
                    

 

ZAPISNIK SA SASTANKA CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE 

Br. 13  

Datum: 28. 02. 2020. Vreme: 13:30 

Mesto: Sedište CIK-a Priština.  

Predsedavajući sastanka: Valdete Daka, predsednica 

Na sastanku su učestvovali članovi CIK-a Sami Hamiti, Sami Kurteshi, Alim 
Rama, Arianit Elshani, Ibrahim Selmanaj, Eshref Vishi, Rifat Krasniq, Čemailj 
Kurtiši, Artan Asllani.  

SCIK: Yll Buleshkaj, v.d. i Kryeshefit   

Prevodilac: Argjina Misini 

Zapisničar: Fehmi Ajvazi.   

 

DNEVNI  RED 

1.    Uvod: gos. Valdete Daka, Kryesuese e mbledhjes së KQZ‐së; 

- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa sastanka br.11 i 12 /2020; 

2.    Aktivnosti KRPPP‐a; 

- Razmatranje  i  usvajanje  preporuke  za  akreditovanje  posmatrača  za  Vanredne 

Izbore za Predsednika Opštine u Podujevu; 

- Razmatranje  i  usvajanje Uputstva  za  žrebanje  za  redosled političkih  subjekata 

na glasačkom listiću za Vanredne izbore za Predsednika Opštine u Podujevu; 

3. Aktivnosti Sekretarijata CIK‐a: 

4. Izveštaj sa rada Odbora CIK‐a: 

 Kodbor za Izborne Operacije: 

- Raznatranje  i  usvajanje  Uputstva  za  procedure  primo‐predaje  izbornog 

materijala za Dan Izbora od Biračkih Odbora u Opštinskoj Izbornoj Komisiji; 

 Odbor za Pravna Pitanja: 

- Razmatranje i usvajanje odluke o zameni člana Skupštine Opštine u Gnjilanu; 

 Nadzorni Odbor za Javno Informisanje: 
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- Razmatranje  i  usvajanje  Zvuka,  Logoa,  Slogana  i  dizajna  za  kampanju  javnog 

informisanja za Vanredne Izbore za Predsednika Opštine u Podujevu; 

5. Razmatranje  i  usvajanje  Komisije  za  izradu  (štampanje)  glasačkih  listića  za 

Vanredne Izbore za Predsednika Opštine u Podujevu; 

6. Razno. 

1.Uvod: gos. Valdete Daka, Predsedavajući sastanka CIK‐a 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa sastanka br.11 i 12 /2020 

Valdete Daka: Pozdrav svima, otvoren je 13. sastanak CIK‐a. Ima li neko primedbe na 

ovaj  dnevni  red?  Ako  ne,  ko  je  za  usvajanje  ovog  dnevnog  reda.  Nastavljamo  sa 

usvajanjem zapisnika sa sastanaka 11 i 12. Ima li neko primedbe na ove zapisnike? Ako 

ne, ko je da se usvoje ovi zapisnici? 

Članovi CIK‐a su usvojili ova dva zapisnika. 

      2.Aktivnosti KRPPP‐a 

1.  ‐Razmatranje  i  usvajanje  preporuke  za  akreditovanje  posmatrača  za  Vanredne 

Izbore za Predsednika Opštine u Podujevu; 

Yll  Buleshkaj:  Hvala  vam  poštovana  predsedavajuća.  Kako  što  imate  pred  nama,  na 

našem  dnevnom  redu  su  dve  tačke:  Prvo,  pregled  i  odobravanje  preporuka  o 

akreditaciji  posmatrača.  Prihvatili  smo  aplikaciju  jednog  od  lokalnih  medija,  koji  je 

pripremio sve dokumente po potrebi. Prvobitno se prijavilo sa 6 posmatrača,  jer su u 

našoj zemlji mediji akreditovani da pokrivaju svaki rad vezan za izborne aktivnosti. Reč 

je  o  Arbnesh.Info  media  i  ima  6  posmatrača.  Pregledom  dokumentacije  Kancelarija, 

gledajući,  nije  našla  nikakve  primedbe  sa  akreditacijom,  pa  preporučujemo  da  istu  

odobrite. 

 Valdete Daka: Ko je za akreditaciju ovih šest posmatrača…? 

Članovi CIK‐a su usvojili grupu od šest (6) posmatrača.  

2.  Razmatranje  i  usvajanje  Uputstva  za  žrebanje  za  redosled  političkih  subjekata  na 

glasačkom listiću za Vanredne izbore za Predsednika Opštine u Podujevu; 

Yll  Buleshkaj:  Kao  što  znamo,  imamo  tri  kandidata  iz  tri  političkih  partija  koji  su  se 

prijavili za Predsednika Opštine u Podujevu. Vreme je da izvuku svoje brojeve tako da 

će time biti navedeni na glasačkom listiću. Zakonski uslov je da se, pre  svakog žrebanja 

usvoji  uputsvo  koje  će  se  koristiti  za  otganizovanje  ovog  događaja,  žrebanje  obavlja 

službenik  iz Sekretarijata koji  izvlači naziv političkog subjekta koji se takmiči. U  jednoj 

posudi se nalaze loptice u kojima je napisan naziv političkog subjekta dolazi predstavnik 

političkog subjekta. U drugoj posudi je izvučen broj sa kojim će brojevima biti navedeni 

na  glasačkom  listiću,  10,11,12  ...  Kao  i  obično,  zakon  nalaže  da  glasnogovornik  bude 
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voditelj ovog događaja, koji upravlja I moderira ovu aktivnost. Očekuje se da će se ova 

aktivnost obaviti u ponedeljak u 11 časova. 

Članovi  CIK‐a  odobrili  su  Uputsvo  za  žrebanje  I  Redosled  političkih  subjekata  na 

glasačkom listiću za Vanredne Izbore za Predsednika Opštine u Podujevu. 

3.Aktivvnosti Sekretarijata CIK‐a: 

Yll Buleshkaj: Pred vama predstavljam samo kratak sažetak aktivnosti koje su do danas 

sprovedene.  Ovaj  izveštaj  će  biti  usmeni  kao  rezime  za  oko  42  aktivnosti  koje  su  u 

potpunosti  sprovedene  planom  aktivnosti  tokom  12,  a  nisu  sprovedene  7  koje  su 

uglavnom  odloženi  zbog  kašnjenja  odobrenja  budžeta.  Ugovaranje  operatora  nije 

sprovedeno  za  obavljanje  ovih  aktivnosti.  Postoje  dva  slučaja  u  kojima  je  došlo  do 

jednog ili dva kašnjenja u primeni, od kojih je jedan bio da prolazimo kroz drugi proces 

regrutovanja,  a  obuka  bi  trebalo  da  se  održi  kasnije  nakon  upošljavanja.  Neke  od 

aktivnosti  treba  pomenuti  kao:  u  ponedeljak  će  se  obaviti  žrebanje  za  tri  politička 

subjekta, osoblje na određeno vreme će biti regrutovano od oko 70 regrutuje se putem 

otvorene konkurencije koja je bila zahtev revizora, a period za Usluge birača počinje 17. 

februara. Danas se birači prijavljuju za promenu birasčkog centra. Do danas se prijavilo 

140 osoba, više od polovine njih je polao online zahteve  a ostatak je podneo prijavu VS 

OIK‐a Podujeva, postupak potvrđivanja i oosporavanja biračkog spiska. 

ista je javna u kancelarijama Opštinskih Izbornih Službenika OIK‐a gde svako može otići 

i  proveriti  da  li  je  neko  ko  je  nepoznat  na  spisku,  onda  postoje  sudski  postupci  za 

uklanjanje sa liste ili za dodavanje podataka o ovom periodu. obuka trenera Svi treneri 

u Podujevu su obučavani sa centralnog nivoa. Danas smo dobili prvi  izvod  iz biračkog 

spiska, očekuje se da ćemo prihvatiti i drugi izvod, a prvi je imao 8.6860 birača, u roku 

od 23. februara dobili smo 234 prijave da se registruju za glasanjeputem  pošte, 227 ih 

je odobreno, a 7 odbijeno Zbog nedostatka dokumentacije, poslednji dani u kojima se 

glasači  sa  posebnim  potrebama  i  okolnostima  mogu  registrovati  za  prihvatanje  

biračkih usluga preko mobilnih timova do 1. marta. 

Mi,  rekao  je  Buleshkaj,  pozivamo  političke  subjekte  koji  su  potvrđeni,  sve  nevladine 

organizacije  I medije da za posmatranje  izbora  trebaju da se prijave za akreditaciju u 

Kancelariju  za  registraciju  političkih  partija.  I  na  kraju  želim  da  naglasim  i  pitanje 

aktivnosti  nabavke,  potpisali  smo  4  ugovora,  ugovor  je  danas  potpisan,  aktivnost 

otkupa je otkazana, jer operater nije doneo sertifikat koji nije izdat u ATK 4 i još uvek je 

u toku. su u procesu pripreme dosijea koje su ispod iznosa od 1000 €. 
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4.Izveštaj sa rada Odbora CIK‐a: 

1. Odbor za Izbornen Operacije 

‐Raznatranje  i  usvajanje  Uputstva  za  procedure  primo‐predaje  izbornog 

materijala za Dan Izbora od Biračkih Odbora u Opštinskoj Izbornoj Komisiji; 

Alim Rama:  Hvala  vam,  ovaj Odbor  je  održao  svoj  sastanak  26.  februara  i  razmotrio 

Uputsva u vezi sa prijemom  dobijanja  izbornog materijala na dan  izbora: od biračkih 

mesta do opštinske  izborne komisije. Materijala nema ovde, ali obrađivali  smo ga na 

Odboru, dokument je u redu i gotovo je isti kao na prethodnim izborima ... 

Sami Hamiti: Materijal, bilo bi dobro da je ovde realno. Alimi je zatražio da se donese 

odluka na CIK‐u I da se isti  načelno obaveže Sekretarijat, neka se zna da je sastavljeno 

Uputsvo i moramo postupiti prema Uputsvu koji je u skladu sa zakonom, I formalno se   

glasa  u  CIK‐u  ... Međutim, mora  se  znati  ko  je  odgovoran  ako  nešto  ne  uspe,  da  se  

zadrži račun ... 

Eshref  Vishi:  Mislim  da  imam  malo  rezerve  u  pogledu  usvajanja  ovog  Uputstva  za 

postupke  primo  predaje  izbornog materijala  na  dan  izbora  od  strane  OIK‐a,  BO‐a  ili 

obrnuto.  Mislim  da  imamo  i  drugih  akata  koji  regulišu  ovo  pitanje,  pominjući  dva 

propisa:Izborno  Pravilo  18/2016  o  OIK‐ima  i  Izborno  Pravilo  19/2016  o  biračkim 

mestima koja regulišu  isti materijal, uključujući priručnik o proceduri glasanja. Mislim 

da bi procedure trebale biti pojednostavljene  i omogućiti članovima OIK‐a  i BO‐a brži 

pristup  organizaciji  izbornog  procesa,  ali  sumnjam  da  dupliranje  ovih  materijala  čini 

mnogo složenijim nego što olakšava. U stvari,  član BO‐a  ima svoj priručnik koji  sadrži 

sve  postupke  koji  se  ponavljaju  u  priručniku:  od  prijema  materijala  do  pakovanja  i 

isporuke materijala OIK‐u… 

Yll Buleshkaj: Žao mi je što nijedan e‐mail nije štampan na materijalu, dobra je praksa 

da  se  sve nalazi  na  jednom mestu,  a  ne da  službenik  zahteva  tri  dokumenta. Ovo  je 

dobra  praksa  koja  se  uvek  sledila,  jer  dokument  koji  oni  mogu  imati  kao  Uputsvo  

tokom procesa da su  informacije  istinite,  jednostavnije za obradu i  lakše  ih  je predati 

službenicima za primo‐predaju. 

Sami Hamiti:  Tačno  je  da  jeUputsvo  pregledano,  i  dobro  smo  videli  da  ovo Uputsvo 

postoji,  jer  najveći  problemi  se  javljaju  jer  materijali  na  kraju  ne  znaju  kako  da  ih 

podnesu da li knjiga ostaje vani ili nešto drugo ...! Sada su vrlo dobro objasnjene, a ovaj 

potrebno je da ovaj priručnik bude  ... 

 

Yll Buleshkaj: Nijedan priručnik ne pominje poboljšanja koja je potrebno izvršiti, vredi 

pomenuti boju kada smo prošli put imali nesporazume koji su ometali formu, trebalo je 

da bude odobren da postane zvaničan dokument na prošlim izborima i mislilo se da to 

niko ne može pisati u obrascu s rezultatima osim na biračkim mestima. 
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Valdete  Daka:  U  stvari,  imali  smo  ogromnih  problema  zbog  ovih  detalja  koji  su 

uzrokovali  glavobolju  nakon  dana  održavanja  izbora  jer  smo  morali  da  otkažemo  i 

ponovo se prijavimo za tehnička pitanja. Radimo izvan zakona i oni su jasniji i precizniji 

da ih ne treba se zahtevati u podužem Uputsvu .Ko je za ? 

Članovi CIK‐a su usvojili Uputsvo o procedurama Primo‐Predaje izbornog materijala na 

Dan Izbora OD STRANE Biračkih Odbora u Opštinsku Izbornu Komisiju. 

 

2.Odbor za Pravna Pitanja 

‐  Razmatranje i usvajanje odluke o zameni člana Skupštine Opštine u Gnjilanu; 

Arianit Elshani: Odbor za pravna pitanja razmotrio je zahtev za zamenu člana Skupštine 

Opštine u Gnjilanu  i  većinom glasova preporučio da  isti usvoji  CIK,  koji  je prošao  sve 

opštinske i pravne filtere i pravno odeljenje. 

Valdete Daka: Hvala vam ko je da se gospođa Aferdita Balaj ‐ Ajdini da se imenuje za 

člana  Skupštine  Opštine  u  Gnjilanu  iz  političkog  subjekta  LDK,  imenovati  člana 

Skupštine opštine u Gnjilanu i zameniti člana skupštine opštine, g‐đe. Antigona Kqiku. 

Članovi CIK‐a jednoglasno su usvojili zamenu. 

 

3.Nadzorni Odbor za Javno Informisanje: 

1.Razmatranje  i  usvajanje  Zvuka,  Logoa  ,  Slogana  i  Dizajna  za  kampanju  javnog 

Informisanja za Vanredne Izbore  za Predsednika Opštine u Podujevu. 

 

Arianit  Elshani:  Hvala  predsednice,  juče  smo  održali  i  sastanak  Odbora  za  Javno 

Informisanje  na  kome  smo  raspravljali  o  tačkama  koje  su  na  dnevnom  redu:  zvuku, 

logou i sloganu. Zvuk, nam je predstavljen od strane operatera koji je ovde prisutan iz 

tri  predložena  zvuka,  odlučili  smo  da  krenemo  sa  zvukovima  koji  su  korišćeni  na 

poslednjim parlamentarnim izborima zbog verzija koje su verovatno stigle, najbolje  je 

da vam predstavim ... 

U ovoj  tački  diskutovali  smo: Alimu Rami,  koji  je  predložio da  CIK  standardizuje  zvuk 

izbora,  ma  kakav  bio,  i  da  nema  potrebe  za  promenom  u  nijednoj  izbornoj  stranci, 

Valdete Daka, koja se takođe zalagala za ovaj predlog itd., zatim Sami Hamiti 

Na kraju su članovi CIK‐a usvojili zvuk, logo, slogan i dizajnglasačkih listića. 

 

2.  Razmatranje  I  usvajanje  Nadzornog  Odbora  za  Vanredne  Izbore  za  Predsednika 

Opštine koji će se održati 15 marta, 2019 u Opštini Podujevo 
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U  ovom  trenutku  raspravljali  su  Valdete  Daka,  Arianit  Elshani,  Sami  Hamiti,  Yll 

Buleshkaj.  Na  kraju  je  rečeno  da  je  štampanje  glasačkih  listića  nadgleda  službenik 

Sekretarijata i da nema potrebe za bilo kakvom odlukom ... 

Valdete Daka: Onda, druge tačke nemamo…! Žrebanje će se obaviti u ponedeljak, u ora 

11: 00  časova. 

 

 

 

 

 


