
MISIONI YNË

Ne jemi të përkushtuar të organizojmë zgjedhje kredibile 

dhe me standarde të larta, duke u ofruar të gjithë 

qytetarëve shërbime cilësore zgjedhore që të ushtrojnë të 

drejtën e tyre për të zgjedhur dhe për t’u zgjedhur.

PËRKUSHTIMI YNË

Planifikimi strategjik përcakton drejtimin e institucionitdhe 

të njerëzve brenda tij. Është mjet i fuqishëm për të qartësu-

ar dhe nxitur progresin organizativ dhe inovacionin. Përmes 

planifikimit strategjik, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i 

Republikës së Kosovës përcakton qëllimet e saj në mënyrë 

transparente dhe në format të llogaridhënies të pranuar 

publikisht. Në zhvillimin e këtij plani strategjik, ne kemi 

shqyrtuar qëllimin e Komisionit Qendror Zgjedhor, mjedisin 

në të cilin operojmë, si dhe sfidat e mundësitë tona. Ne 

fuqimisht jemi të përkushtuar ndaj Parlamentit dhe 

qytetarëve të Kosovës, dhe se veprimet tona do të mbësht-

esin, mbrojnë dhe promovojnë qeverisjen demokratike në 

Kosovë. Ne do të ofrojmë shërbime zgjedhore të cilësisë së 

lartë për të gjithë qytetarët e Republikës, duke organizuar 

zgjedhje të paanshme, të lira dhe demokratike, si dhe 

promovimin e vetëdijes për çështjet zgjedhore. Veprimet 

tona do të mbrojnë integritetin e zgjedhjeve, rrisin 

besueshmërinë dhe pjesëmarrjen e publikut në zgjedhje 

dhe do të garantojnë të drejtat e votuesve. Ne jemi të 

përkushtuar për angazhim profesional dhe transparent me 

akterët tanë në ndërtimin e marrëdhënieve afatgjate dhe 

promovimin e komunikimit cilësor. Gjithashtu, do të vlerëso-

jmë dhe zhvillojmë stafin tonë, duke siguruar brenda Komis-

ionit një kulturë të përsosmërisë, të drejtë, të respektit dhe 

të bashkëpunimit. Ne jemi të përkushtuar në futjen dhe 

përdorimin e teknologjisë që në mënyrë transparente të 

thjeshtësojmë dhe lehtësojmë proceset zgjedhore, si dhe 

të përmirësojmë shërbimin tonë ndaj votuesve dhe 

aktereve tanë. 

VIZIONI YNË

Për një institucion të qëndrueshëm dhe inovativ, që forcon 

demokracinë përmes zgjedhjeve, të cilat gëzojnë besimin e 

qytetarëve dhe akterëve tjerë.

PARIMET TONA ORIENTUESE

Ligjshmëria: Përmbushim funksionet dhe të gjitha 
aktivitetet tona në bazë të akteve ligjore dhe nënligjore.

 
Pavarësia dhe paanshmëria: Ushtrojmë përgjegjësitë tona 
në mënyrë të pavarur dhe të paanshme. Transparenca dhe 
llogaridhënia: Jemi të hapur dhe llogaridhënës në veprimet 
e tona dhe sigurojë qasje në informata relevante për të 
gjitha palët. 

Profesionalizmi dhe përkushtimi: Angazhohemi që në 
mënyrë efikase të ofrojmë shërbime cilësore në bazë të 
standarde më të larta.

 
Gjithëpërfshirja dhe barazia: Ofrojmë kushte dhe mundësi 
të barabarta për pjesëmarrjen e të gjitha grupeve ne zgjed-
hje. 

Inovacioni dhe përmirësimi i vazhdueshëm: Rishikojmë në 
mënyrë të vazhdueshme sistemin e punës dhe praktikat ne 
mënyrë qe te jene ne hap me kohen duke aplikuar metoda 
inovative. 

Integriteti dhe kredibiliteti: Angazhohemi për besueshmëri 
dhe pranueshmëri të publikut në zgjedhje dhe në procesin 
demokratik në përgjithësi.
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THEMELI YNË 

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është organ i përhershëm dhe i pavar-
ur i themeluar në pajtim me nenin 139 të Kushtetutës së Republikes së 
Kosovës. Është përgjegjës për organizimin dhe implementimin e 
zgjedhjeve në Kosovë. KQZ-ja rregullon procesin zgjedhor përmes 
miratimit të Rregulloreve të Zgjedhjeve dhe monitoron të gjitha aspek-
tet e procesit zgjedhor për të siguruar që zgjedhjet përmbushin 
standardet ndërkombëtare. Me shpalljen e pavarësisë së Kosovës në 
vitin 2008, KQZ-ja mori pronësinë dhe përgjegjësinë e plotë për 
planifikimin dhe organizimin e zgjedhjeve dhe me sukses ka 
organizuar Zgjedhje lokale dhe Zgjedhje të Përgjithshme 

PËRBËRJA JONË

KQZ përbëhet nga njëmbëdhjetë (11) anëtarë: nga Kryesuesi dhe dhjetë (10) anëtarë të 
tjerë. Kryesuesi, emërohet nga Presidenti i Republikës së Kosovës dhe zgjidhet mes 
gjyqtarëve të Gjykatës Supreme. Sekretariati i KQZ-së është një trupë teknike, e 
themeluar nga KQZ-ja për të ndihmuar KQZ-në në kryerjen e përgjegjësive dhe 
funksioneve të saj. Sekretariati drejtohet nga Kryeshefi Ekzekutiv dhe është i përberë 
nga,  Zyra e ngarkuar me përgjegjësi rreth Regjistrimit të Partive Politike , Departa-
menti për Operacione Zgjedhore, Departamenti për Administrate dhe përkrahje, 
Departamenti për Çështje Ligjore, Departamenti për Teknologji Informative . Komisio-
net Komunale Zgjedhore (KKZ) janë trupa të themeluara nga KQZ-ja në tridhjetë e tetë 
(38) komunat e Republikës së Kosovës për të ndihmuar organizimin e zgjedhjeve. 

PLANI STRATEGJIK 

Plani Strategjik i KQZ-së është dokument 
ombrellë që ndërlidhet me planet dhe 
strategjitë konkrete për arritjen e 
Synimeve Strategjike të KQZ-së. 
Dokumentet që ndërlidhen me Planin 
Strategjik janë:

• Plani Vjetor i Punes

• Plani Operacional Zgjedhor

• Plani për Informim Publik

• Planet vepruese të Departmenteve

• Plani i Menaxhimit të Performances

SHTYLLA  I 

OPERACIONET 
ZGJEDHORE 

SHTYLLA  II 

EDUKIMI DHE 
INFORMIMI I 
VOTUESVE 

SHTYLLA  III 

FUQIZIMI 
INSTITUCIONAL 

SHTYLLA  IV 

LISTA E 
VOTUESVE 

SHTYLLA  V

PJESËMARRJA 
NË ZGJEDHJE 

SHTYLLA  VI 

INOVACIONI 
TEKNOLOGJIA 

SHTYLLA  VII 

BASHKËPUNIMI 
ME AKTERËT E 

JASHTËM  

SHTYLLA  VIII 

KORNIZA 
LIGJORE 

SYNIMET:

1. Aktivitete zgjedhore të 
planifikuara me saktësi

2. Procedura të 
thjeshtësuara zgjedhore

3. VotImi më i qasshëm 
për votuesit

4. Rezultate të 
zgjedhjeve të sakta dhe 
të shpejta 

SYNIMET: 

1. Votues  të informuar 
për të drejtat zgjedhore 
dhe të motivuar për t’i 
ushtruar/realizuar ato

2. Komunikim i 
vazhdueshëm me 
publikun në formate të 
përshtatura 

3. Votues  të informuar 
rreth procedurave dhe 
mënyres së votimit 

SYNIMET:

1. Mbajtja e Punonjësve 
profesional, mirë të 
trajnuar dhe gjithëpërf-
shirës
2. Komunikim  më efikas 
institucional.  
3. Strukture/Trup 
menagjues zdhedhor 
(KKZ dhe KVV) 
kompetent dhe efektiv.   
4. Strukturë organizative 
në përputhje me 
synimet e KQZ-së 
5.Qëndrueshmëri 
financiare 
6. Kornizë rregullative 
për operacione efektive  
të brendshme  

SYNIMET: 

1. Lista e Votuesve e 
saktë dhe gjithëpërf-
shirëse    

SYNIMET: 

1. Pjesëmarrje/dalje më 
e lartë në zgjedhje

2. Qasje të barabartë 
dhe gjithëpërfshirëse në 
zgjedhje

3. Rritje e 
besueshmërisë në 
procesin zgjedhor. 

SYNIMET: 

1. Rritje e përdorimit të 
teknologjisë në 
operacione zgjedhore

2. Rritje e përdorimit të 
teknologjisë në 
shërbime administrative

3. Rritje e njohurisë 
lidhur me 
aplikueshmërinë e 
teknologjisë në zgjedhje 

SYNIMET: 

 1. Përmirësim i 
partneritetit dhe i 
komunikimit me 
subjekte politike, 
shoqëri civile dhe media 

2.Bashkëpunim të 
zgjeruar strategjik me 
organizatat ndërkom-
bëtare dhe me donatorë

3. Promovim më të mirë 
ndërkombëtar të 
KQZ-së. 

4. Bashkëpunim më 
efikas me institucionet 
lokale

SYNIMET:

1. Kornizë nënligjore në 
përputhje me ligjet e 
vendit dhe standardet 
ndërkombëtare

2. Të jemi akterë kyç në 
procesin e reformes 
zgjedhore

3. Kornizë e plotë/kom-
pletuar dhe efektive 
nënligjore

ÇDO SYNIM STRATEGJIK PËRMBAN OBJEKTIVA TË 
MATSHME STRATEGJIKE QË DO TË REALIZOHEN PËRMES PLANEVE STRATEGJIKE VEPRUESE NË PERIUDHËN KOHORE 2015-2018


