgatitë, mbikëqyrë, drejton dhe verifikon të
gjitha veprimet që kanë të bëjnë me procesin e zgjedhjeve dhe të referendumet, dhe shpall
rezultatet e tyre”. Në përmbushjen e këtyre detyrave dhe obligimeve kushtetuese, KQZ
mbështetet nga dy trupa administrative: Sekretariati i KQZ-së (SKQZ), dhe Zyra për
Regjistrimin dhe Certifikimin e Partive Politike (ZRPP).

2.1

PËRBËRJA, PËRGJEGJËSITË DHE FUNKSIONET

Përbërja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, është e përcaktuar me Kushtetutë. Neni 139,
paragrafët 2, 3 dhe 4 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, e rregullojnë saktësisht
përbërjen dhe emërimin e kryesuesit të KQZ-së dhe anëtarëve të KQZ-së si në vijim: Komisioni
përbëhet nga njëmbëdhjetë (11) anëtarë. Kryesuesin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e
emëron Presidenti i Republikës së Kosovës nga radhët e gjyqtarëve të Gjykatës Supreme dhe të
Gjykatave me juridiksion apeli. Gjashtë (6) anëtarë të tjerë, emërohen nga pjesëtarët e gjashtë
grupeve më të mëdha parlamentare të përfaqësuara në Kuvend. Një (1) anëtarë emërohet nga
deputetët e Kuvendit të cilët mbajnë vende të rezervuara apo të garantuara për komunitetin
serb të Kosovës, dhe tre (3) anëtarë nga deputetët e Kuvendit, të cilët mbajnë vende të
rezervuara apo të garantuara për komunitetet e tjera që nuk janë shumicë në Kosovë.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës, përcakton në mënyrë të përgjithshme përgjegjësitë dhe
funksionet e KQZ-së, ndërsa me Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme dhe Ligjin për Zgjedhjet
Lokale në Republikën e Kosovës, janë përcaktuar në mënyrë më të specifikuar këto përgjegjësi
dhe funksione të KQZ-së, duke përfshirë edhe ato të Sekretariatit të KQZ-së, dhe të Zyrës
për Regjistrimin dhe Certifikimin e Partive Politike. Neni 64 i këtij Ligji, përcakton qartë
përgjegjësitë dhe funksionet e KQZ-së, si:
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a) Përgatitja dhe shpallja e rregullave, formave dhe procedurave zgjedhore që kanë të
bëjnë me zbatimin e këtij ligji, dhe me çdo çështje tjetër që ka të bëjë me drejtimin e
zgjedhjeve në kuadër të kompetencave të veta.
b) Publikimi i të gjitha rregullave të miratuara, rregullave, udhëzimeve dhe procedurave
zgjedhore duke i bërë ato të arritshme për opinionin.
c) Krijimi dhe mbajtja e Listës së Personave që kanë të dejtë të votojnë në zgjedhje të
veçanta.
d) Mbajtja e Zyrës për Regjistrimin e Partive Politike dhe Certifikimin e Partive Politike
në mënyrën e paraparë me këtë ligj.
e) Përpilimi dhe miratimi i Fletëvotimeve dhe i materialeve të tjera zgjedhore.
f) Akreditimi i Vëzhguesve të zgjedhjeve.
g) Certifikimi i Listës së Votuese lidhur me zgjedhjet.
h) Certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve.

2.2

KËSHILLAT E KQZ-së

Në bazë të Rregullores së Punës, KQZ-ja është e organizuar në pesë këshilla të përhershëm:
Këshilli i Personelit, Këshilli i Buxhetit dhe Prokurimit, Këshilli i Procedurave ,Këshilli për
Operacione Zgjedhore, si dhe Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë. Roli i tyre është shqyrtimi
i çështjeve të caktuara dhe përgatitja e rekomandimeve apo e raporteve për miratim nga
KQZ-ja.

2.3

SEKRETARIATI I KQZ-së

Sekretariati i KQZ-së (SKQZ), është një trupë administrative-teknike, e themeluar nga KQZja për të ndihmuar KQZ në kryerjen e përgjegjësive dhe të funksioneve të saj. SKQZ, i zbaton
vendimet e KQZ-së, përgatitë raporte dhe rekomandime për vendime të KQZ-së, siguron
ndihmë tjetër të nevojshme administrative për KQZ-në. Pas miratimit nga KQZ-ja,
Sekretariati lidhë marrëveshje me palë të treta në emër të KQZ-së, duke u mbështetur në
procedurat e themeluara nga KQZ-ja. SKQZ, drejtohet nga Kryeshefi Ekzekutiv (KE), i cili,
i përgjigjet drejtpërdrejt KQZ-së.
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2.3.1

KOMISIONET KOMUNALE ZGJEDHORE

KKZ-të, janë trupa të themeluara nga KQZ-ja në tridhjetë e tetë komunat (38) e Republikës së
Kosovës për të ndihmuar në organizimin e zgjedhjeve. Ato janë përgjegjëse për administrimin
e zgjedhjeve përbrenda komunave, nën mbikëqyrjen dhe udhëzimet e KQZ-së nëpërmjet
Sekretariatit, me qëllim të garantimit të ligjshmërisë, legjitimitetit dhe efikasitetit të procesit
zgjedhore.

2.4

ZYRA PËR REGJISTRIMIN E PARTIVE POLITIKE DHE CERTIFIKIM

KQZ-ja në pajtueshmëri me ligjin, ka themeluar Zyrën për Regjistrimin e Partive Politike
dhe Certifikim (Zyra e ZRPPC-së). Zyra, është përgjegjëse për mirëmbajtjen dhe azhurnimin e
Regjistrit të Partive Politike, për certifikimin e Subjekteve Politike dhe Kandidatëve të tyre
për zgjedhje, Kufizimin e shpenzimeve të subjekteve të certifikuara politike gjatë fushatave, si
dhe pranimin e Deklarimeve të Financave të kandidatëve për zgjedhje. Zyra udhëhiqet nga
Drejtori Ekzekutiv, i cili i raporton drejtpërdrejtë KQZ-së.
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3 AKTIVITETET E PËRGJITHSHME GJATË PERIUDHËS JO
ZGJEDHORE
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, është fokusuar në zbatimin e Planit të Punës dhe objektivave
të planit 2013, adresimin e çështjeve që janë ndërlidhur me përgatitjet për procesin zgjedhor,
dhe zhvillimin e aktiviteteve të rregullta që parashihen në periudhën jo zgjedhore.
Gjatë kësaj periudhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka përmbushur aktivitetet funksionale
me një strukturë të përbërë nga 11 anëtarë të KQZ-së dhe 77 nëpunës civil.
Me synim tË rritjes sË produktivitetit të punës së administratës si dhe implementimin e
Rregullores s ë punës te KQZ-se, përcaktoi standardet dhe procedurat që duhet te ndiqen gjate
hartimit dhe miratimit te strukturës organizative te institucionit me ristrukturimin e SKQZ-së.
Për vitin raportues objektiv kryesor i KQZ-së ka qenë planifikimi dhe organizimi i zgjedhjeve
Lokale për Kryetar Komune dhe kuvendin komunal ne Republikën e Kosovës
Gjatë kësaj periudhe, trajnimet e zyrtarëve te SKQZ-së në bashkëpunim me Institutin e
Administratës Publike (IKAP) dhe me organizata ndërkombëtare kanë qenë të reduktuara,
krahasuar me vitin e kaluar, për shkak te volumit të punës të përgatitjeve të zgjedhjeve të 3
nëntorit 2013.
Referuar impaktit pozitiv që sjellë trajnimi i administratës zgjedhore në funksion të
kualifikimit dhe ngritjes të nivelit profesional për mbarëvajtjen e procesit zgjedhor, mbetet
detyrë për të ardhmen gjetja mekanizmave gjithëpërfshirës për trajnimin specifik të
administratës.
Në kuadër të KQZ-së, funksionojnë Këshillat e punës, të përbërë nga anëtarët e KQZ-së, dhe të
asistuar nga zyrtarët e SKQZ-së, me qëllim të lehtësimit dhe koordinimit të punës së saj. Roli
dhe funksioni i këtyre këshillave, është shqyrtimi i draft dokumenteve, dhe procedurave
zgjedhore, draft projekteve të ndryshme, si dhe përcjelljen dhe rekomandimin e tyre për miratim
nga KQZ- ja.
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Këshilli për Operacione Zgjedhore (KOZ), ka shqyrtuar dhe dërguar për aprovim në KQZ,
Planin i Punës të KQZ-së për vitin 2013, Strategjinë për Informimin Publik , si dhe ka shqyrtuar
dhe rekomanduar kërkesat për zëvendësimin e anëtarëve të kuvendeve komunale, deputetëve të
Kuvendit të Kosovës. Gjithashtu, ky këshill ka shqyrtuar dhe rekomanduar për aprovim KQZsë, Planin Operacional me aktivitete operacionale dhe ligjore për zgjedhjet lokale për kryetarë
të komunave dhe kuvendet komunale.
Këshilli për Procedura (KP), gjatë fillimit të vitit 2013, ka shqyrtuar dhe ka rekomanduar
KQZ-së Draft Udhëzimi Administrativ nr. 01/2013, formularët e deklaratave të pranimit
dhe mospranimit të mandatit nga kandidatet e radhës dhe deklaratat e dorëheqjes të anëtarëve
të Kuvendeve Komunale, i cili është miratuar nga KQZ-ja .
Ky këshill ka shqyrtuar, 17 rregullat e KQZ-së të cilat i ka rekomanduar KQZ për miratim.
Këto ndryshime dhe plotëve të Rregullave janë mbështetur nga OSBE-divizioni i zgjedhjeve
dhe me këtë rast është organizuar një punëtori. Plotësimi dhe ndryshimi i rregullave, ka marrë
formën përfundimtare rreth fundit të qershor
Këshilli për Personel (KP), ka shqyrtuar përshkrimet e detyrave të punës të zyrtarëve të
SKQZ-së. Gjatë kësaj periudhe Këshilli për Personel ka rekomanduar plotësimin e vendeve të
punës për pozitat të cilat kanë qenë të lira, ka shqyrtuar dhe ka rekomanduar KQZ-së
Rregulloren e brendshme të Sekretariatit te KQZ-se, si dhe i ka rekomanduar KQZ-së KQZse ndryshimin e organogramit të KQZ-së.
Këshilli për buxhet dhe prokurim(KBP), është angazhuar në

shqyrtimin e raporteve

mujore dhe vjetore, si dhe në shqyrtimin e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve. Këshilli
gjatë kësaj periudhe ka rekomanduar për çështjet të ndryshme financiare, ka shqyrtuar raportet
mujor, dhe raportet e detajuara të vitit paraprak, KASH-in 2014-2016 të KQZ-së, buxhetin
për vitin 2014-2016, si dhe shqyrtimin e projekteve të ndryshme të realizuara gjatë vitit 2013.
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3.1

TRANSPARENCA E AKTIVITETEVE TË KQZ-së
Transparenca, është një nga garancitë me
qëllim të rritjes se besimit të publikut ,
veçanërisht

gjatë

Interesimi i

publikut dhe

aktivitetin

procesit

e

KQZ-së

e

Komisionit

zgjedhor.
medias për

është

rritur

vazhdimisht.
Mbledhjet

Qendror

të

Zgjedhjeve kanë qenë publike, pjesëmarrja e
medieve ishte në shumicën e takimeve prezentë, vendimet e KQZ-së , dhe dokumente tjera
zyrtare janë publikuar vazhdimisht në ueb faqen zyrtare të KQZ-së.
Në kuadër të transparencës KQZ ka përdorur të gjitha mënyrat e komunikimit për të
njoftuar rregullisht në kohë mediet, por edhe OJQ e akredituara për monitorimin e mbledhjeve
të KQZ-së.
Të gjitha njoftimet për mbledhjet e KQZ-së, nuk ishin thjesht të karakterit formal për kohën e
zhvillimit të tyre, por ishin përcjellë edhe me dokumentacionin përkatës.
Risi në rritjen e transparencës së aktiviteteve të KQZ-së ishte edhe qasja direkte nga ekranet
e KQZ-së, brenda dhe jashtë ambienteve të saj, si dhe marrja e rezultateve direkte përmes
projektit K-Vote.
Kjo infrastrukturë transparente, nëpërmjet medias, i erdhi në ndihmë të gjithë opinionit
publik, pasi ishte vet media që në transmetimin e rezultateve i referoheshin të dhënave
zyrtare të publikuara nga KQZ.
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3.2

SHËNIMI I DITËS GLOBALE TË ZGJEDHJEVE

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, me datën 21.01.2013, ka marrë vendim për të shënuar për herë
të parë në mënyrë solemne Ditën Globale të Zgjedhjeve. Shënimi i kësaj dite, shprehu përcaktimin
e KQZ-së për të vazhduar me përkushtim realizimin jo vetëm të misionit dhe të detyrave që i ka
KQZ si institucion në përputhje me ligjin për zgjedhjet, por edhe forcimin dhe avancimin e
demokracisë. Sipas agjendës së parapërgatitur, në selinë e KQZ-së janë pritur përfaqësuesit e
nxënësve të të gjitha komunave të Kosovës, të cilët patën rastin të bashkë bisedojnë me anëtarët
e KQZ-së, të cilët u kanë shpjeguar atyre funksionin e KQZ- së, detyrat, si dhe aktivitetet që
zhvillohen në KQZ.
Kryetarja e KQZ-së, znj. Valdete Daka, u ka shpjeguar nxënësve procesin zgjedhor si një
detyrë, dhe si një obligim kushtetues dhe qytetar. Nxënësit, janë informuar lidhur me historikun e
shënimit të kësaj dite, e cila tashmë festohet ne mbarë botën që nga viti 2005, në të gjitha vendet
demokratike, çdo të enjten e parë të muajit shkurt, shënohet si Dita Botërore e Zgjedhjeve. Ne
vitin 2013, për herë të parë kjo ditë është shënuar edhe në Republikën e Kosovës.

3.3
3.3.1

REALIZIMI I PROJEKTIT “PËRMIRËSIMI I LISTËS SË VOTUESVE”
AKTIVITETET E REALIZUARA NË KUADËR TË KËTIJ PROJEKTI

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në kuadër të Strategjisë për përmirësimin e Listës së Votuesve, qysh
në fund të vitit 2011, pat themeluar Grupin Punues për përmirësimin e Listës së Votuesve. Ky Grup
Punues në bashkëpunim me Grupi Punues të Ministrisë së Punëve të Brendshme kanë zhvilluar një
mori takimesh, me qëllim të freskimit të të dhënave të votuesve dhe krijimin e një liste të votuesve të
azhurnuar nga emrat e personave të vdekur dhe për përmirësimin e adresave të pasakta.
Bashkërisht me grupin punues të MPB-s, u patën identifikuar një numër të madh të personave të
shpallur si të vdekur, që kanë ekzistuar në bazën e të dhenve të gjendjes civile, e të cilët nuk janë
raportuar në Agjencinë për Regjistrim Civil, gjegjësisht në Departamentin e Prodhimit të
Dokumenteve për t’u fshirë nga baza e të dhënave të Regjistrit Civil dhe rrjedhimisht nga Lista e
Votuesve. Pas analizave të detajuara nga ana e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Agjencioni për
Regjistrim Civil, patën identifikuar 15 000 emra të personave të vdekur të lajmëruar, por të cilët nuk
janë larguar nga Regjistri Civil/ Lista e votuesve. Pas analizimit të këtyre rasteve dhe pas pranimit të
certifikatave nga zyrat e gjendjes civil, gjithsej 10 499 emra te personave të vdekur janë larguar nga
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Regjistri Qendror Civil/ Lista e votuesve.
Në kuadër të zgjidhjes së problemeve më të cilat është ballafaquar dhe vazhdon të ballafaqohet
Regjistri Qendror Civil dhe rrjedhimisht, edhe Lista e Votuesve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve,
me rekomandimin e Grupit Punues në kuadër të KQZ-së, qysh në fund të muajit shtator të vitit 2012,
pat miratuar Projektin “Përmirësimi i Listës së Votuesve”.
Në kuadër të këtij projekti, brenda vitit 2012, janë realizuar këto aktivitete:
a) Takimet regjionale në kuadër të projektit “Përmirësimi i Listës së Votuesve”,
b) Vizitë studimore në Republikën e Shqipërisë,
c) Takim pune me Zyrtarët e Lartë Ekzekutiv të Komisioneve Komunale Zgjedhore,
d) Takimi me Shefat e Zyrave të ofiqarisë nëpër komunat e Republikës së Kosovës,
e) Konferencë e organizuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me qëllim të lansimit të
fushatës së informimit publik “Zgjedhjet varen edhe nga ju, merr përgjegjësi – kontribo”,
f) Realizimi i fushatës së informimit publik në kuadër të projektit,
g) Takim Pune me Shefat e Qendrave Komunale të Regjistrimit Civil, dhe
h) Analizimi i emrave të personave të vdekur dhe konfirmimi i tyre nga zyrtarët e lartë të
ekzekutiv të zgjedhjeve.
Ndërsa, pas analizimit të ermave të personave të vdekur dhe konformimit të tyre nga ana e zyrtarëve
të Sekretariatit të KQZ-së nëpër komunat e Republikës së Kosovës, si aktivitet i fundit i realizuar në
vitin 2013, u patën identifikuar 9 459 emra të personave të vdekur nga baza e të dhënave të
Departamentit të Gjendjes Civile në kuadër të Agjencioni për Regjistrim Civil. Si rezultat i punës
së përbashkët të Grupit Punues të KQZ-së dhe MPB-së, gjithsejtë:

3.4



21 596 emra të personave të vdekur janë larguar nga Regjistrit Qendror Civil, gjegjësisht edhe
nga Lista e Votuesve.



Për vitet 2011, 2012, 2013 janë identifikuar 11 022 qytetarë të Republikës së Kosovës, të cilët
kanë hequr dorë nga shtetësia.

SIMULIMI I VOTIMIT

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, me datën 10.06.2013, në kuadër të Planit të Punës të KQZ- së
të vitit 2013, ka marrë vendim për organizimin e projektit “Simulimi i Votimit”, në bashkëpunim
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me Policinë e Kosovës, Kuvendin Komunal në Lipjan, i cili projekt është vëzhguar

nga

përfaqësuesit e PZAP-së, përfaqësuesve të Ambasadave të akredituara në Kosovë, OJQ-të , mediat
etj.
Ky projekt, ka pasur për qëllim njohjen me teknikat dhe procedurat e votimit nga votuesit e rinjë,
menaxhimi i situatave në nivel qëndror, lokal dhe atë në qendër të votimit përkatësisht, vendvotim,
moslejimi i abuzimit të votës, respektimi i procedurave ligjore për votim, bashkëpunimin
ndërinstitucional me policinë e Kosovës dhe organet tjera.

3.5

ASGJËSIMI/SHKATËRRIMI I MATERIALIT ZGJEDHOR SENSITIV

KQZ-ja me datën 27.03.2013, ka marrë vendim për asgjësimin/shkatërrimin e materialit
zgjedhor sensitiv, UV sprej i cili material është përdor për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar
komune në Ferizaj dhe Kaçanik. Ky material me karakter sensitiv, është asgjësuar konform
vendimit të KQZ-së.

3.6

REKRUTIMI I ZYRTARËVE NË POZITA TË LIRA NË SKQZ

Gjatë kësaj periudhe, me rekomandimin Këshillit të Personelit, KQZ-ja ka miratuar rekrutimin e
stafit për pozitat e lira në KQZ, duke zhvilluar procedurat e përzgjedhjes së tyre në bazë të Ligjit
të Shërbimit Civil të Kosovës, me formimin e K omisioneve të Përzgjedhjes, dhe më pas, të
gjithë të rekrutuarit lidhur me procesin zgjedhor, u trajnuan sipas fushave specifike ku u
angazhuan në këto pozita:
Ͳ

Kryeshefi Ekzekutiv i SKQZ-së,

Ͳ

Zyrtari i Lartë Zgjedhor Komunal për Komunën e Hanit të Elezit,

Ͳ

Asistenti i Kryetarit të KQZ-së,

Ͳ

Zëdhënës i KQZ-së.

4 PERGATITJA,ORGANIZIMI DHE ADMINISTRIM I
ZGJEDHJEVE PËR KRYETAR TË KOMUNAVE DHE
KUVENDET KOMUNALE
Pas vendimit të Presidentes për caktimin e datës të zgjedhjeve për Kryetar të Komunave dhe
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për K uvendet K omunale, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve brenda përgjegjësive kushtetuese
dhe ligjore ka hartuar Planin Operacional të Zgjedhjeve, i cili ishte një dokument bazë që
shërbeu si një kornizë udhëzuese për aktet nënligjore dhe aktivitetet të cilat, rregullonin në mënyrë
të detajuar të gjitha aspektet e procesit të organizimit dhe administrimit të zgjedhjeve.
Zgjedhjet për Kryetarë të Komunave dhe për Kuvende Komunale, janë mbajtur më 3.11.2013,
ndërsa Raundi i Dytë i zgjedhjeve për Kryetarë të Komunave, është mbajtur më 01.12.2013, në 25
komuna të Republikës së Kosovës. Për shkak se procesi zgjedhor në Komunën e Mitrovicës se
Veriut nuk ka pasur rrjedhë normale në ditën e votimit, dhe si pasojë, materiali zgjedhor nuk ka
mundur të procesohet si i rregullt, KQZ-ja ka marrë vendim për rivotim në Mitrovicën e Veriut,
më 17.11.2013, në tri Qendra të Votimit dhe në 27 Vendvotime. Po ashtu, për arsye të njëjta, edhe
në Komunën e Parteshit, më 15.12.2013, u mbajt rivotim edhe në një Qendër të Votimit,
përkatësisht në tri Vendvotime .
Organizimi dhe administrimi i procesit zgjedhor 2013, në bazë të vlerësimeve nga shumë
organizata vendore dhe ndërkombëtare të cilat e kanë monitoruar procesin zgjedhor, u cilësua si
organizim dhe administrim në përputhje me standartet ndërkombëtare për zgjedhjet demokratike.
Gjatë vitit 2013, KQZ-ja ka mbajtur 90 mbledhje, në të cilat janë marrë 487vendime.
KQZ, në përgjithësi, ka arritur të përmbush të gjitha aktivitetet e parapara sipas afateve të
planifikuara, të përcaktuara me ligj, me rregullat e KQZ-së dhe me planin operacional. Aktivitet
kryesore zgjedhore të realizuara janë, si në vijim:
Ͳ

Certifikimi i Subjekteve Politike dhe i Kandidatëve të tyre,

Ͳ

Shërbimi i Votuesve,

Ͳ

Operacionet në Terren,

Ͳ

Informimi i Votuesve,

Ͳ

Trajnimi i Këshillave të Vendvotimeve,

Ͳ

Numërimi dhe Publikimi i Rezultateve,

Ͳ

Rekrutimi i Zyrtarëve të Përkohshëm në SKQZ-së,

Ͳ

Shpërndarja e Materialit Zgjedhor.
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4.1

ZYRA PËR REGJISTRIMIN E PARTIVE POLITIKE DHE CERTIFIKIM

Fushëveprimi i ZRPPC-së gjatë vitit 2013, ka qenë i orientuar në realizimin e detyrave dhe të
aktiviteteve të parapara sipas të ligjit për Zgjedhjet, në bazë të rregullave të KQZ-së, Planit të Punës
2013, si dhe Planit Operacional të Zgjedhjeve:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Shqyrtimin e aplikimeve për regjistrimin e Partive Politike,
Shqyrtimin e aplikimeve për Certifikimin e Subjekteve Politike,
Akreditimin Vëzhgueseve për procesin zgjedhor,
Përgatitjet për tërheqjen e shortit për renditjen e Subjekteve Politike në Fletëvotim,
Njoftimet e Subjekteve Politike me afatet kohore të bazuara në ligj,
Organizimin dhe mbajtja e takimeve informuese me Subjekte Politike në periudhën
zgjedhore,

Ͳ
Ͳ

Takim konsultativ- modifikimi i Formularëve Financiare,
Trajnim i përfaqësuesve financiar të S ubjekteve P olitike lidhur me plotësimin e
Raportit Financiare të SP-ve në mënyre elektronike,

Ͳ

Takim me personat kontaktuese të SP-ve lidhur me njoftimin me ndryshimin dhe
plotësimin e Rregullave të KQZ-së.

4.1.1

CERTIFIKIM I SUBJEKTEVE POLITIKE DHE KANDIDATËVE TË TYRE PËR
ZGJEDHJET LOKALE 2013

Në përputhje të plotë me Planin Operacional të Zgjedhjeve, Zyra për Regjistrimin e Partive
Politike dhe Certifikim (ZRPPC), ka pranuar aplikacionet e 105 Subjekteve Politike për t’u
c ertifikuar për Zgjedhjet Lokale të cilat, janë mbajtur me 03.11.2013 në Republikën e Kosovës.
Pas shqyrtimin të këtyre aplikacioneve, Zyra i ka rekomanduar KQZ-së Certifikimin e (103)
njëqind e tre Subjekteve Politike për Zgjedhjet Lokale, prej të cilave tridhjetë e tre Parti Politike,
pesëdhjetë e dy (52) Nisma Qytetare, dy (2) koalicioneve dhe gjashtëmbëdhjetë (16)
kandidatëve të pavarur, me gjithsejtë shtatëmijë e nëntëqind e njëzet e gjashtë kandidatë (7926)
, dy (2) Subjekte Politike pas aplikimit për certifikim janë tërhequr.
Nga njëqind e tri (103) Subjekte të certifikuara politike; pesëdhjetë (50) shqiptare, tridhjetë e një
(31) serbe, tri (3) turke, nëntë (9) boshnjake, tri (3) malazeze, një (1) gorane, dy (2) ashkalike,
dy (2) rome, një (1) egjipatse dhe një (1) kroate.
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4.1.2

AKREDITIMI I VËZHGUESVE VENDOR DHE NDËRKOMBËTARË PËR
ZGJEDHJET LOKALE 2013

Akreditimi i vëzhguesve vendas dhe atyre ndërkombëtarë, është bërë në bazë të kritereve të
përcaktuara në Rregullën Zgjedhore nr. 07/2013, për Vëzhguesit e Zgjedhjeve. Zgjedhjet e 3
nëntorit 2013, u vëzhguan nga një numër shumë i madh organizatave jo qeveritare, i
organizatave ndërkombëtare, përfaqësi diplomatike në Kosovë dhe media. E pasqyruar në shifra,
janë akredituar gjithsej: Tridhjetëmijë e njëqind e shtatëdhjetë e tre (30, 173) vëzhgues për
monitorimin. Prezenca e vëzhguesve, e rritë transparencën ndaj procesit dhe besimin në
integritetin e procesit zgjedhor.

Nr i
Subjekteve
25
30
2
4
15
4
2
21
23

VËZHGUESIT E AKREDITUAR PËR PROCESIN ZGJEDHOR
Lloji i Subjektit/Organizatës
Nr i vëzhguesve të
akredituar
Parti Politike
21,030
Nisma
5535
Koalicione
253
Kandidat të Pavarur
167
Misione Diplomatike dhe Zyra ndërlidhëse
210
Organizata Ndërkombëtare
254
Institucione
54
OJQ-vendore
2479
Shtëpi
191
TOTA
30,173

Po ashtu, Zyra i ka rekomanduar KQZ-së akreditimin të Dymijë e dyqind e tetëdhjetë (2280)
vëzhguesve për Raundin e Dytë për Kryetar të Komunave të mbajtur me 01.12.2013.

Nr i
Subjekteve
5
4
3
6
1
2

VËZHGUESIT E AKREDITUAR PËR RAUNDIN E DYTË
Lloji i Subjektit/Organizatës
Nr i vëzhguesve të
akredituar
Parti Politike
1752
Nisma
249
OJQ – Vendore
244
Misione Diplomatike
26
Organizatë Ndërkombëtare
4
Shtëpi
5
TOTA
2,280
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Zyra, në pajtim me nenin 23 të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme, nenit 9.2 të Rregullës
Nr.08/2013 Certifikimi i Subjekteve Politike dhe i Kandidatëve të tyre, ka kthyer depozitat
certifikuese brenda afatit ligjor prej tridhjetë (30) ditësh pas datës së certifikimit të rezultateve të
zgjedhjeve për pesëdhjetë e tre 53 subjekte politike sipas tabelës në vijim:

LISTA E SUBJEKTEVE POLITIKE TË CILAT KANË FITUAR SË PAKU NJË
VEND NË ZGJEDHJET LOKALE 2013
Nr
Emrat e Subjekteve Politike
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

041 - GI SDP - OLIVER IVANOVIC
044 - LËVIZJA REPUBLIKANE
045 - EKREM ABAZI
049 - SDA-SDSG
052 - OPSTANAK GRADJANSKA INICIJATIVA
054 - JEDINSTVENA SRPSKA LISTA VIDOVDAN
057 - GI ZA KOSOVSKO POMORAVLJE
058 - ZA ZAJEDNICKU BUDUCNOST KLOKOT
059 - GRAÐANSKA INICIJATIVA SRPSKA DONJA BUDRIGA
060 - KOSOVA TÜRK BIRLIGI - KTB
061 - LËVIZJA VETËVENDOSJE!
062 - AAK-LDD ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS
063 - PK - PARTIA KONSERVATORE E KOSOVËS
064 - CDU - CENTAR DEMOKRATSKE UNIJE
065 - INICIJATIVA ZA BOLJI ŽIVOT
070 - Partia e Drejtësisë - PD
072 - INICIATIVA QYTETARE LËVIZJA VATRA
074 - BD - BASHKIMI DEMOKRATIK
075 - ALEANCA PËR LIPJANIN
077 - GRAÐANSKA INICIJATIVA BOŠNJAKA ISTOK
078 - LDK - LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS
079 - ZAJEDNICKA BUDUCNOST NOVO BRDO
082 - BASHKIMI DEMOKRATIK PËR KAÇANIKUN
083 - GRAÐANSKA INICIJATIVA ZAJEDNO
085 - NISMA QYTETARE PËR PRIZRENIN
086 - INICIATIVA QYTETARE KLINË
088 - FATMIR DUGOLLI
089 - AKR - ALEANCA KOSOVA E RE
090 - KTAP - KOSOVA TÜRK ADALET PARTISI
092 - BSDAK - BOŠNJACKA STRANKA DEMOKRATSKE
098 - SOCIJALDEMOKRATIJA - SD
099 - PDK - PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS
106 - GRAÐANSKA INICIJATIVA SVI ZA KAMENICU
107 - INICIATIVA QYTETARE PËR DRENASIN
108 - SAVEZ KOSOVSKIH SRBA
109 - INICIATIVA QYTETARE PËR MALISHEVËN
110 - TË PAVARURIT E MITROVICËS
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38
39
40
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
49
50
51
52
53

112 - NISMA QYTETARE PËR FERIZAJ
116 - NARODNO JEDINSTVO
120 - Partia e Fortë - PF
121 - Lëvizja Për Bashkim - LB
122 - PDAK - Partia Demokratike e Ashkanlive të Kosovës
123 - DEMOKRATSKA INICIJATIVA
126 - G .I. SRPSKA
127 - GRAÐANSKA INICIJATIVA SRPSKA PASJANE
130 - Samostalna Liberalna Stranka - SLS
132 - NARODNA PRAVDA
133 - INICIATIVA PER PROGRESIN E KLINËS
134 - SRPSKA NARODNA PARTIJA KOSOVA - SNPK
138 - ARIF ELSHANI
140 - ZA EVROPSKO POMORAVLJE
141 - SRPSKA GRADJANSKA INICIJATIVA
133 - INICIATIVA PER PROGRESIN E KLINËS
134 - SRPSKA NARODNA PARTIJA KOSOVA - SNPK
138 - ARIF ELSHANI
140 - ZA EVROPSKO POMORAVLJE
141 - SRPSKA GRADJANSKA INICIJATIVA

Në pajtim me nenin 9.3 të Rregullës Nr. 08/2013 Certifikimi i Subjekteve Politike dhe i
Kandidatëve të Tyre, në Buxhetin e Kosovës janë kthyer mjetet e subjekteve politike të cilat
nuk kanë fituar ulëse.

4.2

DEKLARIMET FINANCIARE TË FUSHATËS NGA SUBJEKTET POLITIKE

Në pajtim me nenin 4.1 dhe 4.2 të Rregullës Zgjedhore Nr. 12/2013 me për periudhën
zgjedhore për Kuvende Komunale dhe Kryetar të Komunave 03.11.2013 dhe Raundin e Dytë
për Kryetar të Komunave të mbajtur me 01.12.2013, në Zyre janë dorëzuar Raportet e Deklarimit
Financiare të Fushatës nga (100) subjekte politike:
Ȍ (32) parti politike,
Ȍ (2) koalicione,
Ȍ (52) iniciativa Qytetare,
Ȍ (14) kandidatë të pavarur
Në baze të nenit 11.1 te Rregullës Nr .01/2013 për dorëzimin e Përmbledhjeve Vjetore
(azhurnimeve) me vonesë, Zyra për RPPC ka rekomanduar tarifa administrative për një (1) parti
politike qe ka dorëzuar me vonese përmbledhjet ( azhurnimet) vjetore.
Pas procesit të pezullimit është ç ‘regjistruar një parti politike sipas tabelës në vijim:
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2013 – PARTITË POLITIKE TË ÇREGJISTRUARA NGA KOMISIONI
QENDROR I ZGJEDHJEVE
Akronimi
Emri i Partisë politike
Data e çregjistrimit
ISK
INICIATIVA SOCIALE E KOSOVËS
20/06/2013

4.3

REGJISTRIMI I PARTIVE POLITIKE

Në pajtim me nenin 12 të Ligjit Nr. 03/l-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e
Kosovës dhe Rregullën Nr 01/2013 Për Regjistrimin dhe Veprimin e Partive Politike, Zyra, gjatë
vitit 2013 ka regjistruar shtatë (7) Parti të reja politike.
2013 – PARTITË POLITIKE TË REGJISTRUARA NGA KOMISIONI
QENDROR I ZGJEDHJEVE
Akronimi
Emri i Partisë politike
Data e regjistrimit
P
PARTIA KONSERVATORE E
07/02/2013
LISBA
LËVIZJA ISALME BASHKOHU
06/03/2013
CDU
CENTAR DEMOKRATSKE UNIJE
13/05/2013
HSK
HRVATSKA STRANKA KOSOVA
20/05/2013
KTAP
PF
SNPK

4.4

KOSOVA TURK ADALET PARTISI
PARTIA E FORTË
SRPSKA NARODNA PARTIJA

20/05/2013
20/06/2013
20/06/2013

MONITORIMI I KUVENDEVE TË PARTIVE POLITIKE

Zyra, në pajtim me nenin 15.6 të Rregullës 01/2013 Zyra për Regjistrimin dhe Veprimin e Partive
Politike, është e obliguar për ta monitoruar çdo kuvend të partive politike. Gjatë vitit 2013, janë
mbajtur Shtatëmbëdhjetë (17) Kuvende të partive politike të cilat, janë monitoruar nga ZRPPC-ja
dhe për te cilat kuvende, janë përgatitur raporte të veçanta.

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2013 – MONITORIMI I KUVENDEVE
Emri i partisë
Akronimi
Partia Demokratike e Kosovës
Nova demokratska stranka
Alternativa Demokratike e Kosovës
Lëvizja e Re Demokratike
Socijal demokratska stranka gore
Partia Rome e Bashkuar e Kosovës
Bashkimi demokratik

PDK
NDS
ADK
LRD
SDSG
PREBK
BD

Data e
monitorimit
26/01/2013
02/02/2013
16/03/2013
23/03/2013
23/03/2013
24/02/2013
20/04/2013
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8.
9
10
11
13
14
15
16
17
18

4.5

Partia Republikane e Kosovës
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës
Fronti Demokratik për Bashkimin Kombëtar
Partia Konservatore e Kosovës
Kosova turk adalet partisi
Hrvatska stranka Kosova
Lëvizja islame bashkohu
Aleanca Kosova e Re
Nova snage
Partia e Fortë

PR
AAK
FDBK
PK
KTAP
HS
LISBA
AKR
PF

10/04/2013
04/05/2013
11/05/2013
02/06/2013
20/08/2013
31/08/2013
06/09/2013
16/09/2013
04/09/2013
14/12/1013

DEPARTAMENTI PËR ÇËSHTJE LIGJORE

Departamenti për Çështje Ligjore që nga dita e shpalljes së Zgjedhjeve Lokale, kishte një rol
mjaft të rëndësishëm dhe domethënës në dhënien e ndihmës profesionale juridike, në
interpretimin ligjor apo mbështetjen administrativo-teknike, të KQZ-së dhe Sekretariatit të KQZse . Departamenti gjatë kësaj periudhe të raportimit kryesisht është angazhuar, në:
1. Përpilimin e memorandumeve të mirëkuptimit, kontratave dhe vendimeve,
2. Përgjigjen në ankesa dhe kërkesa drejtuar KQZ-s,
3. Përfaqësimin e KQZ-së në procedurat gjyqësore,
4. Përgatitjet administrativo-teknike të agjendave, mbledhjeve të KQZ-së, Këshillit të
procedurave zgjedhore dhe menaxhmentit të SKQZ-së,
5. Shqyrtimin e kërkesave të kryesuesve të kuvendeve komunale, për zëvendësimin e
6. anëtarëve të kuvendeve komunale.
Përveç kësaj, me qëllim të mbarëvajtjes së tërë procesit zgjedhor që nga dita e shpalljes së
Zgjedhjeve Lokale të 3 Nëntorit 2013, e deri në shpalljen e rezultateve përfundimtare nga QNR,
Departamenti për Çështje Ligjore , është angazhuar ne përgatitjen e raportit të planit të veprimit
për Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit, në të cilën është pasqyruar puna dhe aktivitetet e
KQZ-së, në kuadër të përmbushjes së objektivave të PV për MSA-në i cili është dërguar në
mënyrë periodike (çdo tre muaj) në Ministrinë e Integrimeve Evropiane (MIE).
Pjesëmarrja në tryezat e organizuara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi “ Drejtësia në zgjedhjet
e 3 Nëntorit”, së bashku me Prokurorin e Shtetit, Policinë e Kosovës, dhe PZAP-in, në shtatë (7)
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Regjionet e Kosovës.
Pjesëmarrja në tryezën e rrumbullakët në Shkup me temën: ”Menaxhimi i transformimit
institucional në veri të Kosovës”, prej datës 13-15 shtator 2013, organizuar nga Concil for
Inclusive Governance.
Te gjitha dokumentet zgjedhore janë përpiluar duke u bazuar ne ligjin për gjuhet zyrtare dhe
udhëzimin e Zyrës së Komisionerit për Gjuhët ne zyrën e Kryeministrit.
Në bashkëpunim me Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe Zyrën e Prokurorit të Shtetit, është
siguruar lista e emrave të anëtarëve të këshillave të vendvotimeve që janë dënuar me
Aktgjykimet e plotfuqishme dhe emrat e anëtarëve të KVV-ve, të cilët janë nën hetime, për
zgjedhjet e viti 2010, të cilëve ju është marrë e drejta për tu emëruar anëtar të KVV –ve për
zgjedhjet lokale 2013 .
Pas komunikimit zyrtarë janë dërguar ftesat, KQZ-ve të Rajonit, për pjesëmarrja dhe vëzhgim të
Zgjedhjeve Lokale 2013.

4.6

DEPARTAMENTI I OPERACIONEVE ZGJEDHORE

Në përputhje me Planin Operacional të zgjedhjeve, KQZ ka realizuar aktivitete të ndryshme që
lidhen me përgatitjet e zgjedhjeve për Kryetarë të Komunave dhe për Kuvendet Komunale. Të
gjitha aktivitetet e planifikuara, janë përmbushur dhe pjesa dërmuese e tyre ishte orientuar në
përgatitjen e Listës së Votuesve, e cila është realizuar në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve
të Brendshme, Operacionin P ërmes Postës, Votimi Jashtë Kosovës, Informimi i Publik i
Votuesve, si dhe përgatitjet e nevojshme për organizimin dhe realizmin e Programit të Trajnimit
për të gjitha nivelet.
4.6.1

SHËRBIMI I VOTUESVE

Për nevojat e Zgjedhjeve Lokale të vitit 2013, në përputhje me ligjet në fuqi dhe vendimet e
Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Divizioni i Shërbimit të Votuesve ka filluar procesin e përgatitjes
dhe të krijimit të Listës së Votuesve. Bazuar në Ligjin mbi Zgjedhjet e Përgjithshme dhe Lokale në
Republikën e Kosovës, Lista e Votuesve bazohet në të dhënat e Ekstraktit të fundit të Regjistrit
Qendror Civil. Gjatë procesit të krijimit të Listës së Votuesve, KQZ-ja ka realizuar dhe respektuar
70

afatet ligjore, dhe ka marrë në konsideratë kërkesat e qytetarëve për të ndërruar qendrën e votimit.
Periudha e Shërbimit të Votuesve për ndërrimin e Qendrave të votimit, ashtu siç përcaktohet me
Rregullën Zgjedhore Nr. 17/ 2013, është realizuar nga data 6 Gusht 2013 dhe ka përfunduar me datën
24 Shtator 2013. Përgjatë kësaj kohe, të gjithë votuesit kanë pasur mundësi që t’i vizitojnë zyrat e
Komisioneve Komunale për t’u informuar se në cilën qendër të votimit janë caktuar dhe eventualisht
të kërkojnë ri-caktim të qendrës së votimit më të përshtatshme për ta. Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe,
votuesit vazhdimit kanë pasur mundësi të shikojnë Makinën Kërkuese, për qendrat e votimit, në të
cilat janë caktuar të votojnë. Gjatë Periudhës së Shërbimit të Votuesve, makinën kërkuese e kanë
vizituar 142 997 persona.
Gjatë kësaj periudhe, KQZ-ja ka pranuar 10 059 kërkesa për ndërrimi të qendrave të votimit, ku të
gjitha janë implementuar në bazën e të dhënave, respektivisht në Listën e Votuesve. Pas integrimit të
ndryshimeve, Divizioni i Shërbimit të Votuesve ka bërë përgatitjet për certifikimin e Listës
Përfundimtare të Votuesve.
Ndërsa, Periudha e Sfidimit dhe Kundërshtimit të Listës së Votuesve nuk u pat realizuar nga ana e
Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, për shkak të numrit të madh të aplikacioneve për regjistrim për
votim jashtë vendit, që janë pranuar pas afatit për regjistrim, e që sipas Ligjit për Zgjedhjet e
përgjithshme dhe Rregullës Zgjedhor Nr. 02/ 2013, Krijimi, Konfirmimi dhe Kundërshtimit i Listës
së Votuesve, Lista e Votuesve brenda dhe jashtë Kosovës, duhet të vihet në dispozicion të publikut
për kundërshtim dhe sfidim në të njëjtën ditë dhe të përfundoj në të njëjtën ditë dhe gjithashtu për
realizimin e kësaj periudhe kanë ndikuar edhe vonesat në vendosjen me kohë për ankesat e aplikuesve
nga jashtë Kosovës, gjatë Periudhës së Regjistrimit për Votim jashtë Vendit, në Panelin Zgjedhorë
për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP).

Lista Përfundimtare e Votuesve për Zgjedhjet Lokale 2013, ka përmbajtur:
a) 1 779 357 emra të votuesve të ndarë në tridhjetë e tetë (38) komuna, me një rritje prej 191
103 apo 11.72% në krahasim me zgjedhjet e kaluara,
b) Numri i Qendrave të Votimit (QV): 798 Qendra të Votimi (52 qendra të reja të votimit
nga ato që kanë qenë në zgjedhjet e kaluara),
c) Numri i vendvotimeve: 2366 Vendvotime, me një rritje prej 86 vendvotimeve apo 3.77%
nga zgjedhjet e kaluara.
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Tabela 1: Numri i Votuesve për komuna, Numri i Qendrave të Votimit dhe numri i
Vendvotimeve:
Komuna
1 - Deçan
2 - Gjakovë
3 - Gllogoc
4 - Gjilan
5 - Dragash
6 - Istog
7 - Kaçanik
8 - Klinë
9 - Fushë Kosovë
10 - Kamenicë
11 - Mitrovicë e Jugut
12 - Leposaviq
13 - Lipjan
14 - Novobërdë
15 - Obiliq
16 - Rahovec
17 - Pejë
18 - Podujevë
19 - Prishtinë
20 - Prizren
21 - Skenderaj
22 - Shtime
23 - Shtërpcë
24 - Suharekë
25 - Ferizaj
26 - Viti
27 - Vushtrri
28 - Zubin Potok
29 - Zveçan
30 - Malishevë
31 - Juniku
32 - Mamushë
33 - Hani i Elezit
34 - Graqanicë
35 - Ranilug
36 - Parteshi

Numri i
Votuesve
40056
107425
50067
94268
39233
45569
32291
43691
31686
37376
72560
19513
55129
9133
23157
53815
103078
80676
172143
156427
52555
24444
13818
61857
100245
46246
68074
8948
9986
48047
5526
3541
8501
19200
5532
4332

Nr. i Qendrave të Votimit
8
28
24
33
31
15
19
17
10
26
28
18
26
19
14
35
23
43
56
67
32
11
9
32
32
27
26
12
7
35
1
1
4
10
4
3

Nr. i Vendvotimeve
50
134
66
125
57
58
46
55
40
54
97
31
76
21
33
74
125
109
218
208
72
33
19
85
126
61
88
16
14
71
7
4
11
27
8
7
70

37 - Kllokot
38 - Mitrovica e Veriut
TOTAL

3297
27915
1779357

5
7
79

7
33
23

Ndërsa, sa i përket Operacionit të Votimit jashtë Kosovës, ashtu siç përcaktohet me Ligjin për
Zgjedhjet e Përgjithshme dhe Lokale të Republikës së Kosovës dhe Rregullën Zgjedhore Nr. 03/
2013 të KQZ mbi Votimin jashtë Kosovës, Periudha e Regjistrimit të Votuesve jashtë Kosovës
është ndërrmarë ndërmjet datave 27 Korrik 2013 dhe 4 Shtator 2014, ku e njëjta me vendim të
Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, është zgjatur deri në datën 17 Shtator 2013.
Gjatë Periudhës së Regjistrimit për Votim Jashtë Kosovës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka
pranuar aplikacione për regjistrim, përmes:




Postës, në fahun postar të KQZ-së,
Përmes Faksit,
Përmes Emali-it.

Deri në përfundim të Periudhës së Regjistrimit për Votim Jashtë Kosovës, KQZ-ja ka pranuar 41
164 aplikacione për regjistrim, duke përfshirë numrin më të madh të aplikacioneve, të cilat kanë
arritur pas afatit të regjistrimit.
Nga 41 164 aplikacione për regjistrim për votim jashtë Kosovës, të aprovuara kanë qenë 13 652
aplikacione, dhe të refuzuara 27 512 aplikacione.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjatë vlerësimit të aplikacioneve për regjistrim, 8 382 Aplikacione
për Regjistrim i ka aprovuar si të suksesshme. Ndërsa, pas procesit të ankesave në Panelin Zgjedhor
për Ankesa dhe Parashtresa, i njëjti, ka aprovuar 5 270 ankesa, e që numri total i votuesve jashtë
Kosovës, për Zgjedhjet Lokale 2013 ka qenë 13 652.

Tabela 2. Numri i Aplikacioneve për shtete:
Shteti
Pa të dhëna
Austri
Belgjikë
Bosnja dhe Hercegovina

Numri i Aplikacioneve për Shtete
27
103
23
1
70

Danimarkë
Finlandë
Francë
Greqi
Gjermani
Holandë
Irak
Irlandë
Itali
Kanada
Kroaci
Luksemburg
Malajzi
Mali i Zi
Maqedoni
Mbretëri e Bashkuar
Norvegji
Rumani
Serbi
Siri
Skoci
Slloveni
Suedi
SHBA
Turqi
Zvicër
TOTAL

9
6
29
4
462
4
1
6
113
11
34
6
1
1086
4
32
19
2
38212
1
2
11
38
32
7
878
41164

Tabela 3. Numri i Aplikacioneve për komunat e Republikës së Kosovës:
Pa të dhëna
Deçan
Gjakovë
Gllogoc
Gjilan
Dragash
Istog
Kaçanik
Klinë
Fushë Kosovë
Kamenicë
Mitrovicë e Jugut
Leposaviq

2068
294
1152
50
3769
755
1845
91
1770
1225
1908
1230
371
70

Lipjan
Novobërdë
Obiliq
Rahovec
Pejë
Podujevë
Prishtinë
Prizren
Skenderaj
Shtime
Shtërpcë
Suharekë
Ferizaj
Viti
Vushtrri
Zubin Potok
Zveçan
Malishevë
Junik
Mamushë
Hani i Elezit
Graçanicë
Ranillugë
Partesh
Kllokot

1162
585
716
867
4233
870
5998
3501
106
175
166
1111
2162
1613
716
136
97
55
20
50
0
68
0
21
186

Mitrovicë e Veriut
TOTAL

22
41164

Tabela 4 . Numri i aplikuesve të aprovuar, i ndarë sipas shteteve, ku aplikuesit kanë
vendqëndrimin:
Shteti
Austri
Belgjikë
Bosnja dhe Hercegovina
Danimarkë
Finlandë
Francë
Greqi
Gjermani
Holandë

Numri i Aplikuesve të Aprovuara për
100
23
1
9
6
29
3
410
4
70

Irak
Irlandë
Itali
Kanadë
Kroaci
Luksemburg
Malajzi
Mali i Zi
Maqedoni
Mbretëri e Bashkuar
Norvegji
Rumani
Serbi
Siri
Skoci
Slloveni
Suedi
SHBA
Turki
Zvicërr
TOTAL

1
5
111
10
31
3
1
276
3
30
19
2
11696
1
2
11
35
30
1
799
13652

Tabela 5. Numri i aplikuesve të aprovuar, i ndarë sipas Komunave :
Komun
Deçan
Gjakovë
Gllogoc
Gjilan
Dragash
Istog
Kaçanik
Klinë
Fushë Kosovë
Kamenicë
Mitrovicë e Jugut
Leposaviq
Lipjan
Novobërdë
Obiliq
Rahovec
Pejë

Numri i Aplikuesve të Aprovuara për Komuna
117
466
12
1266
243
708
47
815
452
431
245
55
376
137
299
401
1418
70

Podujevë
Prishtinë
Prizren
Skenderaj
Shtime
Shtërpcë
Suharekë
Ferizaj
Viti
Vushtrri
Zubin Potok
Zveçan
Malishevë
Junik
Mamushë
Hani i Elezit
Graçanicë
Ranillugë
Partesh
Kllokot
Mitrovicë e Veriut
TOTAL

311
1937
1341
32
63
48
436
926
481
259
31
26
47
16
46
0
16
0
10
117
21
13652

Sa i përket Periudhës së Votimit, e cila është realizuar nga data 1 Tetor 2013 dhe ka përfunduar me
datën 1 Nëntor 2014, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, nga 13 652 votues në Listën e Votuesve
jashtë Kosovës, ka pranuar 11 747 pako me fletëvotime.
Nga vlerësimi i pakove me fletëvotime, KQZ-ja ka aprovuar 5 519 pako me fletëvotime, ka refuzuar
6 027 pako me fletëvotime. Gjithashtu, 201 pako me fletëvotime janë refuzuar për arsye se ato
janë dërguar nga votuesit të cilët nuk kanë qenë aplikues gjatë periudhës së regjistrimit dhe
votuesit të cilët gjatë periudhës së regjistrimit u janë refuzuar aplikacionet e tyre për regjistrimit.
Ndërsa, sa i përket votuesve me nevoja dhe rrethana të veçanta, për Zgjedhjet Lokale të vitit 2013,
kanë qenë të regjistruar 2 330 votues.
Duhet theksuar se për Zgjedhjet Lokale të vitit 2013, sikurse edhe në proceset zgjedhore të viteve
të kaluara, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, votuesve të verbër dhe me të pamë të dobësuar, iu ka
mundësuar votimi përmes mjeteve specifike në Alfabetin e BRAJ-it. Çdo qendër e votimit, është
pajisur më shabllone në BRAJ për t’u përdorur nga votuesit me vështirësi të theksuara në shikim,
apo të verbër.
Raundi i Dytë i Zgjedhjeve
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Në Raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave, që është mbajtur me datën 1 Dhjetor 2013,
janë bërë përgatitjet e nevojshme për (25) komuna të Republikës së Kosovës.
Numri i votuesve për njëzet e pesë (25) komuna të Republikës së Kosovës ka qenë 1 371 524 të
ndarë në 594 Qendra të Votimit, dhe në 1816 vendvotime.

Tabela 6. Numri i votuesve, numri i Qendrave të Votimit dhe Vendvotimet:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Komuna
2 - Gjakovë
4 - Gjilan
5 - Dragash
8 - Klinë
10 - Kamenicë
11 - Mitrovicë e Jugut
13 - Lipjan
14 - Novobërdë
15 - Obiliq
16 - Rahovec
17 - Pejë
19 - Prishtinë
20 - Prizren
23 - Shtërpcë
24 - Suharekë
25 - Ferizaj
26 - Viti
27 - Vushtrri
30 - Malishevë
31 - Juniku
34 - Graqanicë
35 - Ranilug
36 - Parteshi
37 - Kllokot
38 - Mitrovica e Veriut
TOTAL

Numri i
107425
94268
39233
43691
37376
72560
55129
9133
23157
53815
103078
172143
156427
13818
61857
100245
46246
68074
48047
5526
19200
5532
4332
3297
27915
1371524

Nr. i Qendrave të
28
33
31
17
26
28
26
19
14
35
23
56
67
9
32
32
27
26
35
1
10
4
3
5
7
594

Nr. i
134
125
57
55
54
97
76
21
33
74
125
218
208
19
85
126
61
88
71
7
27
8
7
7
33
1816

Ndërsa, sa i përket Operacionit të Votimit përmes Postës për Raundin e Dytë të Zgjedhjeve,
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u ka dërguar pakot me fletëvotime për kryetar komune, 11 738
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votuesve të aprovuar për njëzet e pesë komunave të Republikës së Kosovës, në të cilat është mbajtur
raundi i dytë i zgjedhjeve të 1 dhjetorit 2013.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, deri me datën 29 nëntor 2013, pat pranuar 4 661 pako me
fletëvotime. Nga vlerësimi i pakove me fletëvotime, KQZ-ja pat aprovuar 1 879 pako me
fletëvotime, pat refuzuar 2 674 pako me fletëvotime, ndërsa 65 pako me fletëvotime janë refuzuar
për arsye se ato janë dërguar nga votuesit të cilët nuk kanë qenë aplikues gjatë periudhës së
regjistrimit dhe votuesit të cilët gjatë periudhës së regjistrimit u janë refuzuar aplikacionet e tyre
për regjistrim.
Po ashtu, për raundin e dytë të zgjedhjeve, që është organizuar në njëzet e pesë komunat e Republikës
së Kosovës, numri total i votuesve me nevoja dhe rrethana të veçanta ka qenë 1742 votues.
Edhe për raundin e dytë të Zgjedhjeve, janë shtypur mjetet të veçanta, Shabllonet ne Alfabetin e
Brai-t për votues e verbër dhe me të pamë të dobësuar, e të cilat kanë shërbyer që votuesit e verbër
të votojnë në mënyrë të pavarur.

4.7

DIVIZIONI I INFORMIMIT PUBLIK

Për Zgjedhjet Lokale 2013, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përmbushur fushatën për informimin
e votuesve për të gjitha aspektet zgjedhore. Në funksion të kësaj, KQZ-ja ka hartuar dhe aprovuar
Strategjinë e Informimit të Votuesve, me qëllimi të informimi të votuesve për të gjitha fazat e procesit
zgjedhor, motivimin për të marrë pjesë zgjedhje, rolin, të drejtat dhe përgjegjësitë e qytetarëve, gjatë
procesit zgjedhor, koordinimi e më pas vënia në jetë e projekteve të ndjeshme duke synuar si objektiv
për realizim.
Strategjia për Informimin e Votuesve, përcakton një gamë të gjërë prioritetesh të planifikimit dhe të
veprimeve, ka përcaktuar kohën e zbatimit të projekteve që lidhen me informimin e publikut dhe të
votuesve, si dhe metodat dhe mjetet që kanë qenë të nevojshme për zbatimin e kësaj strategjie. Fokusi
i informimit publik, ka qenë synimi për të sensibilizuar dhe nxitur shkallën e rritjes së pjesëmarrjes
në zgjedhje, cilësinë e votimit, mënjanimin e gabimeve gjatë procesit zgjedhor, etj. Si objektiv i
fushatës së informimit të publikut, ka qenë sigurimi i të gjithë votuesve lidhur me mbajtjen e
zgjedhjeve lokale të vitit 2013, informimi lidhur me ndërgjegjësimin e votuesve për pjesëmarrje sa
më të gjerë në votim apo në ushtrimin e të drejtës lidhur me votën e tyre.
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4.7.1

PROJEKTI INFORMIMI DHE EDUKIMI I VOTUESVE TË RINJ

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, për qëllime të informimit dhe sensibilizimit të votuesve të rinj, ka
realizuar projektin për Informimin dhe Edukimin e votuesve të rinj “ Vota! Jo vetëm e drejtë, por
edhe mundësi”. Pra, me këtë projekt është synuar informimi i votuesve të rinj, lidhur me rëndësinë
që ka vota e tyre dhe sensibilizimin e tyre në aspektin e ndërtimit të institucioneve demokratike
përmes pjesëmarrjes aktive në proceset zgjedhore.
Në kuadër të implementimit të projektit për informimin dhe edukimin e votuesve të rinj, u patën
zhvilluar këto aktivitetet:
x

Aktivitete mobile nëpër komuna,

x

Stenda informuese në universitete dhe kolegje gjatë periudhës së regjistrimit të studenteve
në fakultet,

x

Vendosja e banerëve me mbishkrimin: “Mirë se vini studentë të ardhshëm dhe votues të
rinj” në objektet e fakulteteve,

x

Hapje e një llogarie të veçantë në Facebook, në emër të fushatës,

x

Realizimi dhe transmetimi i video dhe audio spoteve në Radio dhe TV dhe përmes ekipeve
mobile nëpër komuna,

x

Prezantimi i projektit në emisione televizive dhe radio nga bartësit e projektit etj.

Bazuar në Planin Operacional të Zgjedhjeve Lokale 2013, është realizuar informimi i votuesve lidhur
me periudhën e shërbimit të votuesve, informimi i votuesve lidhur me periudhën e regjistrimit për
votim jashtë vendit, informimi i votuesve me nevoja dhe rrethana të veçanta, informimi për periudhën
para ditës së zgjedhjeve rreth mënyrës dhe procedurës së votimit dhe informimi për fushatën
motivuese.
Informimi i votuesve për Periudhën e Shërbimit të Votuesve
Votuesit në këtë periudhë janë informuar për qendrën në të cilën janë caktuar për të votuar, si dhe për
mënyrën, afatet dhe procedurat e ndryshimit të qendrës së votimit.
x

Materiale elektronike: TV spote në gjuhë shqipe dhe serbe, si dhe me titra në gjuhët (turke,
boshnjake dhe rome), radio spote në gjuhën shqipe dhe serbe dhe publikime në Ueb faqe.

x

Materiale të shtypura: Kartolina, fletushka (shqip, serbisht, boshnjakisht, turqisht dhe në
gjuhën rome), poster dhe shpallje në gazeta.
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x

Ekipe dhe stenda mobile nëpër lokacione të ndryshme.

Informimi i votuesve për votimin Jashtë Vendit
Lidhur me Operacionin e Votimit Jashtë Kosovës, u pat realizuar faza e informimit të votuesve, lidhur
me mundësinë e regjistrimi në rast se ata dëshirojnë të votojnë. Në këtë fazë, atyre iu është bërë e
njohur mënyra e regjistrimit, afatet, dokumentet etj.
Lidhur me këtë fazë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë informimin e votuesve përmes Radio
Televizionit të Republikës së Kosovës dhe gjithashtu janë realizuar njoftime në shtypin ditorë që del
ne diasporë.
Informimi për Periudhën e Votimit të Personave me Nevoja të Veçanta
Gjatë kësaj periudhe, të gjithë personave me nevoja të veçanta janë njoftuar për mundësinë e
regjistrimit si votues me nevoja të veçanta. Po ashtu, janë ftuar OJQ të caktuara dhe të specializuara
që të ndihmojnë këta persona regjistrohen si votues me nevoja të veçanta. Nën të njëjtën kohë janë
njoftuar për mënyrën, afatet, vendin dhe dokumentet për t’u regjistruar për të votuar.
x

Materiale elektronike: TV spote në gjuhë shqipe dhe serbe, si dhe me titra në gjuhët(Turke,
Boshnjake dhe Rome), radio spote në gjuhën shqipe dhe serbe, si dhe publikime në uebfaqe

x

Materiale të shtypura: Poster dhe fletushka

x

Informimi i publikut përmes intervistave të bartësve të projektit nëpër mediat elektronike rreth
procedurave, afateve dhe mënyrës së regjistrimit

Informimi për Periudhën para Zgjedhjeve
Informimi për Periudhën para Zgjedhjeve, ka qenë faza e fundit e ciklit zgjedhor. Në këtë fazë
votuesit janë informuar për mënyrën e votimit në ditën e zgjedhjeve, orarin e hapjes dhe të mbylljes
së qendrave të votimit, dokumentet e identifikimit. Po ashtu në këtë fazë nxiten dhe inkurajohen
votuesit që të dalin në zgjedhje sa më shumë që të jetë e mundur.
Fushata motivuese
x

Materiale elektronike: TV spote motivuese në gjuhët (shqipe, serbe, turke, boshnjake dhe
rome), radio spote në gjuhën shqipe dhe serbe dhe publikime në ueb faqe.
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x

Materiali i shtypur: Fletushka, poster, billborda dhe shpallje në gazeta.

x

Material tjetër: Kapela, fanella, taza dhe shishe sportive me mbishkrime dhe slogan.

Fushatë edukuese se si të votohet
x

Materiale elektronike: TV spote motivuese në gjuhët (shqipe, serbe, turke, boshnjake dhe
rome), radio spote në gjuhën shqipe dhe serbe dhe publikime në ueb faqe.

x

Materiali i shtypur: Fletushka, poster, billborda dhe shpallje në gazeta.

Raundi i dytë i zgjedhjeve
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, për raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar Komune, që është
mbajtur me 1 Dhjetor 2013, ka realizuar fushatën e Informimit publik për mënyrën se si te votohet
dhe fushatën motivuese

4.8

TRAJNIMI

Trajnimi si pjese përbërëse e infrastrukturës së Departamentit të Operacioneve Zgjedhore të SKQZsë, në bazë të detyrave dhe përgjegjësive që e obligojnë, ka kryer një sërë aktivitetesh për realizimin
e Planit Operacional për Zgjedhjet Lokale 2013.
Andaj, rëndësia e punëve qe zhvillohen ne trajnim rezulton nga fakti sepse kemi te bëjmë me
edukimin dhe ngritjen profesionale te infrastrukturës institucionale zgjedhore, përmes projekteve te
përfshira neper te gjitha fazat e planit operacional.
Në krahasim me zgjedhjet e kaluara, është bërë një avancim sa i përketë përfshirjes së spektrit të të
trajnuarve, sepse është shtuar numri i cikleve te trajnimeve dhe, është rritur pjesëmarrja e individëve
në këto trajnime. Vlen për ta theksuar se, në vitin 2013 periudhën para shpalljes se Zgjedhjeve,
trajnimi ka dhëne kontribut në punën e komisionit për ndryshimin dhe plotësimin e rregullave
zgjedhore.
Puna e cila e ka përshkuar trajnimin. është ndarë në dy faza:
x

Faza përgatitore.

x

Faza e implementimit te aktiviteteve përmes zhvillimit te trajnimeve.

Faza përgatitore:
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x

Harmonizimi i aktiviteteve me departamentet e tjera para përpilimit të Planit
Operacional.

x

Përpilimi i planit operacional per Njesine e trajnimit.

x

Përpilimi i specifikave për 11 cikle të trajnimit.

x

Përpilimi i specifikave për prodhimin e pakove te trajnimit.

x

Përpilimi i specifikave për shtypjen e 35000 Doracakeve te trajnimit ( 4 gjuhe )

x

Përgatitja e Draftit të Doracakut të trajnimit.

x

Përgatitja e procedurave te Pranim Dorëzimit te materialit zgjedhore nga KVV-te deri te
ZLKZ-të.

x

Rekrutimi i stafit shtese te përkohshëm.

x

Përgatitja e moduleve dhe Agjendave për të gjitha ciklet e trajnimeve.

x

Mbikëqyrje te përgatitjes se materialeve të trajnimit ( prodhimit ).

Faza e implementimit :
x

Trajnimi për ZLKZ-të, Tema: Ndryshimi dhe plotësimi i rregullave zgjedhore.

x

Trajnimi për KKZ-te, Tema: Programi orientuar për organizimin dhe funksionimin e
KQZ-së.

x

Trajnimi i ZLKZ dhe KKZ-të. Tema: Periudha e Shërbimit Votues.

x

Trajnimi i Trajnerëve në selinë qendrore te SKQZ-se, Tema: procedurat e votimit, dhe
numërimit ne vendvotim, pranim-dorëzimi, VPNV-te, K-vote.

x

Trajnimi i trajnerëve te terenit, Tema: Votimi dhe numërimi në Vendvotim.

x

Trajnimi i ekipeve Mobile të KKZ, Tema: Procedurat e votimit të personave me nevoja
të veçanta.

x

Trajnimi i KKZ. Tema: Procedurat e Pranim-Dorëzimit

x

Trajnimi i KVV-ve Tema: Procedurat e votimit dhe numërimit ne Vendvotim

x

Trajnimi i Kryesuesve të KVV-ve.

x

Trajnimi Trajnerëve të QNR-së. Tema: Procedurat e Pranim-Dorëzimit
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4.9
4.9.1

x

Trajnimi e Stafit të angazhua ne realizimin e projektit për rezultatet preliminare: KVote.

x

Mbikëqyrje dhe monitorim i procesin të trajnimit të KVV-ve nëpër Komuna.

DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS DHE PËKRAHJES
DIVIZIONI PËR BUXHET DHE FINANCA

Departamenti i Administratës dhe Përkrahjes (DAP), është njëri nga departamentet e SKQZ-së, i
cili ka rol dhe pozitë të veçantë në funksion të përkrahjes dhe mbështetjes së KQZ- së/SKQZ-së,
si dhe n ë përmbushjen e detyrave të cilat, dalin nga Plani i Punës 2013, dhe i aktiviteteve të
SKQZ-së, përkatësisht të KQZ-së.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), është organizatë buxhetore, me kod organizativ “320”,
dhe me kod funksional “0170”.
KQZ-ja, financohet nga Buxheti i Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, është i organizuar në
tri programe buxhetore:
o 14100: Programi i Sekretariatit te KQZ-së, i cili paraqet shpenzimet operacionale,
o 14200: Programi i Zgjedhjeve, i cili paraqet buxhetin e zgjedhjeve,
o 10400: Programi i Fondit për mbështetje demokratike.
Divizioni për Buxhet dhe Financa (Divizioni), bënë ofrimin e të gjitha shërbimeve financiare për
të gjitha departamentet dhe zyret e SKQZ-se, duke përfshirë planifikimin, shpenzimin, të hyrat,
analizat e ndryshme financiare dhe çështjet e tjera të cilat, ndërlidhen me menaxhimin e
Financave Publike.
Raporti V jetor i Divizionit, paraqet aktivitetet kryesore dhe, po ashtu paraqet progresin
gjithëpërfshirës për vitin 2013. Divizioni për Buxhet dhe Financa gjatë viti 2013, punën e vet e ka
mbështetur në realizimin e planit vjetor të punës së KQZ-së/SKQZ-së, dhe në baze të kërkesave
të cilat janë zhvilluar në vitin 2013.

Aktivitetet në Divizionin e Buxhetit dhe të Financave për vitin që lamë pas, kanë konsistuar në
përgatitjen e dokumenteve strategjike, si: Korniza Afatmesme e Shpenzimeve dhe Përgatitja e
Buxhetit për vitin fiskal 2014, Realizimi i Planit të t ë H yrave dhe Monitorimi me kujdes i
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shpenzimit të buxhetit.
Prioritet dhe aktivitet kryesor, ishte zotimi i mjeteve dhe pagesa e të gjitha obligimeve dhe
shpenzimeve të cilat, ishin të lidhura drejtpërdrejtë me procesin e Zgjedhjeve Lokale 2013:
Ͳ

Është përgatitur Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH) 2014- 2016. Ky
dokument, ka adresuar prioritetet e KQZ-së në periudhën afatmesme,

Ͳ

Janë përgatitur dhe dorëzuar në Departamentin e Thesarit të Ministrisë të Financave, raporti
vjetor dhe pasqyrat financiare për vitin 2012,

Ͳ

Është hartuar Plani i Rrjedhës së Parasë (Cach Plan) në pajtim me Udhëzimin
Administrativ dhe bazuar në Ligjin mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe
Përgjegjësitë në pajtim me dinamikën e planit të shpenzimeve,

Ͳ

Në bazë të vendimit të KQZ-së, është bërë shpërndarja e mjeteve për Subjektet Politike,
dhe janë realizuar të gjitha shpenzimet e Grupeve Parlamentare,

Ͳ

Janë hartuar kërkesat buxhetore për Buxhetin e KQZ-së për vitin 2014 -2016, në pajtim
me politikat zhvillimore të planifikuara me KASH dhe me Qarkoret Buxhetore të lëshuara
nga Ministria e Financave, dhe ky proces ka vazhduar deri me aprovimin e buxhetit nga
ana e Kuvendit të Republikës së Kosovës,

Ͳ

Është udhëhequr Arka (petty cash) me 86 lëndë të proceduara në vlerë totale: 2,775.87
euro, format adekuate që mundësojnë transparencë, efikasitet dhe ligjshmëri në përdorimin
e parasë së gatshme,

Ͳ

Është bërë tërheqja dhe mbyllja e 28 avancave të udhëtimeve zyrtare për zyrtarët e SKQZsë dhe anëtarët e KQZ-së,

Ͳ

Është bërë barazimi i shpenzimeve dhe i të hyrave për çdo muaj dhe tre muaj, me
Departamentin e Thesarit të MF,

Ͳ

Është bërë pagesa e 187 lëndëve komplete të cilat, janë realizuar përmes procedurave
të prokurimit në vlerë totale: 1,420,425.46 euro,

Ͳ

Bazuar në BDMS dhe në Free Balance, në buxhetin e aprovuar është krijuar baza e të dhënave, e
ku janë evidentuar të gjitha transaksionet e realizuara gjatë vitit 2013 për të tri programet: duke
filluar që nga zotimet, e deri te përfundimi i pagesave, qoftë me modulin e blerjeve apo të
aprovimeve.
Gjatë këtij viti për të cilin po raportojmë, janë përgatitur dhe zotuar këto lëndë:
Ͳ

187 lëndë nga moduli i blerjeve,

Ͳ

2109 lëndë nga moduli i aprovimeve,
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Ͳ

103 lëndë komunali dhe 584 lëndë nga fondi për subvencione,

Ͳ

Janë përgatitur lëndët për 210 furnitor dhe janë dërguar ne Departamentin e
Thesarit për regjistrim,

Ͳ

Është bërë deklarimi i pagesave ne ATK dhe TKPK, si dhe është bërë barazimi për
çdo periudhë tremujore,

Ͳ

Është bërë procedimi për pagesë i 40,567 KVV-ve me shumë 2,707,734.50 euro, si dhe
është bërë barazimi me Bankën NLB për KVV-te të paguara, dhe barazimi me BQK për
kthimi i mjeteve në buxhetin e KQZ-së.

Me Ligjin Nr. 04/L-165 për Buxhetin e Republikës se Kosovës për vitin 2013, Komisionit
Qendror të Zgjedhjeve, i është aprovuar buxheti për të tri programet, në vlerë prej 11,538 mijë
euro. Numri i aprovuar i punëtoreve të KQZ-së, është 88.
Me vendim të datës 2 Korrik 2013, Presidentja e Republikës se Kosovës ka shpallur datën 3 Nëntor
2013, si datë të mbajtjes së Zgjedhjeve Lokale.
Me rishikim të buxhetit, nuk ka pasur ndonjë ndryshim në buxhetin e Komisionit Qendror të
Zgjedhjeve për shkak se, procesi i zgjedhjeve lokale është planifikuar me kohë në buxhetin e vitit
2013. Mirëpo, me vendim të Kryeministrit të Republikës së Kosovës nr. 05/145, të datës 26 gusht
2013, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i janë ndarë mjete financiare shtesë, në shumë prej:
161,200 euro, në kategorinë e pagave dhe të mëditjeve në Programin e Sekretariatit (14100). Këto
mjete, janë ndarë për kompensimin e pagave të stafit të KQZ/SKQZ-së të cilët, kanë qenë të
angazhuar me orar të zgjatur gjatë procesit zgjedhor. Buxheti i KQZ-së për të tri programet, ka
arritur vlerën prej: 11,699 mijë euro.

Më 3 nëntor të vitit 2013, u mbajt Raundi i Parë i Zgjedhjeve për Asamble Komunale dhe për
Kryetar të Komunave në tërë territorin e Republikës se Kosovës. Zgjedhjet, u mbajtën në 38
komuna, në 798 Qendra të Votimit, përkatësisht në 2,366 Vendvotime. Zgjedhjet, u organizuan
për: 1,779,357 votues.
Në Raundin e Parë të Zgjedhjeve Lokale, në 13 Komuna, u arrit që përveç asambleve komunale të
zgjidhen edhe kryetarët e komunave. Ndërsa, në 25 komuna, asnjëri nga kandidatët të cilët
ishin në garë për kryetar komune, nuk fituan më shumë se 50% plus një votë të numrit të
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përgjithshëm të votave. Kështu, KQZ-ja organizoi më 1 Dhjetor, raundin e dytë të zgjedhjeve
për kryetar komune. Raundi i dytë, u mbajt në 25 komuna, në 594 Qendra të Votimit, dhe në
1,816 Vendvotime, dhe zgjedhjet u organizuan për 1,371,524 votues.
Megjithatë, gjatë këtij procesi zgjedhor, në dy komuna, përkatësisht në katër qendra të votimit për
arsye të disa parregullsive, KQZ-ja ka organizuar rivotim. Në Mitrovicën e Veriut, më 17 nëntor,
në tri Qendra të Votimit dhe në 27 vendvotime, u mbajt rivotimi. Ndërsa në Partesh, më 15
dhjetor u mbajt rivotim edhe në një Qendër të V otimit, përkatësisht, në tri Vendvotime.

Buxheti i planifikuar dhe shpenzuar janar- dhjetor 2013:
Kategoritë

Buxheti

Buxheti i

Buxheti

ekonomike

vjetor

rishikuar

përfundimtar

A

B

C

Buxheti i

% Buxheti

Shpenzuar

i shpenzuar

D

E=D/A*100

Paga dhe Mëditje

518,007

679,207

679,207

625,592

92,11%

Mallra
&Shërbime
Shpenzimet
Komunale
Subvencione dhe
transfere
Shpenzimet
Kapitale
Totali

6,706,313

6,706,313

6,706,313

5,584,936

83,28%

63,340

63,340

63,340

32,974

51,98%

4,200,000

4,200,000

4,200,000

4,115,591

97,99

51,000

51,000

51,000

27,260

53,45

11,538,660

11,699,860

11,699,860 10,386,190

88,77%

Buxheti i planifikuar i KQZ-së për vitin 2013, në shumën prej: 11,699,860 €, ka këtë strukturë
buxhetore:
o 5.8 % të fondeve janë akorduar për mbulimin e shpenzimeve për paga dhe mëditje,
o 57.3% të fondeve është akorduar për shpenzime mallra dhe shërbime,
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o 35.9% te fondeve për subvencione dhe transfere,
o 0.6% për shpenzimet komunale,
o 0.4% të fondit për shpenzime kapitale.
Në vitin 2013, KQZ-ja ka shpenzuar 10,386,190 euro të buxhetit të planifikuar për vitin 2013,
përkatësisht, buxheti i planifikuar është shpenzuar në: 88,77%. Shprehur në përqindje, sipas
kategorive ekonomike, KQZ-ja ka shpenzuar buxhetin me k ë t ë strukturë:
Në kategorinë e pagave dhe mëditjeve, buxheti i planifikuar u shpenzua 92,11%, në mallra dhe
shpenzime buxheti u shpenzua 83,28%, shpenzimet komunale u shpenzuan 51,98%, shpenzimet
subvencione dhe transfero, buxheti u shpenzua 97,99%, dhe buxheti për shpenzime kapitale, u
shpenzua 53.45%. Ndërkaq, vlera nominale e buxhetit të shpenzuar, duket kësisoj:
Paga dhe mëditje
Mallra dhe shërbime

625,592€
5,584,936€

Shpenzime publike

32,974€

Shpenzime kapitale

27,260€

Subvencione
4,11 5,59 1€
-------------------------------------------------------Total

10,386,190 euro

Paraqitja grafike e buxhetit te planifikuar dhe shpenzuar për vitin 2013:
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Menaxhimi i fondeve të akorduara për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, është realizuar me
korrektësi sipas zërave të shpenzimeve dhe me efektivitet.
Zhvillimi i tenderëve të hapur, si dhe formave të tjera tenderuese, ka arritur të plotësojë
nevojat për material zgjedhor, sipas specifikave dhe cilësisë së kërkuar.

Paga dhe meditje
Buxheti i aprovuar ne paga dhe mëditjeve, ishte në shumë prej 518,007 euro. Mirëpo, në
buxhetin e vitit 2013 në këtë kategori ka pasur ndryshime të cilat, kanë reflektuar në total buxhetin
e vitit 2013. Për arsye të angazhimeve dhe aktiviteteve shtesë në proces zgjedhor, është zgjatur
orari i stafit të KQZ-së dhe është punuar më shumë se dhjetë orë në ditë, duke mos i përjashtuar
ditët e vikendit dhe ditët e festave zyrtare e shtetërore.
Me vendimin e Kryeministrit të Republikës së Kosovës nr. 05/145 të datës 26 gusht 2013, përmes
së cilit i është aprovuar kërkesa e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, KQZ-së i janë ndarë mjete
në shumë prej: 161,200. euro në K ategorinë e Pagave dhe M ëditjeve në programin e Sekretariatit
(14100).
Buxheti në kategorinë e pagave dhe të mëditjeve për vitin 2013, ishte në shumë prej 679,207 euro.
Ky buxhet, është shpenzuar në vlerë prej 625,591 euro apo shprehur në përqindje buxheti, në
kategorinë e pagave dhe të mëditjeve është shpenzuar për, 92.1%.
Mallra e shërbimet
Buxheti i aprovuar i KQZ-se për mallra dhe shërbime ne bazë te ligjit te aprovuar Nr. 04/L- 165
për të dy kategoritë ishte në vlerë prej 6,706,313€. Buxheti i planifikuar ne kategorinë e mallrave
dhe shërbimeve për Sekretariatin e KQZ-se, përkatësisht për shpenzime operacionale, është në
shume prej 320,000€, ndërsa për Programin e Zgjedhjeve i cili buxhet, kryesisht ka të bëjë me
procesin e Zgjedhjeve Lokale 2013, ishte në vlerë prej: 6,386,313€.
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Gjatë vitit 2013, për të dy programet e KQZ-së (Sekretariati dhe Zgjedhjet), buxheti i kategorisë
së mallrave dhe shpenzimeve, është shpenzuar 83.3%, e që kryesisht, këto shpenzime kanë të
bëjnë me mbajtjen dhe organizimin e zgjedhjeve, si në raundin e parë i cili ë s h t ë mbajtur më
3 nëntor në tërë territorin e shtetit te Kosovës, po ashtu edhe për raundin e dytë, t ë mbajtur më
1 dhjetor, në 25 komuna. Gjithashtu, edhe lidhur me përsëritjen e votimit ( për shkak të disa
parregullsive), në dy komuna: në një Q endër V otimi në K o m u n ë n e Parteshit, dhe në tri

Qendra të Votimit në Mitrovicën e veriut. 
Buxheti i aprovuar dhe shpenzuar i programit të Zgjedhjeve të KQZ-së i vitit 2013, sipas
kategorive ekonomike, duket kështu:

Buxheti i aprovuar dhe shpenzuar ne zgjedhjet lokale 2013 në euro:
Kategoritë
Gjithsej buxheti

Buxheti aprovuar

Buxheti i shpenzuar

Shpenzimet

2013

2013

në, %

6,617,213

5,498,902

83

162,200

145,145

89.5

Mallrat dhe Shërbimet

6,386,313

5,309,514

83.1

Shpenzimet Komunale

17,700

16,983

95.9

Investimet Kapitale

51,000

27,260

53.5

Pagat dhe mëditjet

Realizimi i buxhetit në vitin 2013 i Programit të Zgjedhjeve kundrejt planit, është bërë në masën
83%. Pra, nga 6,6 milion e uro të buxhetit të aprovuar për Zgjedhjet Lokale, janë shpenzuar
5,5 milion euro. Fondet e mbetura të pa shfrytëzuara të buxhetit në vitin 2013, kryesisht kanë të
bëjnë me kategorinë buxhetore të mallrave dhe shërbimeve.
Duke pasur parasysh se raundi i dytë i zgjedhjeve është mbajtur në muajin e fundit të vitit 2013,
po ashtu rivotimi në një qendër të votimit është mbajtur me 15 dhjetor, si dhe afatet e zotimeve të
mjeteve kanë përfunduar në muajin nëntor, nuk ka qenë e mundur që të kryhen të gjitha pagesat
dhe obligimet e krijuara brenda vitit 2013. Këto obligime, janë bartur në vitin 2014. Përveç kësaj,
disa obligime nuk janë paguar në vitin 2013, pasi që disa nga operatorët ekonomik nuk i kanë
sjellë fare faturat, ose nuk i kanë sjellur në gjendje të rregullt.
Gjithashtu, një pjesë e obligimeve të bartura kanë të bëjnë me pagesat e Këshillave të
Vendvotimeve për të cilat, janë kthyer mjetet për arsye se ka pasur gabime në llogaritë e tyre
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bankare. Po ashtu, në obligimet e papaguara, janë disa shërbime komunale për të cilat
zakonisht faturat, vijnë në fillim të muajit tjetër. Kur shpenzimeve të kategorisë së mallrave dhe
shërbimeve të paguara u shtohet edhe shuma e obligimeve të bartura prej 335,135 euro, atëherë
mund të konkludojmë se shpenzimet nga programi i zgjedhjeve për procesin zgjedhor , janë në
vlerë prej: 5,834,037euro.
Duke pasur parasysh faktin se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Zgjedhjet Lokale 2013 ka
certifikuar 1,779,357 votues, dhe në bazë të shpenzimeve të realizuara në këto zgjedhje, del se,
shpenzimet për një votues në këto zgjedhje, janë 3.3€. Në totalin e shpenzimeve të mallrave dhe
t ë shërbimeve, pjesëmarrje më të lartë ka realizuar kategoria e shërbimeve të tjera dhe
kontraktuese, çka do të thotë se, u shpenzuan: 4,913,412 euro.
Stafi Jo Permanent, Këshillat Komunale Zgjedhore (KKZ), stafi tjetër i angazhuar në Qendrën e
Numërimit dhe të Rezultateve si dhe Anëtarët e Këshillave të Vendvotimeve (KVV-të), ëe
bashku me personelin tjetër ndihmës, janë paguar nga kategoria e mallrave dhe e shërbimeve,
përkatësisht, nga shërbimet tjera kontraktuese.

Stafi i angazhuar në Zgjedhjet Lokale 2013 dhe pagesa e tyre:
Përshkrimi

Stafi i angazhuar

Pagesa € (ne euro)

KKZ-te e angazhuar

264

460,635

Stafi jo permanent

189

205,518

Trajnerë

229

181,582

40,567

2,707,744

1,527

322,142

42,776

3,887,621

Anëtarë te KVV-ve(për dy raundet)
QNR (stafi ne numërim, ne projektin KVote dhe Stafi për aplikacione OVPP
Total

Vetëm për stafin e angazhuar në proces zgjedhor, u shpenzuan 3,887,621 euro, e të cilat,
përmbajnë 66,4% të shpenzimeve të realizuara në buxhetin e mallrave dhe të shërbimeve. Ndërsa,
mjetet tjera të shpenzuara kanë të bëjnë me shpenzimet e operacioneve zgjedhore për të dy
raundet, si:
Ͳ

prodhimin e fletëvotimeve

254,084€,
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Ͳ
Ͳ

shërbimi votues
shpenzimet PR QNR

166,107€,
302,930€,

Ͳ

material zgjedhor

488,475€,

Ͳ

shpenzimet për material te trajnimit

72,180€,

Ͳ

qiraja për depo

35,855€.

Shpenzimet e tjera te cilat kane te bëjnë me mirëmbajtjen e veturave dhe shpenzimet e
derivateve, internetit, sigurimit fizik te objektit të QNR-se dhe të depos, shpenzimet e telefonisë
mobile për menaxheret e qendrave të votimet dhe shpenzime të tjera operacionale.

Shpenzimet komunale
Shpenzimet komunale, janë planifikuar për vitin 2013 për programin e Sekretariatit KQZ-së dhe
të Zgjedhjeve, në vlerë prej 63,340 euro, të cilat janë shpenzuar në vlerë prej 32,923.87 euro.
Këto kanë te bëjnë kryesisht me shpenzimet e telefonisë fikse, energjisë elektrike dhe
mbeturina. Për arsye se zgjedhjet janë mbajtur në muajin e fundit të vitit, kanë mbetur pa u paguar
edhe disa obligime të shpenzimeve komunale të cilat, janë bartur në vitin 2014.
Subvencione dhe transfere
Me Ligjin Nr. 04/L-165 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2013, buxheti i
aprovuar për programin Mbështetje e Subjekteve Politike(10400) ishte në shume prej: 4,200,000
euro.
Gjate vitit 2013 subjektet politike nga buxheti subvencioneve kanë shpenzuar buxhetin ne shumë
prej 4,115,479 euro, apo buxhetin e planifikuar e kanë shpenzuar 98%.

Paraqitja grafike e subvencioneve te planifikuara dhe të shpenzuara për subjektet
politike:
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Shpenzimet kapitale
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për investime kapitale ka planifikuar buxhetin në shume prej
51,000€. Këto mjete, janë planifikuar për blerjen e Soufuer-ve për numrin të votave Qendrën e
Numërimit dhe Rezultateve. Për këtë qellim, në vitin 2013 u investuan 27,260€.
Të hyrat vetanake
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në vitin 2013 realizoi të hyra nga subjektet politike në
shume prej 31,900 euro. Këto të hyra, realizohen në forme të depozitave të cilat, i paguajnë
subjektet politike për pjesëmarrje në proces zgjedhor. KQZ-ja realizon të hyra edhe nga gjobat
që iu shqiptohen subjekteve politike. Të gjitha keto mjete, derdhen në fondin e Buxhetit të
Kosovës. Me rastin e certifikimit të subjekteve politike për pjesëmarrje në proces zgjedhor, nga
gjobat e shqiptuara nga KQZ-ja si dhe nga tarifat administrative KQZ-ja realizon këto të hyra. Në
vitin 2013, në emër të gjobave, subjektet politike kanë paguar 220€. Gjithashtu, subjekteve
politike në emër të taksave administrative kanë paguar 4,500€, ndërsa të hyrat nga depozitat janë
27,200€.

4.9.2

DIVIZIONI I PERSONELIT DHE SHËRBIMET E PËRBASHKËTA

Pas miratimit të strukturës së personelit shtesë nga KQZ-ja, për zgjedhjet e 03 N ëntorit 2013,
për rekrutimin e stafit të përkohshëm procedurat e përzgjedhjes së personelit të përkohshëm, u
kryen nga komisionet e përzgjedhjes. Më pas, të gjithë të rekrutuarit u trajnuan sipas fushave
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specifike ku u angazhuan.
Zyra e Arkivës
Zyra e arkivit, është përgjegjëse për arkivimin dhe ruajtjen e të gjitha dokumenteve hyrëse dhe
dalëse, në dhe nga KQZ-ja, si dhe shpërndarjen e dokumenteve të ndryshme jashtë KQZ-së.
Nga janari, deri në dhjetor të vitit 2013, janë protokolluar, sistemuar dhe dërguar në vendet
përkatëse, gjithsejtë: 2.853 lëndë. Këto dokumente, janë të natyrave të ndryshme që kanë të bëjnë
me KQZ-në dhe SKQZ-në. Po ashtu, janë protokolluar gjatë këtij viti, 1.024 fatura.
4.9.3

DIVIZIONI I I LOGJISTIKËS DHE TRANSPORTIT

Është përgjegjës për furnizimin e vazhdueshëm me materiale zyrtare, dhe për ofrimin e shërbimeve
të tjera konform kërkesave. Ky divizion, rol të veçantë ka në ofrimin e mbështetjeve logjistike me
materiale zgjedhore në procesin zgjedhor, duke përfshirë edhe transportin e tyre.
Në vitin 2013, në këtë divizion, janë bërë përpjekje maksimale me qëllim të përkrahjes dhe të
plotësimit të nevojave, sipas kërkesave të KQZ-së dhe stafit të SKQZ-së.
Nga janari e deri në dhjetor, janë kryer shumë detyra dhe punë të cilat kryesisht kanë të bëjnë me
Zgjedhjet Lokale 2013:


Është bërë pranimi i furnizimeve dhe shërbimeve, sipas kërkesave nga operatorët kontraktues,
si: furnizimi me material administrativ, ujë, sigurimi fizik i objektit të QNR-së.



Janë bërë pranimet, sipas faturave dhe gjendjes faktike në sistemin e SIMFK –fre balance.



Janë bërë të gjitha përgatitjet për asgjësimin e UV sprejave, në pajtim me procedurat ligjore
dhe në bashkpunim me Inspektoriatin e Ministrisë së Mjedisit dhe të Planifikimit Hapësinor.



Në bashkëpunim me Ministrinë e Administratës Publike, është përcaktuar lokacioni dhe janë
hartuar specifikat për dhomën e Serverit.



Planifikimi dhe furnizimi me të gjitha materialet administrative.



Planifikimi i materialeve zgjedhore dhe jo zgjedhore.



Specifikimi dhe furnizimi me materiale zgjedhore: sprej, bateri, llamba,vula,forma
zgjedhore.



Pranimi i te gjitha materialeve zgjedhore, sensitive dhe jo sensitive.



Paketimi i të gjitha materialeve zgjedhore dhe administrative, të atyre sensitive dhe jo
sensitive.
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Shpërndarja e të gjitha materialeve zgjedhore dhe jo zgjedhore te zyrtaret e lartë komunal
zgjedhor.



Shpërndarja e pakove te rregullta dhe me kusht.



Shpërndarja e kutive dhe kabinave te votimit në të gjitha komunat;



Shpërndarja e fletëvotimeve në të gjitha komunat.



Planifikimi dhe kthimi i të gjitha materialeve sensitive dhe jo sensitive pas përfundimit
të ditës së zgjedhjeve në QNR dhe ne depon Qendrore.



Specifikimi i mallrave të nevojshme për blerje për nevojat e KQZ-se dhe SKQZ-së;



Kujdesi dhe ruajtja e kutive me ankesa.



Pranimi i të gjitha furnizimeve.



Regjistrimi i të gjitha faturave në sistemin e Free Balanc-it gjatë tërë vitit.

TRANSPORTI
Kjo njësi është përgjegjëse për sigurimin e transportimit te materialit zgjedhor sensitiv dhe jo sensitiv
duke përfshirë transportin e fletëvotimeve, kutive dhe kabinave te votimit ne te gjitha komunat e
Republikës së Kosovës si dhe pas përfundimit te votimeve kthimin e tyre ne depo dhe në Qendrën e
Votimit dhe të Rezultateve.


Është bërë mirëmbajtja e veturave, përgatitja e dokumentacionit për regjistrimin dhe
sigurimin dhe kontrollimin teknik te tyre.



Planifikimi dhe specifikimi i transportit dhe bartjes së inventarit dhe të gjësendeve
nga objekti i KQZ-së në QNR , dhe anasjelltas.



Planifikimi dhe specifikimi i transportit, gjegjësisht transportimi i materialeve të
nevojshme zyrtareve komunal.



Menaxhimi i veturave të huazuara nga Ministritë për nevojat e KQZ-së gjatë procesit
zgjedhor.



Është bërë bartja e fletëvotimeve te votimit përmes postës.



Është bërë shpërndarja apo transportimi i materialeve të ndryshme administrative,të
teknologjisë informative dhe të ndryshme, nëpër të gjitha komunat e Kosovës.



Menaxhimi i depos së SKQZ-së.

4.10 DEPARTAMENTI I PROKURIMIT
Plani i prokurimit për vitin 2013, është përgatitur dhe është dorëzuar në afatin e paraparë ligjor në
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AQP. Ky plan, është përgatitur në bazë të rrjedhës së parasë dhe kërkesave të njësive kërkuese.
Planifikimi i mbajtjes së zgjedhjeve lokale të vitin 2013, ka ndikuar edhe në vëllimin e punëve të
prokurimit.
Në bazë të planit të prokurimit, vlera e prokurimeve të planifikuara sipas programeve, duke filluar
nga vlera minimale, kuotim çmimi, vlerat e mesme dhe vlerat e mëdha kanë qenë në shumë
prej: 1.917.695.00 euro. Ndërsa, janë shpenzuar mjete në shumë prej: 1.451.031.56 euro.

4.11 ZYRA E AUDITIMIT TË BRENDSHËM
Në bazë të planit strategjik dhe atij vjetor të auditimit për vitin 2013,është planifikuar auditimi i
departamentit të administratës, në aktivitetet që kanë të bejnë me planifikimin e buxhetit, shpenzimin
e tij dhe departamenti i prokurimit në aktivitetet e zbatimit të planit të prokurimit dhe zbatimit të ligjit
për prokurimin public.
Sipas përgjegjesive të auditorit janë kryer edhe detyra këshilluese në çështje të caktuara sipas
kerkesave të paraqitura.
Po ashtu edhe përgatitja e planit të zbatimit të rekomandimeve të auditorit gjeneral, përcaktimi i
përgjegjësve, aktiviteteve që duhet ndermarrur nga menaxhmenti dhe afatit të zbatimit të tyre ka qënë
në listen e punëve të kryera për periudhen 01.01-31.12.2013
Gjatë vitit 2013, janë kryer tri auditime, si dhe janë nxjerrë tri (3) raporte të auditimit të brëndshëm
të cilat, janë aprovuar nga shefi ekzekutiv i SKQZ-ë. Në bazë të raporteve të auditimit të brëndshëm
të aprovuara nga shefi ekzekutiv, janë kryer punët si në vijim:


-Aktivitete të zhvilluara



-Të gjetura



-Konkluzione



-Rekomandime

15 (pesëmbëdhjetë),
16 (gjashtëmbëdhjetë),
16 (gjashtëmbëdhjetë ),
16 (gjashtëmbëdhjetë).

Auditimit i kontrollit të brendshëm, buxhetit, shpenzimeve prokurimit për vitin 2013:
Aktivitetet kryesore në të cilat është fokusuar auditimi janë:
1. Auditimi i planit të buxhetit,
2. Auditimi i raporteve financiare,
3. Auditimi i aktiviteteve të prokurimit,
4. Auditimi i urdhërobligimeve të pagesave,
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5. Monitorimi i zbatimit të vendimeve,
6. Të tjera...
AUDITIMI I DAP-it
Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2013 është bërë auditimi i DAP-,i cili i është dorëzuar menaxhmentit
me datë 13.09.2013. Aktivitetet kryesore në të cilat është fokusuar auditimi janë:
-Auditimi i dosjeve të personelit,
-Auditimi i urdhërobligimit të pagesave-CPO-ve,
-Auditimi i kontratave me operatoret ekonomik,
-Të tjera...
AUDITIMI I PROJEKTIT K-VOTE
Aktivitetet kryesore në të cilat është fokusuar auditimi janë:
x

-Auditimi i hartimit të kërkesave fillestare për projekte dhe buxhetitmit të projekteve,

x

-Auditimi i planifikimit të prokurimit të projektit, ekzekutimit të prokurimit të projektit,
menaxhimit të kontratave, funksionimit të projektit,

x

-Auditimi i aprovimeve për pagesen e obligimeve ndaj operatorit ekonomik,

x

-Auditimi i menaxhimit dhe ruajtjes së pasurive (PC tabletave ),

x

- Të tjera

Në bazë të aktiviteteve të sipërcekura, janë regjistruar të gjitha të gjeturat të cilat janë pjesë e raportit
detal, dhe janë ndërtuar edhe çasjet alternative për menaxhmentin e SKQZ-së.

ÇERTIFIKIMI I AUDITORIT TË BRËNDSHËM
Ministria e financave e Kosovës, nëpërmjet NJQHAB, me financim të Agjencionit Evropian dhe
implementim të CIPFA-s Britaneze, ka vazhduar me projektin e çërtifikimit të auditorëve të
brëndshëm të punësuar në sektorin publik. Deri më tani, i jemi nënshtruar provimeve në katër module,
dhe shpresojmë në çërtifikim të suksesshëm në afatet e parapara.
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4.12 KOORDINIM I OPERACIONEVE NË TERREN
Koordinimi në Terren, në bashkëpunim me departamentet tjera të SKQZ-së, ka bërë të gjitha
përgatitjet për Z gjedhjet L okale 2013, duke filluar nga ftesa që u është bërë S ubjekteve

Politike nga SKQZ-ja për nominimet për Anëtar të Komisioneve Komunale Zgjedhore .
Komisionet K omunal të Zgjedhjeve, kanë përmbushur detyrat e punës në funksion të përgatitjeve
të zgjedhjeve në komunat e tyre, për të cilat Ligji i Zgjedhjeve përcakton detyrat për mbarëvajtjen
dhe sigurinë e procesit zgjedhor.
Pas emërimit të KKZ-ve nëpër tërë komunat e Kosovës, SKQZ ka organizuar trajnim për të
gjithë anëtarët e KKZ-ve, me temën: “Programi Orientues për Komisionet

Komunale të

Zgjedhjeve”, lidhur me organizimin dhe menaxhimin e procesit zgjedhor për Zgjedhjet Lokale
2013.
Me gjithë përpjekjet e KQZ-së për të optimalizuar kushtet e punës së këtyre strukturave, nga disa
komuna nuk kemi pasur përkrahje administrative-teknike, e cila vështirësoi punën e procesit
zgjedhor. Nga kjo, mund të kontatojmë se në të ardhmen, duhet të forcohet më shumë
bashkëpunimi me strukturat administrative komunale që ato, të jenë më bashkëpunuese dhe më
efikase në sigurimin e infrastrukturës logjistike, në zigurimin e zyrave të KKZ- ve, dhe vënien në
dispozicion të një infrastrukture komunikimi që i shërben direkt procesit zgjedhor.
Në mbështetje të aktiviteteve zgjedhore, Koordinimi në Terren ka përgatitur m e k o h ë Planin
Operacional të Sigurisë, në bashkëpunim me Policinë e Republikës së Kosovës për të harmonizuar
detyrat dhe përgjegjësitë e të dy institucioneve KQZ-PK, lidhur me planifikimin, organizimin
dhe menaxhimin e situatave për procesin zgjedhor të Zgjedhjeve Lokale 2013.

Në kuadër të Planit Operacional të Sigurisë, KQZ ka mbajtur Programin Orientues për Policinë e
Kosovës për Zgjedhjet Lokale 2013, i cili program është mbajtur me datën 26 shtator 2013. Në
këtë program, kanë asistuar të gjithë Drejtorët e Rajoneve të Policisë dhe Zyrtarët Policor:
përgjegjës për implementimin e Planit Operacional të Sigurisë. Gjatë implementimit të programit,
janë realizuar 14 takime të rregullta të sigurisë deri në ditën e zgjedhjeve. Takimet janë mbajtur
në mes të SKQZ, OSBE-së, Policisë së Kosovës, EULEX-it dhe KFOR-it. Gjatë takimeve, janë
diskutuar, shqyrtuar dhe harmonizuar punët në mes të këtyre organeve për menaxhimin e
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zgjedhjeve.

Koordinimi në Terren, ka bërë vlerësimin e nevojave për themelimin e Qendrave të Reja të Votimit,
me ç’rast, KQZ ka krijuar edhe pesëdhjete e dy (52) Qendra të Votimit shtesë për Zgjedhjet Lokale
2013.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në ushtrimin e përgjegjësive, funksioneve dhe kompetencave
të tij ligjore, bazuar në kohën e paraparë me Planinin Operacional të Zgjedhjeve, u ka bërë ftesë
të gjitha subjekteve politike që të bëjnë nominimet e Këshillave të Vendvotimit për zgjedhjet
lokale.
Në kohën e paraparë ligjore, SKQZ u ka bërë ftesë të gjitha subjekteve politike që konform
dispozitave ligjore, të bëjnë nominimet e KVV-ve për zgjedhjet lokale. KQZ, për Zgjedhjet Lokale
2013, ka pasur në dispozicion, gjithsej:
Ͳ

38 Komisione Komunale Zgjedhore,

Ͳ

798 Qendra të Votimit,

Ͳ

2366 Vendvotime.

Në kuadër të Koordinimit në Terren, KQZ ka emëruar stafin për organizimin dhe menaxhimin
e zgjedhjeve, si në vijim:
Raundi i Parë i Zgjedhjeve
Ͳ

296 Anëtar të Komisioneve Komunale Zgjedhore,

Ͳ

229 Trajner të Komisioneve Komunale Zgjedhore,

Ͳ

798 Menaxher të Qendrave të Votimit,

Ͳ

2.366 Kryesues të Vendvotimeve,

Ͳ
Ͳ

14.241 Anëtar të Vendvotimeve,
1.697 Anëtar Rezerve të Vendvotimeve,

Ͳ

1.896 Zyrtar të Tavolinave Ndihmëse,

Ͳ

1.500 Asistent të Qendrave të Votimit,

Ͳ

105 Punëtor Fizik,

Ͳ

1108 Kombibus për Bartjen e Kutive të Votimit nga KKZ nëpër QV.
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KQZ, ka emëruar 122 Këshilla të Votimit për Votuesit me Nevoja të Veçanta, e ku kryesishtë, u
është ofruar lehtësim n ë a s p e k t i n e votimit k ë t y r e personave me nevoja të veçanta nëpër
institucione, si: n ë b urgje, spitale, shtëpi të kujdesit, personave të palëvizshëm etj.

4.13 PROCESI I VOTIMIT, NUMËRIMIT NË VENDVOTIM DHE SHPALLJA E
REZULTATEVE

4.13.1 DITA E ZGJEDHJEVE
Në të dy raundet e zgjedhjeve, më 3 nëntor dhe 1 dhjetor, zgjedhjet kaluan në mënyrë të qetë
dhe paqësore në pjesën më të madhe të Republikës së Kosovës, pa incidente të mëdha.
Votuesit dolën në vendvotime për të ushtruar të drejtën e tyre demokratike për të votuar dhe
hodhën votat e tyre në mënyrë të lirë pa u penguar. Ky ishte edhe vlerësim pozitiv i procesit të
votimit nga vëzhguesit vendor dhe ndërkombëtar.
Procesi dhe dita e zgjedhjeve në tersi ka qenë pa dyshim standardi më demokratik i realizuar, jo
vetëm nga administrata zgjedhore por edhe nga qytetarët e Kosovës, të cilët treguan një interes
të madh për ta shfrytëzuar të drejtën e tyre qytetare. Procesi i votimit u zhvillua në 798 Qendra
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votimi nga 2366 vendvotime në të gjithë territorin e Republikës s ë Kosovës.
Në përgjithësi QV u hapën në orën e përcaktuar me Ligjin e Zgjedhjeve të Përgjithshme.
Administrimi i problematikës së ditës së zgjedhjeve nga KQZ-ja konstatoi vetën në zgjidhjen e
problemeve

me natyrë teknike të identifikuar në disa QV. Më konkretisht, u identifikuan

mungesa e disa materialeve jo sneistiv te materialit zgjedhor, të cilat u zëvendësuan menjëherë.
Rastet problematike u zgjidhën me objektivitet dhe me kohë rekorde, duke plotësuar çdo mangësi
të evidentuar me qëllim garantimin e ecurisë normale dhe të qetë të procesit në çdo QV.
Për këto zgjedhje, të drejtë vote kishin 1,779.357 votues, nga të cilët bazuar në Raportin
Përfundimtar të Rezultateve të Zgjedhjeve të KQZ-së, kanë votuar 830.832 votues (shpallë në
përqindje 46.34% e votuesve).
Gjatë ditës së votimit KQZ disponoj 6 raste të ‘dëmtimit ‘humbjes’ së vulës së votimit të cilat
u zëvendësuan me vula rezervë.
Megjithatë dy raundet zgjedhore u karakterizuan me incidente të dhunshme, ku demoluan Qendrat
e votimit, u thyen kutit e votimit dhe u murrën materialet zgjedhore në Mitrovicën Veriore me 3
nëntor dhe në Partesh me 1 dhjetor 2013, afër përfundimit të procesit të numërimit.
Përsëritja e zgjedhjeve në Mitrovicën Verore me 17 nëntor dhe Raundi i dytë i zgjedhjeve me 1
dhjetor dhe ne Partesh me 15.12.2013, u mbajt rivotim edhe ne një Qendër te votimit përkatësisht
ne tri vendvotime u mbajtën në një nivel të lartë të sigurisë të cilën e siguroi Policia e Kosovës
dhe mekanizmat tjerë ndërkombëtar të sigurisë.

4.13.2 ECURIA E PROCESIT ZGJEDHOR NE DITËN E ZGJEDHJEVE
Votimi u mbyll në orarin përcaktuar me ligj në të gjitha QV, përveç rasteve kur votimi u vazhdua
për arsye te pritjes se votuesve në rresht për te vonuar para vendvotimeve.
Pavarësisht nga momentet e problemeve sporadike, të cilat janë normale në një ditë zgjedhjesh
lokale, dita e votimit dëshmoi një standard pozitiv, të vlerësuar kështu jo vetëm nga KQZ por
edhe nga faktorët ndërkombëtarë sikundër dhe nga aktorët dhe faktorët vendas, pjesë këtij
procesi zgjedhor. Për sa i përket zbatimit të Ligjit të Zgjedhjeve nga KVV-të, KQZ konstatoi se
përgjithësisht anëtarët e KVV-ve kanë demonstruar profesionalizëm në ushtrimin

e detyrës
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dhe janë përgjigjur apelit dhe mesazheve të KQZ, Këshillin Gjyqësor të Kosovës(KGJK), Këshilli
Prokurorial të Kosovës (KP), Policinë e Kosovës (PK), dhe Panelin Zgjedhor për Ankesa dhe
Parashtesa (PZAP), të aktiviteteve të ndërmarrjen për luftimin me sukses, përfshirë
parandalimin, e të gjithë atyre që bien në kundërshtim me dispozitat e ligjit në fuqi me veprat
penale kundër të drejtave të votimit.
Në përgjithësi procesi i numërimit të votave në vendvotime shkoi shumë mirë. Siguria në QV
gjatë numërimit ka qenë në nivelin e kërkuar, dhe puna e bërë nga policia e Kosovës ka qenë shumë
e mirë.
Gjatë procesit të numërimit të votave, KQZ mori vendim për të mos numëruar kutitë e votimit
në 3 Qendra te Votimit ne Mitrovicën e Veriut edhe përse vendvotimet ishin mbyllur ne kohen e
caktuar, këto kuti të votimit u sollën në QNR për t’u konstatuar rregullsinë e tyre dhe QNR-ja,
nuk ka mundur t’i procedoj si të rregullta për shkak se ne të gjitha vendvotimet kanë munguar
elementet bazë për procedimin e tyre Në këtë QV votimi u përsërit. Rezultati i tyre u tabela ne
tabelën përmbledhëse te kësaj QV komune
Dorëzimi i materialit zgjedhor në KKZ
Dorëzimi i materialit zgjedhor sensitiv dhe jo sensitiv nga KVV-të u krye korrektësishtë dhe në
përputhje me Ligjin dhe Rregullat zgjedhore.

4.14 NUMËRIMI DHE SHPALLJA E REZULTATEVE
Në kuadër të Zyrës së Kryeshefit Ekzekutiv është edhe Qendra e Numërimit dhe Rezultateve (më
tutje QNR), në të cilën pranohet i gjithë materiali zgjedhor nga secili vendvotim, që
kontrollohet, procedohen të dhënat nga secili Formular i Përputhjes se të dhënave dhe
Rezultateve (FPR), Formular i Rezultateve të Kandidatëve (FRK) dhe Formulari i Rezultateve të
Dengut (FRD), numërohen fletëvotimet me Kusht, fletëvotimet e Votimit të Personave me
Nevoja të Veçanta, fletëvotimet për votim jashtë Kosovës si dhe çdo fletëvotim i rregullt
me kërkesë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) ose të Panelit Zgjedhor për Ankesa
dhe Parashtresa (PZAP), dhe pas kompletimit të të gjitha proceseve të lartëcekura, tabelohen
dhe përpilohen rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve.
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Qendra e Numërimit dhe e Rezultateve (QNR), në kuadër të përgatitjeve për procesin zgjedhor
ka angazhuar staf për implementimin e operacioneve, duke përfshirë rishikimin dhe përgatitjen
e procedurave të QNR-së, specifikat e Softuerit të QNR-së, K-Vote Live 2013, rregullimin e
objektit të QNR-së për operim, listën e materialeve logjistike dhe të materialeve zgjedhore,
përgatitjen dhe planin e trajnimeve si dhe aktivitete tjera mbështetëse në QNR.
Në zgjedhjet lokale 2013, gjatë pranimit të materialit zgjedhor në QNR, një numër i vendvotimeve
ka përfunduar në karantinë dhe nuk kanë mundur të procedohen si të rregullta për shkak të
parregullsive, sepse kanë pasur probleme me shirita të sigurisë të cilët nuk janë përputhur.
Mirëpo ka pasur raste kur kanë munguar edhe artikuj tjerë ku si pasojë e mungesës së Listave
përfundimtare të Votuesve nuk janë përfshirë rezultatet e 6 vendvotimeve në Rezultatet
përfundimtare.
Në Komunat Leposaviç, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovica e Veriut gjatë pranimit të materialit
të ndjeshëm nga këto komuna, QNR-ja nuk ka mundur t’i procesoj si të rregullta për shkak se ne
të gjitha vendvotimet kanë munguar elementet bazë për procesimin e tyre, pra te gjitha FPR-të
për Kryetar Komune, FPR-të dhe FRK-të për Kuvendin Komunal nuk kanë qenë të plotësuara.
Po ashtu në disa vendvotime kanë munguar Listat Përfundimtare të Votuesve si dhe materialet
tjera me të cilat mund të krahasohen, siç janë fletëvotimet e papërdorura. Në ketë situatë faktike
ka qenë më se e nevojshme të bëhen kërkime te mëtejshme për plotësimin dhe verifikimin e
materialeve në mënyrë që të kemi një pasqyrë më të qartë të materialit të vendvotimeve.

Procesi në futjen e të dhënave, nuk ka mundur të kompletohet pasi që një numër i FRK-ve nuk ka
mundur të kalojnë auditimin për arsye se, kanë pasur mospërputhje në mes të Formularëve të
Përputhjes së të Dhënave dhe Rezultateve (FPR), si dhe Formularëve të Rezultateve të
K andidatëve (FRK). Mospërputhjet në shumicën e rasteve, kanë qenë kur kandidatët kanë më
shumë vota se sa s ubjekti (sipas sistemit: shih raportin e datës 17.11.2013), dhe materialet nuk
kanë mundur të procedohen si të rregullta. Sipas procedurave të QNR-së, kandidatët brenda një
subjekti duhet të kenë vota barabar me subjektin ose më pak, por në asnjë mënyrë të mos kenë
vota më shumë se s ubjekti. Në tabelën e mëposhtme, shihet (sipas Databazës) se kandidatët,
sipas kategorive, kanë vota më shumë se subjektet.

Kanë qenë edhe disa raste ( jo në numër), sikur rasti i mësipërm, mirëpo arsyeja pse kanë
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dështuar të kalojnë auditimin është se, subjektet nuk kanë të shënuar asnjë votë, ndërsa kandidatët
kanë vota. Sipas procedurave, edhe në këtë rast, kandidatët duhet të kenë vota baras, sa s ubjekti
p o l i t i k ose më pak, e në ato raste kur s ubjekti nuk ka vota, as kandidatët nuk duhet të kenë
vota.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka marrë vendim për rinumërimin e gjithë atyre rasteve të cilat,
kanë pasur mospërputhje. Rastet në karantinë, me vendim të KQZ-së janë rinumëruar për arsye
se, gjatë pranimit ka pasur mospërputhje në shiritat e sigurisë:
Kryetar Komune

26 Vendvotime

Kuvendi Komunal

52 Vendvotime

Nga rastet në auditimit, me vendim të KQZ-së janë rinumëruar për arsye se gjatë auditimit, ka
pasur 1 ose më shumë vota për kandidatët, se sa subjekti i caktuar.
Kuvendi Komunal

362 vendvotime

Rinumërimet me kërkesë të PZAP kanë qenë 84 vendvotime.

Pas përfundimit të të gjitha procedurave të përpilimit dhe tabulimit të Rezultateve, KQZ-ja më
datë 14 Nëntor 2013, ka shpallur Rezultatet përfundimtare nga QNR, nga të cilat rezultate të
raundit të dytë, shkojnë të gjitha ato komuna në të cilat rezultatet për Kryetar Komune, nuk kanë
mundur të kalojnë 50% + 1 (një) votë. Prej tyre, 12 komuna e kanë kaluar pragun, dhe nuk ka
pasur raund të dytë, dhe 25 komuna kanë shkuar në raundin e dytë pasi që asnjëri nga kandidatët
nuk e ka kaluar pragun. Ndërsa në Komunën e Zveçanit, janë përsëritur zgjedhjet në 3 (tri) Qendra
të Votimit.
Pas përfundimit të të gjitha procedurave në Vendvotim dhe në Qendrën e Numërimit dhe të
Rezultateve, si dhe kur të gjitha vërejtjet e dala që u përkasin votimit dhe numërimit janë
vendosur nga Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP) dhe nga Gjykata Supreme,
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me datën 11.12.2013, ka Certifikuar Rezultatet Përfundimtare
të Zgjedhjeve për Kryetar Komune dhe Kuvendin Komunal, të mbajtura me 03 N ëntor, dhe
Raundi i D ytë për Kryetar Komune dhe R ivotimi në k o m u n ë e e Zveçanit më, 01 dhjetor
2013.

4.15 PUBLIKIMI I REZULTATEVE PRELIMINARE - PROJEKTI K-VOTE 2013
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KQZ, ka marrë vendim për implementimin e Projektit K-vote 2013 në tërë territorin e vendit për
zgjedhjet lokale 2013. Qëllimi i këtij projekti, ka qenë shfaqja në kohë reale e rezultateve
preliminare në funksion të rritjes së transparencës dhe besimit tek Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Projekti K-Vote, ka mundësuar grumbullimin e të dhënave, tabelimin dhe transmetimin “Live”
të rezultateve preliminare në KQZ, pas përfundimit të procesit të votimit dhe të të gjitha
procedurave të numërimit të fletëvotimeve nga të gjitha komunat në Zgjedhjet Lokale në
Republikën e Kosovës të mbajtura më 3 Nëntor 2013, dhe të 1 Dhjetorit ( Raundi i Dytë),
përkatësisht, rezultatet nga të gjitha vendvotimet.
Futja dhe transmetimi i rezultateve zgjedhore
Futja dhe transmetimi i të dhënave, është bërë duke e angazhuar stafin për të gjitha qendrat e
votimit, përmes pajisjeve (Tablet –PC) te cilët janë blerë nga KQZ-ja. Transmetimi i të dhënave,
është bërë përmes internetit duke shfrytëzuar rrjetin celular të operatorit IPKO në U e b f a q e ,
d u k e e s h f r y t ë z u a r p a s t a j e d h e aplikacionin i cili ka qenë i vendosur në serverët e
KQZ-së.
Ueb Aplikacioni, ka qenë i vendosur në domenin: http://rezultatet.rks-gov.net/, dhe i qasshëm
për shfrytëzuesit e Internetit. Transmetimi i të dhënave, është bërë duke shfrytëzuar metoda
E nkriptimit, me qëllim të parandalimit të ndërhyrjes së palëve të paautorizuara .
Softueri, është ndërtuar në atë mënyrë që të mbledhë të dhënat nga secila qendër e votimit,
respektivisht vendvotim, për Zgjedhjet për Kryetar Komune dhe për Kuvendin Komunal:
x
x
x
x
x
x

Numri i nënshkrimeve në Listën Përfundimtare,
Numri i fletëvotimeve të rregullta në Kutinë e Votimit,
Numri i fletëvotimeve të zbrazëta,
Numri i fletëvotimeve të pavlefshme,
Numri total i fletëvotimeve të vlefshme,
Numri i votave për Subjektin Politik – Kandidatët (FPR për Kryetar Komune dhe FPR për
Kuvendin Komunal ).

Nga mbledhja e këtyre të dhënave, janë publikuar statistikat për :
x
x
x

Votuesit e regjistruar,
Numri i përgjithshëm i Vendvotimeve,
Numri i vendvotimeve nga të cilat kanë arritur të dhëna,
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x
x
x
x
x

Numri i përgjithshëm i votuesve që votuan,
Numri i fletëvotimeve të vlefshme,
Numri i (fletëvotimi të zbrazët + fletëvotime të pavlefshme),
Përqindja e Votuesve që kanë votuar në raport me Votuesit e regjistruar në VV nga të cilët
janë marrë të dhëna,
Numri i fletëvotimeve me kusht në kutinë e votimit (vendvotimet e dyfishta).

Trajnimi i operatorëve
Gjithsej, janë trajnuar 754 persona të mbajtur në 18 seanca të trajnimit për qendrat përkatëse,
ndërsa është trajnuar edhe një ekip rezervë për ditën e zgjedhjeve, ndërsa për pjesën veriore të
vendit, janë angazhuar stafi i OSBE-së, i cili ka kanë i angazhuar në qendrat përkatëse të
votimit në ditën e zgjedhjeve.

Diagrami i proceseve te Projektit K-vote
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Publikimi i Rezultateve Preliminare
Pas përfundimit të procesit të numërimit në vendvotim dhe futjes se të dhënave, ka filluar të
publikohen rezultatet preliminare. Shpallja, është bërë në mënyre lineare, duke futur të dhënat
nga secili vendvotim pas përfundimit të numërimit të votave. Në raundin e parë, nga momenti i
futjes së të dhënave të para d h e deri të nesërmen në ora 02:30 të mëngjesit, janë paraqitur 89.04
% e rezultateve preliminare. Ndërsa, në raundin e dytë, nga momenti i parë i futjes së të dhënave,
e derie deri të nesërmen në ora 02:40, janë paraqitur 99,83%.

Ueb A plikacioni, ka pasur një numër rekord vizitoresh në natën e zgjedhjeve dhe n ë ditët në
vijim pas editimit. Numri i viziotorëve ka qenë rreth 6,520,913 shikime nga 104 vende
të botes, në periudhën kohore prej 1 muaji, duke shërbyer kështu si burim kryesor informacioni
për rezultatet në televizionet kombëtare dhe lokale, si dhe mediet ndërkombëtare.

Në shumicën e komunave, diferenca në mes të rezultateve nga K-vote dhe rezultateve
përfundimtare nga Qendra e Numërimit dhe Rezultateve, ka qenë më pak se 0.50%. Projekti, ka
përmbushur në tërësi qëllimin, duke shërbyer si referim kryesor në lidhje me rezultatet
preliminare në kohë reale, me çka mund të themi se ë s h t ë rritur nivelin e transparencës dhe
rrjedhimisht, edhe besimi i qytetareve në KQZ, si një institucion kredibil për organizimin e
zgjedhjeve.

4.16 ROLI I MISIONIT TË OSBE-SË NË KOSOVË, NË ZGJEDHJET 2013
Sipas Marrveshjes të 19 prillit 2013, në mes të Prishtinës dhe Beogradit, të përkrahur nga Bashkimi
Evropian, në bazë të pikës 11 të Ligjit Nr. 04/L-199 të datës 27.06.2013 për Ratifikimin e
Marrëveshjes së Parë Ndërkombëtare lidhur me parimet që e rregullojnë normalizimin e mardhënjeve
në mes të Republikës së Kososvës dhe Republikës së Serbisë, është përcaktuar që, “Zgjedhjet Loklae
në komunat e veriut, do të organizohen në vitin 2013, me letësimin e OSBE-së, në përputhje me ligjin
e Kosovës dhe me Standardet Ndërkombëtare”.
Në bazë të Konkluzioneve të Grupit Punues për Zgjedhje në Bruksel, më 04 korrik 2014, është
paraparë që të arrihet një marrëveshje Teknike dhe Mirëkuptimi në mes të KQZ-së dhe OSBE-së,
për organimzimin (lehtësimin) e zgjedhjeve lokale në komunat veriore me shumicë serbe: Mitrovica
Veroire, Leposaviqi,Zveçani dhe Zubin Potoku, sipas Ligjeve të Kosovës dhe Votimit Jashtë
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Kososvës (kryesishtë në Serbi). Mirëpo, marrëveshja Teknike e Mirëkuptimit në mes të KQZ-së
dhe OSBE-së nuk është nëshkruar fare, ndërsa çështja e përgjegjësieve është konkretizuar me
shkëmbimin e shkresave ndërmjet Kryetarës së KQZ-së dhe Shefit të OSBE-së, në fillim të tetorit
2013.
Mosnënëshkrimi i kësaj marrëveshje, ka vështerësuar implementimin e zgjedhjeve në segmenetet e
caktuara të procesit zgjedhor në këto komuna. Në mungesë të informatave rreth përgatitjev të
zgjedhjeve në komunat veriore dhe votimit jashtë Kosovës, nga KQZ ka pasur vërejtje për mungesë
të raportimit formal në përputhje me Planinin Operacional të Zgjedhjeve. Pas kërkesës me shkrim
nga KQZ, në fund të tetorit 2013, OSBE-së ka paraqitur një raport (jo përmbajtësor), me qëllim të
informimit për ndihmën e OSBE-së, e dhënë nga pikëpamja e lehëtsimit në Zgjedhjet Lokale 2013.
Në ditën e Zgjedhjeve, më 3 Nëntor 2013, OSBE krahas përsonelit vendorë, në Qendrat e Votimit ka
angazhuar edhe personelin e saj për të ndihmuar mbajtjen e zgjedhjeve. Gjithashtu, OSBE i ka
lehtësuar kontaktet ndërmjet zyrtarëve zgjedhor, dhe ka ndihmuar në përgatitjen e listave të
votuesve, si dhe trajnimin e stafit të zgjedhjeve.
Sa i përket kësaj, KQZ-ja me përkushtim të madh profesional, gjatë gjithë procesit, ka proceduar dhe
vlerësuar këto aplikacione dhe pas përfundimit të këtij procesi, zyrtarë të organizatave
ndërkombëtare, duke përfshirë zyrtarë të Misionit të OSBE-së, kanë ndërhyrë në këtë proces pa
ndonjë vendim të Komisionit Qendror të Zgjedhje, në marrjen e informatave në cilësinë e vëzhguesit.
Lidhur me atë se si ka rrjedhur procesi i vlerësimit, krejt kjo ka rezultuar në “hetimin” e tyre, duke
marrë aplikacione nga arkiva dhe, duke i vlerësuar se, a janë vlerësuar në mënyrë korrekte nga ana e
KQZ-së.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për nevoja të zgjedhjeve dhe në bazë të ligjit mbi zgjedhjet e
përgjithshme dhe zgjedhjet lokale, krijon dhe mbanë Listën e Votuesve. Lista e Votuesve, përmban:
Ekstraktin më të vonë në dispozicion nga Regjistri Civil i të gjithë votuesve me të drejtë vote të cilët,
janë të regjistruar si qytetarë të Kosovës sipas Ligjit për Shtetësinë. Ky ekstrakt, nga i cili del lista
votuese, përpilohet dhe mbahet nga Agjensioni i Regjistrimit Civil në kuadër të Ministrisë të Punëve
të Brendshme.
Problemet dhe të metat me të cilat ballafaqohet Ekstrakti i Regjistrit Qendror Civil, janë reflektuar
në Listën e Votuesve: Ekzistimi i një numri të madh të personave të vdekur në Regjistrin Qendror
Civil/ Listën e Votuesve; Mos caktimi adekuat i P –Kodeve dhe UD – Kodeve, si elemente shënjuese
për vendbanimet në Republikën e Kosovës, e në bazë të të cilave votuesit caktohen nëpër qendra të
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votimit, nuk është duke u respektuar nga ana e Qendrave Komunale të Regjistrimit Civil, të cilat,
gjatë paisjeve të qytetarëve me dokumente të identifikimit nuk po iu vendosur P- Kode dhe UD –
Kodi; Gjithashtu, mos integrimi i sistemit unik të adresave në Regjistrin Qendror Civil bënë që, për
Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të paraqesë sfidë në caktimin e saktë të votuesve nëpër qendra të
votimit.
o Periudha e Sfidimit dhe Kundërshtimit të Listës së Votuesve, nuk u realizuar nga ana e
Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, për shkak të numrit të madh të aplikacioneve për
regjistrim për votim Jashtë Vendit, të cilat janë pranuar pas afatit për regjistrim, e që sipas
Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme dhe Rregullës Zgjedhor Nr. 02/ 2013, Krijimi, Konfirmimi
dhe Kundërshtimit i Listës së Votuesve.
o

Lista e Votuesve brenda dhe Jashtë Kosovës, duhet të vihet në dispozicion të publikut për
Kundërshtim dhe Sfidim në të njëjtën ditë, dhe të përfundoj në të njëjtën ditë dhe për
realizimin e kësaj periudhe kanë ndikuar edhe vonesat në vendosjen me kohë për ankesat e
aplikuesve nga Jashtë Kosovës, gjatë periudhës së Regjistrimit për Votim jashtë Vendit, në
Panelin Zgjedhorë për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP).
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5 BASHKËPUNIMI ME INSTITUCIONET TJERA BRENDA DHE
JASHTË VENDIT

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, duke e parë rendësinë reciproke të bashkëpunimit, nënshkroi

marrëveshje bashkëpunimit me organizata, institucionet vendore dhe ndërkombëtare etj., të cilat
ma r r ë v e sh j e e d h e u realizuan gjatë periudhës para zgjedhore, edhe asaj zgjedhore. KQZ, ka
bërë nënshkrimin e Memorandumeve të Mirëkuptimit me organizata ndërkombëtare, si:
Ͳ

USAID, Qëllimi i të cilit ishte që nëpërmjet Fondacionit Ndërkombëtar për Sistemet
Zgjedhore (IFES) dhe Programit për Përkrahje të Zgjedhjeve të ofrojnë asistencë teknike
dhe këshilla për KQZ-në, në lidhje me zgjedhjet, në pajtim me resurset në dispozicion
dhe nevojat e KQZ-së.

Ͳ

Memorandumin e Bashkëpunimit me Bashkimin Evropian (BE), lidhur me vëzhgimin e
Zgjedhjeve Lokale të 03 Nëntorit në Kosovë.
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Ͳ

Në vazhdën e traditës disavjeçare të shkëmbimit të eksperiencës në zhvillimin e
proceseve zgjedhore, respektivisht në KQZ-në e Republikës së Shqipërisë, ë s h t ë
finalizuar m arrëveshjen e bashkëpunimit ndërmjet dy institucioneve homologe të
ngarkuara me organizimin dhe administrimin e zgjedhjeve.

Shtyrë nga faktorët specifikë (gjuha dhe kultura e përbashkët), kjo marrëveshje bashkëpunimi,
do të kontribuojë përmirësimin e aktiviteteve të dy institucioneve për organizimin dhe
administrimin e zgjedhjeve, si dhe rritjen e kulturës së bashkëpunimit në fusha me interes të
ndërsjellë që lidhen me çështjet zgjedhore.
Me institucionet Republikës së Kosovës, janë nënshkruar Memorandume Mirëkuptimi:
Ͳ

Me Ministrin e Shëndetësisë, i cili me mo r a n d u m ka pasur p ë r qëllim që të
përcaktojë bashkëpunimin reciprok në mes të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Komisionit
Qendror të Zgjedhjeve në drejtim të sigurimit të të dhënave për qytetarët me të drejtë
vote, që në ditën e zgjedhjeve gjenden në institucionet përkatëse shëndetësore.

Ͳ

Me Ministrin e Drejtësisë. Qëllimi kryesor i këtij Memorandumi të Bashkëpunimit,
ka qenë: S igurimi i të dhënave për të paraburgosurit dhe të burgosurit me të drejtë
vote, në mënyrë që të gjithë të paraburgosurit dhe të burgosurit të kenë pasur mundësi
të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës të garantuar me Kushtetutën e Republikës së
Kosovës dhe legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës.

Ͳ

Me Këshillin Gjyqësor të Kosovës, me Këshillin Prokurorial t ë Kosovës (KP), m e
Policinë e Kosovës (PK), dhe m e Panelin Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtesa
(PZAP). Memorandumet e nënshkruara me këto institucione, kanë pasur si qëllim
kryesor ngritjen e bashkëpunimit dhe të koordinimit të aktiviteteve të përbashkëta
lidhur me parandalimin e problemeve dhe të situatave sfiduese në kuadër të procesit
zgjedhor, dhe të veprimeve që bien ndesh me të drejtën e votimit dhe me ligjin.
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5.1

Vizita studimore

Edhe pse ka qenë vit zgjedhor, KQZ nuk ka lënë jashtë vëmendjes shkëmbimin e vizitave
studimore. Këto vizita, konsistojnë në shkëmbimin e përvojave të vendeve të ndryshme, me
qëllim të ngritjes së standardeve zgjedhore në funksion të rritjes së efiçiencës së punës
institucionale dhe të modernizimit të të gjitha aspekteve të organizimit, menaxhimit dhe
administrimit të zgjedhjeve. 
Ͳ

KQZ-ja, me datën 17.01.2013, ka mbajtur një takim pune në Republikën e Shqipërisë
në Tiranë.

Ͳ

Prej 29 janar, deri më 02 shkurt 2013, në Tiranë është mbajtur takim i përbashkët
pune: KQZ/SKQZ për hartimin e Planit të Punës së KQZ-së për vitin 2013, dhe
të Planit Strategjik të KQZ-së për vitin 2013-2015, pastaj është shqyrtuar puna e
Këshillave të KQZ-së, formimi i Komitetit të Auditimit etj;
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Ͳ
Ͳ

Me datën 18.03.2013, KQZ-ja ka marrë pjesë në vëzhgimin e zgjedhjeve në Mal të Zi.

Me datën 18.03.2013, KQZ-ja ka marrë vendim për vëzhgimin e zgjedhjeve në
republikën e Maqedonisë.

Ͳ

Me datën 05.06.2013 , KQZ-ka ka marrë vendim për vizitë studimore në Konferencën e
ACEEEO-së, në Varshavë në Poloni.

Ͳ

Me datën 05.06.2013, KQZ-ja ka marrë vendim për realizimin e vizitës studimore në
Republikën e Shqipërisë në datat 17, 18 dhe 19 Qershor 2013 ka realizuar vizitë
studimomre në Republikën e Shqipërisë. Kjo vizitat Studimore janë realizuar me
qëllim të marrjes së informatave lidhur me projektet tekonolgjike SEN dhe SEV,
gjegjësisht në aplikimin e aparaturave për identifikimin biometrik të votuesve dhe
numërimin elektronik, që janë planifikuar të realizohen në dy qarqet kryesore të
Republikës së Shqipërisë, Tiranë dhe Fier.
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6 VËSHTIRËSITË DHE SFIDAT
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, duke qenë i ndërgjegjshëm për sfidat që një proces zgjedhor
mbart, ka analizuar me shumë seriozitet çdo moment të punës së tij, bazuar edhe në Raportin
Përfundimtar, të janarit 2014 të Misionit i Bashkimit Evropian për Vëzhgimin e Zgjedhjeve
të 3 N ëntorit, dhe 1 dhjetorit 2013.
KQZ, ka organizuar një takim dy ditor me stafin e SKQZ-së, me qellim të analizimit të
procesit zgjedhor të zgjedhjeve lokale, duke qartësuar nevojën e ndryshime dhe t ë
përmirësime të infrastrukturës ligjore. Problemet më sensitive dhe prioritare njëkohësisht,
KQZ po synon t`i kthej në tryeza teknike pune, me prezencën dhe kontributin e grupeve
të interesit, me qëllim të ngritjen e një debati thjesht teknike, i cili synon që në përfundim
të tij të sjellë një paketë rekomanduese për reformën e pritshme zgjedhore.
Realizimi i kësaj veprimtaria, do ishte i mirëseardhur edhe me ndihmën dhe kontributin e
partnerëve ndërkombëtar, për të cilët KQZ , gjen rastin të shpreh vlerësimin dhe
mirënjohjen institucionale.

6.1

SFIDAT NGA FUSHA LIGJORE
ͳǤ Mangësitë dhe kundërthëniet brenda dispozitave të Ligjit për Zgjedhjet e
Përgjithshme dhe të këtij ligji me dispozitat e Ligjit Nr. 03/L-196 për Parandalimin
e Shpëlarjes së Parave dhe Financimit të Terrorizmit, si dhe paqartësive të vërejtura
në Ligjin Nr.03/L-174 për Financimin e Subjekteve Politike.
ʹǤ Mos implementimi i rekomandimeve të dhëna nga ZRPP/KQZ në Kuvend
dhe komisionet përkatëse që, kanë të bëjnë me harmonizimin e dispozitave ku preket
fusha e obligimeve që ka ZRPP-ja, si: Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme, Ligji për
Financimin e Subjekteve Politike, Ligji për Parandalimin e Shpëlarjes së Parave dhe
Financimin e Terrorizmit.
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͵Ǥ Mos definimi në mënyrë të qartë i të drejtës së votës për votuesit jashtë vendit, e ka
bërë të komplikuar dhe të vështirë për t’u administruar operacioni i votimit përmes
Postës, duke u dhënë të drejtën e votimit edhe atyre personave që nuk janë shtetas
të Republikës së Kosovës, por që kanë të drejtë të jenë shtetas. Ndërsa, procesi
i vlerësimit të kritereve për të drejtën mbi shtetësinë dhe rrjedhimisht për të drejtën e
votës, ju ka lënë KQZ-së (neni 5, pika b dhe c i Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme).
ͶǤ Mos definimi i qartë i dokumentevetëidentifikimit të votuesve gjatë procesit të
votimit, krijon konfuzitet në ditën e zgjedhjeve, e rritë numrin e votave me kusht,
dhe e cenon besueshmërinë e procesit.
ͷǤ Mos definimi adekuat ligjor i statusit të stafit të Sekretariatit të KQZ-së, përkatësisht
trajtimi i stafit të Sekretariatit të KQZ-së si shërbyes civil dhe me paga
jashtëzakonisht tëulëta, po ndikojnë negativisht në rekrutimin e ekspertëve dhe
nëruajtjen qëndrueshmërisë profesionale.

6.2

SFIDAT NGA FAKTORËT E TJERË RELEVANTË
ͳǤ Varshmëria nga institucionet tjera lidhur me resurset dhe mekanizmat e
administrimit të zgjedhjeve, si: mungesa e përkrahjes nga komunat për KKZ-të,
cilësia jo e mirë e të dhënave të Regjistrit Civil.
ʹǤ Vonesa në vendimmarrje nga organet e drejtësisë (organet e drejtësisë, lidhur me
rastet e
͵Ǥ Pamundësia për të bashkëpunuar dhe për t’u anëtarësuar në organizata dhe
mekanizma ndërkombëtar zgjedhor.
ͶǤ Mbajtja e zgjedhjeve në fund të vitit, e vështirëson mbarëvajtjen e procesit zgjedhor
si në aspektin operacional, ashtu edhe në aspektin financiar dhe administrativ.
ͷǤ Selia e KQZ-së nuk është permanente, dhe nuk ka hapësirë të mjaftueshme. Kjo
çështje, nuk duhet lënë anash pavarësisht se sot, është një zgjidhje relative në këtë
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drejtim. Megjithatë, zgjidhja e problemit të selisë së KQZ -së tash për tash, është
vetëm një zgjidhje e përkohshme.
Ǥ

Me gjithë përpjekjet e KQZ-së për të optimalizuar kushtet e punës së këtyre
strukturave, nga disa komuna nuk kemi pasur përkrahje administrative-teknike, e cila
vështirësoi punën e procesit zgjedhor

Ǥ Zbrazëtirat ligjore në rastet e dhënës së dorëheqjeve anëtarët e kuvendeve komunale
të cilat ende nuk janë konstituuar kuvendet komunale dhe kur nuk është zgjedhor
kryesuesi i kuvendit.
ͺǤ Kushtet për mbajtjen e zgjedhjeve në komunat veriore me shumicë serbe, si Mitrovica
Veroire, Leposaviqi, Zveçani dhe Zubin Potoku, nuk kanë qenë të favorshme për KQZnë për shkak se, Institucionet e Republikës të Kosovës nuk kishin qasjen e drejpërdrejtë
të komunikimit me KKZ-të.
ͻǤ Përgatitja e Listave të Votuesve dhe krijimi i Vendvotimeve në katër komunat veriore.
ͳͲǤ Kompleksiteti dhe ndjeshmeria politike e procesit zgjedhor në keto komuna, ndikoi në
transparencen e pergatitjeve të zgjedhjeve, duke krijuar përceptimin e pasigurisë dhe
mungesën e qartësisë së procesit zgjedhor.
ͳͳǤ Si sfidë në procedimin dhe vlerësimin e Aplikacioneve për Regjistrim për Votim Jashtë
Vendit ka qenë: ndërhyrja e organizatave ndërkombëtare (OSBE-së), në procesin e
regjistrimin të votuesve Jashtë Kosovës, pa vendim të Komisionit Qendror të
Zgjedhjeve.
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6.3

REKOMANDIMET

Me qëllim të tejkalimit të sfidave dhe të vështirësive të lartpërmendura dhe konform vizionit
për të ndërtuar një institucion profesional dhe të qëndrueshëm të administrimit të
zgjedhjeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve rekomandon:
Ͳ

Të bëhet harmonizimi i ligjit mbi Financimin e Subjekteve Politike me Ligjin mbi
Pastrimin e Parave

dhe

me

Ligjin

mbi

Zgjedhjet

e

Përgjithshme

dhe

Implementimi i rekomandimeve të KQZ-së për Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme,
si dhe harmonizimi i Dispozitave Ligjore ku preket fusha e obligimeve që ka Zyra për
Regjistrimin e Partive Politike, si: Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme, Ligji për
Financimin e Subjekteve Politike, Ligji për Parandalimin e Shpëlarjes së Parave dhe
Financimin e Terrorizmit, dhe Rregullat Zgjedhore të KQZ-së.
Ͳ

Përcaktimi me dispozita ligjore, që kontestet e partive politike të adresohen para organit
të partisë politike për interpretimin e statutit, apo pranë gjykatës kompetente, dhe jo në
Zyrën për Regjistrimin e Partive Politike.

Ͳ

Definimi i qartë i të drejtës së votës për votuesit që jetojnë jashtë vendit dhe të
përcaktohet vetëm për qytetarët e Republikës së Kosovës të regjistruar në Regjistrin Civil,
dhe të pajisur me dokumente të Republikës së Kosovës. Kjo nënkupton që, personave
që nuk janë të regjistruar në Regjistrin Qendror Civil, të mos u lejohet pjesëmarrja në
votime, dhe vlerësimi i këtyre kritereve të mos jetë në kompetencë të KQZ-së.

Ͳ

Rishikimi i mënyrës së votimit jashtë vendit, largimi i votimit jashtë vendit për Zgjedhjet
Lokale. Ndërsa, lehtësimi i këtij procesi për Zgjedhjet e Përgjithshme, duke iu dhënë
hapësirë më madhe për pjesëmarrje të gjithë qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë
vendit.

Ͳ

Të gjenden mekanizmat për t’i identifikuar qytetarët e Republikës së Kosovës që jetojnë
jashtë vendit, dhe kanë të drejtë vote si dhe shënimin e tyre në Regjistër Civil, dhe në
Listën e Votuesve.

Ͳ

Heqjen e votimit me kusht dhe angazhimi i institucioneve relevante shtetërore për të
përmirësuar të dhënat mbi qytetarët me të drejt vote në Regjistër Civil, si bazë për krijimin
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e një liste të votuesve të saktë dhe të qëndrueshme.
Ͳ

Definimi i qartë i dokumenteve të identifikimit të votuesve gjatë procesit të votimit, duke
caktuar vetëm dokumentet shtetërore të Republikës së Kosovës, kuptohet, si dokumente
të vlefshme për identifikim.

Ͳ

Caktimi i një objekti të përhershëm dhe të përshtatshëm si seli e KQZ-së.

Ͳ

Zgjidhja e statusit të stafit të SKQZ-së dhe gjetja e mundësive për rritjen e pagave të tyre,
me qëllim të ruajtjes së stafit dhe angazhimit të ekspertëve.
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7 SHTOJCAT
ͳǤ
ʹǤ
͵Ǥ
ͶǤ

Plani i Punës se KQZ-së për vitin 2013
Plani Operacional për Zgjedhjet Lokale 2013 (aktivitetet dhe datat)
Raporti Financiar Vjetor 2013
Organogrami i KQZ-së

ͷǤ Statistikat dhe rezultatet e Zgjedhjeve për Kryetar të komunave dhe për kuvendet
komunale
Ǥ Pasqyrat zgjedhore 2000-2013
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AktivitetetkryesorepërZgjedhjetLokale2013






DATA

04.07.2013


AKTIVITETETKRYESORE
PranimiiEkstraktittëparëtëRegjistritCivilngaAgjencia
eRegjistrimitCivil


REFERIMILIGJOR


SHËNIM

Rregulla02/2013,
Neni3.3

KQZͲpranonEkstraktineRegjistritCiviljomevonëse
2ditepasditësseshpalljesseZgjedhjeve

03.07Ͳ17.07.2013

EmërimiiKomisioneveKomunaletëZgjedhjeve


Neni67iLZPͲsë

KQZͲjaemëronKKZͲnëbrendaafatitprej(15)ditësh
passhpalljessëdatëssëzgjedhjeve.

03.07Ͳ07.07.2013

KQZͲjatëvendosëpërkufizimeteshpenzimevepër
subjektetpolitike

Neni39iLZPͲë

03.07Ͳ04.09.2013

PeriudhaeaplikimitpërcertifikimteSubjektevePolitike


KQZpërcaktonmaksimumineshpenzimevete
fushatësmbështeturnenumrinepërgjithshëmte
votuesveteregjistruarnelistënevotuesvene
freskiminefunditteLVͲsenedispozicionteKQZͲsë.
Aplikimipërcertifikimmundtedorëzohenneçdo
kohëgjatëorëveterregulltatepunësderi60ditë
paraditëssezgjedhjeve.

27.07Ͳ04.09.2013

PeriudhaeregjistrimitpërvotiminjashtëKosovës


Neni97LZPͲsë
Rregullanr.03/2013

06.08Ͳ24.09.2013

Periudhaeshërbimittëvotuesve


Rregullanr.17/2013

04.09Ͳ19.10.2013

Afatiipërregjistrimpërvotiminmenevojatëveçanta


Neni99.1LZPͲsë
Rregullanr.04/2013

10.09Ͳ24.09.2013

Periudhaekundërshtimitdheekonfirmimit


Neni8.1iLZPͲsë

Rregullanr.02/2013

Neni15.2LZPͲsë

Votuesimetedrejtëvotemundteaplikojpërte
marrënjëfletëvotimpërvotimjashtëKosovësduke
dorëzuarteplotësuaraplikiminpërvotimjashtë
Kosovës/FormularineRegjistrimittevotuesit.
KQZͲjajumundësontëgjithëvotuesvemetëdrejtë
votetënjoftohenpërQendrateVotimitkujanëtë
caktuardhejumundësonqëtëndryshojnëQendrëne
Votimitsipaszgjedhjessëtyresamëafër
vendbanimittëtyretëpërhershëm.
Votimiipersonavemenevojadherrethanate
veçanta
Votuesitmetedrejtvotemundtekundërshtojnë,siç
ështëpërcaktuarnenenin9pasaksitëapolëshimet
nëListëneVotuesvegjatëperiudhëssevendosurpër
atëqellimngaKQZͲja

01.10.2013Ͳ01.11.2013

PeriudhaeVotimijashtëKosovës

Rregullanr.03/2013

VotimijashtëKosovës

10.10.2013

Certifikimiilistëssëvotuesve

Neni8.6iLZPͲsë

KQZͲjaeCertifikonlistënPërfundimtareteVotuesve


19.09.2013

Tërheqjaeshortittërenditjessësubjektevepolitikenë
fletëvotim

Afatiipëremëriminekëshillavetëvendvotimeve

PublikimiilokacionittëQendravetëvotimit


Neni24.1LZPͲsë

Shortiifletëvotimitmbahetnenjëdatëtëcaktuar
ngaKQZͲja

03.10Ͳ01.11.2013

Periudhaefushatëssëzgjedhjevepërsubjektetpolitike


Neni44LZPͲsë

03.07Ͳ04.10.2013

Afatiifunditpërparaqitjenekërkesavepërakreditimtë
individëveqëdëshirojnëtëvëzhgojnënëemërtë
organizatave
Kërkesapërakreditimtevëzhguesveteorganizatave

Neni54.5LZPͲsë

Afatiifunditpërakreditimtëindividëveqëdëshirojnëtë
vëzhgojnënëemërtëorganizatavengaKQZͲja

Kërkesapëraplikimtemediavepërvëzhgimine
zgjedhjeve

Rregullanr.07/2013

Periudhaefushatëssëzgjedhjevedotethotëprej30
ditëvepërfushatënzgjedhoretesubjektevepolitikee
cilapërfundon1ditëparaditëssezgjedhjeve.
Akreditimiiindividëvepërvëzhgimtezgjedhjevene
emërtendonjëorganizateduhetteparashtrohetne
KQZjomevonë30ditëparaditëssezgjedhjeve
Kërkesënpërakreditimtevëzhguesveçdoorganizatë
mundteparashtrojpranKQZͲseneçdokohëderine
ditëne25paraditëssezgjedhjeve
VëzhguesiteZgjedhjeve

Rregullanr.07/2013

Vëzhguesitezgjedhjeve


DITAEZGJEDHJEVE





Rregullanr.12/2013



17.09Ͳ01.10.2013
24.09.2013

03.07Ͳ09.10.2013

03.07Ͳ14.10.2013

03.07Ͳ19.10.2013


03.11.2013
04.11Ͳ18.12.2013

DorëzimiiRaportitfinanciaretëfushatës


Neni77LZPͲsë
Neni83.1LZPͲsë

Neni54.3LZPͲsë

EmërimiianëtarevedhekryesuesveteKVVͲsë.
PublikimiilokacionittëQendravetëvotimitjome
vonëse40ditëparaditëssezgjedhjeve.



CertifikimiiRezultateve

Neni106.1LZPͲsë

KQZͲjacertifikonrezultatetpërfundimtarenga
QendraeNumërimitdheRezultateve.



KthimiiPagesaveteCertifikimitteSPͲve

Rregulla08/2013,
neni9.2

Brenda30ditëvepascertifikimitterezultateve




RAUNDIIDYTEIZGJEDHJEVE(01DHJETOR2013)
02.12Ͳ15.01.2014







DorëzimiIRaportitfinanciaretëfushatëspërRaundine
dytë

Shkatërrimiimaterialittëndjeshëmzgjedhor

RaportiFinanciarlidhurmeshpenzimetezgjedhjeve





Rregullanr.12/2013



LigjiNr.03/LͲ073,
neni103.4

KQZmenjëvendimpascertifikimitzyrtarterezultatit
tezgjedhjeve,shkatrrënmaterialinzgjedhorbrenda
60ditëve,përveçnëseudhëzohetndryshengaPZAPͲi

LigjiNr.03/LͲ073,
neni113.6



VulapranueseeNjësisëpër
PropozimedheParashtresa





KomisioniQendroriZgjedhjeve
ͲRaportiFinanciarpërVitin2013Ͳ
KodiiOrganizatësBuxhetore:
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Informatatkontaktuese:
ZyrtariKryesorAdministrativEnisHalimi,RrugaMigjeniPrishtinë,
03820081001,Enis.halimi@kqzͲks.org
ZyrtariKryesorFinanciar MiradijeMeha,RrugaMigjeniPrishtinë,
03820081005,miradije.meha@kqzͲks.org
Data: 26.03.2014
1)Hyrje:(Julutemparaqitninëformëtekstualenjëpërmbledhjetëzhvillimevekryesorenëbuxhetine
KomisioniQendroriZgjedhjeve(KQZ)iRepublikësseKosovësështëorganipërhershëmicili
merretmeorganizimindhembajtjenezgjedhjevesidhetëgjithaçështjetqëkanëtëbëjnë
mezgjedhjet,referendumetsidheshpallrezultatetetyre.
Nëpajtimmeobligimetnganeni63.10tëLigjitNr.03/LͲ073,PërZgjedhjetePërgjithshmedhe
LigjitNr.03/LͲ072përZgjedhjetLokalenëRepublikëneKosovës,KomisioniQendrori
Zgjedhjeve(KQZ),paraqetkëtëRaportpunepërKuvendineRepublikëssëKosovës,meqëllim
tëpasqyrimittëtëgjithaaktivitetevetëzhvilluarapërperiudhënnjëvjeçare(2013),duke
dëshmuarrolindhepërgjegjësitëqëkameKushtetutëneRepublikëssëKosovës,dhemeLigjin
përZgjedhjetePërgjithshmedheZgjedhjetLokalenëRepublikëneKosovës.
MeLigjinNr.04/LͲ165përBuxhetineRepublikësseKosovëspërvitin2013KomisionitQendror
teZgjedhjeveiështëaprovuarpërtetriprogrametbuxhetnëvlerëprej11,538mijeeurodhe
numriiaprovuaripunëtorëvetëKQZͲsëështë88.Nebuxhetinevitit2013kapasur
ndryshimenebuxhetinekategorisëtëpagavedhemëditjevedheicilibuxhetkareflektuarne
totalbuxhetinevitit2013.Përarsyeteangazhimevedheaktiviteteveshtesëneproces
zgjedhorështëzgjaturorariistafitteKQZͲsedheështëpunuarmeshumësedhjetëorëneditë
dukemosipërjashtuarditëtevikenditdheditëtefestavezyrtareeshtetërore.Mevendimine
KryeministrittëRepublikëssëKosovës,nr.05/145,tëdatës26gusht2013,përmessëciliti
ështëaprovuarkërkesaeKomisionitQendrortëZgjedhjeve,dheKQZͲseijanëndarëmjetenë
shumëprej:161,200.00euronëkategorinëePagavedhemëditjeveneprogramine
Sekretariatit(14100).TëgjithashpenzimetekrijuaranëZgjedhjetlokale2013janërealizuar
ngabuxhetiiplanifikuariKQZͲsë.
NëZgjedhjetLokale2013,KQZͲjakazbatuarpërherëtëparëdisaaktivitetetëveçantaqë,
kanëndikuarnërritjeneefikasitetitnëadministriminezgjedhjeve,poredhenëpublikimine
rezultateve,sidomostëatyreparaprake.Vlentëtheksohetraportimiipjesëmarrjesnë
zgjedhjedheirezultatevenëmënyrëelektronikenëkohëtëshpejtë,përmesprojektitKͲvote.
organizatëssuaj.Tëmoskalohethapësiraeofruarmëposhtë!)






2) Përmbledhjepërtëhyratdhekategoritëeveçantatëshpenzimeve:
(Julutemparaqitnishkurtimishtndryshimetkryesorepërsaipërketvleravetëparashikuaradheatyre
aktualepërsecilënkategoriTëmoskalohethapësiraeofruarmëposhtë)

a) Tëhyrat:

KomisioniQendroriZgjedhjeverealizontehyrangasubjektetpolitikeneshumëprej31,900.00
euro.Këtotehyrarealizohenneformetedepozitavemerastinecertifikimittesubjekteve
politikepërpjesëmarrjeneproceszgjedhorosengagjobateshqiptuarangaKQZͲjasidhenga
tarifatadministrative.Nevitin2013neemërtegjobavesubjektetpolitikekanepaguar
220€.Gjithashtusubjektetpolitikenëemërtetaksaveadministrativekanëpaguar4,500€,
ndërsatehyratngadepozitatjanë27,220euro.
SipasligjitpërZgjedhjet,Subjektettecilatgarojnënëzgjedhjedeponjojnenjëshumëtëcaktuar
nënjëllogaritëveçantë.Nëvitin2013këtomjetekanëarriturshumënprej46,600euro.
Subjektetpolitiketëcilatfitojnëvendenëkuvendetkomunalejukthehenmjetetedeponuara
nëllogaritëetyrebankare.Nëkëtërastnga46,600eurotëdeponuarasubjektevepolitikedotë
i`ukthehen19,400.00eurondërsashuma27,200.00eurojanënjohursitëhyratëvitit2013
dhejanëbarturnëbuxhetineRepublikësseKosovës.

b) Pagatdhemeditjet:
(Julutemtëbashkëngjitetorganogramiiorganizatëssuajsianeksikëtijraportifinanciardheplotësoni
tabelënshtesëlidhurmestrukturënepagesësnëpikën4f)tëkëtijraporti.)


MeLigjinNr.04/LͲ165përBuxhetineRepublikësseKosovëspërvitin2013numriiaprovuari
punëtorëvetëKQZͲsëështë88.
Dukepasurparasyshseprocesizgjedhorpërshkakteaktiviteteveteshumtakërkonangazhime
shtesetestafitteSKQZͲse,KryeshefiEkzekutiviSekretariatitteKQZͲsekanxjerrvendiminme
numër622Ͳ2013tëdatës03.07.2013përzgjatjeneorarittepunësdukeipërfshirëditëte
vikenditdheditëtefestave.KonformkësajQeveriaeRepublikësseKosovësdhesipaskërkesës
buxhetoreteKQZͲsë,mevendiminnr.05/45tedatës26gusht2013ikandarëbuxhetshtesë
neshumëprej161,200nekategorinëepagavedhemëditjeveKQZͲsë.Mjetetendarapër
shtesapërstafineKQZͲse/SKQZͲseushpenzuanneshumeprej145,145euroaposhprehurne
përqindjeatoushpenzuan89.5%.
Mesatarishtgjatekësajperiudheneregjistrinepagavekaneqene81zyrtare.
Aktualishtjanëdukeuzhvilluarproceduraterekrutimitperplotesimineshtatë(7)pozitavete
lira.

c) MallradheShërbime:

BuxhetiiaprovuariKQZͲsepërmallradheshërbimenëbazëtëligjitteaprovuarNr.04/LͲ165
ishtenëvlerëprej6,706miljoneuro(€).Nëkëshumëjanëtëpërfshiramjetetpër:programine
ZgjedhjevedhetëSekretariatit.
MerishikimteBuxhetit,nukkapasurndonjëndryshimenëkëtëkategoriekonomike.
Shpenzimeterealizuaranekëtëkategoripërtëdyprogrametishin5,584mijëeuro.
ShpenzimeterealizuarakryesishtkanëtëbëjnëmeshpenzimeterealizuarapëZgjedhjetlokale
2013.


d) Shpenzimekomunale:

Shërbimetkomunalejanëplanifikuarpërvitin2013nevlereprej63mijëeuro.Këtomjetejanë
shpenzuarnevlerëprej32,923.87eurotecilatkanetebëjnëkryesishtmeshpenzimete
telefonisëfikse,energjisëelektrikedheshpenzimevetëtjerakomunale.



e) InvestimetKapitale:

KomisioniQendroriZgjedhjevepërinvestimekapitalekaplanifikuarbuxhetinneshumeprej
51,000€icilikatebejekryesishtmeblerjeneSoftveritperQNR,ndersasoftveriKQZͲseika
kushtuar27,260.00euro.

f) SubvencionetdheTransferet:
MeLigjinNr.04/LͲ165përBuxhetineRepublikësseKosovëspërvitin2013buxhetiiaprovuar
përprograminMbështetjeeSubjektevePolitike(10400)ishteneshumeprej4,200,000euro.
Gjateperjudhesjanarderineshtatorngakyprogramjanebërëtransfershumaprej
4,115,478.85euro.





3) Përmbledhje:
(Julutemparaqitnishkurtimishtvërejtjetpërfundimtarelidhurmebuxhetineinstitucionittuajapo
pikpamjetpërzhvillimetnëtëardhmen.)









__________________________________
NënshkrimiiUdhëheqësittëOrganizatës



4)Tabelat:
a) Tëhyrat:
(Julutemplotësonitabelënmeinformatatenevojshme.Mundtështohenrreshtashtesënëtabelë)

Kodi
Ekonomik

KategoriaEkonomike

1

2

Tëhyrate
Tëhyrat
planifikuara/par
vetanaketë
ashikuarapër barturangaviti
vitin2013
2012
3
4

Tëhyrat
realizuaranë
vitin2013

5


50019

Tarifë Administrative Për Regjistrim
te partisë

0.00

0.00

4,500.00

50107

PagesaperGjobene
SubjektitPolitik
TeHyratngaDepozitate
ZubjektevePolitike
Total:tehyratvetanake













0.00

0.00

220.00

0.00

0.00

27,200.00





























31,920.00













55450
















b) Shpenzimet:
(Julutemplotësonitabelënmetëdhënatenevojshme.)

Kodi
Ekono
mik


Kategoria
Ekonomike

1

2

1000

Paga dhe Mëditje

13000

Mallra dhe Shërbime

13200

Shërbimet publike

21000

Subvencione dhe
tansfere
Investimet Kapitale

30000

Gjithsej






Buxhetivjetorme Buxhetime Buxheti Shpenzimet Zotimetderi Buxhetii Buxheti
Buxhetidheshpenzimet2012
ligjinebuxhetit rishikim perfundimtar derimë31
më31
zotuar
i

(2013)
2013
dhjetor
(në%) shpenz
2013
dhjetor
(nëseka
ur
2013
2013

Buxheti(2012) Shpenzimet %e
2012
(në%)
pasur
shpenzi
ndryshime)
mit

3
575,480.00

4

5

6

7

8

9

10

567,491.60

98.61%

518,007.00

679,207.00

679,207.00

625,591.49

625,591.49

92.11%

92.11%

6,113,854.00

615,741.18

10.07%

6,706,313.00

6,706,313.00

97.23%

83.28%

17,023.29

23.39%

63,340.00

5,584,936.1
2
32,923.87

6,520,318.76

72,780.00

6,706,313.0
0
63,340.00

32,974.57

52.06%

51.98%

4,200,000.00

4,146,546.48

98.73%

4,200,000.00

4,200,000.00

100.00%

97.99%

104,137.00

70.35%

51,000.00

4,115,591.4
9
27,260.00

4,199,966.44

148,030.00

4,200,000.0
0
51,000.00

27,260.00

53.45%

53.45%

11,110,144.00

5,450,939.07

49.06%

11,538,660.00

10,386,190.
33

11,406,111.2
6

88.77%

88.77%

11,699,860.
00

63,340.00

51,000.00
11,699,860.00





MallradheShërbime 


4.c) DETAJETESHPENZIMEVESIPASKODEVEEKONOMIKE




















MALLRADHESHËRBIME
Emriikategorisëekonomike

13000

Buxheti 

2012
Shpenzimetnë
(2012)

Planifikimi2012


























Buxheti
2013

%e
shpenzimit

Shpenzimetnë
(2013)

Planifikimi2013

%e
shpenzimit

GjithsejMallradhe
Shërbime

6,113,854.00

615,741.18

10.07


6,706,313.00
5,584,936.12

83.28%















SHPENZIMETEUDHËTIMIT
(NENTOTALI)

86,041.00

72,074.76

83.77


99,561.00


93,314.00

ͻ͵Ǥ͵Ψ

14,561.00



0.00

561.00

ͳͲͲǤͲͲ

ͳǤͺ͵Ψ

















5,000.00

ͶǡͷʹͲǤͲͲ

ͻͲǤͶͲΨ







1,000.00

675.01

ǤͷͲΨ

26,480.00

13,429.21

50.71

15,000.00

14,830.94

ͻͺǤͺΨ

13141 Meditjaeudhimitzyrtarjashtvendit 40,000.00

37,406.63

93.52

45,000.00

43,608.68

ͻǤͻͳΨ

20,000.00

18,502.98

92.51

30,000.00

27,291.75

ͻͲǤͻΨ

5,000.00

2,735.94

54.72

3,000.00

2,287.62

ǤʹͷΨ























1310
13130
13131
13132
13133
13140

ShpenzimeteUdhetimitzyrtar
brendavendit
Meditjaeudhëtimitzyrtarbrenda
vendit
Akomodimigjateudhetimitzyrtar
brendavendit
Shpenzimettjerateudhitimitzyrtar
brendavendit
ShpenzimeteUdhetimitzyrtarjasht
vendit

Akomodimigjateudhetimitzyrtar
jashtvendit
Shpenzimettjerateudhitimitzyrtar
13143
jashtvendit

13142















SHËRBIMETE
1330 TELEKOMUNIKIMIT
(NENTOTALI)

86,630.00

36,778.67

42.45

119,660.00

112,667.90

ͻͶǤͳΨ

13310 Shpenzimetperinternet

17,040.00

8,695.19

51.03

7,040.00

6,873.00

ͻǤ͵Ψ

13320 Shpenzimetetelefonisëmobile

59,590.00

22,855.60

38.35

42,620.00

37,250.00

ͺǤͶͲΨ

13330 Shpenzimetpostare

10,000.00

5,227.88

52.28

70,000.00

68,544.90

ͻǤͻʹΨ

Shpenzimetepërdorimittëkabllit
optik

86,630.00

36,778.67

42.45

















SHPENZIMETPERSHËRBIME
(NENTOTALI)

5,376,204.00

403,867.87

7.51


5,813,813.00


4,962,972.20

ͺͷǤ͵Ψ

91,500.00

5,867.00

6.41

12,000.00

11,410.00

ͻͷǤͲͺΨ













500.00

72.64

14.53



















13450 ShërbimeshtypjeͲjomarketing

5,000.00

0.00

0.00

200.00

ͳ͵ǤͲͲ

ͺǤͷͲΨ

13460 ShërbimeKontraktueseTjera

5,278,204.00

397,858.33

7.54

5,801,613.00

4,951,389.20

ͺͷǤ͵ͷΨ

13470 ShërbimeTeknike

1,000.00

69.90

6.99







13480 ShpenzimetpërAntarësim























39,500.00

1,988.00

5.03

19,300.00

18,563.40

ͻǤͳͺΨ

13501 Mobilje(mepakse1000euro)

25,000.00

0.00

0.00

15,000.00

14,485.00

ͻǤͷΨ

13502 Telefona(mepakse1000euro)

4,000.00

98.00

2.45

500.00

298.00

ͷͻǤͲΨ

13340


1340

13410 Shërbimetearsimitdhetrajnimit
Shërbimetepërfaqësimitdhe
avokatures
Shërbimetendryshme
13430
shendetësore
Shërbimetendryshmeintelektuale
13440
dhekëshilldhënëse

13420





BLERJEEMOBILJEVEDHE
1350 PAISJEVE(MEPAKSE1000
EURO)(NENTOTALI)






5,000.00

0.00

0.00







3,000.00

950.00

31.67











































13508 Pajisjetrafiku(mepakse1000euro) 











13509 Pajisjetjera(mepakse1000euro)

2,500.00

940.00

37.60

3,800.00

3,780.40













BLERJETJERAͲMALLRADHE
SHERBIME(NENTOTALI)

23,000.00

15,794.45

68.67

59,700.00

59,459.06

ͻͻǤͲΨ

16,000.00

14,034.95

87.72

55,800.00

55,738.06

ͻͻǤͺͻΨ

7,000.00

1,759.50

25.14

3,900.00

3,721.00

ͻͷǤͶͳΨ







Furnizimmeveshmbathje










Akomodimi







Municiondhearmëzjarri
Tiketatsiguruese(banderollat)










Bllombat













































DERIVATETDHELËNDËT
DJEGËSE(NENTOTALI)

67,700.00

14,850.66

21.94

29,000.00

27,103.03

13710 Vaj

700.00

0.00

0.00







13720 Nafteperngrohjeqendrore

6,000.00

0.00

0.00







13503 Kompjuterë(mepakse1000euro)
Harduerpërteknologjiinformative
(mepakse1000euro)
Makinafotokopjuese(mepakse
13505
1000euro)
Pajisjespecialemjeksore(mepakse
13506
1000euro)
Pajisjeteshërbimitpolicor(mepak
13507
se1000euro)

13504



1360

13610 Furnizimepërzyrë
Furnizimemeushqimdhepije(jo
drekazyrtare)
13630 Furnizimemjekësore

13620
13640
13650
13660
13670
13680
13681





1370

Furnizimepastrimi

ͻͻǤͶͺΨ


ͻ͵ǤͶΨ

13730 Vajperngrohje













13740 Mazut













13750 Qymyr













13760 Dru













13770 Derivatepergjenerator

2,000.00

271.62

13.58

4,000.00

͵ǡͳǤͶͲ

ͻͶǤͲͶΨ

13780 Karburantpervetura

59,000.00

14,479.04

24.71

25,000.00

23,341.63

ͻ͵Ǥ͵Ψ















LLOGARITEEAVANSIT
(NENTOTALI)

Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ 



AvancͲperambasadat



















































SHËRBIMETFINANCIARE
(NENTOTALI)

Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ 



1380
13810
13820
13821
13830
13850


1390

Avasperparateimeta(p.cash)
Avansperudhetimezyrtare
Avanc
Avanspermallradhesherbime

13911 ProvizionBankarͲBankaQendrore
13912 ProvizionBankarͲRaiffeisenBank
13913 ProvizionBankarͲProcreditBanke
13915
13916
13917
13918
13940



ProvizionBankarͲBankaPrivatee
Biznesit
ProvizionBankarͲBankaEkonomike
ProvizionBankarͲNLBBanka
Prishtina
ProvizionpërTarifatëNdryshme
KPAͲProvizioniBankar





























































































SHERBIMETEREGJISTRIMIT
1395 DHESIGURIMEVE
(NENTOTALI)

8,950.00

6,611.15

73.87

7,950.00

6,978.19

ͺǤͺΨ

13950 Regjistrimiiautomjeteve

2,450.00

905.00

36.94

1,950.00

1,444.00

ͶǤͲͷΨ

13951 Sigurimiiautomjeteve

6,000.00

5,596.15

93.27

5,800.00

5,424.19

ͻ͵ǤͷʹΨ

500.00

110.00

22.00

200.00

110.00

ͷͷǤͲͲΨ

























1400 MIRËMBAJTJA(NENTOTALI)

83,329.00

10,312.16

12.38

42,329.00

41,150.83

ͻǤʹʹΨ

Mirembajtjadheriparimii
automjeteve

21,000.00

7,147.65

34.04

11,000.00

10,102.89

ͻͳǤͺͶΨ

14020 Mirembajtjaendertesave

10,000.00

92.50

0.93

25,000.00

24,836.38

ͻͻǤ͵ͷΨ

























14023 Mirembajtjaeshkollave













Mirembajtjaeobjekteve
shendetesore













14030 Mirembajtajeautorrugeve













Mirembajtjaeautorrugeve
regjionale

























51,329.00

3,072.01

5.98

5,329.00

5,303.56

ͻͻǤͷʹΨ

1,000.00

0.00

0.00

1,000.00

908.00

ͻͲǤͺͲΨ











89,500.00

13,272.50

14.83

42,000.00

40,295.98

Taksakomualeeregjistrimitte
automjeteve
13953 Sigurimiindertesavedhetjera

13952




14010

Mirembajtjaendertesavete
banimit
Mirembajtjaendertesave
14022
administrativeafariste

14021

14024

14031

14032 Mirembajtjaeautorrugevelokale
MirëmbajtjaeTeknologjisë
Informative
Mirembajtjaemobilevedhe
14050
paisjeve

14040





1410 QIRAJA(NENTOTALI)



ͻͷǤͻͶΨ

89,500.00

13,272.50

14.83

42,000.00

40,295.98

14120 Qirajapertoke
14130 Qirajaperpaisje
14140 Qirajapermakineri

























Qirajapërpordorimetjera
hapësinore



























SHPENZIMETE
MARKETINGUT(NENTOTALI)

235,000.00

33,992.64

14.46

448,000.00

198,279.34

ͶͶǤʹΨ

14210 Reklamatdhekonkurset

26,000.00

2,796.88

10.76

7,000.00

6,444.00

ͻʹǤͲΨ

14220 Botimetepublikimeve

3,000.00

0.00

0.00





14230 Shpenzimetperinformimpublik

206,000.00

31,195.76

15.14

441,000.00

191,835.34













SHPENZIMETE
PËRFAQËSIMIT(NENTOTALI)

18,000.00

6,198.32

34.44

23,000.00

22,524.47

ͻǤͻ͵Ψ

18,000.00

6,198.32

34.44

23,000.00

22,524.47

ͻǤͻ͵Ψ













SHPENZIMEͲVENDIMET
EGJYKATAVE(NENTOTALI)

Ͳ Ͳ Ͳ 2,000.00

14150


1420



1430

14310 Drekatzyrtare


1440



1700



Ͷ͵ǤͷͲΨ




1,627.27

ͺͳǤ͵Ψ
ͺͳǤ͵Ψ





2,000.00

1,627.27













SERVISIMIIBORGJIT
(NENTOTALI)

Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ 

17000 Pagesaeborgjitqeveritar







14410 ShpenzimeͲvendimetegjykatave



ͻͷǤͻͶΨ

14110 Qirajaperndertesa


























4.d). SHPENZIMETKOMUNALE




DETAJETSIPASKODEVEEKONOMIKE











Buxheti
2012







ShpenzimeKomunale
Emriikategorisëekonomike

1320

Shpenzimet
(2012)

Planifikimi2012























Buxheti
2013




%e
shpenzimit

Shpenzimet
(2013)

Planifikimi2013


%e
shpenzimit



GjithsejShpenzime
Komunale

72,780.00

17,023.29

23.39

63,340.00

32,923.87

51.98%

















72,780.00

17,023.29

23.39

63,340.00

32,923.87

51.98%

24,600.00

7,215.94

29.33

27,000.00

20,544.05

76.09%

1320 SHPENZIMEKOMUNALE(NENTOTALI)
13210 Rryma

13220 Uji
13230 Mbeturinat
13240 Ngrohjaqendrore

1,200.00
1,500.00


0.00
0.00


0.00
0.00


2,200.00
4,580.00
4,800.00


394.65



8.62%


13250 Shpenzimettelefonike

45,280.00

9,607.90

21.22

24,760.00

11,985.17

48.41%









4.e)






INVESTIMETKAPITALE:DETAJETESHPENZIMEVESIPASKODEVE
EKONOMIKE










INVESTIMETKAPITALE
Emriikategorisëekonomike

3000

GjithsejInvestimetKapitale




3110 NDËRTESAT(NENTOTALI)
31110
31120
31121
31122
31123
31124

Ndertesatebanimit
Ndertesatadministrativeafariste
Objektetarsimore
Objektetshendetesore
Objektetkulturore
Objektetsportive



Buxheti2012































Buxheti

2013



%e
Zotimetderi
shpenzi
31.12.2013
mit

Shpenzimet

%e
shpenzimit

148,030.00

104,127.08

70.34

51,000.00

27,260.00












Ͳ


Ͳ


Ͳ

   
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ





























Planifikimi

Planifikimi Shpenzimet








27,260.00


53.45%




























Ͳ 
Ͳ


Ͳ

   
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ujësjellësi
















































3120 NDËRTIMIIRRUGËVE(NENTOTALI)
31210
31220
31230
31240
31250
31260




3150

Ndërtimiiautorrugëve
Ndertimiirrugeveregjonale
Ndertimiirrugevelokale
Trotuaret
Kanalizimi

FURN.MERRYME,GJENERIMI
(NENTOTALI)

31510 Furnizimmerrymëgjenerimdhetransmision






3160

PAISJE(SIST.VLERAMBI1000EURO)
(NENTOTALI)


























Ͳ


Ͳ


Ͳ

   
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ





























104,127.08

70.34

51,000.00

27,260.00

27,260.00

53.45%















PajisjeTjera

82,500.00
9,000.00

13,690.00
19,500.00



23,340.00

75,242.88
0.00

0.00
14,988.10



13,896.10

91.20
0.00

0.00
76.91



59.54








51,000.00









27,260.00









27,260.00









53.45%



















Ͳ


Ͳ


Ͳ

   
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ









PajisjetëTeknologjiseInformative(nevlerembi
1000euro)
31610 PajisjetëTeknologjiseInformative

31620 Mobilje





148,030.00

31600

31630
31640
31650
31660
31670
31680
31690



Telefona
Kompjuter
MakinaFotokopjuese
PajisjeSpecialeMjeksore
PajisjeteShërbimevePolicore
Souftver

3170 AUTOMJETETRANSPORTI(NENTOTALI)
31700 Veturazyrtare







31701
31702
31703
31704
31705
31706


Automjetetransportitjera



































































Ͳ


Ͳ


Ͳ

   
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

31800 Makineria
































Ͳ


Ͳ


Ͳ

   
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ





































Ͳ


Ͳ

Ͳ Ͳ

Ͳ

Ͳ


Ͳ






























Ͳ


Ͳ


Ͳ

   
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ






























Ͳ


Ͳ

   
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ







Kamionë
Xhipdhekombibusë
Veturatëndihmëssëshpejtë
Veturateshërbimitpolicor
Motorë

3180 MAKINERIA(NENTOTALI)


3190 KAPITALTJETËR(NENTOTALI)
31900 Kapitaltjeter
31910 Avansperinvestime




3210 TOKA(NENTOTALI)
32100 Toka




3220 PASURITËEPAPREKSHME(NENTOTALI)
32200 Pasuriepaprekshme




3310 TRANSF.KAPITALEͲENTITETE(NENTOTALI) 
33100 Trans.kap.Ͳentitetetpublike


















4.f) SUBVENCIONETDHETRANSFERET:DETAJETESHPENZIMEVESIPASKODEVEEKONOMIKE






SubvencionedheTransfere
Emriikategorisëekonomike

21000

Buxheti
2012

Gjithsejsubvensionedhe
transfere


Planifikimi



Buxheti
2013




%e
shpenzimit

Shpenzimetnë



Planifikimi


%e
shpenzimit

Shpenzimet

4,200,000.00

4,146,546.48

98.73%

4,200,000.00

4,115,478.85

97.99%














4,200,000.00

4,146,546.48

98.73%

4,200,000.00

4,115,478.85

97.99%

21110 SubvencionetperEtnitetePublike
21120 SubvencionetperEtnitetePublike
21200 SubvencionetperEtniteteJopublike

4,200,000.00



4,146,546.48



98.73%



4,200,000.00



4,115,478.85



97.99%




















2100 SUBVENCIONET



2200 TRANSFERET
22100 Transfereperqeveritjera

Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ 










































22220













22235 PensioneteTMKͲes
22240 PensionetͲKategoriaI

























UnopsͲprojektiiadministratesͲ
22110
AgjensioniKosovarIPronave
22200 Pagesatpërperfituesindividual

22210 Pensionetbazë
Pensionetpërpersonameaftësite
kufizuar
22230 Pensionetendihmëssociale

22250 PensionetͲKategoriaII
22260 PagesatpërInvalidëteluftes
22270 Pagesatpërinvalidëtcivilë
Pagesatefamiljevetëtërënëvene
luftë
22300 PagesaͲvendimegjyqesore

22280

















































4.f)

Personelidhestrukturaepagavenëvitin2013:

(Julutemplatësonitabelënmetëdhënatenevojshmedhetëbashkëngjitetorganogramiiinstitucionittuajmekëtëraportfinanciar.)

Niveli

1

Pozitate
Pozitate
BuxhetiI
Buxhetii
aprovuar shpenzuarpër
aprovuara plotësuara
meLigjin
aprovuarame pagaderime
përBuxhet
Ligjine
31dhjetor
Buxhetitpër

perPagadhe
meditje
2
3
4
5

NiveliiBordit      

Totalii
pagesave
shtesë

Numrii
përgjithshëmi
tëpunësuarve
qëpranojnë
pagesashtesë

a)Orariipunës(orariplotë/gjysëm
orari)dhe
b)Tëspecifikohetllojiipagesës
shtesë

6

7

8





Nivelii
menaxhmentit      
tëlartë
Nivelii

menaxhmentit
Niveli

profesional
Niveli

mbështetës
Totali
88



















































679,207.00

625,591.49




Ju lutem bashkangjitni Organogramin(strukturen organizative) të organizates tuaj .








ZyrtariLartëi
tëhyrave.

ZyrtariiLartë
përFondine
partivepolitike
dhe

ZyrtariLartë
përBuxhet;

Udhëheqësi
Divizionit;

Zyrtariarkivit

përpërkthim;

Tre(3)Zyrtartëlartë

Divizionit;

Udhëheqësi

PËRBASHKËTA

SHËRBIMEVETË

PERSONELITDHE

Vozitës

ZyrtariTransportit

AsistentiLLogjistikës

ZyrtariLarteiLogjistikes;

Udhëheqësi
Divizionit;

DIVIZIONIPËR
LOGJISTIKEDHE
TRANSPORT

Zyrtarilartëi
listësvotuese;

Koordinatorii
Listëssë
Votuesve;

Udhëheqësi
Divizionit;

DIVIZIONI
PËR
SHËRBIMINE
VOTUESVE:

Kordinatoree
trajnimit

ZyrtariLartëpër
Komunikimme
MediadhePublikun
dhe

ZyrtariLartëpër
Informimdhe
EdukimtëVotuesve.,

Udhëheqësi
Divizionit;

DIVIZIONIPËR
INFORMIMDHE
KOMUNIKIMME
PUBLIKUN

DrejtoriiDepartamentit

DIVIZIONII

DrejtoriiDepartamentit

DIVIZIONII
BUXHETITDHE
FINANCAVE

DEPARTAMENTIPËROPERACIONE
ZGJEDHORE

DEPARTAMENTIPËRADMINISTRATËDHE
PËRKRAHJE

AsistenteeKEͲsë.

KoordinatoriiZyrtarëveKomunalZgjedhor(DirektipergjigjenZyrtarëteLartëKomunalZgjedhor);

KoordinatoriiQendrëssëNumërimitdheRezultateve;

ZyrtariiLartëCertifikues;

DrejtoriiProkurimit;

DrejtoriiAuditimit;

ZëvendëskryeshefiEkzekutiviSekretariatit;

KRYESHEFIEKZEKUTIVISEKRETARIATIT;

Dy(2)Zyrtarë
tëLartëLigjor

Drejtori
Departamentit

DEPARTAME
NTIPËR
ÇËSHTJE
LIGJORE

ZyrtariLartëi
Databazës

ZyrtariLartë
përDizajn;

ZyrtariLartë
përTeknologji
Informative;.

Drejtorii
Departamentit

DEPARTAMEN
TIPËR
TEKNOLOGJI
INFORMATIVE

STRUKTURA ORGANIZATIVE E SEKRETARIATIT TË KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE
Zëdhënësi i KQZ-së i përgjigjet direkt KQZ-së
Asistenti i KQZ-së

ZyrtariLartë
Ligjor.

ZyrtariLartë
përfinancatë
Partive
Politike,dhe

ZyrtariLartë
përRegjistrim
dheCertifikim
tëPartive
Politike;

Drejtori
Ekzekutivi
Zyrës;

ZYRAPËR
REGJISTRIMIN
EPARTIVE
POLITIKEDHE
CERTIFIKIM

1

ZGJEDHJETTLOKALE2013
LOKALNEIZBORE201
13

Koso
ovë/Kosovvo
Statiistikat
Statiistika
Votuesiteregjistruar/Re
edovniglasaēi
NumriivotuesvetëRegjistru
uar
Brojgglasaēaubaēēenihuregisstarglasaēa
Numriivotuesvetëcilëtkan
nëvotuarnë
ësecilinven
ndvotim
Brojgglasaēakojijjeglasaonaasvakomgla
asaēkommeestu

11.792.913
3
 807.240

Numriivotuesvetëcilëtkan
nëvotuarjasshtëvendvo
otimit(mekkusht,
VPNV dhemeposst)
Brojgglasaēakojijjeglasaovanglasaēkihmesta(uslo
ovno,
invalid
ditetomipo
oslatimailom
m)

23.592

Pjesëmarrjanëvotime
Odzivvglasaēa

46.34%

Num
mriivotuesvveqëkanë
ëvotuar/U
Ukupanbro
ojprebrojanihlistiđa
Numrriipranuarifletëvotim
mevetëvlefsshme
Brojvvažeđihlistiđđakojisuprrimljeni

8801.789

Numrriifletëvotimevetëpavvlefshme
Brojn
nevažeđihlisstiđa

 15.512

Numrriifletëvotimevetëzbrrazëta
Brojp
praznihlistiđđa

 8.248

Përp
puthjaeflettëvotimeve//Usaglašavvanjelistiđa
Num
mriifletëvotimevetëpë
ërdorura
Brojupotrebljnihlistiđa

8825.792

Num
mriifletëvotimevetëpaapërdorura
Brojneiskorišđenihlistiđa

8865.769

Num
mriifletëvotimevetëdë
ëmtuara
Brojošteđenihliistiđa

ZGJEDHJET/IZBORI2013

1.080

ZGJEDHJET LOKALE 2013
LOKALNE IZBORE 2013
Kosovë/ Kosovo
Statistikat/ Statistika
Votuesit e regjistruar / Redovni glasači
Numri i votuesve të Regjistruar
/ Broj glasača ubačenih u registar glasača

1.792.913

Numri i votuesve të cilët kanë votuar në secilin vendvotim
/ Broj glasača koji je glasao na svakom glasačkom mestu

811.489

Numri i votuesve të cilët kanë votuar jashtë vendvotimit
(me kusht, VPNV dhe me post)
/ Broj glasača koji je glasao van glasačkih mesta
(uslovno, invaliditetom i poslati mailom)
Pjesëmarrja në votime Odziv glasača

18.882
46.31%

Numri i votuesve që kanë votuar / Ukupan broj prebrojanih listića
Numri i pranuar i fletëvotimeve të vlefshme
/ Broj važećih listića koji su primljeni

746.729

Numri i fletëvotimeve të pavlefshme
/ Broj nevažećih listića

70.782

Numri i fletëvotimeve të zbrazëta
/ Broj praznih listića

12.775

Përputhja e fletëvotimeve / Usaglašavanje listića
Numri i fletëvotimeve të përdorura
/ Broj upotrebljnih listića

830.325

Numri i fletëvotimeve të papërdorura
/ Broj neiskorišćenih listića

874.306

Numri i fletëvotimeve të dëmtuara
/ Broj oštećenih listića

ZGJEDHJET / IZBORI 2013

1.466

