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I	nderuar	z.	Kryetar	i	Kuvendit	të	Republikës	së	Kosovës	

Të	nderuar	Deputetë	të	Kuvendit	të	Republikës	së	Kosovës	

	

								Komisioni	 Qendror	 i	 Zgjedhjeve	 (KQZ),	 si	 kategori	 kushtetuese	 dhe	 institucion	 që	
funksionon	në	mënyrë	të	pavarur	në	suaza	të	obligimeve,	detyrave	dhe	përgjegjësive	të	
bazuara	 në	 Kushtetutë	 dhe	 në	 Ligjin	 për	 Zgjedhjet	 e	 Përgjithshme	 në	 Republikën	 e	
Kosovës	 dhe	 Legjislacionin	 dytësor:	 ia	 paraqet	 Kuvendit	 të	 Republikës	 së	 Kosovës,	
Raportin	e	Punës	të	vitit	2012.		

	Komisioni	Qendror	 i	Zgjedhjeve	(KQZ),	si	 institucion	 i	pavarur	në	bazë	 të	Kushtetutës	
dhe	 ligjeve	 në	 fuqi,	 është	 përgjegjës	 për	 organizimin	dhe	 implementimin	 e	 zgjedhjeve	
dhe	të	referendumeve	në	Republikën	e	Kosovës.							

Komisioni	Qendror	i	Zgjedhjeve,	ka	kënaqësinë	që	t’i	paraqesë	Kuvendit	të	Republikës	së	
Kosovës	Raportin	Vjetor	për	vitin	2012,	si	një	mundësi	e	përbashkët	e	komunikimit	dhe	
e	bashkëpunimit	të	ndërsjellë,	dhe	në	harmoni	me	përcaktimet	e	legjislacionit	në	fuqi.			

Ky	raport	vjetor	i	KQZ‐së	për	vitin	2012,	i	pasqyron	në	mënyrë	të	detajuar	detyrat	dhe	
obligimet	tona	të	realizuara.	Ne	si	 institucion,	e	ndjejmë	me	përgjegjësi	obligimin	tonë	
që	t’ju	njoftojmë	jo	vetëm	me	prioritetet	dhe	detyrat	tona	vjetore	që	i	kemi	pasur	dhe	që	
i	kemi	realizuar	gjatë	vitit	2012,	por	edhe	me	efikasitetin,	me	cilësinë	etj.				

Ky	 raport,	 është	 dokument	 faktik	 që	 elaboron	 në	 mënyrë	 të	 detajuar	 dhe	 specifike	
angazhimet	tona		gjatë	vitit	2012.		

Komisioni	 Qendror	 i	 Zgjedhjeve,	 detyrat	 dhe	 obligimet	 e	 veta	 të	 parapara	 me	 Planin	
Vjetor	të	Punës,	pa	përjashtuar	edhe	detyra	shtesë	të	cilat	kanë	qenë	në	vetë	natyrën	e	
punës	së	institucionit	tonë,	është	përpjekur	në	maksimum	që	t’i	realizoj	me	sa	më	shumë	
përkushtim	dhe	përgjegjësi.	Natyrshëm,	jo	pa	sfida!	

Viti	 kalendarik	 2012,	 ishte	 edhe	 vit	 zgjedhor	 për	 KQZ‐në.	 Komisioni	 Qendror	 i	
Zgjedhjeve,	 u	 ballafaqua	 me	 zgjedhje	 të	 Jashtëzakonshme	 për	 Kryetar	 Komune	 në	
Ferizaj,	dhe	në	Kaçanik.	KQZ,	gjatë	kësaj	periudhe	organizoi	dhe	zbatoi	me	sukses	këto	
zgjedhje	të	jashtëzakonshme,	 	dhe	sipas	afateve	të	planifikuara	ligjore.	Këto	zgjedhje,	e	
konfirmojnë	jo	vetëm	rolin	tonë	zgjedhor	ligjor,	por	edhe	përvojën	dhe		suksesin	tonë	si	
institucion	i	pavarur.		
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1. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 
	

Në  pajtim  me  obligimet  që  dalin  me  nenin  63.10  të  Ligjit  Nr.  03/L‐073  Për  Zgjedhjet  e 

Përgjithshme dhe 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 (2012), duke dëshmuar rolin dhe 

përgjegjësitë që ka me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, dhe me Ligjin për Zgjedhjet e 

Përgjithshme dhe Lokale.  

Meqenëse në vitin 2012 kishim dy palë zgjedhje të jashtëzakonshme për Kryetar Komune në 

Ferizaj  dhe  në  Kaçanik,  Komisioni  Qendror  i  Zgjedhjeve  brenda  përgjegjësive  kushtetuese 

dhe  ligjore,  dhe  në  përputhje  me  vendimin  e  Presidentes  së  Republikës  së  Kosovës,  znj. 

Atifete Jahjaga, organizoi dhe administroi këto dy palë zgjedhje të njëpasnjëshme. 

Organizimi  i zgjedhjeve të  jashtëzakonshme në komunën e Ferizajt dhe të Kaçanikut, është 

përmbushur  në mënyrë  profesionale  dhe  në  përputhje  të  plotë me  Ligjin   mbi  Zgjedhjet, 

Rregulloret dhe Vendimet e KQZ‐së. 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.  Vlen  të  theksohet  raportimi  i  pjesëmarrjes  në  zgjedhje  dhe  i  rezultateve  në 

mënyrë elektronike në kohë të shpejtë, përmes projektit K‐vote. 

Komisioni  Qendror  i  Zgjedhjeve,  ka  të  hartuara  dhe  të  miratuara    gjashtëmbëdhjetë  (16) 

rregulla të cilat, mbulojnë fushat specifike të legjislacionit, ndërsa kohë pas kohe në kuadër 

të organizimit të punëtorive të veta, e ka plotësuar rregullativën ligjore duke i bërë gjithnjë e 

më të zbatueshme këto akte nënligjore. 

Në  kuadër  të  Shërbimit  Votuesve  (SHV),  janë  ndërmarrë  aktivitete  të  rëndësishme  për 

mirëmbajtjen dhe zhvillimin e Listës Votuesve  (LV). Ka vazhduar  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 
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së  Votueseve,  verifikimi  i  Vëzhguesve  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  planit  operacional  të  zgjedhjeve 

lidhur me zgjedhjet e  jashtëzakonshme  të vitit 2012,  ka  realizuar aktivitetet që ndërlidhen 

me procesin e pranimit, kontrollimit dhe verifikimit të materialit zgjedhor, si dhe futjen e të 

dhënave  dhe  përpunimin  e  rezultateve.  Por  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 2011, 

 Plani i Rrjedhës së Parasë 2012, 

 Plani i Buxhetit të KQZ‐së për 2013. 

 

Zyra  për  Regjistrimin  e  Partive  Politike (ZRPP),  në  kuadër  të  procesit  zgjedhor  për  vitin  

2012,  ka  regjistruar  dhe  rekomanduar  për  certifikim  subjektet  dhe  kandidatët  e  tyre  për 

zgjedhjet e  jashtëzakonshme në dy komunat e  lartpërmendura, ka akredituar vëzhguesit e 

subjekteve  politike,  vëzhguesit  e  organizatave  vendore  dhe  të  atyre  ndërkombëtare. 

Gjithashtu, ka monitoruar kuvendet zgjedhore dhe të punës të subjekteve politike, si dhe ka 

pranuar raportet financiare të tyre. 

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në kuadër të përgjegjësive të veta ligjore, gjatë vitit 2012 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, 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. 

 

Me  Kushtetutën  e  Republikës  së  Kosovës,  janë  përcaktuar  në  mënyrë  të  përgjithshme 

përgjegjësitë  dhe  funksionet  e  KQZ‐së,  ndërsa  me  Ligjin  për  Zgjedhjet  e  Përgjithshme  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	 katër	 këshilla	 të	

përhershëm:	 Këshilli	 i	 Personelit,	 Këshilli	 i	 Buxhetit	 dhe	 Prokurimit,	 Këshilli	 i	

Procedurave	 dhe	 Këshilli	 për	 Operacione	 Zgjedhore.	 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 KQZ‐ja 

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 
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ndihmohet  edhe  nga  një  zëvendës,  përkatësisht  Zëvendës  Kryeshef  Ekzekutiv  të  cilët,  i 

përgjigjen drejtpërdrejt KQZ‐së. 

	

	

2.3.1. Komisionet Komunale Zgjedhore 

	

KKZ‐të, janë trupa të themeluara nga KQZ‐ja në tridhjetë e shtatë komunat (27) e Republikës 

së  Kosovës  për  të  ndihmuar  në  organizimin  e  zgjedhjeve.  Ato  janë  përgjegjëse  për 

administrimin  e  zgjedhjeve  përbrenda  komunave,  nën  mbikëqyrjen  ekskluzive  dhe 

udhëzimeve  të  KQZ‐së  nëpërmjet  Sekretariatit,  me  qëllim  të  garantimit  të  ligjshmërisë, 

legjitimitetit dhe efikasitetit të procesit zgjedhor. 

	

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. ORGANIZIMI DHE ADMINISTRIMI I ZGJEDHJEVE TË 
JASHTËZAKONSHME NE FERIZAJ DHE NË KAÇANIK 

	

Pas shpalljes së Zgjedhjeve të Jashtëzakonshme për Kryetarë të Komunës së Ferizajt dhe për 

Kryetarë  të  Komunës  së  Kaçanikut  nga  Presidentja  e  Republikës  së  Kosovës,  Komisioni 

Qendror  i Zgjedhjeve brenda përgjegjësive  të veta kushtetuese dhe në përputhje me Ligjin 

për Zgjedhjet Lokale, ka filluar përgatitjet e nevojshme për organizimin e këtyre zgjedhjeve. 

KQZ gjatë vitit 2012, miratoi disa akte të rëndësishme në funksion të këtyre zgjedhjeve. Një 

nga veprimet e  rëndësishme të KQZ‐së, është edhe miratimi  i Planit Operacional Zgjedhor. 

Në  fazat  zgjedhore,  në  kuadër  të  detyrimeve  ligjore  lidhur me  organizimin,  administrimin 

dhe mbikëqyrjen  e  procesit  zgjedhor,  është  i  nevojshëm  hartimi  dhe   miratimi  i  një  plani 

orientues  veprimesh,  me  qëllim  krijimin  e  një  kornize  udhëzuese  mbi  të  cilën  do  të 

mbështetej aktiviteti i mëtejshëm i KQZ‐së.  

Plani operacional, përbën një dokument bazë për fillimin dhe përfundimin e aktiviteteve të 

KQZ‐së  në  përputhje  me  përcaktimet    ligjore,  dhe  rregullave  të  KQZ‐së.  Në  këtë  plan, 

parashikohen  në  mënyrë  të  detajuar  të  gjitha  aspektet  që  lidhen  me  përgatitjen  e 

zgjedhjeve, deri në shpalljen e rezultateve përfundimtare.  

Zgjedhjet  e  jashtëzakonshme  për  kryetar  në  komunën  e  Ferizajt,    janë  mbajtur  më  

29.04.2012, ndërsa Raundi i Dytë i tyre, është mbajtur  më 27.05. 2012. Ndërsa zgjedhjet e 

jashtëzakonshme për kryetar  të komunës së Kaçanikut,  janë mbajtur më 17.06.2012. Edhe 

pse zgjedhjet ishin në data të ndryshme dhe aktivitetet ishin të veçanta për secilën komunë, 

ato pothuajse u  realizuan në  të njëjtën periudhë. Në  këtë drejtim dhe për  të dy  komunat 

zgjedhore, janë realizuar mbi 40 mbledhje të KQZ‐së.  

Gjatë vitit 2012, KQZ‐ja ka mbajtur 62 mbledhje në të cilat,  janë  marrë 125 vendime duke 

përfshirë  edhe  periudhën  jo  zgjedhore.  Vendimet  më  të  rëndësishme  që  kanë  qenë  të 

lidhura  me  zgjedhjet  e  jashtëzakonshme  në  këto  dy  komuna,  kanë  qenë:  Vendimi  për 

shkurtimin  e  afateve  të  rregullës  zgjedhore,  vendim  për  miratimin  e  planit  operacional, 

Vendimi  për miratimin  e  planit  operativ  të  sigurisë,  vendim  për miratimin  e  strategjisë  së 

informimit  publik,  Vendimi  për  bashkëpunim KQZ/OSBE,  Vendimi  për miratimin  KKZ‐së  ne 

Ferizaj,  Vendimi  për miratimin  Doracakut  të  Trajnimit,  Vendimi  për  themelimin  e  këshillit 
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mbikëqyrës  të  strategjisë  së  informimit  publik,    Vendim  për  miratimin  e  projektit  për 

shpalljen e  rezultateve preliminare nga QV, Vendimi për	miratimin projektit për votuesit e 

verbër,  Vendim  për  miratimin  doracakut  të  trajnimit  për  votuesit  me  nevoja  të  veçanta, 

Vendim për miratimin procedurave të QNR‐së, Vendim për miratimin e planit operacional të 

QNR‐së,  Vendimi  për  emërimin  e  KVV‐ve  dhe  akreditimi  i  vëzhguesve  etj.  Gjithashtu,  janë 

bërë edhe mbi 40 kërkesa që, u janë drejtuar institucioneve tjera. 

Megjithëse afatet ishin të shkurtra dhe aktivitetet e ngjeshura, KQZ 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: 

 Certifikimi i Subjekteve Politike dhe i kandidatëve të tyre,  

 Shërbimi i votuesve,  

 Operacionet në terren,  

 Informimi i votuesve,  

 Trajnimi i Këshillave të Vendvotimeve,  

 Qendra e Numërimit dhe Rezultateve,  

 Rekrutimi i zyrtarëve të përkohshëm në SKQZ‐së, 

 Logjistika dhe shpërndarja e materialit. 

	
	

3.1. Certifikimi  i  subjekteve  politike  dhe  i  kandidatëve  të  tyre  dhe 

akreditimi i vëzhguesve 

	

Aktivitetet  e  Zyres  për  Regjistrimin  e  Partive  Politike  (ZRPP),  gjatë  vitit  2012,  janë 

determinuar nga  nevoja e organizimit dhe e mbajtjes së Zgjedhjeve të Jashtëzakonshme për 

Kryetar  Komune  në  Komunën e  Ferizajt  dhe në  Komunën  e  Kaçanikut. Gjatë  këtij  procesi, 

ZRPP‐ja  ka  realizuar  detyrat  dhe  aktivitetet  lidhur  me  shqyrtimin  e  aplikimeve  për 

regjistrimin e partive politike në procesin zgjedhor, Shqyrtimin e aplikimeve për Certifikim të 

Subjekteve Politike, Akreditimi i vëzhguesve në procesin zgjedhor, Përgatitjet për tërheqjen 

e shortit për renditje e subjekteve pjesëmarrëse në Fletëvotim, njoftimi  i subjekteve lidhur 

me  afatet  kohore  të  bazuara  në  ligj,  organizimi  dhe  mbajtja  e	 takimeve  informuese  me 

Subjektet Politike në periudhën e këtyre proceseve zgjedhore etj.   
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Gjatë  këtij  procesi,  brenda  afati  ligjor  janë  përfunduar  të  gjitha  përgjigjet.  Po  ashtu,  me 

kërkesë të hetuesisë së rajonit të Ferizajt,  lidhur me vëzhguesit e akredituar në zgjedhjet e 

jashtëzakonshme  në  Ferizaj,  është  bërë  përgatitja  e  përgjigjeve,  si  dhe  janë  kompletuar 

materialet  e  kërkuara  të  Subjekteve  Politike,  në  bazë  të  kërkesave  të  Gjykatës  Supreme. 

Sipas planit operacional për këto zgjedhje, në raundin e parë të zgjedhjeve në Ferizaj,  janë 

certifikuar gjashtë (6) parti politike, një (1) iniciativë qytetare, dhe një (1) kandidat i Pavarur, 

ndërsa për raundin e dytë, janë certifikuar dy (2) parti politike, përkatësisht dy kandidat që 

kishin fituar numrin më të madh të votave. 

Për zgjedhjet për Kryetarë Komune në Kaçanik,  të cilat u zhvilluan vetëm në raundin e parë, 

janë certifikuar katër  (4) parti politike, dhe një (1)  iniciativë qytetare, përkatësisht pesë (5) 

kandidatë.  Sipas  planit  për  këto  aktivitete  zgjedhore,  zyra  ka  organizuar  edhe  ceremoninë 

për    tërheqjen  shortit  sipas  të  cilit,  përcaktohet  rendi  numerik  i  subjekteve  politike 

(pjesëmarrëse në procesin zgjedhor), në fletëvotim. 

	

3.1.1. AKREDITIMI I VËZHGUESVE 

 

Zyra,  ka  proceduar  edhe  aplikimet  e  kërkesave  për  vëzhgimin  për  këto  dy  procese  të 

jashtëzakonshme  zgjedhore,  dhe  në  përputhje  me  procedurat  ligjore,  i  ka  bërë  edhe 

rekomandimet  e  nevojshme  për  akreditim  të  vëzhgueseve  vendor  dhe  ndërkombëtar  në 

KQZ.  

Zgjedhjet	e	Jashtëzakonshme	për	Kryetar		Komune	në Ferizaj	

		
Numri	i	vëzhguesve	të	akredituar	

Raundi	i	parë		i	zgjedhjeve 1514	

Raundi	i	dytë	i	zgjedhjeve	 220	

Totali	 1734
Tabela	nr.	1:	Numri	i	vëzhguesve	të	akredituar		
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Zgjedhjet	e	Jashtëzakonshme	për	Kryetar	Komune		në Kaçanik	

		 Numri	i	vëzhguesve	të	akredituar	

Raundi	i	parë		i	zgjedhjeve 585	

Tabela	nr.	2:	Numri	i	vëzhguesve	të	akredituar		

Zyra ka pranuar edhe raportet financiare të fushatës për të dy komunat zgjedhore. Subjektet 

e  certifikuara,  pjesëmarrëse  në  këto  zgjedhje  lokale  kanë  dorëzuar  raportet  e  deklarimit 

financiar  të  fushatës  zgjedhore,  në  pajtim    me  obligimet  ligjore.  Për  raundin  e  parë,  në 

komunën  e  Ferizajt  raportet  e  deklarimit  financiar  për  shpenzimet  e  fushatës  zgjedhore,  i 

kanë dorëzuar tetë (8) subjekte politike, ndërsa për raundin e dytë, dy (2) subjekte politike. 

Lidhur  me  zgjedhjet  e  jashtëzakonshme  në  Kaçanik,  janë  pranuar  pesë  (5)  raporte  të 

deklarimit financiar. 

	

3.2. Shërbimi  i Votuesve 

	

Për nevojat e këtyre dy komunave zgjedhore, në përputhje me ligjet në fuqi dhe vendimet e 

KQZ‐së,  njësia  e  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 ka realizuar dhe respektuar të gjitha 

afatet ligjore, dhe ka marrë në konsideratë kërkesat e qytetarëve për të ndërruar qendrën e 

votimit.  Gjatë  këtij  procesi,  është  publikuar  Lista  Preliminare  e  Votuesve  (LPV),  është 

përmbushur  Periudha  e  Konfirmimit  dhe  e  Sfidimit  të  Listës  së  Votuesve,  dhe  të  gjitha 

ndryshimet  janë  integruar  në  certifikimin  e  listës  përfundimtare  të  votuesve.  LPV  për 

komunën e Ferizajt, ka përmbajtur: 95 449 votues, të cilët janë shpërndarë për të votuar në 

25 Qendra të Votimit, dhe në 124 Vendvotime. Po ashtu,  janë regjistruar rreth 300 votues 

me nevoja dhe rrethana të veçanta. Ndërsa, për të votuar përmes Postës, nuk ka pasur asnjë 

kërkesë  për  t’u  regjistruar,  përkundër  faktit  që  KQZ‐ja  ju  kishte  dërguar  materialet  dhe 

njoftimet të gjithë votuesve të zgjedhjeve paraprake.  

Sikurse  në  komunën  e  Ferizajt,  edhe  në  Zgjedhjet  e  Jashtëzakonshme  për  Kryetar  të 

Komunës së Kaçanikut (17 qershor 2012), është hartuar Lista Përfundimtare e Votuesve në 

përputhje me ligjet në fuqi, me vendimet e KQZ‐së dhe Planit Operacional. Lista e Votuesve 
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për  Komunën  e  Kaçanikut,  ka  përmbajtur:  31  473  votues,  të  shpërndarë  në  16 Qendra  të 

Votimit  dhe  në  42  Vendvotime.  Ndërsa,  22  votues  kanë  qenë  të  regjistruar  si  votues me 

nevoja dhe në rrethana të veçanta, ndërkaq për të votuar përmes postës nga jashtë Kosovës, 

nuk ka pasur asnjë kërkesë. Duhet theksuar se për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar 

të komunës së Ferizajt dhe të  komunës së Kaçanikut, votuesve të verbër apo me të pamur 

të  dobësuar,  iu  është mundësuar  votimi  përmes mjeteve  specifike  në  Alfabetin  e  BRAJ‐it. 

Çdo qendër e votimit, është pajisur me shabllone në BRAJ‐it për  t’u përdorur nga votuesit 

me vështirësi të theksuara në shikim, apo të verbër. 

Vlen të theksohet se, gjatë procesit të krijimit të Listës së Votuesve, janë shfaqur sfida dhe 

probleme që lidhen me këtë listë. Problemet kryesore, kanë pasur të të bëjnë me mungesën 

e  sistemit  unik  të  adresave,  me  emrat  e  qytetarëve  të  Republikës  së  Kosovës  që  jetojnë 

jashtë vendit, si dhe me emrat e personave të vdekur e të cilët, nuk janë larguar nga Regjistri 

Civil dhe që automatikisht, reflekton edhe në përmbajtjen e Listës së Votuesve. 

Zgjedhjet	 ‐	
2012	

Numri	 i	
votuesve	

Numri	 i	
QV	

Numri	 i	
VV	

Nr.	 i	
votuesve	
me	 nevoja	
te	veçanta	

Nr.	 i	
votuesve	
jashtë	
vendit	

Ferizaj	 95	449	 25 124 300 0	

Kaçanik	 31	473	 16 42 22 0	

Tabela	nr.	3:	Numri	i	votuesve,	qendrave	të	votimit,	vendvotimeve	dhe	votuesit	me	nevoja	
të	veçanta.	

   

3.3. Informimi votuesve 

	

Për  të  dy  llojet  e  këtyre  zgjedhjeve  të  jashtëzakonshme,  KQZ  ka  përmbushur  një  fushatë 

intensive  të  informimit  të votuesve për  të gjitha aspektet  zgjedhore. Në  funksion  të kësaj, 

KQZ ka hartuar dhe aprovuar Strategjinë e Informimit të Votuesve. Strategjia për informimin 

e  votuesve,  përcakton  një  gamë  të  gjerë  prioritetesh  të  planifikimit  dhe  të  veprimeve, 

përcakton  kohën  e  zbatimit  të  projekteve  që  lidhen  me  informimin  e  publikut  dhe  të 

votuesve, si dhe metodat dhe mjetet që  janë të nevojshme për zbatimin e kësaj strategjie. 

Fokusi  i  informimit publik,  është  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,  ishte sigurimi i të gjithë votuesve lidhur 
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me  mbajtjen  e  zgjedhjeve  në  këto  dy  komuna,  informimi  lidhur  me  ndërgjegjësimin  e 

zgjedhësve për pjesëmarrje sa më të gjerë në votim apo në ushtrimin e të drejtës lidhur me 

votën e tyre, njohja e shërbimeve dhe e shumëllojshmërisë së shërbimeve të përgatitura nga 

KQZ si një institucion kompetent për organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve etj.  

Fokus i sensibilizimit dhe i fushatës informuese nga ana e KQZ‐së, me theks të veçantë kanë 

qenë  kategoritë e ndryshme, si: të rinjtë, gratë, personat me aftësi të kufizuara, minoritetet 

etj.  Në  fushën  e    informimit  publik,  KQZ  ka  përzgjedhur më datën  6  prill  2013  operatorin 

ekonomik/kompaninë, e cila është ngarkuar me implementimin e strategjisë së informimit të 

votuesve.  

Sipas planit operacional të këtyre zgjedhjeve, është realizuar informimi i votuesve lidhur me 

periudhën  e  shërbimit  të  votuesve,  informimi  për  votimin  e  personave  me  nevoja  të 

veçanta,  informimi  për  periudhën  e  kundërshtimit  dhe  konfirmimit,  dhe  informimi  për 

periudhën para ditës së zgjedhjeve rreth mënyrës dhe procedurës së votimit. Kjo fushatë e 

informimit  të  votuesve,  është  realizuar  përmes mekanizmave  dhe  burimeve  të  ndryshme, 

duke përfshirë: mediat e shkruara dhe elektronike. Gjithashtu, janë realizuar edhe njoftimet 

dhe informacionet përmes bilbordeve, posterëve, fletëpalosjeve, vendosjes së pikave mobile 

për informimin e votuesve etj.   

	

1	 1. Periudha	e	Shërbimit	Votues:
‐ 	Radio	Kosova	dhe	Radio	Blue	Sky,	RTK	(në	gjuhën	shqipe	dhe		serbe).	
‐ 	TV	Tema	dhe	TV	Festina	(Ferizaj):			

Publikime:	 Zëri,	 Kosova	 Sot,	 Epoka	 e	 Re,	 Express,	 Lajm.	 	 Janë	 prodhuar	 4.500	
kartolina	për	votuesit	e	rinjë	lidhur	me	informacionet	për	qendrën	e	votimit	(QV).			

2	 2. Informimi	për	periudhën	e	Personave	me	Nevoja	të	Veçanta	
‐ Njoftime,	transmetime,	publikime:		
‐ RTK	(në	gjuhën	shqipe	dhe		serbe).		
‐ Radio	Kosova	dhe	Radio	Blue	Sky		(në	gjuhë	shqipe	dhe	serbe).		
‐ TV	Tema	dhe	TV	Festina:	(nga	katër	(4)	herë	brenda	ditës,	në	gjuhën	shqipe).		

Publikime:	Koha	Ditore	dhe	Kosova	Sot	(	9	prill),	Bota	Sot	dhe	Lajm	(10	prill),	Zëri	
dhe		Epoka	e	Re	(11	prill),	Express	dhe	Tribuna	(12	prill).			

3	 3. Informimi	për	periudhën	e	Kundërshtimit	dhe	Konfirmimit	
- RTK,	Radio	Kosova	dhe	Radio	Blue	Sky	(në	shqipe	dhe		serbisht).	
- TV	Tema	dhe	TV	Festina	

Gazeta:	Bota	Sot	dhe	Kosova	Sot	(12	prill),	Koha	Ditore	dhe	Epoka	e	Re	(13	prill),	Zëri,	
Tribuna	dhe	Lajm	(më	14	prill),	Express(15	prill).	

4	 4. Informimi	për	periudhën	para	zgjedhjeve	(si	plotësohet	fletëvotimi)
- RTK:	(në	gjuhën	shqipe	dhe	serbe).	
- Radio	Kosova	dhe	Radio	Blue	Sky	(në	gjuhën	shqipe	dhe	serbe).	
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- TV	Tema	dhe	TV	Festina
- TV	spotet	“Motivuese”:	RTK:	(në	gjuhën	shqipe	dhe	serbe).		
- Radio	Kosova	dhe	Radio	Blue	Sky	(në	gjuhën	shqipe	dhe	serbe).		
- TV	Tema	dhe	TV	Festina:		

Gazetat:	Koha	Ditore	dhe	Bota	Sot	(25	prill),	Zëri	dhe	 	Kosova	Sot	(26	prill),	Tribuna	
dhe	Epoka	e	Re	(27	prill),	Express	dhe	Lajm	(28	prill).	

5	 - Billbordet		
- Posterët		
- Fetëpalosjet		
- Pikat	mobile	informuese	
5. Dy	pika	mobile	informuese,	 	 janë	vendosur	në	qendër	të	Ferizajt	dhe	në	rrugë

kryesore	ku	qytetarët	janë	informuar	drejtëpërsë	drejti	për	procesin	e	votimit.
6	 6. Informimi	për	periudhën	e		regjistrimit	(OVPP)	

‐	RTK,	Radio	Kosova	dhe	Radio	Blue	Sky		

‐	Gazetat:		Bota	Sot	(	01.04.2012,	Koha	Ditore	(	02.04.2012)	
7	 7. Raundi	i	dytë	i	zgjedhjeve	në	Ferizaj

- RTK,	Radio	Kosova	dhe	Radio	Blue	Sky.		
TV	Tema	dhe	TV	Festina.		

Gazetat:	Koha	Ditore	dhe	Bota	Sot	 (23	maj),	Zëri	dhe	Kosova	Sot	 (24	maj),	Epoka	e	R
Tribuna,	Lajm	dhe	në	Express	(	26	maj).		
Tabela	nr.	4:	Pasqyrë	e	aktiviteteve	informuese	për	Zgjedhjet	e	Jashtëzakonshme	për	

Kryetar	Komune	në	Ferizaj	

	

	

	

	 Zgjedhjet	Kaçanik	

1	
	

Informimi	për		Periudhën	e	Shërbimit	Votues
RTK,	Radio	Kosova	dhe	Radio	Blue	Sky.	
Radio	Kaçaniku.		
Gazetat:	Koha	Ditore	(26	maj),	Express	dhe	Bota	Sot	(27	maj),	Kosova	Sot	dhe	Epoka	e	R
(28	maj),	Lajm	dhe	Tribuna	më		(29	maj).	

2	 2. Informimi	për	periudhën	e	Personave	me	Nevoja	të	Veçanta	
RTK,	Radio	Kosova	dhe	Radio	Blue	Sky.	
	Radio	Kaçanik	.	
Koha	Ditore	dhe	Bota	Sot	(27	maj),	Kosova	Sot	dhe	Epoka	e	Re	(	28	maj),	Express	dhe	Laj
(29	maj),	Zëri	dhe		Tribuna	(	31	maj).		
Gjithashtu,	për	periudhën	e	personave	me	nevoja	të	veçanta,	janë	shpërndarë	120	poste
më	26.05.2012,	në	fshatrat	e	komunës	së	Kaçanikut.	

3	 3.	Informimi	për	periudhën	e	Kundërshtimit	dhe	Konfirmimit	
RTK,	Radio	Kosova	dhe	Radio	Blue	Sky.	
Radio	Kaçaniku.			
Publikimet:	Koha	Ditore	 dhe	Tribuna	 (1	 qershor),	Express	 dhe	Epoka	 e	Re	 (2	 qershor
Bota	Sot	dhe	Zëri	(3	qershor),	Kosova	Sot	dhe	Lajm	(4	qershor).		

4	 Pika	Informuese	
Për	periudhën	e	Kundërshtimit	dhe	Konfirmimit,	pika	informuese	është	vendos	në	qendë
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të	Kaçanikut:	më	01.06.2012, dhe	02.06.2012.	Kjo	pikë	informuese, ka	pasur	për	obligim
që	votuesit	 t’i	 informoj	për	këtë	periudhë.	Votuesit,	kanë	pasur	mundësi	 të	 informohe
edhe	 rreth	qendrave	 të	 tyre	 të	votimit,	 janë	 shpërndarë	300	 fletushka.	Gjithashtu,	 jan
shpërndarë	120	poster	më	26.05.2012	në	fshatrat	e	komunës	së	Kaçanikut.	

5	 Billbordat	
Posteret	
Fetëushkat	
Pika		Informuese	
Një	pikë	informuese,	është	vendosur	në	qendër	të	Kaçanikut.	Pika	informuese	ka	qenë
vendosur	 në	 një	 shtandë	 të	 dizajnuar	 dhe	 të	 punuar	 specifikisht	 për	 këtë	 rast,	 k
qytetarët	janë	informuar	për	procesin	e	votimit.	Pika	informuese,	ka	qenë		e	paisur	m
dy	loptop.		

6	 Akreditimi	i	Vëzhguesve	
Për	Akreditimin	e	vëzhguesve,	njoftimet	 janë	publikuar	në	këto	gazeta:	Koha	Ditore	dh
Bota	Sot	më	5	qershor,	¼	e	 faqes	në	gjuhën	shqipe,	Express	dhe	Zëri	më	6	qershor,	¼
faqes	në	gjuhën	shqipe,	Lajm	dhe	Tribuna		më	7	qershor,	¼	faqes	në	gjuhën	shqipe,	Kosov
Sot	dhe	Epoka	e	Re	më	8	qershor,	¼	e	faqes	në	gjuhën	shqipe.	
Tabela	nr.	5	Pasqyrë	e	aktiviteteve	informuese	për	Zgjedhjet	e	Jashtëzakonshme	për	Kryetar	

Komune	në	Kaçanik	

	

3.4. Trajnimi 

	

I  gjithë  trajnimi  për  këto  zgjedhje,  është  realizuar  në  përputhje me  planin  operacional  të 

zgjedhjeve. Pas përpilimit dhe përgatitjes së doracakut të trajnimit, është realizuar programi 

i trajnimit, i cili është zhvilluar në pesë cikle, duke përfshirë: 

 Trajnimi i trajnerëve për procedurat e votimit dhe numërimit në vendvotime. 

 Trajnimi  i  trajnerëve  të  komunave  përkatëse  lidhur  me    procedurat  e  votimit  dhe 

numërimit në  vendvotime. 

 Trajnimi i ekipeve mobile për procedurat e votimit të personave me nevoja të veçanta 

(VPNV‐ve). 

 Trajnimi  i  komisioneve  komunale  zgjedhore  (KKZ‐ve)  për  procedurat  e  pranim‐

dorëzimit të materialeve.   

 Trajnimi i këshillave të vendvotimeve ( KVV‐ve). 

Në të njëjtën kohë, janë përgatitur specifikat për shtypjen dhe për prodhimin e doracakëve 

të trajnimit, dhe është organizuar shpërndarja e tyre në terren. 
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3.5. Operacionet në terren 

	

Divizioni i  Koordinimit në  Teren, në bashkëpunim me njësitë dhe departamentet e tjera të 

SKQZ‐së, ka bërë të gjitha përgatitjet e duhura për komunat zgjedhore. Njësia e Koordinimit 

në  Teren,  ju  ka  bërë  ftesë  Subjekteve  Politike  të  certifikuara  për  zgjedhjet  në  fjalë  për 

nominimin e anëtarëve të Këshillave të Vendvotimeve, me ç’rast në Komunën e Ferizajt, KQZ 

ka emëruar  gjithsej:  940 anëtar,  ndërsa për Komunën Kaçanikut,  KQZ ka emëruar  gjithsej: 

230  anëtar.  Këta,    kanë  vijuar  trajnimin  dyditor  (kryesuesit  dhe  anëtarët). Ndërsa,  trajnim 

njëditorë,  e  kanë  ndjekur  anëtarët  rezervë  të  cilët,  janë  trajnuar  nga  trajnerët  e  KKZ‐ve 

përkatëse.  Në  zgjedhjet  e  Jashtëzakonshme  për  Kryetar  Komune  në  Ferizaj,  kanë  qenë  të 

angazhuar gjithsej:1116 persona nëpër Qendra të Votimit, duke përfshirë dhe stafin  teknik 

të Qendrave të Votimit, ndërsa  në Komunën e Kaçanikut, kanë qenë gjithsej: 330 persona, 

duke përfshirë edhe stafin teknik. 

Është  hartuar  dhe  zbatuar  edhe  Plani  Operacional  i  Sigurisë,  i  përgatitur  dhe  zbatuar  në 

partneritet  të plotë më Policinë e Kosovës  (PK). Për më tepër, Plani Operacional  i Sigurisë, 

parasheh:         

- Në nivelin lokal: struktura për planifikim operativ/siguri, do të menaxhohet nga KQZ‐

ja, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës.  

- Përcjellja e vazhdueshme nga Policia e Kosovës e materialit sensitiv në çdo kohë, duke 

përfshirë këtu transportin e materialit sensitiv që ka hyrë në Republikën e Kosovës në 

pikat kufitare.  

- Bashkëpunimi në mes SKQZ‐PK‐Doganat e Republikës së Kosovës.   

- Për Ditën e Zgjedhjeve, Sekretariati i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e ka formuar 

Njësinë e Monitorimit.   

- Ndërsa  në  ditën  e  zgjedhjeve,  janë  bashkërenduar  të  gjitha  aktivitetet,  si  dhe  janë 

adresuar  nevojat,  sqarimet  dhe  ankesat.  Po  ashtu,  është  bërë  koordinimi  i 

shpërndarjes  së  materialit  zgjedhor,  pranimi  i  materialeve,  monitorimin  e 

transportimit  dhe  i  kthimit  të  fletëvotimeve  nga  qendrat  votimit  deri  në  depot 

kryesore të KKZ‐ve, dhe kthimin e tyre prapa në QNR.  

Zgjedhjet, kanë qenë të organizuara dhe të menaxhuara në nivel komunal, kryesisht nga 

KKZ‐të dhe Policia e Kosovës rreth sigurisë së Qendrave të Votimit.  Materiali  zgjedhor jo 
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i ndjeshëm, është shpërndarë me kohë nëpër Qendrat e Votimit  (një ditë para ditës së 

zgjedhjeve),  ndërsa  materiali  zgjedhor  i  ndjeshëm  është  shpërndarë  në  ditën  e 

zgjedhjeve, në orët e hershme të mëngjesit, nën përcjellën e Policisë se Kosovës dhe në 

përputhshmëri me planin operacional të zgjedhjeve, si dhe planin operacional të sigurisë.  

Qendrat  e  votimit,  janë hapur  të  gjitha me  kohë:  në ora  07:00  të mëngjesit,  dhe  janë 

mbyllur  në  ora  19:00.  Gjatë  ditës  së  zgjedhjeve,  kemi  pranuar  raporte  të 

kohëpaskohshme  nga tereni ndërsa, raportet e caktuara nga KQZ‐ja sipas planit të punës 

për ditën e zgjedhjeve, i kemi pranuar në ora 07:00, raportet mbi hapjen e Qendrave të 

Votimit, në ora 11:30 mbi pjesëmarrjen e votuesve deri në këtë kohë, në ora 15:00 mbi 

pjesëmarrjen  e  votuesve  deri  në  këtë  kohe,  në  ora  19:00  raportin  për  mbylljen  e 

qendrave të votimit, dhe në ora 19:45 raportin për pjesëmarrjen e votuesve në votim, si 

dhe para mesnate, e kemi pranuar raportin mbi rezultatet preliminare.  

	

3.6. Numërimi dhe shpallja e rezultateve 

	

Me  rastin  e  shpalljeve  të  zgjedhjeve,  është hartuar plani  operacional në bazë  të  cilit,  janë 

zhvilluar aktivitetet zgjedhore. Qendra e Numërimit dhe e Rezultateve (QNR), në kuadër të 

përgatitjeve 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 2012, 

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.  

Për  zgjedhjet  për  Kryetar  të  Komunës  së    Ferizajt,  për  herë  të  parë  nga  KQZ‐ja  është 

përdorur  pilotprojekti  K‐Vote  Live  për  rezultatet  preliminare,  i  cili  ka  funksionuar.  KQZ  ka 

shpallur  rezultatet preliminare në kohë  reale, pas përfundimit  të procesit  të numërimit në 

vendvotim. 
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Grafiku	nr.1:	Rezultatet	e	zgjedhjeve:	Raundi	i	parë.	

	

Në  raundin  e  dytë,  kanë  shkuar  dy  (2)  subjekte  politike  të  cilat,  kanë pasur më  së  shumti 

vota. Po ashtu, për implementimin e operacioneve në QNR për raundin e dytë, është dashur 

të zhvillohen të njëjtat aktivitete, si edhe në raundin e parë. Rezultatet përfundimtare nga 

QNR‐ja,  janë shpallur me 30 maj, ndërsa certifikimi  i tyre nga ana e KQZ‐së, është bërë më 

datë: 01 qershor 2012. 
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Grafiku	nr.	2:	Rezultatet	e	zgjedhjeve:	Raundi	i	dytë	

	

Edhe për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar komune në Kaçanik, në QNR janë zhvilluar 

aktivitete  të  njëjta  sikurse  në  zgjedhjet  paraprake  në  komunën  e  Ferizajt.  Rezultatet 

përfundimtare,  janë  shpallur  më  22  qershor,  ndërsa  certifikimi  i  tyre,  është  bërë  më  26 

qershor 2012.  

Nuk ka pasur raund të dytë. 

	

Grafiku	nr.	3:	Rezultatet	e	zgjedhjeve	

	

	

K‐Vote	Live	2012	

Komisioni Qendror  i  Zgjedhjeve,   për herë  të parë në Republikën e Kosovës, e ka  realizuar 

projektin për shpalljen e rezultateve preliminare në kohë reale, fillimisht  si pilot projekt në 

Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Ferizaj (të mbajtura më 29 prill), e më 

pastaj,  edhe  në  Raundin  e  Dytë  të  mbajtur  më  25  maj,  si  dhe  në  Zgjedhjet  e 

Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Kaçanik, të mbajtura më 17 qershor 2012.  

Ky projekt, është realizuar me bashkëfinancim të KQZ‐së, dhe të   Ambasadës së Norvegjisë 

në Kosovë. Projekti, ka pasur për qëllim grumbullimin e të dhënave për numrin e daljes së 
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qytetarëve në votime në kohe reale (11:00h, 15:00h, 17:00h), si dhe grumbullimin, tabelimin  

dhe  transmetimin  në  kohe  reale  të  rezultateve  preliminare  në  Ueb  faqen  e  KQZ‐së. 

Rezultatet,  janë  dhënë menjëherë  pas  përfundimit  të  procesit  të  votimit  dhe  të  të  gjitha 

procedurave të numërimit të fletëvotimeve nga të gjitha qendrat e votimit, përkatësisht të 

vendvotimeve nga të dy komunat. 

	

Grafiku	nr.4:	Dalja	e	votuesve	në	zgjedhje	në	tre	intervale	kohore	gjatë	ditës	së	zgjedhjeve.	

	

3.7. Administrata, përkrahja dhe logjistika  

 

Lidhur me organizimin dhe administrimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Ferizaj dhe në 

Kaçanik,  janë  realizuar  të  gjitha  aktivitetet  e  planifikimit  dhe  përgatitja  logjistike, 

administrative  dhe  financiare.  Si  fazë  e  parë  e  ciklit  zgjedhor,  janë  realizuar planifikimet  e 

shpenzimeve  për  secilin  aktivitet  dhe material  zgjedhor,  në  përputhje  të  plotë me  planin 

operacional të zgjedhjeve.  
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Grafiku	nr.5:	Planifikimi	dhe	shpenzimi	i	buxhetit	për	zgjedhjet	në	Ferizaj	dhe	Kaçanik	

	

Në  bazë  të  nenit  113.6,  brenda  gjashtëdhjetë  (60)  ditëve  (prej  ditës  së  shpalljes  së 

rezultateve  zyrtare  të  zgjedhjeve),  KQZ‐ja  publikon  një  raport  të  plotë  për  shpenzimet 

zgjedhore  dhe  mënyrën  e  shpenzimit.  Përkundër  afateve  të  shkurtra,  janë  mbështetur 

financiarisht  të  gjitha  aktivitetet,  si  dhe  janë  realizuar,  përgatitur  dhe  blerë  të  gjitha 

materialet zgjedhore të cilësisë së kërkuar.  

Për realizimin e këtyre zgjedhjeve në këto dy komuna, janë shpenzuar: 463,457.00 euro (për 

mallra  dhe  shërbime).  Këto  shpenzime,  janë  bërë  kryesisht  në  emër  të  trajnimit  të 

komisioneve  të  vendvotimeve,  për  informimin  publik  të  votuesve,  për  furnizimin  me 

material për procesin e votimit, për shtypjen e listës së votuesve, shtypjen e fletëvotimeve, 

pagesën e KVV‐e etj.  

		 Komuna	e	Ferizajt	
Komuna	 e	
Kaçanikut	 		

Pozita	

Raundi	i	parë	 Raundi	i	dytë	 Raundi	i	parë	 Gjithsej	
për	
pagesë	
në	€	

Numri	 Shuma	në	€ Numri Shuma	
në	€	 Numri Shuma	

në	€	

Menaxher	 25	 1,475	 25	 1,475	 16	 944	 3,894	

Kryesues	 128	 14,016	 128	 14,016	 43	 4,708	 32,740	

Anëtarë	 746	 55,950	 750	 56,250	 170	 12,750	 124,950	

Kontrollues	 të	
radhës	

59	 2,242	 59	 2,242	 23	 874	 5,358	

Tavolinë	
ndihmëse	

62	 2,356	 62	 2,356	 36	 1,368	 6,080	

Rezervë	 44	 1,672	 73	 2,774	 13	 494	 4,940	

 ‐
 50,000.00

 100,000.00
 150,000.00
 200,000.00
 250,000.00
 300,000.00
 350,000.00
 400,000.00

Buxheti i Planifikuar Buxheti i Shpenzuar

Ferizaj 300,000.00 389,252.00

Kaqanik 227,886.00 139,732.00

Planifikimet  dhe shpenzimet
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Vozitës	 54	 5,480	 54	 5,435	 25	 2,720	 13,635	

Punëtor	fizikë	 5	 216	 5	 216	 3	 162	 594	

Total	 1123	 83,407	 1,156 84,764	 329	 24,020	 192,191

Tabela	nr	.4:	Pagesa	e	KVV‐ve	dhe	stafit	tjetër	ndihmës	për	dy	raundet	

	

Shpenzimet  për  një  votues  në  të  dy  raundet  e  zgjedhjeve  të  komunës  së  Ferizajt,  ishin:  4 

euro. Ndërsa, shpenzimet për një votues  për  zgjedhjet e komunës së Kaçanikut,  ishin: 4.4 

euro. 

	

Grafiku	 nr.6:	 Kategoritë	 kryesore	 të	 shpenzimeve	 në	 zgjedhjet	 e	 jashtëzakonshme	 në	
Ferizaj	dhe	në	Kaçanik.	
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Sektori  i  logjistikës,  ka  përmbushur  me  sukses  aktivitetet  dhe  pjesën  e  vetë  të 

përgjegjësive  lidhur  me  këtë  proces  zgjedhor.  Gjatë  këtyre  proceseve  zgjedhore,  janë 

përmbushur këto aktivitete: 

 Planifikimin  e  të  gjitha  llojeve  të materialeve  zgjedhore dhe  jo  zgjedhore,  sasive  të 

këtyre materialeve të nevojshme për mbajtjen e zgjedhjeve.  

 Përgatitja e specifikave për të gjithë materialin zgjedhor në harmoni me  standardet e 

kërkuara, përfshirë materialet: sprej, bateri, llamba, vula, forma zgjedhore etj.  

 Pranimi dhe ruajtja e të gjitha materialeve zgjedhore, sensitive dhe jo sensitive. 

 Përgatitja dhe paketimi i të gjitha materialeve zgjedhore dhe jo zgjedhore. 

 Shpërndarja e gjithë materialeve zgjedhor dhe  jo  zgjedhor në komunat: Ferizaj dhe 

Kaçanik. 

 Shpërndarja e kutive të votimit në të dy komunat. 

 Shpërndarja e kabinave të votimit për të dy komunat. 

 Shpërndarja e fletëvotimeve në të dy komunat Ferizaj dhe Kaçanik. 

 Përgatitja  e  planit  të  kthimit  të  të  gjitha materialeve  sensitive  dhe  jo  sensitive  në 

QNR, pas përfundimit të zgjedhjeve.  

	

3.8. Asgjësimi i materialit zgjedhor 

 

Në  pajtim me  autorizimet  e  dhëna me  nenin  103.  4  të  Ligjit  nr.  03/L‐073  për  Zgjedhjet  e 

Përgjithshme, KQZ‐ja ka marrë vendim për asgjësimin/shkatërrimin e materialit zgjedhor të 

Zgjedhjeve të Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Ferizaj dhe në Kaçanik.  KKZ‐të kanë 

klasifikuar  materialin  që  ka  qenë  i  paraparë,  kurse  sipas  vendimit  të  KQZ‐së,  nën 

mbikëqyrjen e komisionit të formuar nga SKQZ, është bërë shkatërrimi i këtij materiali.  
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4. AKTIVITETET E PËRGJITHSHME GJATË PERIUDHËS JO ZGJEDHORE 
	

4.1. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 

 

Pas periudhës  zgjedhore,  KQZ është  fokusuar në  adresimin e  çështjeve që  janë ndërlidhur 

me procesin  zgjedhor, në analizimin e  strukturës  së  saj organizative,  si dhe në  zhvillimin e 

aktiviteteve të rregullta që parashihen në periudhën jo zgjedhore, duke u bazuar në planin 

vjetor të punës.  

Pas periudhës  zgjedhore,  KQZ është  fokusuar në  adresimin e  çështjeve që  janë ndërlidhur 

me procesin  zgjedhor, në analizimin e  strukturës  së  saj organizative,  si dhe në  zhvillimin e 

aktiviteteve të rregullta që parashihen në periudhën jo zgjedhore, duke u bazuar në planin 

vjetor të punës   

Në kuadër të KQZ‐së, funksionojnë Këshillat e Punës të përberë 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,  i  procedurave 

zgjedhore,  i  draft  projekteve  të  ndryshme,  si  dhe  përcjellja  dhe  rekomandimi  i  tyre  për  

miratim nga KQZ.  

Këshilli  për  Operacione  Zgjedhore  (KOZ),  ka  shqyrtuar  dhe  dërguar  për  aprovim  në  KQZ, 

Projektin për Përmirësimin e Listës së  Votuesve, Planin e Veprimit të KQZ‐së për vitin 2013, 

si dhe ka shqyrtuar dhe rekomanduar kërkesat për  zëvendësimin e anëtarëve të kuvendeve  

komunale.  Gjithashtu,  ky  këshill  ka  shqyrtuar  dhe  rekomanduar  për  KQZ‐në,  planet 

operacionale të zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Ferizaj dhe në Kaçanik. 

Këshilli  për  Procedura  (KP),  është marrë me  shqyrtimin  dhe  draftimin  e  procedurave,  dhe 

rekomandimet drejtuar Komisionit për Reformën Zgjedhore.   

Këshilli  për Personel  (KP),  ka  shqyrtuar dhe propozuar përshkrimin e detyrave  të punës  të 

zyrtarëve  të  SKQZ‐së,  organogramin  e  punës  së  SKQZ,  ka  shqyrtuar  dhe  hartuar  Draft 

rregulloren e Punës të Sekretariati të KQZ‐së, si dhe ka hartuar Udhëzimin Administrativ për 

zgjedhjen e Kryeshefit Ekzekutiv,  të Zëvendës Kryeshefit Ekzekutiv,  dhe Drejtorin e ZRPP‐së. 

Po ashtu, Këshilli për Personel gjatë kësaj periudhe, ka rekomanduar plotësimin e vendeve të 
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punës  për  pozitat  të  cilat  kanë  qenë  të  lira,  si  dhe  ka  zhvilluar  procedurat  e  shqyrtuar 

konkursin për pozitën Kryeshef dhe për Zëvendës Kryeshef Ekzekutiv të  SKQZ‐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. Gjatë vitit 2012, 

janë  mbajtur  17  mbledhje  të  Këshillit  për  Buxhet  dhe  Prokurim.  Gjatë  këtyre  takimeve, 

jashtë  shqyrtuar  dhe  janë  ofruar  rekomandime  për  çështje  të  ndryshme  financiare,  si: 

shqyrtimi  i  raporteve  mujore,  i  raporteve  të  detajuara  të  viti  paraprak,  shqyrtimi  i  KASH 

2013‐2015  të  KQZ‐së,    të  buxhetit  për  zgjedhjet  e  jashtëzakonshme,  për  projektet  e 

ndryshme të realizuara gjatë vitit 2012 etj. 

 

4.1.1. BASHKËPUNIMI ME INSTITUCIONET TJERA BRENDA DHE JASHTË VENDIT 

	

Aktivitetet e Komisionit Qendror  të Zgjedhjeve, përfshijnë agjenda  të ndryshme zyrtare që 

lidhen me bashkëpunimin dhe me shkëmbimin e vizitave jashtë vendit. Më 2 mars 2012, një 

delegacion  i  KQZ  –së,  i  përbërë  nga  anëtarët  e  KQZ‐së,  ka  zhvilluar  një  vizitë  zyrtare  në 

Komisionin  Qendror  të  Zgjedhjeve  të  Republikës  së  Shqipërisë,  me  qëllim  të  rritjes  së 

bashkëpunimit  në  mes  të  dy  komisioneve,  si  dhe  shkëmbimit  të  përvojave  lidhur  me 

organizimin dhe implementimin e proceseve e zgjedhore 

Me   ftesë  të   Asociacionit    të   Komisioneve  Zgjedhore  Evropiane  (ACEEEO),   kryetarja   e 

Komisionit Qendror  Zgjedhor  të  Republikës  së  Kosovës,  znj.  Valdete Daka,  ka  zhvilluar  një 

vizitë zyrtare në Hungari, ku edhe ndodhet selia e këtij asociacioni të zgjedhjeve. Gjatë kësaj 

vizite, në emër të Komisionit Qendror Zgjedhor të Republikës së Kosovës, znj. Valdete Daka, 

ka  nënshkruar  një  Memorandum  Bashkëpunimi  me  këtë  asociacion.  Memorandumi 

përfshinë një bashkëpunim trevjeçar në mes të KQZ‐së dhe ACEEEO‐së. 

Kjo  Marrëveshje  e  përgjithshme  e  bashkëpunimit  në  mes  të  Shoqatës  së  Zyrtarëve  të 

Zgjedhjeve  Evropiane  dhe  Komisionit  Qendror  të  Zgjedhjeve  të  Republikës  së  Kosovës,  i 

nënshkruar në mes të Sekretarit Gjeneral  të ACEEEO‐së, z. Zsolt Szolnoki, dhe Kryetares së 

KQZ‐së, znj. Valdete Daka, më   29 tetor, 2012 

Qëllimi  i  kësaj marrëveshje,  është  pjesëmarrja  në  programet    dhe  projektet,  konsultimet, 

bashkëpunim  dhe mbështetje  teknike  të  organizuar  nga  ACEEEO,  në  lidhje me  çështjet  e 

administrimit të zgjedhjeve.  
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Për  ta  përmbushur  qëllimin  e  kësaj  marrëveshje,  aktivitete  të  ndryshme  duhet  të 

ndërmerren,  si  promovimi  i mundësive  të  shkëmbimit  ndërmjet  autoriteteve  zgjedhore  të 

ACEEEO  dhe  Komisionit  Qendror  të  Zgjedhjeve  të  Kosovës,  organizimi  i  një  ngjarjeje 

ndërkombëtare për çështjet me interes të përbashkët,  zhvillimi i studimeve krahasuese mbi 

çështjet me interes të përbashkët,  shkëmbimi i informatave, dokumentacionit, publikimeve, 

legjislacionit zgjedhor.   

Synimi  i kësaj marrëveshje, është që Komisionit Qendror Zgjedhor  i Republikës së Kosovës, 

ta  vazhdoj  edhe  më  tutje  bashkëpunimin  me  ACEEEO‐në.  Ne  po  punojmë  dhe  po 

angazhohemi që në një të ardhme të afërt, KQZ të anëtarësohet me të drejta të barabarta 

me vendet  tjera si anëtare të këtij asociacioni”, ka vlerësuar znj. Daka, pas kthimit nga kjo 

vizitë. Nënshkrimit të Memorandumit dhe avancimit të raporteve të KQZ‐së dhe ACEEEO‐së, 

i ka kontribuar edhe aktiviteti i ambasadores sonë në Hungari, znj. Shkëndije Geci‐Sherifi, si 

dhe  aktiviteti  dhe  përkrahja  e  vazhdueshme  e  Misionit  të  OSBE‐së  (  Departamenti  për 

Zgjedhjet) në Kosovë 

 Më  22.05.2012, shefi i Zyrës Evropiane në Kosovë, z. Samuel Zhbogar, e ka vizituar KQZ‐në.  

Ai është pritur nga znj. Valdete Daka, kryetare e KQZ‐së.   Zhbogar, është njohur me punën 

dhe aktivitetet e institucionin tone, por edhe me proceset që lidhen me zgjedhjet.  

Më   3‐9 nëntor, 2012, dy anëtarët e KQZ‐së, kanë marrë pjesë   në vëzhgimin e zgjedhjeve 

Presidenciale  në  SHBA,  të  cilat  u  mbajtën  me  6  nëntor  2012,  si  dhe  kanë  asistuar  në 

Programin  mbi  Sistemin  Politik  dhe  Zgjedhor  në  SHBA,  duke  marrë  pjesën  një  varg 

aktivitetesh në shtete të ndryshme të këtij vendi. 

Më 03.04.2012, kryetarja e KQZ‐së, është takuar me ambasadorin e Norvegjisë, z. Jan Brathu  

në  selinë  e  KQZ‐së.  Takimi  ka  pasur  karakter  njohës,  si  dhe  me  ndihmën  që  shteti  i 

Norvegjisë ka shprehur dëshirën par t’i ofruar KQZ‐së.  

 Më  10‐13  dhjetor  2012,  një  grup  i  KQZ‐së  në,  si  dhe  nga  SKQZ  kanë  vëzhguar  zgjedhjet 

Presidenciale në Republikën e Sllovenisë që u mbajtën më 11 dhjetor, 2012. 
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Foto	3:	Nga	takimi	me	Kryetarin	e	KQZ‐së	të	Republikës	së	Sllovenisë,	gjatë	vëzhgimit	të	
Zgjedhjeve	Presidenciale	të	zhvilluara	më	10‐13	dhjetor	2012.	

	

Veç  vëzhgimit  të  zgjedhjeve,  kjo  vizitë  e  delegacioni  të  KQZ‐së  ishte  edhe  me  karakter 

studimor dhe njohës meqë, Republika e Sllovenisë organizon zgjedhje të drejtpërdrejta për 

President, model ky që  tash për  tash nuk aplikohet në vendin  tonë. Gjithashtu,  interesim  i 

delegacionit të KQZ‐së, kanë qenë edhe  zonat zgjedhore, mënyra e votimit, sistemi zgjedhor 

etj.  

Në kuadër të bashkëpunimit me organizatat vendore dhe ndërkombëtare, KQZ në koordinim 

dhe në bashkëpunim me IFES‐in, ka mbajtur tri takime këshilluese gjatë muajit dhjetor 2012. 

Fokusi i këtyre takimeve, ka qenë mundësia këshilluese dhe debatuese në mes të KQZ‐së dhe 

akterëve të tjerë relevant që lidhen me procesin zgjedhor.  

Më 07.2012, është mbajtur takimi i parë me përfaqësuesit e Shoqërisë Civile. Në takim, janë 

trajtuar dhe debatuar çështjet themelore lidhur me nevojat e informatave nga organizatat e 

shoqërisë civile për proceset zgjedhore, në fakt lidhur me fazat e ndryshme të ciklit zgjedhor, 

me numrin e votueseve, me rrjedhën e cikleve zgjedhore, me akterët që kanë role specifike 

në proceset zgjedhore, çështjet që lidhen me transparencën, me bashkëpunimin etj. Debati, 

është zhvilluar në formë bashkëbisedimi reciprok.  

Më 11.12. 2012, është mbajtur takimi me përfaqësues të Mediave. Në këtë takim debatues, 

interesimi i mediave ka qenë lidhur me rritjen edhe më të madhe të komunikimit në mes të 

KQZ‐së dhe, mediave  të ndryshme  ,  të shkruara dhe elektronike. Përfaqësuesit e mediave, 

kanë kërkuar më shumë bashkëpunim, transparencë, efikasitet në formën e bashkëpunimit, 
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dhe në rritjen e komunikimit reciprok. Ata, janë interesuar edhe rreth funksionimit të KQZ‐

së, të njohjes më të madhe të organizimit dhe punës së KQZ‐së etj.  

Më 18.12. 2012, është mbajtur  takimi me përfaqësuesit e Subjekteve Politike. Në  fokus  të 

këtij  takimi,  janë  vendosur    çështjet  që  lidhen  me  reformën  zgjedhore,  pastaj  me  Listën 

Votuese, me mënyrën se si do të votohet në zgjedhjet e ardhshme ( me lista të mbyllura apo 

të  hapura).  Gjithashtu,  është  debatuar  edhe  lidhur  me  Pragun  zgjedhor,  pastaj    me 

problemet e shfaqura në zgjedhjet e fundit parlamentare  të mbajtura më 2010‐11 etj.   

 

4.1.2. Vizita studimore 

	

Konferenca  për  votimin  elektronik  në  Bregenz‐Austri:  Në  konferencën  E‐VOTE  2012  të 

mbajtur  prej  11‐14  korrik  2012  në  Kështjellën  Hofen  në  Lochau  /  Bregenz,  Austri  morën 

pjesë edhe përfaqësues nga    Komisioni Qendror  i  Zgjedhjeve dhe    Sekretariatit  të KQZ‐së. 

Temat e konferencës, ishin: Sfidat e votimit elektronik,  Transparenca, Besimi dhe Edukimi i 

votuesve! Konferenca e   5 (pestë) ndërkombëtare mbi   votimin elektronik, ka mbledhur së 

bashku ekspertë nga universitete të ndryshme, administrues të proceseve zgjedhore, zyrtar 

qeveritar, si dhe përfaqësues të biznesit për të diskutuar  tendencat e fundit dhe zhvillimet 

ne votimin elektronik.  

Në  kuadër  të  projektit  “Përmirësimi  i  Listës  së Votuesve”, Grupi  Punues KQZ/SKQZ, më 16 

dhe  17  tetor  2012,  ka  realizuar  vizitë  studimore  në  Republikën  e  Shqipërisë.  Vizitat 

studimore,  janë    realizuar  në  Drejtorinë  e  Përgjithshme  të  Gjendjes  Civile,  në  Njësinë 

Bashkiake  numër  9  në  Tiranë,  dhe  në  Zyrën  e  Gjendjes  Civile  në  Njësinë  Bashkiake  në 

Elbasan.  Këto  vizita,  kanë  pasur  për  qëllim  njohjen  rreth  procesit  e  krijimit  të  Listës  së 

Votuesve, Procedurat e lajmërimit të faktit të vdekjes, dhe Sistemin e adresave. 

	

4.2. Sekretariati i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve 

	

Sekretariati i KQZ‐së, është një trupë teknike dhe profesionale e KQZ‐së, e cila  ndihmon në 

kryerjen e përgjegjësive dhe të funksioneve të KQZ‐së. Sekretariati, zbaton vendimet e KQZ‐

së, përgatitë raporte, rekomandon dhe siguron ndihmë tjetër të nevojshme administrative. 
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Sekretariati, lidhë marrëveshje me palë të treta në emër të KQZ‐së dhe duke u mbështetur 

në  ligj  dhe  në  procedurat  e  themeluara  nga  KQZ.  Sekretariati,  drejtohet  nga  Kryeshefi 

Ekzekutiv dhe Zëvendësi i Kryeshefit Ekzekutiv, të cilët i përgjigjen drejtpërdrejt KQZ‐së. 

SKQZ,  është  angazhuar  në  përgatitjen  organizative‐teknike  të  mbledhjeve  të  KQZ‐së,  ka 

hartuar  vendime  për  KQZ  dhe  SKQZ‐në,  është  marrë  me  shqyrtimin  e  kërkesave  të 

institucioneve dhe organizatave, si dhe ka përgatitur përgjigje ndaj kërkesave  të ndryshme  

brenda dhe jashtë institucionit. Në bazë të kompetencave, ka përgatitur Raportin e Planit të 

Veprimit  për  Marrëveshjen  e  Stabilizim  Asocimit,  në  të  cilin  është  pasqyruar  puna  dhe 

aktivitetet e KQZ‐së në kuadër të përmbushjes së objektivave të PV për MSA‐së. Ky raport, 

është  dërguar  në mënyre  periodike  (çdo  tre muaj)  në Ministrinë  e  Integrimeve  Evropiane 

(MIE).  

Gjatë vitit 2012, bazuar në detyrat e përditshme dhe planin e punës, bazuar në procesin e 

zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Ferizaj dhe Kaçanik etj., SKQZ ka nxjerrë gjithsej njëqind e 

tetë (108) vendime, si dhe pesëdhjetë e tri (53) autorizime.  

	

	

4.2.1. DEPARTAMENTI I OPERACIONEVE ZGJEDHORE 

	

Në  përputhje  me  planin  vjetor  të  punës,  në  kuadër  të  departamentit  të  operacioneve 

zgjedhore  janë  realizuar  aktivitete  të  ndryshme  që  lidhen  me  aspektet  e  zgjedhjeve, 

respektivisht përmirësimit të çështjeve të caktuara dhe përgatitjeve për zgjedhjet e radhës.  

Plani i punës në disa dimensione është sfiduar nga dy palë zgjedhjet e jashtëzakonshme për 

kryetar  të  komunës  së  Ferizajit  dhe  të  komunës  së  Kaçanikut.  Me  gjithë  këtë,  pjesa 

dërmuese e aktiviteteve të planifikuara janë përmbushur. Pjesa e aktiviteteve jo zgjedhore, 

është orientuar në përmirësimin e Listës së Votuesve, e cila është realizuar në bashkëpunim 

me Ministrinë e Punëve të Brendshme, në përgatitjen e Planit Strategjik dhe Operacional në 

terren  në  mbështetje  të  komisioneve  komunale,  rinumërimeve  të  votave  me  kërkesën  e 

institucioneve të drejtësisë,  trajnimit të stafit dhe ngritjes së kapaciteteve dhe përgatitjeve 

teknike për proceset e ardhshme zgjedhore. 
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Aktivitetet trajnuese 

Ngritja e kapaciteteve, është një ndër fushat e rëndësishme të KQZ‐së për faktin se, burimet 

njerëzore konsiderohen si asetet më të rëndësishme përmes  të cilave, sigurohet përgatitja 

dhe   organizimi  i  proceseve  zgjedhore.  Trajnimet  e  organizuara  në  vitin 2012, të cilat 

janë paraqitur më poshtë, kanë pasur në fokus çështjet që kanë të bëjnë me administrimin e 

zgjedhjeve, dhe në funksionimin e përgjithshëm të KQZ‐së: 

 Trajnim  për  stafin  e  SKQZ‐së me  temën:  “Trajnim  i  Trajnerëve”,    programi  BRIDGE 

mbajtur në Prishtinë (1 ‐12 tetor 2012). Ky program, është mbështetur, financuar dhe 

organizuar nga IFES‐i, zyra në Kosovë. 

 Trajnim  për  stafin  e  SKQZ‐së  me  temën:  “Komunikimi  dhe  hartimi  shkresave  në 

Administratën Publike”, mbajtur në Prishtinë, më 7 dhe 8 maj 2012. 

 Trajnim për stafin e SKQZ‐së me temën: “Hyrje në sistemin ligjor të BE‐se”, mbajtur në 

Prishtinë, më 7 dhe 8 maj 2012. 

 Trajnim për  stafin e SKQZ‐së me  temën: “Zhvillimi  i Politikave Publike ”, mbajtur në 

Prishtinë, më 30 dhe 31 maj 2012. 

 Trajnim për stafin e SKQZ‐së me temën: “Administratë dhe Legjislacion”, mbajtur në 

Prishtinë, më 19 dhe 20  nëntor 2012. 

 Trajnim për stafin e SKQZ‐së me temën: “Përafrimi  i  legjislacionit vendorë me atë të 

BE‐së”, mbajtur në Prishtinë, më 26, 27, 29 dhe 30  nëntor 2012. 

 Kurse të gjuhës angleze për stafin e SKQZ.  

 

 

Koordinimi në terren 

Njësia  e  koordinimit  në  terren  në  bashkëpunim  me  njësinë  e  koordinimin  e  QNR‐së  dhe 

Zyrën Ligjore, kanë evidentuar emrat e KVV‐ve që janë nën hetime nga Prokuroria e Shtetit 

për manipulim të Zgjedhjeve, ku sipas kërkesave të gjykatave kompetente dhe prokurorive 

kompetente, ju janë dhënë  listat e KVV të cilat, janë nën hetime. Zyrtarët e lartë komunal të 

zgjedhjeve si përfaqësues të autorizuar dhe në cilësinë e palës të dëmtuar, kanë marrë pjesë 

nëpër  seancat  gjyqësore  në  gjykatat  komunale  lidhur  me  proceset  gjyqësore  ndaj 

keqpërdorimeve në zgjedhje. Në kuadër të aktiviteteve që kanë pasur të bëjnë me projektin 

“Përmirësimi  i  Listës  Votuese”,  janë  planifikuar  takime  regjionale  me  zyrtarët  e  Lartë  të 

Komisioneve Komunale Zgjedhore. Organizimi i takimeve, ka pasur të bëjë me mundësinë e 

krijimit të qendrave të reja të votimit, marrjen e  informatave prej zyrave të gjendjes civile,  

verifikimi dhe konfirmimi i emrave të personave të vdekur.  
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Në  bashkëpunim  me  kryetarët  komunave,  janë  harmonizuar  veprimet  për  bashkëpunim 

ndërinstitucional lidhur me funksionalizimin e zyrave të KKZ‐ve në katër komuna: Graçanicë, 

Kllokot, Ranillug dhe Partesh. 

 

Qendra e Numërimit dhe e Rezultateve (QNR) 

Angazhimi i QNR‐së, ka qenë i fokusuar në trajtimin dhe procedimin e të gjitha kërkesave të 

organeve  të  drejtësisë  në  kuadër  të  procesit  të  hetimit.  Me    kërkesë  të  organeve  të 

drejtësisë  drejtuar  KQZ‐së,  janë  formuar  komisione  për  rinumërimin  e  kutive  për 

vendvotimet në proces të hetuar. Rinumërimet, kanë vazhduar gjatë tërë vitit 2012: gjithsej, 

23  vendvotime  të  rinumëruara.  Të  gjitha  këto  rinumërime,  janë  bërë  në  prani  të 

përfaqësuesve të organeve të drejtësisë, palëve të akuzuara dhe mbrojtës së tyre. Po ashtu, 

QNR është angazhuar në hartimin e draft rregullores së SKQZ‐së. 

 

Baza e të dhënave dhe Lista e Votuesve 

Përpilimi i raporteve për qëllime statistikore dhe studimi me qëllim të krijimit të një pasqyre 

te proceseve zgjedhore nga zgjedhjet e vitit 2009, e deri tek zgjedhjet për kryetar komune në 

Ferizaj dhe në Kaçanik 2012, është bërë nxjerrja e  të dhënave nga Back‐Up‐i,  baza e  të  të 

dhënave dhe e përpunimit të tyre me qëllim të publikimit të një raporti me të dhëna për të 

gjitha proceset zgjedhore që kanë ndodhur në këtë interval kohorë. 

Analizimi  i  ekstrakteve  të  Regjistrit  Civil  dhe  përpunimi  i  të  dhënave  për  projektin  e 

përmirësimit  të  Listës  Votuese:  është  bërë  analizimi  i  të  dhënave  nga  gjendja  civile  të 

personave të vdekur, dhe krahasimi i tyre me ekstraktin e regjistrit civil gjegjësisht, të listës 

së  votueseve.  Nga  ky  krahasim,  janë  nxjerre  të  dhëna  që  janë  dërguar  në  terren  për 

verifikim. Kjo ka ndihmuar dhe do të ndihmoj në pastrimin, gjegjësisht përmirësimin e Listës 

Votuese. 

 

Strategjia dhe projekti  për përmirësimin e Listës së Votuesve 

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, 
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bazohet  dhe  buron  nga  Regjistrimi  Qendror  Civil,  i  krijuar  dhe  i  mbajtur  nga  Agjencia  e 

Regjistrimit Civil, në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Me qëllim të krijimit të  

një liste të votuesve të azhurnuar nga emrat e personave të vdekur, përmirësimin e adresave 

të pasakta, ripërtëritjen e ndërrimit të vendbanimit të votuesve, dhe krijimin e mekanizmave 

që bëjnë  të mundur ofrimin e  të dhënave sa më  të  sakta për qytetarët me  të drejtë vote, 

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vazhduar të zbatojë strategjinë për përmirësimin e Listës 

së  Votuesve.  Lidhur  me  këtë,  Komisioni  Qendror  i  Zgjedhjeve  ka  aprovuar  dhe  ka  filluar 

implementimin e një projekti gjithëpërfshirës për përmirësimin e listës së votuesve. Ndërsa, 

në  bashkëpunim  me  Ministrinë  e  Punëve  të  Brendshme,  kanë  vazhduar  punën  grupet  e 

përbashkëta punuese me qëllim të zgjidhjes së problemeve me listën e votuesve.  

Ky projekt, synon të identifikojë dhe të nxitë lajmërimin e të gjithë personave të vdekur dhe 

largimin e tyre nga Lista e Votuesve, si dhe të vetëdijësoj qytetarët për rendësin e lajmërimit 

të faktit të vdekjes. Po ashtu, synon të informojë  dhe të nxit të gjithë votuesit potencial që 

kanë ndërruar adresat e banimit pas regjistrimit të tyre civil, e të cilat nuk i kanë përtërirë në 

zyrat  komunale  të  regjistrimit  civil,  që  të  lajmërojnë  adresat  e  sakta  të  vendit  ku  jetojnë 

aktualisht, pranë zyrave komunale të regjistrimit civil. 

Në  funksion  të këtyre objektivave,  janë përmbushur aktivitete  të ndryshme, si: Takime me 

Shefat  e  Zyrave  të  Ofiqarisë  nëpër  komunat  e  Kosovës,  Takime  me  Shefat  e  Qendrave 

Komunale të Regjistrimit Civil, Konferencë e organizuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 

me temën: “Zgjedhjet varen edhe nga ju, merr përgjegjësi – Kontribuo”, punë në terren etj.  
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Foto	nr.1:	Konferenca	“Përmirësimi	dhe	qëndrueshmëria	e	Listës	së	Votuesve”,	Prishtinë,	
14.12.2012.	

 

Nga kjo konferencë, kanë rezultuan këto konkluzione:  

 Krijimi i sistemit të adresave dhe integrimi i të dhënave në regjistrin qendror civil, 

 Shqyrtimi i mundësisë së largimit nga Lista e votuesve të të gjithë personave që nuk 

posedojnë dokumente të Republikës së Kosovës, 

 Bashkëpunimi  në  mes  institucioneve  relevante  në  krijimin  e  Listës  së  Votuesve,  që 

nënkupton  harmonizimin  e  veprimeve,  ndarjen  e  përgjegjësive  dhe  qartësimin  e 

procedurave për secilin institucion veç e veç,  

 Bashkëpunimi me bashkësitë fetare në Kosovë në evidentimin e emrave të personave 

të vdekur, 

 Heqja e  taksave për  certifikatën  e  lajmërimit  të  faktit  të  vdekjes  dhe  Thjeshtësimi  i 

procedurave administrative etj. 
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Foto	nr.2:	Pjesë	nga	fushata	e	informimit	publikë	lidhur	me	përmirësimin	e	listës	së	
votuesve.	

 

   

4.2.2. Departamenti i Administratës dhe Përkrahjes 

	

Departamenti i Administratës dhe Përkrahjes, funksionon në kuadër të SKQZ‐së. Detyrat dhe 

përgjegjësit e këtij departamenti, janë : 

•  Menaxhimi i buxhetit dhe i financave të KQZ‐së, 

•  Menaxhimi i resurseve humane, 

•  Menaxhimi i pasurisë së KQZ‐së,  

•  Logjistika dhe punët tjera administrative. 

Puna e këtij departamenti për vitin 2012, është bazuar në ligjet pozitive në fuqi të Republikës 

së Kosovës, në  rregulloret në  fuqi  të miratuara nga KQZ‐ja dhe në planin e aktiviteteve  të 

SKQZ‐së, po ashtu të aprovuara nga KQZ‐ja. 

	

Menaxhimi i Buxhetit dhe Financave 

Në  bazë  të  përgjegjësive  dhe  të  obligimeve  të  dhëna,  planifikimet  dhe  përvetësimet 

buxhetore bëhen sipas kodeve të programeve, dhe atë: 

•  Programi i Sekretariatit të komisionit qendror të zgjedhjeve: kodi   141 

•  Programi i zgjedhjeve:  kodi   142  

•  Programi i përkrahjes  të  subjekteve politike: kodi  104 
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Në bazë të Ligjit për Buxhet të   Republikës së Kosovës nr. 2011/04‐L‐079, ndarjet fillestare 

buxhetore për secilën nga këto programe, janë si në vijim: 

141.	Sekretariati‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐					862,500.00		€	

142.	Zgjedhjet‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐					6,647,644.00		€	

104.	Mbështetja	e	subjekteve	politike‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐							2,456,500.00		€	

T		o		t			a		l		i:																																																																												9,966,644.00		€	

	

	Buxheti	 fillestar	 i	 planifikuar	 	 për	 vitin	 	 2012,	 është	 shpërndarë	 në	 këto	 kategori	

ekonomike:	

Paga	dhe	mëditje‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐						502,820.00	€	

Mallra	dhe	shërbime‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐						6,786,514.00	€	

Subvencione‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐				2,456.500.00	€	

Shërbime	komunale‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐						72,780.00	€	

Shpenzime	kapitale‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐							148,030.00	€	

								T		o		t		a		l	i:																																																																						9,966,644.00	€	

	

Pjesëmarrja	e	kategorive	ekonomike	në	strukturën	e	përgjithshme	të	buxhetit	fillestar,		
është	si	në	vijim:	

Paga	dhe	mëditje:																		502,820.00/9,966,644.00	*100	=			5.07%	

Mallra	dhe	shërbime:														6,786,514.00/9,966,644.00	*100	=		68.09%	

Subvencione:																										2,456,500.00/9.966,644.00	*100	=		24.65%	

Shërbime	komunale:														72,780.00/9,966,644.00	*100	=			0.73%	

Shpenzimet	kapitale:														148,030.00/9,966,644.00	*100	=			1.48%	

	

Buxheti  i planifikuar për paga dhe mëditje, është përllogaritur për pagesën e anëtareve   të 

KQZ‐së dhe stafit të SKQZ‐së, numri i përgjithshëm i  të cilëve, është i planifikuar të jetë  85. 

Buxheti i planifikuar për mallra dhe shërbime për vitin 2012,  kap shumën prej 6,786,514.00 

euro nga të cilat, 320,000.00 euro për kryerjen e funksioneve dhe detyrave operacionale të 

SKQZ‐së dhe pjesa tjetër prej 6,466,514.00 euro, për organizimin e zgjedhjeve presidenciale 

të  planifikuara  të  mbahen  në  fund  të  vitit  2012.  Vetë  karakteri  specifik  i  organizimit  të 

zgjedhjeve gjatë  të cilave kërkohen shpenzime bukur  të mëdha	në mallra dhe shërbime, e 
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arsyeton  pjesëmarrjen  aq  të madhe  të  kësaj  kategorie  ekonomike në  buxhetin  total.  Këto 

shpenzime,  në masën më  të madhe  kanë  të  bëjnë me  shpenzimet  e  informimit  publik  të 

votuesve, shtypjen e fletëvotimeve, pagesën e anëtareve të KVV dhe shpenzime tjera. 

Pjesa e buxhetit të planifikuar për përkrahje të subjekteve politike është çështje ligjore dhe 

me  ligjin për  financimin e  subjekteve politike,  është autorizuar KQZ‐ja që nën kriteret dhe 

rregulloret e aprovuara të bëjë shpërndarjen e fondit për përkrahje. Planifikimi buxhetor për 

pjesën e kategorisë ekonomike për shpenzime kapitale, është planifikuar  për modernizimin 

dhe pavarësimin e sistemit informative dhe teknologjisë informative ,më qëllim të rritjes së 

transparencës dhe komunikimit me të tjerët. 

Me  ligjin  për  rishikimin  e  buxhetit  nr,04/L‐128  ,në  bazë  të  vlerësimeve  tona  dhe  pas 

aprovimit  nga ministria  e  financave,  janë bërë  ndryshime në  strukturën  e  buxhetit  të  vitit 

2012.  Këto  ndryshime,  janë  bërë  në  kategorinë  ekonomike  mallra  dhe  shërbime  nga 

programi zgjedhor në shumë  prej:  672,660.00 euro. Prej kësaj shume,72,660.00 euro janë 

transferuar në kategorinë ekonomike (paga dhe mëditje), për pagesën e shtesave për stafin 

gjatë procesit  zgjedhor, dhe 600,000.00 euro  janë bërë  shkurtime buxhetore. Mjetet,  janë 

bartur në buxhetin e konsoliduar të republikës së Kosovës.  

Në  bazë  të  ligjit  për  financimin  e  subjekteve  politike  nr.  2010/03/L‐174  nenit  7  pika  dhe 

ndryshimit të  ligjit për  financimin e subjekteve politike nr. 2011‐04/L‐058 me ndryshimin e 

nenit që rregullon  lartësinë e ndarjeve për  financimin e subjekteve politike: nga 0.17 % në 

0.34%  të  totalit  të  buxhetit  të  republikës  së  Kosovës,  fondi  është  rritur  në  vlerë  absolute 

1,743,000.00  euro,  dhe  me  rishikim  fondi  nga  2,456,500.00,  është  rritur  në  4,200,000.00 

euro. 

Pas  këtyre  transfereve dhe e  shkurtimeve buxhetore,  buxheti  final  ka  këtë  strukturë  sipas 

programeve dhe kodeve ekonomike: 

‐	 SKQZ‐ja‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐							935,160.15		€	

‐	 Programi	zgjedhor‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐						5,974,984.00		€	

‐	 Programi	i	mbështetjes‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐							4,200,000.00	€	

=================================================																																											

T		o		t		a		l		i:																																																								11,110,144.15	€	

	

Struktura	e	buxhetit	të	rishikuar	sipas	kategorive	ekonomike:	
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P
ro
gr
am

et
	

		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		
		 Buxheti	 Buxheti	 Ndrysh.	 në	

buxhet	
Buxheti	i	 %	e	buxh.	

Katego.ekonomike	 Fillestar	 final	 		 realizuar	 Të	shpenz.	
Se
k
re
ta
ri
at
i	

		 		 		 		 		 		
A	 b	 C=b‐a	 d	 Ë=d/b*100

Paga	dhe		mëditje	 502,820.00 575,480.00 72,660.00 567,491.61 98.61

Mallra	 dhe	
shërbime	

320,000.00	 320.000.00			 0	 156,674.91	 48.96	

Sherbime	
komunale	

		39.680.00	 39.680.00	 0	 17,022.83	 42.9	

Shpenzime	
kapitale	

0	 0	 0	 0	 		

T		o		t		a		l		i	 862,500.00 935,160.00 72,660.00 741,189.35

Zg
je
d
h
je
t	

Paga	dhe		mëditje	 0	 0	
Mallra	 dhe	
shërbime	

6,466,514.00 5,793,854.00 ‐672,660.00 454,695.93 8

Shërbime	
komunale	

33,100.00	 33,100.00	 0	 0	 0	

Shpenzime	
kapitale	

148,030.00	 148,030.00	 0	 			104,137	
.00	

70.35	

T		o		t		a		l		i	 6,647,644.00 5,974,984.00	 ‐672,660.00	 558,832.93	 		

M
b
es
h
,p
ar
.p
o

li
t.

Subvencione	 2,456,500.00	 4,200,000.00	 1,743,500.00	 4,146,546.48	 98.3	

T		o		t		a		l		i	 2,456,500.00 4,200,000.00	 1,743,500.00 4,146,546.48 		

B
u
xh
et
i	I
	K
Q
Z‐
së
	

Paga	dhe		mëditje	 502,820.00	 575,480.00	 72,660.00	 567,491.61	 98.61	

Mallra	 dhe	
shërbime	

6,786,514.00	 6,113,854.00	 ‐672,660.00	 611,370.84	 10.14	

Shërbime	
komunale	

72,780.00	 72,780.00	 0	 17,022.83	 23.39	

Shpenzime	 148,030.00	 148,030.00	 0	 104,137.00	 70.35	
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	‐	 Paga	dhe		mëditje‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐									575,480.00		€	

‐	 Mallra	dhe	shërbime‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐									6,113,854.00		€	

‐	 Subvencione‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐								4,200,000.00		€	

‐	 Shërbime	komunale‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐									72,780.00		€	

‐	 Shpenzime	kapitale‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐										148,030.00		€	

						T		o		t		a		l		i																																																																		11,110,144.15		€	

	

Tabela	nr.5:	Shpenzimi	i	buxhetit	

	

Kategoritë	ekonomike,	paga	dhe	mëditje	dhe	subvencionet	kanë	treguar	shkallë	të	lartë	

të	 shpenzimit	me	mbi	98.00	%	 .Kjo,	nuk	do	 të	 thotë	 se	është	e	arritur	e	madhe	sepse,	

kategoria	 e	 pagave	 dhe	 mëditjeve	 është	 kategori	 e	 cila	 matet	 me	 parametra.	 Këta	

parametra,	janë		numri		i	punëtoreve	dhe	koeficienti	për	secilin	vend	pune,	parametra	të	

cilët	më	parë	janë	të	përcaktuar.	

	

Grafiku	nr.7:	Buxheti	i	KQZ‐së	për	vitin	2012	

 ‐
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Buxheti Fillestar 502,820.0 6,786,514 2,456,500 72,780.00 148,030.0

Buxheti Final 575,480.0 6,113,854 4,200,000 72,780.00 148,030.0

Buxheti i KQZ‐se viti 2012

kapitale	
Subvencione	 2,456.500.00 4,200,000.00 1,743,500.00 4,146,564.48 98.3

		 T		o		t		a		l		i	 9,966,644.00 11,110,144.00 1,143,500.00 5,446,586.28
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Edhe  %  e  lartë  e  transferit  të  subvencioneve  për  mbështetje  partive  politike,    nuk  është 

tregues i performancës sepse, KQZ‐ja është vetëm pranues i mjeteve të fondit për përkrahje 

të subjekteve politike, dhe shpërndarjen e bënë në bazë të kritereve të përcaktuara me ligjin 

e  financimit  të  subjekteve  politike.  Kategoria  e  investimeve  kapitale,  ka  treguar  shkallë  të 

realizimit të shpenzimeve të një niveli prej 70.35 % që është shkallë bukur solide, por me një 

respektim më rigoroz të afateve të realizimit të projektit ka mundur të jetë edhe me e lartë. 

Në  këtë  kategori  ekonomike,  ka  qenë  i  përfshirë  vetëm  një  projekt,  ai  i  avancimit  dhe 

funksionalizimit të sistemit informativ, i cili është realizuar ashtu siç është planifikuar por që 

procesi tenderues dhe i  konkurrencës, ka ndikuar që realizimi i projektit  të behët nën vlerën 

e parashikuar me planifikim. 

Shpenzimet tek kategoritë ekonomike, mallra e shërbime dhe shërbime komunale në bazë të 

% së realizimit, tregojnë nivel shumë të ulët në dukje të parë, por kur dihet se viti 2012 ka 

qenë    i  planifikuar  si  vit  i  zgjedhjeve  presidenciale,  dhe  proceset  zgjedhore  kërkojnë 

shpenzime  shtesë  si  për  kryerjen  e  aktiviteteve  operacionale  të  SKQZ‐së    ashtu  edhe  për 

kryerjen e zgjedhjeve, atëherë vetë shtyrja e procesit  të zgjedhjeve presidencial ka ndikuar 

edhe në mosrealizimin e plotë  të  shpenzimeve nga këto dy  kategori ekonomike.  Edhe pse 

zgjedhjet presidenciale nuk janë mbajtur sipas planit, në vitin 2012 janë mbajtur zgjedhjet e 

jashtëzakonshme për kryetar komune në dy komuna: në Ferizaj dhe në Kaçanik. Për kryerjen 

e këtyre  zgjedhjeve,  janë përgatitur planet operacionale  të punës, e paralel me këto edhe  

planet e shpenzimeve. Për realizimin e këtyre zgjedhjeve në këto dy komuna, janë shpenzuar 

454,695.93 euro për mallra dhe shërbime. Këto shpenzime,  janë bërë kryesisht në emër të 

trajnimit  të  komisionarëve  të  vendvotimeve,  informimin  publik  të  votuesve,  në  furnizimin 

me material votues, pagesën e KVV dhe të tjera. 

	

Të	hyrat	e	KQZ‐se	për	vitin	2012	

Përshkrimi	 Viti	2012 Viti	2011 %	 e	
pjesëmarrjes		
2012	

%	 e	
pjesëmarrjes		
2011	

Taksa	 tjera	
Administrative	

3,000.00 68.65 	

Gjoba	Tjera	 570.00 1,550.00 13.04 0.56	
Depozitat	 e	 Subjekteve	
politike	

800.00 273,728.00 18.31 99.44	

Total	 4,370.00 275,278.00 100.00 100.00	
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Komisioni  Qendror  i  Zgjedhjeve,  realizon  të  hyra  nga  subjektet  politike.  Këto  të  hyra, 

realizohen  në  formë  të  depozitave  me  rastin  e  certifikimit  të  subjekteve  politike  për 

pjesëmarrje në proces zgjedhor, ose nga gjobat e shqiptuara nga KQZ‐ja, si dhe nga tarifat 

administrative.  Të  gjitha  këto  depozitat  e  Subjekteve  Politike,  janë  derdhur  në  llogarinë  e 

buxhetit të Republikës së Kosovës. 

Në vitin 2011, është shuma prej 273 mijë euro, si shkak  i bartjes së depozitave nëpër vite, 

por në vitin 2011, të gjitha depozitat janë njoftuar si të hyra, dhe është barazuar llogaria. 

Shtojca:	Plani	i	buxhetit	për	vitin	2012,	dhe	korniza	afatmesme.	

														Raporti	i	shpenzimeve	për	vitin	2012.	

	

Menaxhimi i resurseve njerëzore 

Lidhur  me  menaxhimin  e  resurseve  njerëzore,  KQZ‐ja  dhe  SKQZ‐ja  janë  përpjekur  që  të 

zbatohen të gjitha  ligjet pozitive në  fuqi, sidomos  ligji për Shërbyesit   Civil,  rregulloret dhe 

udhëzimet administrative që kanë nxjerrur të gjitha institucionet kompetente qeveritare. Në 

këtë drejtim, po ashtu janë marrë të gjitha masat e nevojshme administrative në aspektin e: 

‐  Rekrutimit të punëtoreve në pozitat e lira të punës dhe plotësimi i atyre të liruara, 

‐  Trajnimit të stafit, 

‐  Bashkëpunimit i vizitave studimore dhe monitoruese  të stafit në vende tjera, 

‐  Vlerësimi i stafit dhe të tjera. 

Gjatë  vitit  2012,  janë  rekrutuar    punëtorët  për  dy  vende  të  lira  pune,  dhe  atë  pozita me 

numër  KQZ‐001/2012:  Auditor  i  Brendshëm,  i  cili  është  edhe  plotësim  i  rekomandimit  të 

auditorit gjeneral, dhe pozita nr. KQZ‐002/2012L: Zyrtar i Lartë për Financa. Pasi që gjatë vitit 

2012, SKQZ‐ja është udhëhequr me ushtrues detyre të Shefit Ekzekutiv, janë bërë përpjekje 

që  këto  pozita  të  plotësohen,  mirëpo  për  shkaqe  procedurale  nuk  kanë  përfunduar,  dhe 

është vendosur që kjo çështje të procedohet në janar të vitit 2013. 
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4.2.3. Prokurimi 

	

Plani i   prokurimit për vitin 2012, është përgatitur dhe është dorëzuar në afatin e paraparë 

ligjor  në  AQP.  Ky  plan,  është  përgatitur  në  bazë  të  rrjedhës  së  parasë  dhe  kërkesave  të 

njësive kërkuese. Planifikimi i mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale në vitin 2012 dhe mbajtja 

e  zgjedhjeve  të  jashtëzakonshme  për  kryetar  të  dy  komunave  ne  Ferizaj  dhe  Kaçanik,  ka 

ndikuar edhe në volumin e punëve të prokurimit. 

Në  bazë  të  planit  të  prokurimit,  vlera  e  prokurimeve  të  planifikuara  sipas  programeve,  ka 

qenë si në vijim: 

Programi	I	SKQZ‐së‐141‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	286,479.00	€		

Programi	zgjedhjeve‐142‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	1,915,480.00	€	

T		o		t		a		l		i																																																																																											2,201,959.00		€	

	

Sipas	kodeve	ekonomike,	plani	i	prokurimit	ka	qenë,	si	në	vijim:	

Mallra	dhe	furnizime‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	1,235,030.00	€	

Shërbime	‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	1,065.929.00	€	

T		o		t		a		l			i																																																																																												2,201,959.00	€	

	

Nga  planifikimet  fillestare  të  buxhetit  të  KQZ‐së  për  mallra  dhe  shërbime  në  vlerë  prej 

6,466,514.00  euro  për  të  dyja  programet,  përmes  planit  të  prokurimit  janë  paraparë  të 

shpenzohen  2,201,959.00  euro,  ose  34.05  %  e  vlerës  së  planifikuar.  Pjesa  tjetër  prej 

4,264,555.00  euro,  ka  qenë  e  planifikuar  të  shpenzohet  me  aprovim,  që  do  të  thotë  pa 

procedura  të  prokurimit.  Kjo  kategori  e  shpenzimeve,  ka  të  bëjë  kryesisht  me  pagesën  e 

komisionarëve të cilët, angazhohen gjatë proceseve zgjedhore dhe të cilat shpenzime janë të 

larta.  Pasi  që plani  i mbajtjes  së  zgjedhjeve presidenciale nuk është  realizuar,  edhe plani  i 

prokurimit ka pësuar reduktime, duke shkaktuar devijime nga plani i prokurimit.  

Gjatë tërë vitit,  janë realizuar 76 kontrata prokurimi, vlera e planifikuar e të cilave ka qenë 

497,184.08 euro.  

Vlera e kontratave të nënshkruara pas procedurave të prokurimit, ka qenë 348,278.33 euro. 
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Kjo  shkallë  e  ulët  e  realizimit  të  planit  të  prokurimit  prej  497,184.08  euro,  në  raport  me 

2,201,959.00 euro të planifikuara ose 22.58 %, ka ardhur si rrjedhojë e shtyrjes së zgjedhjeve 

presidenciale të parapara për vitin 2012. 

Nga të gjithë fituesit e kontratave, vetëm një operator (CETIS) ka qenë nga Sllovenia dhe ky 

operator,  ka  shtypur  (prodhuar)  fletëvotimet.  Të  tjerët  operator,  kanë  qenë  operator 

vendor.    Afatet  kohore  të  prokurimit  në  8  raste,  kanë  qenë  të  shkurtuara  për  shkak  të 

zgjedhjeve të jashtëzakonshme dhe me aprovimin e KRPP‐së, ndërsa afatet tjera kanë qenë 

afate  normale. Në  të  gjitha  kontratat  e  nënshkruara,  është  shfrytëzuar  kriteri  i  vlerësimit‐

çmimi më i ulët . 

 

Logjistika dhe punët tjera administrative 

Logjistika,  ka  kryer  të  gjitha  punët  dhe  ka  ndërmarrë  të  gjitha  aktivitetet  e  nevojshme 

operacionale për kryerjen e suksesshme të  detyrave dhe të përgjegjësive të KQZ‐së. Në këtë 

aspekt,  edhe  është  tentuar  të  zbatohet  legjislacioni  primar  dhe  dytësor  në  fuqi,  i  cili 

rregullon  mënyrën  e  përdorimit  të  pasurisë  publike  në  interesin  e  përgjithshëm  publik. 

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, është institucion specifik edhe në aspektin e përbërjes dhe 

të diversitetit. Për këtë qëllim, në kuadër të DAP‐it  funksionon edhe Zyra e Përkthimeve, e 

cila  ekskluzivisht  merret  me  përkthime  simultane  për  nevoja  të  përfaqësuesve  të 

minoriteteve  dhe  të  monitoruesve  të  KQZ‐së,  dhe  po  ashtu  bënë  përkthimin  e  të  gjitha 

materialeve zyrtare. 

	

	

4.3. Zyra për Regjistrimin e Partive Politike dhe Certifikim 

	

Konform obligimeve dhe detyrave zyrtare që i ka Zyra për Regjistrimin e Partive Politike dhe 

Certifikim (ZRPPC ) sipas Ligjit, gjatë vitit 2012 kjo Zyrë ka përmbushur objektivat e veta me 

përkushtim  dhe  përgjegjësi.  Këto  objektiva,  janë  realizuar    në  fushën  e  detyrave 

permanente.  

 Në  fushën e detyrave permanente,  ZRPPC ka përmbushur detyrat  lidhur me Procedurat e 

Regjistrimit  të  subjekteve  të  reja  politike,  informimin  në  raport  me  KQZ‐në,  lidhur  me	

Konfirmimet  e  detyrueshme  të  subjekteve  politike  për  azhurnimet  vjetore, me  procesin  e 
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informimit dhe të komunikimit me mediat dhe publikun, rekomandimet për KQZ‐në,  lidhur 

me  Pezullimet  e  subjekteve  politike  për mos  përmbushjen  e  obligimeve  ligjore,  lidhur me 

përgatitjen  e  Raporteve  për  KQZ‐në,  lidhur  me  takimet  e  rregullta  vjetore  me  Subjektet 

Politike,  me  Auditimin  e    Raporteve  Financiare  të  subjekteve  politike,  prezantimi  apo 

monitorimi i Kuvendeve Zgjedhore të subjekteve politike etj. Gjatë këtij viti, janë evidentuar, 

përgatitur dhe kthyer sipas kërkesës, përgjigjet për PZAP‐in dhe që kushtimisht kanë pasur të 

bëjnë  me  vëzhguesit  e  zgjedhjeve,  si  dhe  përgatitja  e  përgjigjeve  për  Partitë  Politike  të 

ç’regjistruara për  kandidatet e pavarur  të  viti 2009. Brenda afati  ligjor,  janë përfunduar  të 

gjitha përgjigjet. 

Zyra, sipas detyrave permanente, ka përgatitur Draft‐Plani vjetor të Punës së Zyrës për vitin 

2013;    Draft‐Plani  Operacional  për  Zgjedhjet  e  Rregullta  Lokale  të  vitit    2013;  Është  

azhurnuar Regjistri i Subjekteve Politike. 

	

4.3.1. Regjistrimi	i	subjekteve	të	reja	politike	
	

Zyra,  gjatë    vitit  2012,  ka  pranuar  aplikimet  për  regjistrim  të  katër  (4)  iniciativave  të  reja 

politike:  

DSK	 DEMOKRACIA	SOCIALE	E	KOSOVËS	

LRD	 LËVIZJA	E	RE	DEMOKRATIKE		

URK	 UNIONI	REPUBLIKAN	I	KOSOVËS	

FDBK	 FRONTI	DEMOKRATIK	PËR	BASHKIM	KOMBËTAR	
Tabela	nr.6:	Subjektet	Politike	të	regjistruara	gjatë		vitin	2012	

	

Numri  aktual  i  subjekteve politike  të  regjistruara  në Regjistrin  e  Subjekteve  Politike,  është 

pesëdhjetë e katër (54).  

Në  kontekst  të  moskryerjes  së  obligimeve  ligjore,  ZRPPC  i  ka  rekomanduar  KQZ‐së  të   

pezullojë nga Regjistri  i Partive, subjektin politik Srpska Narodna Stranka (SNS), e cila nuk e 

ka bërë dorëzimin e Përmbledhjeve Vjetore (Azhurnimet), siç parashihet me nenin 6 (b), të 

Rregullës, nr. 01/2008 për Regjistrimin dhe Veprimin e Partive Politike. Pas përmbushjes së 

këtij detyrimi, SNS‐së i është hequr masa e pezullimit, dhe është kthyer në regjistër. 

	



46 
 

4.3.2. Gjobat		e	shqiptuara	nga	zyra		
	

Në bazë të nenit 24.1  (b)  të Rregullës nr. 01/2008, për dorëzimin e Përmbledhjeve Vjetore 

(Azhurnimeve) me vonesë, Zyra i ka rekomanduar KQZ‐në për shqiptimin e  gjobave për këto 

subjekte politike:   

 

Tarifat	 e	 shqiptuara	 për	 dorëzimin	 me	 vonesë	 të	 Përmbledhjeve	
(Azhurnimeve)	Vjetore	

Nr.	 Emri		 Akronimi Dorëzimi	
me	vonesë	

Shuma	

1	
ALEANCA	 PËR	
ARDHMËRINË	E	KOSOVËS		 AAK	 14	ditë	 350	

2	
PARTIA	 DEMOKRISTIANE	
PËR	INTEGRIM																	 PDKI	 7	ditë	 220	

3	
SAMOSTALNA	
DEMOKRATSKA	
STRANKA																	

SDS	 13	ditë	 250	

4	
SRPSKA	 NARODNA	
STRANKA																																		 SNS	 15	ditë	 250	

	

Tabela	nr.7:	Gjobat	e	shqiptuar	

	

4.3.3. Raporteve	vjetore	financiare	
	

Në pajtim me obligimet që dalin nga neni 15 i Ligjit për Financimin e Subjkteve Politike dhe 

nenit 20 i Rregullës 01/2008 Për Regjistrimin dhe Veprimin e Partive Politike, Zyra për RPPC, i 

ka  pranuar  pesëdhjetë  (50)  raporte  vjetore  financiare  të  Partive  Politike,  dhe  të  dy  (2) 

Iniciativave Qytetare.  

	

4.4. Auditimi	i	raporteve	të	deklarimit	financiar	të	fushatës	

	

Konform  ligjit,  është  bërë  edhe  auditimi  i  shpenzimeve  të  fushatës  zgjedhore.    Auditimi, 

është  bërë  nga  kompania  e  përzgjedhur  “Audit&Conto”,  e  cila  kompani  brenda  dyzetë  e 

pesë (45) ditëve, ka përfunduar auditimin sipas planit. Raporti, është publikuar në Ueb faqen 

e KQZ‐së. 
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Zyra  (data:  ……….),  ka  organizuar  edhe  Forumin  me  përfaqësuesit  financiar  të  subjekteve 

politike,  e  ku  është  bërë  shpjegimi  dhe  analizimi  rreth  temës  lidhur  me  legjislacionin  e 

aplikueshëm në Kosovë për financimin e subjekteve politike.  

	

4.4.1. Monitorimi	i	kuvendeve	
 

Zyra në pajtim me nenin 13.6 të Rregullës 01/2008 për Regjistrimin dhe Veprimin e Partive 

Politike, gjatë vitit 2012 ka monitoruar nënte (9) Kuvende Zgjedhore: 

Akronimi	 Emri	i	partisë	 Data	e	mbajtjes	
IRDK	 INICIATIVA	E	RE	DEMOKRATIKE	E	KOSOVËS	 31.03.2012	
PEK		 PARTIA	EKOLOGJIKE	E	KOSOVËS	 22.04.2012	

PSHDK	 PARTIA	SHQIPTARE	DEMOKRISTIANE	E	KOSOVËS	 26.05.2012	

BK	 BALLI	KOMBËTAR	I	KOSOVËS	 23.06.2012	
GIG	 GRAÐANSKA	INICIJATIVA	GORE	 06.07.2012	
PSD	 PARTIA	SOCIALDEMOKRATE	 13.10.2012	
DSK	 DEMOKRACIA	SOCIALE	E	KOSOVËS	 27.10.2012	
PLK	 PARTIA	LIBERALE	E	KOSOVËS		 22.12.2012	
DSV	 DEMOKRATSKA	STRANKA	VATAN	 24.12.2012	

Tabela	nr.	8:	Monitorimi	i	Kuvendeve	të	PP‐ve	

	

Zyra, ka monitoruar edhe Kuvendet Zgjedhore të degëve të partive politike: të PDK‐së, dhe 

të ADK‐së.  

Zyrtarët  e  lartë  komunal  të  zgjedhjeve,  kanë  monitoruar  zgjedhjet  në    degët  partive  që 

veprojnë në komunat përkatëse.  

Zyra, më qëllim të njoftimit lidhur me obligimet që dalin nga Ligji Nr.03/L‐174 për Financimin 

e Subjekteve Politike, ka mbajtur dy (2) forume me subjektet politike  

- Forumi i parë, është mbajtur më 29.02.2012 

- Forumi  i dytë, është mbajtur më 03.08.2012 
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4.4.2. Kontestet	e	subjekteve	politike	
	

Zyra, gjatë vitit 2012 është ballafaquar me një numër të madh të ankesave për disa kuvende 

të  partive  politike,  dhe  për  vendime  të  kryetarëve  të  partive  që,  kryesisht  kanë  pasur  të 

bëjnë  me  pretendimet  e  palëve,  se  “ekzistojnë  shkelje    të  statutit,  dhe	 anashkalim  të 

hierarkisë”! Në mungesë  të  procedurave  ligjore,  Zyra  i  ka  pranuar  tri  (3)  konteste  brenda 

partive politike, dhe i ka shqyrtuar për aq sa ka pasur mandat ligjor.  

Zyra,  ka  përgatitur  përgjigje  dhe  udhëzime  në  zgjidhjen  e  kontesteve  të  krijuara  për  këto 

parti politike: 

1. Kontesti lidhur me mbajtjen e kuvendit të IX të  PSHDK‐së 

2. Kontesti për Kuvendin e KDTP‐së 

3. Kontesti për vendimet e kryetarit të SDP‐së 

Gjithashtu,  në  kuadër  të  rekomandimeve  nga  KQZ,  Zyra  ka  përpiluar  Draftimin  e  Parë  të 

Rregullores  së  Punës  01/2012:    Organizmi  i  Zyrës  për  Regjistrimin  e  Partive  Politike  dhe 

Certifikim.  Ky  draftim,  është  procesuar  më  tej  nga  KQZ.  Zyra  gjatë  kësaj  periudhë,  është 

përgjigjur në   pyetësorët e dërguar nga projekti  i Bashkimit Evropian. Pyetjet e pyetësorit,  

kanë pasur të bëjnë me sqarimin e  procedurave ligjore nga Ligji për Financimin e Subjekteve 

Politike, për mënyrën e    financimit  të partive politike dhe  fushatave  zgjedhore.    Po ashtu, 

janë  koordinuar  të  gjitha  aktivitetet  brenda  sekretariatit  për  procesin  zgjedhor,  dhe  për 

aktivitetet e tjera pas përfundimit të zgjedhjeve. 
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5. AKTIVITETET E TJERA TË KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE 
	

Me  kërkesën  e  Komisionit  për  Reformën  Zgjedhore  të  Kuvendit  të  Republikës,  lidhur  me 

propozimin dhe hartimin e rekomandimeve nga ana e KQZ‐së për ndryshimet zgjedhore, KQZ 

ka  analizuar me kujdes, ka shqyrtuar  si dhe ka dhënë rekomandime të caktuara për çështjet 

me  interes,  lidhur me punën e KQZ‐së. Këto  rekomandime,  kishin  të bënin me mënyrën e 

marrjes  së vendimeve nga KQZ, bazuar në neni 63,  të  Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme), 

pastaj  lidhur  me  procedurat  e  emërimit  dhe  të  shkarkimit  në  Sekretariatin  e  KQZ‐së.  Po 

ashtu, KQZ ka rekomanduar që votimi të bëhet me 2/3 e votave, që domethënë me 8 vota, 

nga  gjithsej  11  (njëmbëdhjetë)  anëtarë  sa  ka  KQZ,  edhe  për  këto  vendime:  Certifikimi  i 

rezultateve zgjedhore,  i  listës së votuesve, miratimi  i rregullores së punës  së KQZ‐s, si dhe 

vendimet  lidhur  me  ankesat  që  kanë  të  bëjnë  me  shpalljen  e  rezultateve  të  jenë  në 

kompetenca të Komisionit Qendror i Zgjedhjeve. 

Kryetarja  e  KQZ‐së,  znj.  Valdete  Daka,  ka  marrë  pjesë  në  takimin  me  Nënkomitetin  për 

Drejtësi, Liri dhe Siguri në kuadër të Procesit  të Stabilizim‐Asocimit,  i cili është mbajtur me 

datën 7, 8 dhe 9 shkurt 2012 në Prishtinë. Në këtë takim, në cilësinë e kryetares së KQZ‐së 

dhe  të  Grupit  Punues  për  zgjedhjet,  znj.  Daka  ka  folur  për  reformat  zgjedhore,  dhe  e  ka 

shpjeguar rrjedhën e procesit të reformave zgjedhore. 

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka realizuar takim pune prej 01, deri më 04 mars  2012, në 

Tiranë. Kanë marrë pjesë anëtarët e KQZ, dhe anëtarë të administratës së SKQZ‐së.  Takimi i 

punës në Tiranë, ka pasur një agjendë të ngjeshur lidhur me draftimin e Raportit të Punës të 

vitit 2011, Planin e Punës të Zgjedhjeve të vitit 2012, Panin e Punës të Sekretariatit të KQZ‐së 

për vitin 2012, dhe Shqyrtimin e Raportit Vjetor të Sekretariatit të KQZ‐së për vitin 2011.  

Gjithashtu, Komisioni Qendror  i  Zgjedhjeve,  ka  realizuar edhe një  takim pune prej 14, deri 

më 17 shtator 2012, në qytetin Budva të Malit të Zi.  Kanë marrë pjesë anëtarët e KQZ, dhe 

administrata  e  Sekretariatit  të  KQZ‐së,  dhe  të  OSBE‐së.  Në  këtë  takim,  janë  shqyrtuar 

mësimet dhe përvojat nga Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për  Kryetar Komune në Ferizaj dhe 

në  Kaçanik,  mësimet  dhe  përvojat  e  OSBE‐së  lidhur  me  proceset  zgjedhore,  Zgjedhjet  e 

Jashtëzakonshme  për  Kryetar  të  Komunës  në  Ferizaj  dhe  në  Kaçanik,  Rishikimi  i  Planit  të 

Punës  i  KQZ‐së‐SKQZ‐së  për  vitin  2012,    Rishikimi  i  Konkluzioneve  të  Tiranës  2011,  dhe  

Prezantimi i Projekteve të OSBE‐së për KQZ/SKQZ, për vitin 2013.    
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5.1. Grupi punues: KQZ‐MPB 

	

Grupi  punues  KQZ/SKQZ  në  bashkëpunim  të  ngushtë  me  grupin  e MPB,  është  angazhuar  

fuqishëm ta zbatoj strategjinë për përmirësimin e Listës Votuese me qëllim të freskimit të të 

dhënave të votuesve dhe krijimin e një liste të votuesve të azhurnuar nga emrat e personave 

të vdekur, përmirësimin e adresave  të pasakta,  ripërtëritjen e ndërrimit  të vendbanimit  të 

votuesve dhe  krijimin e mekanizmave që bëjnë  të mundur ofrimin  e  të dhënave  sa më  të 

sakta për qytetarët me të drejtë vote. 

Lidhur me këtë, gjatë viti 2012 grupet punuese nga KQZ‐ja  dhe MPB‐ja, kanë zhvilluar katër 

takime, duke përfshirë edhe një mori takimesh të tjera në nivel të zyrtarëve profesional të 

Sekretariatit të KQZ‐së dhe të Agjensionit të Regjistrimit Civil dhe Prodhimit të Dokumenteve 

në kuadër të MPB‐së. Grupet punuese, kanë trajtuar me profesionalizëm dhe me përkushtim 

të  gjitha  problemet  e  lartpërmendura.  Bashkërisht  me  grupin  punues  të  MPB,  janë 

identifikuar një numër të madh të personave të shpallur si të vdekur në bazën e të dhenve të 

gjendjes  civile  të  cilët,  nuk  janë  raportuar  në departamentin  e  prodhimit  të  dokumenteve 

për  t’u  fshirë  nga  baza  e  të  dhënave  të  Regjistrit  Civil,  dhe  rrjedhimisht  edhe  nga  Lista  e 

Votuesve. Ky numër i të dhënave posedonte gabime të mëdha në të dhëna, si dhe mungesë 

të  të  dhënave  personale.  Grupi  punues  ka  hartuar  dhe  mbikëqyrur  projektin  për 

përmirësimin e listës së votuesve, përmes të cilit ka ngritur çështjet problematike të listës së 

votuesve,  ka  adresuar  një  numër  rekomandimesh  për  të  përmirësuar  cilësinë  e  listës  së 

votuesve. 

Lista e votuesve, vazhdon të ballafaqohet ende me probleme të cilat, burojnë nga niveli dhe 

nga cilësia e të dhënave të regjistrit qendror civil. Përkundër angazhimit të ARC‐së dhe disa 

projekteve  të  tyre  në  proces,  krijimi  i  një  liste  të  votuesve  të  saktë  dhe  të  qëndrueshme 

mbetet  një sfidë që do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Përderisa nuk realizohet komplet 

projekti për krijimin e sistemit të adresave, integrimit të këtyre të dhënave në regjistër civil 

për secilin qytetarë, avancimi  i sistemit dhe procedurave për  lajmërimin e faktit  të vdekjes 

dhe  gjetjes  së  mekanizmave  shtetëror  për  të  identifikuar  shtetasit  e  Kosovës  që  jetojnë 

jashtë vendit, lista e votuesve do të jetë e diskutueshme. 
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6. VËSHTIRËSITË DHE SFIDAT 
	

Komisioni  Qendror  i  Zgjedhjeve  gjatë  punës  së  vetë  të  zakonshme,  në  veçanti  gjatë 

administrimit  të  zgjedhjeve, është ballafaquar me një varg sfidash dhe vështirësish dhe që 

shumica nga këto,  kanë qenë   nga  sfera e  infrastrukturës  ligjore. Nuk kanë munguar edhe 

problemet   dhe   sfidat   që   kanë   rezultuar   si   pasojë   e   nivelit   jo   të   kënaqshëm   të 

bashkëpunimit,   si   dhe   varësia   nga   institucionet   dhe   faktorë   e   tjerë   të   jashtëm. 

	

6.1. Sfidat nga sfera ligjore 

	

1. 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. 

2. 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. 

3. 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). 

4.  Mos definimi i qartë i dokumenteve të identifikimit 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. 
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5.  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  të 

ulëta, po ndikojnë negativisht në rekrutimin e ekspertëve dhe në ruajtjen qëndrueshmërisë 

profesionale. 

6.  Përfshirja  e  KQZ‐së  në  reformën  zgjedhore,  ka  qenë  e  pamjaftueshme  gjë  që  ka 

pamundësuar  dhënien  e  kontributit  të  KQZ‐së  në  shumë  çështje  të  karakterit  teknik  që 

ndërlidhen me administrimin procesit  zgjedhor në  të cilat, KQZ‐ja ka  rol dhe përgjegjësi  të 

theksuar. 

	

6.2. Sfidat nga faktorët e tjerë 

	

1. 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. 

2. Vonesa në vendimmarrje nga organet e drejtësisë (organet e drejtësisë, lidhur me rastet e 

manipulimeve dhe mashtrimeve në zgjedhje). 

3.  Ikja  e  ekspertëve  profesional  nga  stafi  i  Sekretariatit,  dhe  humbja  e  vazhdimësisë 

profesionale, si pasojë e pagave të ulëta dhe e kushteve jo adekuate të punës. 

4. Pamundësia për të bashkëpunuar dhe për t’u anëtarësuar në organizata dhe mekanizma 

ndërkombëtar zgjedhor. 

5. Mbajtja e zgjedhjeve në fund të vitit, e vështirëson mbarëvajtjen e procesit zgjedhor si në 

aspektin operacional, ashtu edhe në aspektin financiar dhe administrativ. 

6. Selia e KQZ‐së  nuk është permanente, dhe nuk ka hapsirë të mjaftueshme.  Kjo çështje, 

nuk  duhet  lënë  anash  pavarësisht  se  sot,    është  një  zgjidhje  relative  në  këtë  drejtim. 

Megjithatë, zgjidhja e problemit të selisë së KQZ ‐së tash për tash, është vetëm një zgjidhje e 

përkohshme.  

7. Problemet e infrastrukturës, të teknologjisë etj., vazhdojnë të kenë trajtim serioz nga KQZ 

dhe  në  këtë  drejtim,  janë  bërë  plane  të  rëndësishme. Mirëpo,  ka  probleme  në  drejtim  të 

konsolidimit  objektiv    dhe  hapësinorë  të  selisë  së  KQZ‐së,  meqë  konsolidimi  i 
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Departamenteve si ai  i Teknologjisë Informative, standardizimi  i Arkivit etj.,  janë çështje që 

duhet të kenë trajtim të nevojshëm. 

8.  Vështirësitë  në  kompletimin  e  kërkesave    dhe  lendes  për  zëvendësimet  e  anëtareve  të 

asambleve komunale, dhe mos respektimi i procedurave ligjore në dorëzimin e kërkesës për 

zëvendësim të anëtareve të asamblesë komunale. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



54 
 

7. REKOMANDIMET 
	

Me qëllim të tejkalimit të sfidave dhe vështirësive të lartpërmendura dhe me vizionin për të 

ndërtuat  një  institucion  profesional  dhe  të  qëndrueshëm  të  administrimit  të  zgjedhjeve, 

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve rekomandon: 

‐  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 RPP, 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. 

‐  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 RPP. 

‐  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. 

‐  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. 

‐ 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. 

‐  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 e  

një liste të votuesve të saktë dhe të qëndrueshme. 
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‐ 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 te 

vlefshme për identifikim. 

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

‐ 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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8. SHTOJCAT 
	

1. Raporti Financiar për 2012 

2. Lista e zëvendësimeve të Këshilltarëve të Asamblesë Komunale 

3. Statistikat  dhe  rezultatet  e  Zgjedhjeve  të  jashtëzakonshme për Ferizaj dhe Kaçanik  

2012 

4. Pasqyrat zgjedhore 2000‐2012 
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{Komisioni	Qendror	i	Zgjedhjeve}	

‐	Raporti	Financiar	për	Vitin	2012	‐	

Kodi	i	Organizatës	Buxhetore:	 320	

Informatat	kontaktuese:	

Zyrtari	Kryesor	Administrativ			Enis	Halimi,	Rr.	Migjeni	pn.	044	278	562,	
enis.halimi@kqz‐ks.org		

Zyrtari	Kryesor	Financiar		Miradije	Meha,	Rr.	Migjeni	pn.,	044115040,	
miradije.meha@kqz‐ks.org	

Data:	 19.03.2013	

1)Hyrje:	(Ju	lutem	paraqitni	në	formë	tekstuale	një	përmbledhje	të	zhvillimeve	kryesore	
në	buxhetin	e	organizatës	suaj.	Të	mos	kalohet	hapësira	e	ofruar	më	poshtë!)	

	

	

Vula	 pranuese	 e	 Njësisë	 për	
Propozime	dhe	Parashtresa 

 



58 
 

	

Komisioni	 Qendror	 i	 Zgjedhjeve	 (KQZ),	 si	 kategori	 kushtetuese	 dhe	 institucion	 që	
funksionon	në	mënyrë	 të	pavarur,	në	suaza	 të	obligimeve,	detyrave	dhe	përgjegjësive	 të	
bazuara	në	Ligjin	për	Zgjedhjet	e	Përgjithshme	në	Republikën	e	Kosovës	dhe	Legjislacionin	
dytësor:	ia	paraqet	Kuvendit	të	Republikës	së	Kosovës,	Raportin	e	Punës	të	vitit	2012	

Ky	raport	vjetor	i	KQZ‐së	për	vititn	2012,	i	pasqyron	në	mënyrë	mjaft	të	detajuar	detyrat	
dhe	 obligimet	 tona	 të	 realizuara.	Ne	 si	 institucion,	 e	 ndjejmë	me	 përgjegjësi	mundësinë	
dhe	obligimin	që	t’ju	njohim	jo	vetëm	me	prioritetet	dhe	detyrat	vjetore	që	 i	kemi	pasur	
dhe	që	i	kemi	realizuar,	por	edhe	me	efikasitetin,	cilësin	etj	

Viti	 kalendarik	 2012,	 ishte	 edhe	 vit	 zgjedhor	 për	 ne.	 Komisioni	 Qendror	 i	 Zgjedhjeve,	 u	
ballafaqua	 me	 zgjedhje	 të	 Jashtëzakonshme	 për	 Kryetar	 Komune:	 në	 Ferizaj	 dhe	 në	
Kaçanik.	Ne	si	KQZ,	i	organizimin	dhe	i	implementimin	këto	dy	palë	zgjedhjeve	me	sukses,	
dhe	kjo	ishte	edhe	një	përvojë	më	shumë	për	KQZ‐në,	në	fakt,	një	përvojë	e	menaxhimit	të	
proceseve	zgjdhore	në	Republikën	e	Kosovës	në	mënyrë	të	pavarur.	

Po	ashtu	këtij	institucioni	i	është	dhënë	obligimi,	me	ligjin	për	financimin	e	partive	politike	
edhe	i	shperndarjes	së	fondit	për	financimin	e	subjekteve	politike	



59 
 

2)	Përmbledhje	për	të	hyrat	dhe	kategoritë	e	veçanta	të	shpenzimeve:	

(Ju	 lutem	 paraqitni	 shkurtimisht	 ndryshimet	 kryesore	 për	 sa	 i	 përket	 vlerave	 të	
parashikuara	dhe	atyre	aktuale	për	secilën	kategori	të	mos	kalohet	hapësira	e	ofruar	
më	poshtë)	

a)	Të	hyrat:	

b)	Pagat	dhe	meditjet:	

(Ju	 lutem	 të	 bashkëngjitet	 organogrami	 i	 organizatës	 suaj	 si	 aneks	 i	 këtij	 raporti	
financiar	dhe	plotësoni	tabelën	shtesë	lidhur	me	strukturën	e	pagesës	në	pikën	4	f)	të	
këtij	raporti.)	

Komisioni	 Qendror	 i	 Zgjedhjeve	 realizon	 te	 hyra	 nga	 subjektet	 politike.	 Këto	 te	 hyra	
realizohen	 ne	 forme	 te	 depozitave	 me	 rastin	 e	 certifikimit	 te	 subjekteve	 politike	 për	
pjesëmarrje	ne	proces	zgjedhor	ose	nga	gjobat	e	shqiptuara	nga	KQZ‐ja	si	dhe	nga	tarifat	
administrative.	

Me	 Ligjin	 Nr.	 04/L‐079	 për	 Buxhetin	 e	 Republikës	 se	 Kosovës	 për	 vitin	 2012	 numri	 i	
aprovuar	 i	 punëtoreve	 te	 KQZ‐se	 është	 85	 .Mirëpo	 mesatarisht	 gjate	 kësaj	 periudhe	 ne	
regjistrin	 e	pagave	kane	qene	82	 zyrtare.	Gjate	këtij	 viti	 janë	 zhvilluar	disa	procedura	 te	
rekrutimit	për	arsye	te	lëvizjes	se	stafit	te	punësuar	ne	SKQZ	ne	institucione	te	tjera.	Janë	
zhvilluar	procedurat	e	rekrutimit	për	pozitën	e	auditorit	te	brendshëm	si	dhe	për	pozitën	e	
zyrtarit	 te	 larte	 për	 buxhet	 dhe	 financa.	 Gjithashtu	 përmes	 procedurave	 te	 rregullta	 te	
konkursit	 janë	 punësuar	 edhe	 dy	 zyrtar	 komunal	 ne	 komune	 te	 Ferizajt	 dhe	 te	 Fushe	
Kosovës.	Ne	fund	te	vitit	është	mbyllur	konkursi	për	dy	pozita	te	larta:	Kryeshef	te	SKQZ‐se	
dhe	zëvendës	kryeshef	te	SKQZ‐se	e	qe	rekrutimi	i	tyre	është	ne	procedure	e	sipër.	Me	ligjin	
Nr.	04/128	Për	ndryshimin	dhe	plotësimin	e	ligjit	Nr.	04/L‐079	Për	Buxhetin	e	Republikës	
se	 Kosovës	 për	 vitin	 2012	 është	 bërë	 transferi	 mjeteve	 nga	 kategoria	 e	 mallrave	 dhe	
shërbimeve	 te	 programit	 te	 Zgjedhjeve	 (14200)	 ne	 kategorinë	 e	 pagave	 dhe	 mëditjeve	
përkatësisht	ne	programin	e	Sekretariatit	ne	shume	prej	72	660€.	Ky	transfer	është	bërë	
me	 qellim	 te	 mbulimit	 te	 buxhetit	 te	 shpenzuar	 për	 shtesat	 gjate	 procesit	 zgjedhor	 ne	
zgjedhjet	e	jashtëzakonshme	për	kryetar	komune	ne	Ferizaj	dhe	Kaçanik.	Buxheti	për	paga	
dhe	mëditje	për	vitin	2012	ishte	ne	vlere	prej	575,480	euro.Buxheti	për	paga	dhe	mëditje	i	
planifikuar	për	këtë	vit,	u	realizua	99%,	apo	ne	shume	prej	567,492	euro	          	
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c)	Mallra	dhe	Shërbime:	

d)	Shpenzime	komunale:	

	

	

	

Buxheti	i	aprovuar	i	KQZ‐se	për	mallra	dhe	shërbime	ne	baze	te	ligjit	te	aprovuar	Nr.	03/L‐079	ishte	
ne	vlere	prej	6,786,514€.	Me	rishikim	te	Buxhetit,	përkatësisht	me	Ligjin	Nr.	04/L‐128	kjo	kategori	
ne	programin	e	Zgjedhjeve		është	zvogëluar	për	672,660€.	Prej	tyre	72,660€	sipas	kërkesës	se	KQZ‐
se	janë	transferuar	ne	programin	e	Sekretariatit	ne	kategorinë	e	pagave	dhe	mëditjeve.	Këto	mjete	
(72,660€)	 	 janë	 shpenzuar	 për	 shtesat	 ne	 paga	 për	 stafin	 e	 KQZ‐se/SKQZ‐se	 ne	 Zgjedhjet	 e	
Jashtëzakonshme	për	kryetar	komune	ne	Ferizaj	dhe	Kaçanik.	Buxheti	ne	kategorinë	e	mallrave	dhe	
shërbimeve	me	rishikim	është	ne	shume	prej	6,113,854€.Nga	ky	buxhet	gjatë	gjithe	vitit	nga	te	dy	
programet	duke	e	përfshirë	edhe	donacionin	nga	Mbretëria	 e	Norvegjisë	 (ne	vlere	prej	14,870€)			
janë	shpenzuar	630,339€.Ne	baze	te	vendimit	te	Qeverise	se	Republikës	se	Kosovës	Nr.	O5/68	te	
datës	28.03.	2012	jane	bere	shkurtime	buxhetore	ne	kategorine	e	mallrave	dhe	shërbimeve	ne	dy	
programet:	

•	 Buxheti	ne	programin	e	Sekretariatit		ishte	320,000€	,	pas	shkurtimeve	buxhetore	ne	fund	
te	 vitit	 ky	 buxhet	 ishte	 ne	 shume	 prej	 307,891€	 apo	 buxheti	 eshte	 zvogëluar	 ne	 ne	 shume	 prej	
12,109€;	

•	 Buxheti	ne	programin	e	Zgjedhjeve	ishte	5,793,854€	pas	shkurtimeve	buxhetore	ne	fund	te	
vitit	 ky	 buxhet	 ishte	 ne	 shume	 prej	 738,361€	 apo	 buxheti	 eshte	 zvogëluar	 ne	 ne	 shume	 prej	
5,055,493€.	

Shërbimet	komunale	janë	planifikuar	për	vitin	2012	per	programin	e	Sekretariatit	KQZ‐se	
dhe	te	Zgjedhjeve	ne	vlere	prej	72	780€,	te	cilat	janë	shpenzuar	ne	vlere	prej	17,023€.	Keto		
kane	 te	 bëjnë	 kryesisht	 me	 shpenzimet	 e	 telefonisë	 fikse,	 energjisë	 elektrike	 dhe	
shpenzimeve.	          	
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e)	 Investimet	Kapitale:	

	

f)	 Subvencionet	dhe	Transferet:	

	

	

	

Komisioni	Qendror	i	Zgjedhjeve	për	investime	kapitale	ka	planifikuar	buxhetin		ne	shume	
prej	 148,030€	 i	 cili	 ka	 te	 beje	 kryesisht	me	 blerjen	 e	 serverëve	 dhe	 pajisjeve	 te	 tjera	 te	
teknologjisë	 informative.	Furnizimi	me	këto	pajisje	është	ne	procedure	e	sipër	 i	cili	do	 te	
mundësonte	edhe	pavarësimin	e	teknologjisë	informative	te	KQZ‐se	dhe	krijimin	e	kualiteti	
me	te	larte	te	shërbimeve.		

Me	 Ligjin	 Nr.	 04/L‐079	 për	 Buxhetin	 e	 Republikës	 se	 Kosovës	 për	 vitin	 2012	 buxheti	 i	
aprovuar	 për	 programin	 Mbështetje	 e	 Subjekteve	 Politike(10400)	 ishte	 ne	 shume	 prej	
2,456,500	euro.	

Mirëpo	 me	 ligjin	 Nr.	 04/128	 Për	 ndryshimin	 dhe	 plotësimin	 e	 ligjit	 Nr.	 04/L‐079	 Për	
Buxhetin	 e	Republikës	 se	Kosovës	 për	 vitin	 2012	ne	programin	Mbështetje	 e	 Subjekteve	
politike	është	rritur	buxheti	për	1,743,500€.Tani	Buxheti	për	këtë	program	ne	kategorinë	e	
subvencioneve	është	4,200,000€.	

Gjate	vitit	2012	nga	fondi	i	Mbështetjes	se	Partive	politike	janë	shpenzuar	4,146,546	euro,	
përkatësisht	mjetet	janë	shpenzuar	98.7%.	
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3)	Përmbledhje:	

(Ju	 lutem	 paraqitni	 shkurtimisht	 vërejtjet	 përfundimtare	 lidhur	 me	 buxhetin	 e	
institucionit	tuaj	apo	pikpamjet	për	zhvillimet	në	të	ardhmen.)	

	

		

	

	

	

	

__________________________________	

Nënshkrimi	i	Udhëheqësit	të	Organizatës	
	

	

          Ne	Buxhetin	e	aprovuar	te	KQZ‐se	për	vitin	2012	kane	qene	i	planifikuar	buxheti	për	
organizimin	 dhe	 mbajtjen	 e	 zgjedhjeve	 presidenciale.	 Zgjedhjet	 presidenciale	 nuk	 u	
mbajtën	 	dhe	buxheti	u	 shpenzua	vetëm	për	Zgjedhjet	e	 Jashtëzakonshme	për	kryetar	ne		
komunat	e	Ferizajt	dhe	te	Kaçanikut.	
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4)	Tabelat:	

a)	Të	hyrat:	

(Ju	 lutem	 plotësoni	 tabelën	 me	 informatat	 e	 nevojshme.	 Mund	 të	 shtohen	 rreshta	
shtesë	në	tabelë)	

Kodi	
ekonomik	

Kategoria	ekonomike Të	 hyrat	 e	
planifikuara/p
arishikuara	
për	vitin	2012	

Të	 hyrat	
vetanake	 të	
bartura	 nga	
viti		
2011	

Të	 hyrat	
realizuara		në		
vitin	2012		
	

1	 2	 3 4 5	
	
83015	 Depozitat	 e	 Subjekteve	

Politike,	 Pagesa	 për	
Certifikimin	per	Zgjedhje	

800.00

50019	 Tarifë	 Administrative	 për	
regjistrim	të	partisë	

3,000.00

50107	 Gjoba	tjera	 570.00
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b)	Shpenzimet:	

(Ju	lutem	plotësoni	tabelën	me	të	dhënat	e	nevojshme.)																							

Kodi	
ekono
mik	

	
Kategoria	
ekonomike		

	
Buxheti		dhe	shpenzimet	2011	
	

Buxheti	vjetor	me	
ligjin	 e	 buxhetit	
(2012)	

Buxheti		
me	
rishikim		
2012	
(	 nëse	 ka	
pasur	
ndryshime	
)	
	

Buxheti	
perfundimta
r	
2012	

Shpenzime
t	 deri	 më	
31	dhjetor	
2012	

Zotimet	deri	
më	 31	
dhjetor	
2012	

Buxheti	 i	
zotuar	
(në	%)	
	

Buxhet
i	 i	
shpenz
ur	
(në	%)	

Buxheti		(2011)	 Shpenzimet			
2011	

%	 e	
shpenzi
mit		

1	 2	 3	 4 5 6 7 8 9 10	
1100
0	

Paga	dhe	mëditje		 502,820.00	 488,686.8
9	

97.19
%	

502,820.00 575,480.00 575,480.00 567,491.6
0	

567,491.6
0	

98.61
%	

98.61
%	

1300
0	

Mallra	 dhe	
shërbime		

1,690,139.00	 1,200,866.
89	

71.05
%	

6,786,514.00 6,113,854
.00	

6,113,854.0
0	

615,741.1
8	

754,774.2
9	

12.35
%	

10.07
%	

1320
0	

Shërbimet	
publike	

39,680.00	 23,607.32 59.49
%	

72,780.00 72,780.00	 72,780.00 17,023.29 25,162.49 34.57
%	

23.39
%	

2100
0	

Subvencione	 dhe	
tansfere		

2,437,800.00	 2,397,310.
00		

98.34
%	

2,437,800.00 4,200,000
.00	

4,200,000,0
0	

4,146,546
.48	

4,199,709.
46	

99.99
%	

98.73
%	

3000
0	

Investimet	
Kapitale		

54,700.00	 0.00 0.00% 148,030.00 148,030.0
0	

148,030.00 104,137.0
0	

113,137.0
8	

76.43
%	

70.35
%	

	 Gjithsej		 4,725,139.00	 4,110,471
.10	

86.99
%	

9,947,944.00 11,110,1
44.00	

11,110,14
4.00	

5,450,93
9.07	

5,660,274
.92	

50.95
%	

49.06
%	
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	 	Mallra	dhe	Shërbime	 	 	 	 	 	 	
4.c)	 DETAJET	E	SHPENZIMEVE	SIPAS	KODEVE	EKONOMIKE	 		 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 		 		 		 	 	 	

		 		
		

	Buxheti							
2011		

		
		

	Buxheti	2012		 		

13000	
MALLRA	 DHE	 SHËRBIME	
Emri	i	kategorisë	ekonomike	

Planifikimi	2011	
Shpenzimet	 në	
(2011)	

%	 e		
shpenzimit			

Planifikimi	2012	
Shpenzimet	 në	
(2012)	

%	 e		
shpenzimit		

		 Gjithsej	Mallra	dhe	Shërbime	 1,690,139.00	 1,200,766.89	 71.05	
6,113,854.00	 615,741.18	 10.07	

	 	 	 	

1310	
SHPENZIMET	 E	 UDHËTIMIT	
(NENTOTALI)	

93,560.00	 75,913.80	 81.14	 86,041.00	 72,074.76	 83.77	

13130	
Shpenzimet	 e	 udhëtimit	
zyrtar	brenda	vendit	

	12,165.00	 83.00		 	068	 14,561.00	 	 0.00	

13131	
Mëditja	 e	 udhimit	 zyrtar	
brenda	vendit	

		 		 		 		 		 		

13132	
Akomodimi	 gjatë	 udhëtimit	
zyrtar	brenda	vendit	

	200.00	 140.00		 	70.00	 		 		 		

13133	
Shpenzimet	 tjera	 të	
udhëtimit	 zyrtar	 brenda	
vendit	

		 		 		 		 		 		

13140	
Shpenzimet	 e	 udhëtimit	
zyrtar	jashtë	vendit	

	17,800.00	 12,726.58		 	71.50	 26,480.00	 13,429.21		 50.71	
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13141	
Mëditja	 e	 udhimit	 zyrtar	
jashtë	vendit	

	42,709.00	 42,642.65		 99.84	 40,000.00	 	37,406.63	 93.52	

13142	
Akomodimi	 gjatë	 udhëtimit	
zyrtar	jashtë	vendit	

	17,400.00	 17,322.36		 	99.55	 20,000.00		 	18,502.98	 92.51	

13143	
Shpenzimet	 tjera	 të	
udhëtimit	 zyrtar	 jashtë	
vendit	

	3,286.00	 2,999.21		 	91.27	 5,000.00	 	2,735.94	 54.72	

	 	 	 	 	 	 	 	

1320	
SHPENZIME	 KOMUNALE	
(NENTOTALI)	

39,680.00	 23,607.32	 59.49	 72,780.00	 17,023.29	 23.39	

13210	 Rryma	 	13,760.00	 9,020.60		 	65.56	 24,600.00		 	7,215.94	 29.33	
13220	 Uji	 	1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00
13230	 Mbeturinat	 	800.00	 482.33		 	60.29	 1,500.00		 	0.00	 0.00		
13240	 Ngrohja	qendrore	 		 		
13250	 Shpenzimet	telefonike	 	23,920.00	 14,104.39		 	58.96	 45,280.00		 	9,607.90	 21.22	

13260	
Pagesa	 e	 vendimeve	
gjyqsore	

	 	 	 200.00	 199.45	 100.00	

	 	 	 	 	 	 	 	

1330	
SHËRBIMET	 E	
TELEKOMUNIKIMIT	
(NENTOTALI)	

42,961.00	 30,795.65	 71.68	 86,630.00	 36,778.67	 42.45	

13310	 Shpenzimet	për	internet	 	17,041.00	 10,028.50		 	58.85	 17,040.00		 	8,695.19	 51.03	

13320	
Shpenzimet	 e	 telefonisë	
mobile	

	25,720.00	 20,706.00		 	80.51	 59,590.00		 	22,855.60	 38.35	

13330	 Shpenzimet	postare	 	100.00	 16.30		 	16.30	 10,000.00	 	5,227.88	 52.28	

13340	
Shpenzimet	 e	 përdorimit	 të	
kabllit	optik	

	100.00	 44.85		 	44.85	 		 		 		

	 	 	 	 	 	 	 	

1340	
SHPENZIMET	 PER	
SHËRBIME	(NENTOTALI)	

1,088,739.00	 900,153.34	 82.68	 5,376,204.00	 403,867.87	 7.51	
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13410	
Shërbimet	 e	 arsimit	 dhe	
trajnimit	

	26,000.00	 16,223.00		 	62.40	 91,500.00	 	5,867.00	 6.41	

13420	
Shërbimet	 e	 përfaqësimit	
dhe	të	avokaturës	

		 		 		 		 		 		

13430	
Shërbime	 të	 ndryshme	
shëndetësore	

		 		 		 	500.00	 	72.64	 14.53	

13440	
Shërbime	 të	 ndryshme	
intelektuale	 dhe	
këshillëdhënëse	

		 		 		 		 		 		

13450	
Shërbime	 shtypje	 ‐	 jo	
marketing	

	5,000.00	 0.00		 	0.00	 5,000.00	 0.00	 0.00	

13460	 Shërbime	kontraktuese	tjera	 	1,057,439.00	 883,634.41		 83.56	 5,278,204.00	 	397,858.33	 7.54	
13470	 Shërbime	teknike	 300.00 295.93 98.64 1,000.00 69.90 6.99
13480	 Shpenzimet	për	antërësim		 		 		 		 		 		 		
	 	 	 	 	 	 	 	

1350	
BLERJE	 E	 MOBILEVE	 DHE	
PAISJEVE	(ME	PAK	SE	1000	
EURO)	(NENTOTALI)	

43,300.00	 30,458.73	 70.34	 39,500.00	 1,988.00	 5.03	

13501	
Mobile	 (më	 pak	 se	 1000	
euro)	

		 		 		 	25,000.00	 0.00	 0.00	

13502	
Telefona	 (më	 pak	 se	 1000	
euro)	

	9,000.00	 6,349.50	 	70.55	 	4,000.00	 	98.00	 2.45	

13503	
Kompjuter	 (më	pak	 se	 1000	
euro)	

		 		 		 	5,000.00	 0.00		 0.00		

13504	
Harduer	 për	 teknologji	
informative	(më	pak	se	1000	
euro)	

	14,300.00	 14,209.23		 	99.37	 3,000.00		 	950.00	 31.67	

13505	
Makina	 fotokopjuese	 (më	
pak	se	1000	euro)	

		 		 		 		 		 		

13506	 Pajisje	 speciale	 mjeksore	 		 		 		 		 		 		
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(më	pak	se	1000	euro)	

13507	
Pajisje	 të	 shërbimit	 policor	
(më	pak	se	1000	euro)	

		 		 		 		 		 		

13508	
Pajisje	 trafiku	 (më	 pak	 se	
1000	euro)	

		 		 		 		 		 		

13509	
Pajisje	tjera	(më	pak	se	1000	
euro)	

	20,000.00	 19,800.00		 	99.00	 2,500.00		 	940.00	 37.60	

	 	 	 	

1360	
BLERJE	 TJERA	 ‐	 MALLRA	
DHE	 SHERBIME	
(NENTOTALI)	

31,000.00	 24,106.12	 77.76	 23,000.00	 15,794.45	 68.67	

13610	 Furnizime	për	zyrë	 	24,100.00	 20,440.94		 	84.82	 16,000.00		 	14,034.95	 87.72	

13620	
Furnizime	 me	 ushqim	 dhe	
pije	(jo	dreka	zyrtare)	

	6,900.00	 3,665.18		 	53.12	 7,000.00	 	1,759.50	 25.14	

13630	 Furnizime	mjekësore	 		 		
13640	 Furnizime	pastrimi	 		 		 		 		 		 		
13650	 Furnizim	me	veshmbathje	 		 		
13660	 Akomodimi	 		 		 		 		 		 		
13670	 Municion	dhe	armë	zjarri	 		 		 		 		 		 		

13680	
Tiketat	
siguruese(banderollat)	

		 		 		 		 		 		

13681	 Bllombat	 		 		 		 		 		 		
	
	
	
	

	 	 	 	 	 	 	

1370	
DERIVATET	 DHE	 LËNDËT	
DJEGËSE	(NENTOTALI)	

41,700.00	 37,040.16	 88.83	 67,700.00	 14,850.66	 21.94	

13710	 Vaj	 	200.00	 0.00		 0.00	 700.00	 0.00	 0.00	
13720	 Naftë	për	ngrohje	qendrore	 	13,500.00	 13,319.70		 98.66	 6,000.00	 0.00	 0.00	
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13730	 Vaj	për	ngrohje	 		 		 		 		 		 		
13740	 Mazut	 		 		
13750	 Qymyr	 		 		 		 		 		 		
13760	 Dru	 		 		
13770	 Derivate	për	gjenerator	 	2,000.00	 0.00		 	0.00	 2,000.00	 	271.62	 13.58	
13780	 Karburant	për	vetura	 	26,000.00	 23,720.00		 91.23	 59,000.00	 	14,479.04	 24.71	
	 	 	 	 	 	 	 	

1380	
LLOGARITE	 E	 AVANSIT	
(NENTOTALI)	

12,000.00	 0.00	 0.00	 	 	 	

13810	
Avans	 për	 para	 të	 imëta	
(p.cash)	

		 		 		 		 		 		

13820	 Avans	për	udhëtime	zyrtare	 		 		 		 		 		 		
13821	 Avans	 		 		

13830	
Avans	 për	 mallra	 dhe	
shërbime	

	12,000.00	 0.00		 	0.00	 		 		 		

13850	 Avans	për	ambasadat	 		 		 		 		 		 		
	 	 	 	 	 	 	 	

1390	
SHËRBIMET	 FINANCIARE	
(NENTOTALI)	

																											‐				 																									‐				 																		‐				 																											‐				 																									‐				 																		‐			

13911	
Provizion	 Bankar‐Banka	
Qendrore	

		 		 		 		 		 		

13912	
Provizion	 Bankar‐Raiffeisen	
Bank	

		 		 		 		 		 		

13913	
Provizion	 Bankar‐Procredit	
Banke	

		 		 		 		 		 		

13915	
Provizion	 Bankar‐Banka	
Private	e	Biznesit	

		 		 		 		 		 		

13916	
Provizion	 Bankar‐Banka	
Ekonomike	

		 		 		 		 		 		

13917	 Provizion	 Bankar‐NLB	 		 		 		 		 		 		
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Banka	Prishtina	

13918	
Provizion	 për	 Tarifa	 të	
Ndryshme	

		 		 		 		 		 		

13940	 KPA‐Provizioni	Bankar	 		 		 		 		 		 		
	
	

	 	 	 	 	 	 	

1395	
SHERBIMET	 E	
REGJISTRIMIT	 DHE	
SIGURIMEVE	(NENTOTALI)	

9,250.00	 6,746.55	 72.94	 8,950.00	 6,611.15	 73.87	

13950	 Regjistrimi	i	automjeteve	 	3,150.00	 886.00		 28.13	 2,450.00	 	905.00	 36.94	
13951	 Sigurimi	i	automjeteve	 6,000.00	 5,800.55	 96.98	 6,000.00	 	5,596.15	 93.27	

13952	
Taksa	 komunale	 e	
regjistrimit	te	automjeteve	

	100.00	 60.00		 60.00	 500.00	 	110.00	 22.00	

13953	
Sigurimi	 i	 ndërtesave	 dhe	
tjera	

		 		 		 		 		 		

	 	 	 	

1400	
MIRËMBAJTJA	
(NENTOTALI)	

174,129.00	 16,995.35	 9.76	 83,329.00	 10,312.16	 12.38	

14010	
Mirëmbajtja	 dhe	 riparimi	 i	
automjeteve	

	16,800.00	 15,101.35		 	89.89	 21,000.00	 	7,147.65	 34.04	

14020	 Mirëmbajtja	e	ndërtesave	 	150,000.00	 0.00		 0.00	 10,000.00	 	92.50	 0.93	

14021	
Mirëmbajtja	 e	 ndërtesave	 të	
banimit	

		 		 		 		 		 		

14022	
Mirëmbajtja	 e	 ndërtesave	
administrative	afariste	

		 		 		 		 		 		

14023	 Mirëmbajtja	e	shkollave	 		 		

14024	
Mirëmbajtja	 e	 objekteve	
shëndetësore	

		 		 		 		 		 		

14030	 Mirëmbajtja	e	auto	rrugëve	 		 		 		 		 		 		
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14031	
Mirëmbajtja	 e	 auto	 rrugëve	
regjionale	

		 		 		 		 		 		

14032	
Mirëmbajtja	 e	 auto	 rrugëve	
lokale	

		 		 		 		 		 		

14040	
Mirëmbajtja	 e	 Teknologjisë	
Informative	

	7,329.00	 1,894.00		 	25.84	 51,329.00	 	3,072.01	 5.98	

14050	
Mirëmbajtja	 e	 mobileve	 dhe	
paisjeve	

		 		 		 1,000.00	 0.00	 0.00	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 	 	 	 	 	 	

1410	 QIRAJA	(NENTOTALI)	 71,000.00	 70,828.10	 99.76	 89,500.00	 13,272.50	 14.83	
14110	 Qiraja	për	ndërtesa	 	71,000.00	 70,828.10		 99.76	 89,500.00	 	13,272.50	 14.83	
14120	 Qiraja	për	tokë	 		 		 		 		 		 		
14130	 Qiraja	për	paisje	 		 		 		 		 		 		
14140	 Qiraja	për	makineri	 		 		

14150	
Qiraja	 për	 përdorime	 tjera	
hapësinore	

		 		 		 		 		 		

	 	 	 	 	 	 	 	

1420	
SHPENZIMET	 E	
MARKETINGUT	
(NENTOTALI)	

29,000.00	 6,020.84	 20.76	 235,000.00	 33,992.64	 14.46	

14210	 Reklamat	dhe	konkurset	 	17,000.00	 5,135.84		 	30.21	 26,000.00	 	2,796.88	 10.76	
14220	 Botimet	e	publikimeve	 	3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
14230	 Shpenzimet	 për	 informim	 	9,000.00	 885.00		 	9.83	 206,000.00	 	31,195.76	 15.14	
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publik	
	 	 	 	 	 	 	 	

1430	
SHPENZIMET	 E	
PËRFAQËSIMIT	
(NENTOTALI)	

18,000.00	 1,708.25	 9.49	 18,000.00	 6,198.32	 34.44	

14310	 Drekat	zyrtare	 	18,000.00	 1,708.25		 9.49	 18,000.00	 	6,198.32	 34.44	
	 	 	 	 	 	 	 	

1440	
SHPENZIME‐VENDIMET	
EGJYKATAVE	
(NENTOTALI)	

																											‐				 																									‐				 																		‐				 																											‐				
	
									‐				

																		‐			

14410	
Shpenzime‐vendimet	 e	
gjykatave	

		 		 		 		 		 		

	 	 	 	

1700	
SERVISIMI	 I	 BORGJIT	
(NENTOTALI)	

																											‐				 																									‐				 																		‐				 																											‐				 																									‐				 																		‐			

17000	 Pagesa	e	borxhit	qeveritar	 		 		 		 		 		 		

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
4.	d	)	 INVESTIMET	KAPITALE:	DETAJET	E	SHPENZIMEVE	SIPAS	KODEVE	EKONOMIKE	 		 	 	 	
	 	

		
		 		

	Buxheti	2011		
		

Buxheti	
2012		

		
		

31000	
INVESTIMET	 KAPITALE
Emri	i	kategorisë	ekonomike	

Planifikimi		
Shpenzim
et	

%	 e		
shpenzimi
t			

Planifikim
i		

Shpenzim
t			

Zotimet		
deri	 	 	31	12	
2012	

%	 e		
shpenz
imit		

		 Gjithsej	Investimet	Kapitale	 54,700	 0.00	 0.00	 148,030.00	 104,127.08	 	 70.34	
	 	
3110	 NDËRTESAT	(NENTOTALI)	 																				‐ 		 																								 																								 																								 																	
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		‐				 	‐				 ‐				 ‐				 ‐				 ‐				
31110	 Ndërtesat	e	banimit	
31120	 Ndërtesat	administrative	afariste	 		 		 		 		 		 		 		
31121	 Objektet	arsimore	
31122	 Objektet	shëndetësore	 		 		 		 		 		 		 		
31123	 Objektet	kulturore	 		 		 		 		 		 		 		
31124	 Objektet	sportive	 		 		 		 		 		 		 		
	 	 	 	 	 	 	 	 	

3120	 NDËRTIMI	I	RRUGËVE	(NENTOTALI)	 																									‐			 																					‐ 		
	‐				

																							
‐				

																								
‐				

																								
‐				

																	
‐				

31210	 Ndërtimi	i	auto	rrugëve		 		 		 		 		 		 		 		
31220	 Ndertimi	i	rrugeve	regjonale	
31230	 Ndertimi	i	rrugeve	lokale	 		 		 		 		 		 		 		
31240	 Trotuaret	 		 		 		 		 		 		 		
31250	 Kanalizimi	 		 		 		 		 		 		 		
31260	 Ujësjellësi	 		 		 		 		 		 		 		
	
	
	

	 	 	 	 	 	
	 	

3150	
FURN.ME	 RRYME,	 GJENERIMI		
(NENTOTALI)	

	
	‐				

																					‐ 		
	
	‐				

																									
‐				

																								
‐				

																									
‐				

																		
‐				

31510	
Furnizim	 me	 rrymë	 gjenerim	 dhe	
transmision	

		 		 		 		 		 		 		

	
	
	

	 	 	 	 	 	
	 	

3160	
PAISJE	 (SIST.VLERA	MBI	1000	EURO)	
(NENTOTALI)	

54,700.00	 0.00	 0.00	
148,030.0
0	

104,127.0
8	

	 70.34	

31600	
Pajisje	 të	 Teknologjisë	 Informative(ne	
vlere	mbi	1000	euro)	
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31610	 Pajisje	të	Teknologjisë	Informative	 	54,700.00	 0.00		 	0.00	 82,500.00	 	75,242.88	 		 91.20	
31620	 Mobile	 9,000.00 0.00 0.00	
31630	 Telefona	 		 		 		 		 		 		 		
31640	 Kompjuter	 13,690.00 0.00 0.00	
31650	 Makina	Fotokopjuese	 		 		 		 	19,500.00	 	14,988.10	 		 76.91	
31660	 Pajisje	Speciale	Mjeksore	 		 		 		 		 		 		 		
31670	 Pajisje	të	Shërbimeve	Policore	 		 		 		 		 		 		 		
31680	 Souftver	 		 		 		 		 		 		 		
31690	 Pajisje	Tjera	 		 		 		 	23,340.00	 	13,896.10	 		 59.54	
	 	

3170	
AUTOMJETE	 TRANSPORTI	
(NENTOTALI)	 	‐				

																					‐ 		
	‐				

																							
‐				

																								
‐				

																								
‐				

																	
‐				

31700	 Vetura	zyrtare	 		 		 		 		 		 		 		
31701	 Kamionë	 		 		 		 		 		 		 		
31702	 Xhip	dhe	kombibusë	 		 		 		 		 		 		 		
31703	 Vetura	të	ndihmës	së	shpejtë	 		 		 		 		 		 		 		
31704	 Veturat	e	shërbimit	policor	 		 		 		 		 		 		 		
31705	 Motorë	 		 		 		 		 		 		 		
31706	 Automjete	transporti	tjera	
	 	

3180	 MAKINERIA	(NENTOTALI)	
	‐				

																					‐ 		
	‐				

																							
‐				

																								
‐				

																								
‐				

																	
‐				

31800	 Makineria	 		 		 		 		 		 		 		
	 	 	 	 	 	 	 	 	

3190	 KAPITAL	TJETËR	(NENTOTALI)	
	
‐				

																					‐ 		
	
‐				

																									
‐				

																								
‐				

																									
‐				

																		
‐				

31900	 Kapital	tjetër	 		 		 		 		 		 		 		
31910	 Avans	për	investime	
	 	
3210	 TOKA	(NENTOTALI)	 																				‐ 		 																	‐ 		 																								 																								 																								 																	
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‐				 ‐				 ‐				 ‐				 ‐				
32100	 Toka	
	 	

3220	
PASURITË	 E	 PAPREKSHME	
(NENTOTALI)	

	
‐				

																					‐ 		
	
	‐				

																									
‐				

																								
‐				

																									
‐				

																		
‐				

32200	 Pasuri	e	paprekshme	 		 		 		 		 		 		 		
	 	 	 	 	 	 	 	 	

3310	
TRANSF.KAPITALE‐ENTITETE	
(NENTOTALI)	

	 																					‐ 		
	
	‐				

																									
‐				

																								
‐				

																									
‐				

																		
‐				

33100	 Trans.kap.‐entitetet	publike	 		 		 		 		 		 		 		

	

	

4.e)	 SUBVENCIONET	DHE	TRANSFERET:	DETAJET	E	SHPENZIMEVE	SIPAS	KODEVE	EKONOMIKE	 	 	

		 		 		
	Buxheti	2011		 		

		
	Buxheti	2012		 		

21000	
Subvencione	dhe	Transfere	
Emri	 i	 kategorisë	
ekonomike	

Planifikimi		 Shpenzimet	në	
%	 e		
shpenzimit		

Planifikimi		 Shpenzimet			
%	 e		
shpenzimit	

		
Gjithsej	 subvensione	 dhe	
transfere		

2,437,800.00	 2,397,310.00	 98.34%	 4,200,000.00	 4,146,546.48	 98.73%	

	 	 	 	 	 	 	 	
2100	 SUBVENCIONET	 2,437,800.00	 2,397,310.00	 98.34%	 4,200,000.00	 4,146,546.48	 98.73%	

21110	
Subvencionet	 per	 Etnitete	
Publike	

	2,437,800.00	 2,397,310.00		 98.34%		 	4,200,000.00	 4,146,546.48	 	98.73%	

21120	
Subvencionet	 per	 Etnitete	
Publike		

		 		 		 		 		 		



76 
 

21200	
Subvencionet	 per	 Etnitete	
Jopublike	

		 		 		 		 		 		

	 	 	 	 	 	 	 	
2200	 TRANSFERET	 																											‐				 																									‐				 																		‐				 																											‐				 																									‐				 		
22100	 Transfere	për	qeveri	tjera	 		 		 		 		 		 		

22110	
Unops‐projekti	 i	
administratës‐Agjensioni	
Kosovar	i	Pronave	

		 		 		 		 		 		

22200	
Pagesat	 për	 përfitues	
individual	

		 		 		 		 		 		

22210	 Pensionet	bazë	 		 	

22220	
Pensionet	 për	 persona	 me	
aftësi	te	kufizuar	

		 		 		 		 		 		

22230	 Pensionet	e	ndihmës	sociale	 		 	
22235	 Pensionet	e	TMK‐es	 		 		 		 		 		 		
22240	 Pensionet‐Kategoria	I		 		 		 		 		 		 		
22250	 Pensionet‐Kategoria	II	 		 		 		 		 		 		
22260	 Pagesat	për	Invalidët	e	luftes	 		 		 		 		 		 		
22270	 Pagesat	për	invalidët	civilë	 		 		 		 		 		 		

22280	
Pagesat	 e	 familjeve	 të	 të	
rënëve	ne	luftë	

		 		 		 		 		 		

22300	 Pagesa‐vendime	gjyqesore	 		 	
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4.f)	 Personeli	dhe	struktura	e	pagave:	

(Ju	lutem	platësoni	tabelën	me	të	dhënat	e	nevojshme	dhe	të	bashkëngjitet	organogrami	i	institucionit	tuaj	me	këtë	raport	financiar.)	

Niveli	 Pozitat	 e	
aprovuara	
me	Ligjin	për	
Buxhet	

Pozitat	 e	
plotësuara	

Buxheti	 I	
aprovuar		
aprovuara	 me	
Ligjin	 e	
Buxhetit	 për	
per	 Paga	 dhe	
meditje		

Buxheti	 	 i	
shpenzuar	 për	
paga	 deri	 me	
31	dhjetor		
	

Totali	 i	
pagesave	
shtesë		

Numri	 i	
përgjithshëm	 i	 të	
punësuarve	 që	
pranojnë	 pagesa	
shtesë		

a)	 Orari	 i	 punës	 (orar	 i	 plotë/gjysëm	
orari)	dhe	
b)	Të	specifikohet	lloji	i	pagesës	shtesë			

1	 2	 3	 4	 5 6 7	 8

	 85	 82	 575,000	 567,000	 72,660	 43	
Orar	 i zgjatur	 gjate	 procesit	 zgjedhor	
(diteve	te	punes,	vikende	dhe	festa)	



78 
 

Niveli	i	Bordit	 11	
	

          	           	           	           	           	           	

	
	
Niveli	i	
menaxhmentit	të	
lartë	

1	           	           	           	           	           	           	

Niveli	i	
menaxhmentit	 4		           	           	           	           	           	           	

Niveli	profesional	 59	           	           	           	           	           	           	
Niveli	mbështetës	 7	           	           	           	           	           	           	
Totali	 82	      
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