Nr

Aktiviteteti

Përshkrimi i aktivitetit

Njësia
përgjegjës

Përgjegjës
për
monitorim

DOZ

KOZ/KQZ

DOZ

DKT

Afati kohor
I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

X

XI

XII

Treguesit e performancës

Vlerësimi i resurseve
Kosto

Burimi

1. Grupi punues i formuar
2. Draft‐analiza e hartuar
3. Raporti i aprovuar

n/a

KQZ

KOZ/KQZ

Procedura e rishikuar dhe
aprovuar

n/a

KQZ /
OSCE

KOZ/KQZ

Raporti i analizës i përfunduar

n/a

KQZ

n/a

KQZ

1,000.00

KQZ

Raportet tremujore te
prezantuara

n/a

KQZ

SHTYLLA STRATEGJIKE 1: Operacionet Zgjedhore
Analizimi i librave të votimit për Zgjedhjet Lokale 2017, me qellim të
analizimit të përbërjes gjinore dhe moshës të të asistuarve dhe atyre
që kanë ofruar asistence. IFES do ofron ekspertizën e nevojshme për
hulumtim dhe hartim të analizë/raportit
Rishikimi i procedurave te regjistrimit te votimit jashtë Kosovës.
Shqyrtimi i kritereve të zotësisë juridike. Vizitë studimore për
procedurat e votimit jashtë Kosovës (Financimi nga OSBE‐ja (do të
konfirmohet).
Përmes mbledhjes së të dhënave nga secila KKZ, respektivisht
Drejtoritë Komunale te Arsimit te behet identifikimi i Shkollave qe
shërbejnë si Qendra te Votimit qe ne bashkëpunim me DTI‐në dhe
DVSh‐ne te krijojmë një data bazë ku do te kemi te gjitha QV‐te te
pajisura me internet dhe pajisje te teknologjisë Informative. Vlerësim
gjithëpërfshirës i qendrave të votimit, si qasshmërisë për personat me
aftësi të kufizuar, kapaciteteve, qasjes në internet, rishikimi i kodeve
për qendrat e votimit dhe aspektet tjera që ndërlidhen me funksionin e
qendrës së votimit.

1

Analizë e votave me asistencë për
Zgjedhjet Lokale të datës 22 tetor 2017

2

Rishikimi i procedurës së votimit jashtë
Kosovës

3

Pasqyrë gjithëpërfshirëse për Qendrat e
Votimit

4

Vlerësimi i Qendrave te Votimit me
numër të madh të votuesve

Analizë dhe hulumtimi i numrit të Votuesve për Qendrat e Votimit të
cilat kanë numër të madh te votuesve. Krijimi i mundësive për lirimin e
kapaciteteve duke i rialokuar votuesit në QV tjera apo themelim të
qendrave të reja të votimit.

DKT

KOZ/KQZ

Raport lidhur me nevojën e
themelimit të QV‐ve te reja
dhe rialokimin e votuesve
neper QV tjera

5

Publikimi i Trendeve zgjedhore

Publikimi i dokumentet me të dhënat statistikore për daljen e votuesve
në zgjedhje, të ndarë në grupmosha, gjini, komuna, etj.

QNR

KOZ/KQZ

1. Grupi punues i formuar
2. Draft‐analiza e hartuar
3. Raporti i aprovuar

6

Raport lidhur me implementimin e Planit
të Punës 2018

Pas çdo tre‐mujor, Sekretariati përgatitë raport për KQZ‐në lidhur me
implementimin e Planit të Punës për periudhën përkatëse.

SKQZ

KQZ

7

Rishikimi i buxhetit për vitin 2018

Rishikimi i buxhetit për vitin 2018 ka te beje me rregullimet e
brendshme te arsyeshme buxhetore për te bere efikas zbatimin e
buxhetit për periudhën e mbetur te vitit buxhetor. Me rishikim te
buxhetit i cili duhet te dorëzohet ne fillim te muajit qershor mund te
kërkohen fonde shtese për përmbushjen e ndonjë objektivi apo
aktiviteti deri ne fund te vitit fiskal.

DAP

KBF/KQZ

Dokumenti i aprovuar nga
KQZ

n/a

KQZ

8

Rishikimi i Planit të Punës për vitin 2018

Pas raportimit 6 mujor, KQZ bën rishikimin e Planit të punës bazuar në
vlerësimin për rishikimin e aktiviteteve.

SKQZ

KOZ/KQZ

1. Raporti i rishikimit i hartuar
2. Raporti i aprovuar

n/a

KQZ

Rishikimi i ndërmjetëm i Strategjisë se
KQZ‐së 2015‐2018

Me përkrahje nga IFES që të bëhet vlerësimi i ndërmjetëm i
progresit në implementim të Planit Strategjik 2015‐2017. Ky
aktivitet do ndihmoj KQZ‐në për të shqyrtuar përparimin
kundruall të gjitha objektivave strategjike duke i mundësuar
KQZ‐së për të bërë ndonjë ndryshim të planit për të adresuar
ndryshimet në mjedisin ku vepron ose disponueshmërinë e
resurseve. Raporti që do prodhohet po ashtu do të jetë i
dobishme në zhvillimin e planit të ardhshëm strategjik të KQZ‐së.
Aktiviteti do të përshije konsulta dhe organizim të punëtorive

n/a

Përkrahje
nga IFES

n/a

Përkrahje
nga IFES

9

10

Hartimi i Planit Strategjik 2019 ‐ 2022

Vlerësimi i realizimit të Planit Strategjik 2015 ‐ 2018,

SKQZ

SKQZ

KOZ/KQZ

KQZ

1. Grupi punues i formuar
2. Analiza e hartuar
3. Raporti i aprovuar

1. Grupi punues i formuar
2. Strategjia e hartuar dhe
komunikuar
3. Strategjia e aprovuar

1

11

Hartimi i Planit të Integruar të Sigurisë

Hartimi i një Plani të Integruar të sigurisë me qëllim të vlerësimit të
rrezikut në operacionet zgjedhore.

DKT

KOZ/KQZ

Dokumenti i aprovuar nga
KQZ

n/a

KQZ

12

Raport për fletëvotimet e pavlefshme për
Zgjedhjet Lokale 2017

Shpjegime të shoqëruara me vlerësimin e Sekretariatit të KQZ‐së për
fletëvotimet e pavlefshme.

QNR

KOZ/KQZ

1. Grupi punues i formuar
2. Raporti i hartuar
3. Raporti i aprovuar

n/a

KQZ

13

Hartimi i Planit të Punës për vitin 2019

KQZ organizon punëtori për vlerësimin e implementimit të planit të
punës të vitit 2018 dhe hartimin e planit të punës 2019

SKQZ

KOZ/KQZ

Plani i Punës 2018 i hartuar

13,500.00

KQZ

14

Organizimi i punëtorisë për mësimet e
nxëna për Zgjedhjet Lokale 2017

SKQZ

KOZ/KQZ

Dokumenti me
rekomandimet e nxjerra

n/a

OSCE

15

Miratimi i planit final të prokurimit për
vitin 2018

Prokurimi

KBF/KQZ

Plani final i prokurimit i
miratuar

pa kosto

KQZ

16

Hartimi i planit preliminar të prokurimit
për vitin 2019

Prokurimi

KBF/KQZ

Plani preliminar i prokurimit i
hartuar

pa kosto

KQZ

17

Hartimi i planit të buxhetit për vitin 2019 ‐
2021

DAP

KBF/KQZ

Plani i buxhetit i hartuar dhe
miratuar

pa kosto

KQZ

18

Implementimi i Planit të Prokurimit për
vitin 2018

Prokurimi

KBF/KQZ

Zbatimi i aktiviteteve të
planifikuar ne Plan

pa kosto

KQZ

19

Korniza afatmesme e shpenzimeve 2019 ‐
2021

DAP

KBF/KQZ

Dokumenti i KASH‐it i hartuar
dhe miratuar

pa kosto

KQZ

20

Analizimi i votave e kusht

DOZ

KOZ/KQZ

Raporti i përfunduar dhe
aprovuar

pa kosto

OSCE

21

Zhvillimi i Strategjisë për modernizimin e
QNR‐së

QNR

KOZ/KQZ

Strategjia e hartuar

n/a

IFES

KQZ me përkrahjen e OSCE do të organizoj punëtori në pjesën e dytë
të muajit janar, në lidhje me analizimin e Zgjedhjeve Lokale 2017 dhe
nxjerrjen e rekomandimeve për adresim n funksion te përmirësimit te
administrimit te zgjedhjeve.
Brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve pas shpalljes së legjislacionit mbi
përvetësimet për një vit fiskal, çdo autoritet kontraktues do të
përgatisë, duhet t’i dorëzojë AQP‐së, një planifikim përfundimtar me
shkrim që i identifikon me detale të arsyeshme të gjitha furnizimet,
shërbimet dhe punët që autoriteti kontraktues synon ti prokurojë gjatë
vitit të tillë fiskal.
Jo më pak se tridhjetë (30) ditë para fillimit të çdo viti fiskal, secili
autoritet kontraktues duhet të përgatisë planifikimin paraprak të
prokurimit, të dorëzoj me shkrim të Zyrtari Kryesor Administrativ i
Autoritetit Kontraktues, në të cilat identifikohen me detale të
arsyeshme të gjitha furnizimet, shërbimet dhe punët, që autoriteti
kontraktues parasheh t’i prokurojë gjatë vitit fiskal në fjalë.
Pas aprovimit të KASH 2019 ‐ 20210 nga Kuvendi i Kosovës, fillon
procesi i hartimit të Planit të Buxhetit 2017‐2019 të KQZ‐se. Hartimi i
Planit të Buxhetit bazohet ne kërkesat buxhetore të cilat janë të
bazuara ne plane dhe projekte të njësive kërkuese.
KQZ implementon Planin e Prokurimit për vitin 2018, duke zhvilluar
aktivitetet e parapara me plan për prokurimin e shërbimeve apo
furnizimeve.
Hartimi i Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve 2019 ‐ 2021 është
dokument qe i paraprinë procesit buxhetor dhe shërben për realizimin
e strategjisë dhe qëllimeve të KQZ‐se përmes objektivave qe realizohen
përmes aktiviteteve dhe projekteve ne një vit të rregullt buxhetor.ky
dokument ne MF dorëzohet ne fillim të muajit prill.
Projekt sa i përket caktimit të saktë të votuesve që kanë votuar me
kusht. Përmes këtij projekti synohet të bëhet një analizë e të
dhënave për fletëvotimet me kusht dhe intervistat me votuesit dhe
akterët e tjerë. Duke u bazuar në mbledhjen dhe analizën e këtyre
të dhënave, KQZ‐ja do të përcaktojë shkaqet e problemit të
fletëvotimit me kusht dhe do të përgatisë rekomandimet e
politikave se si duhet të adresohet kjo problematike. OSBE do të
mbështesë zbatimin e projektit përmes organizimit të tri
punëtorive njëditore me 45 pjesëmarrës, duke përfshirë
pjesëmarrës nga KQZ‐së dhe stafi i Sekretariatit dhe nga OSBE.
Punëtoritë janë planifikuar për t'u zhvilluar në Kosovë diku midis
marsit dhe nëntorit 2018.
Ky aktivitet synon të fillojë zhvillimin e një strategjie për modernizimin
dhe rritjen e efikasitetit të operacioneve të QNR. Kjo do të përfshijë
shqyrtimin e mundësive të përshtatshme që mund të jenë në
dispozicion dhe me kosto efektive si dhe teknologjinë që mund të
përdoret për mbështetje operacioneve të QNR‐së. Kjo strategji do
konsideroj edhe implikimet ligjore dhe procedurale të përdorimit të
çfarëdo teknologjie të tillë. Edhe pse nuk pret ndryshime të mëdha në
sistemet aktuale që përdoren në QNR por rekomandimet e rrjedhura
nga ky rishikim do synohen të zbatohen para fillimit të zgjedhjeve të
planifikuara të vitit 2021.

2

22

Shkatërrimi i materialit te zgjedhjeve

DAP

KOZ/KQZ

Raporti i shkatërrimit te
materialit i hartuar dhe
aprovuar

DOZ

KOZ/KQZ

Informimit edhe edukim i
votuesve

DOZ

KOZ/KQZ

Dita globale e
shënuar/mbajtur

DOZ

KOZ/KQZ

DOZ

900

KQZ

40,000.00

KQZ

4,500

KQZ

% e rekomandimeve të MVBE

pa kosto

KQZ

KOZ/KQZ

Plani i hartuar i veprimit

pa kosto

KQZ

n/a

KQZ dhe
IFES

SHTYLLA STRATEGJIKE 2: Edukimi dhe informimi i votuesve

23

Informimi dhe Edukimi i Votuesve për
procesin zgjedhor

Ka për qellim informimin dhe edukimin e votuesve dhe palëve tjera
relevante me informacion zgjedhor lidhur me zgjedhjet, për rritjen e
pjesëmarrjes ne votim dhe për rrjedhojë, minimizimin e të gjitha
elementeve, të cilat mund të cenojnë integritetin e procesit zgjedhor,
uljen e numrit të fletëvotimeve te pavlefshme, si dhe ndërgjegjësimin e
qytetareve për rolin e tyre ne mbajtjen e një procesi te rregullt
zgjedhor.

24

Shënimi i ditës globale të zgjedhjeve

Shënimi i kësaj dite përmes organizimit të një ngjarje me përfaqësues
të institucioneve, partive politike, OJQ ‐ve, etj. – ku do të prezantohet
ueb faqja re e KQZ.

25

Vlerësimi i zbatimit te planit për adresim
të rekomandimeve preliminare te
vëzhguesve te BE‐s për Zgjedhjet e
Përgjithshme

DOZ me ekspertizën e nevojshme të IFES do hartoj një raport për
vlerësimin e zbatimit të planit te adresimit te rekomandimeve nga
Misioni i Vëzhguesve te BE‐s

26

Hartimi i Planit të veprimit për adresim te
rekomandimeve nga raportet
përfundimtare të vëzhguesve për
Zgjedhjet Lokale dhe Zgjedhjet e
përgjithshme

DOZ me ekspertizën e nevojshme të IFES do hartoj një plan te veprimit
për adresim të rekomandimeve brenda fushë‐veprimtarisë se KQZ të
raporteve përfundimtare të vëzhguesve te EU për zgjedhjet e
përgjithshme dhe ato lokale dhe ato me konsultim me departament
përgjegjës te SKQZ‐se dhe partneret e jashtëm

SHTYLLA STRATEGJIKE 3: Fuqizimi Institucional

27

Vlerësimi i implementimit të Planit të
Trajnimit 2016‐2017 dhe hartimi i Planit
të Trajnimit 2018‐2019

Të bëhet vlerësimi i zbatimit të Planit të vitit 2016/2017 si dhe të bëhet
vlerësimi i nevojave për trajnim për vitin 2018/2019. Nevojat dhe
kërkesat e identifikuara për trajnim do të përfshihen në Planin e
Trajnimit të KQZ‐së për vitin 2018 (dhe 2019). IFES do mbështes të
paktën një pjesë të trajnimeve nga Plani i Trajnimeve.

28

Zhvillimi i programeve për e‐mësimit
(e‐learning) për Platformën për
Modernizim të Zgjedhjeve.

Do vazhdoj zhvillimi i programeve interaktive të trajnimit, të cilat do të
jene të qasshme
online dhe inkorporohen ne modulin për trajnime online.

DOZ

KOZ/KQZ

Tri module të zhvilluara dhe
online

n/a

KQZ dhe
IFES

Hartimi dhe zbatimi i Politikave gjinore
dhe Planit i vjetor iveprimit

Qellim i këtij aktiviteti është zhvillimi i politikave gjinore dhe planit
vjetor të veprimit gjinor për KQZ‐në. Politikat gjinore dhe r i veprimit
plani i veprim do të adresojnë çështje të ndërlidhura me personelit e
KQZ‐së, buxhetimin gjinor, mundësitë e trajnimit të stafit dhe
aktiviteteve në terren. IFES pastaj do të punojë me KQZ‐në për të
siguruar që Plani Strategjik, Plani i Punës për 2018 si dhe plani i M&E të
rishikohen dhe të adaptojnë masat e parapara në planin e hartuar të
veprimit gjinor. Si përfundim aktivitete e aprovuara do te zbatohen

DOZ

KOZ/KQZ

Dokumentet e aprovuara të
Politikave gjinore dhe Plani i
vjetor i veprimit

n/a

KQZ dhe
IFES

KAB/KQZ

1. Cilësia e burimeve të
informatave të AB dhe të
gjeturave , 2. Vlerësimi i
shkallës(nivelit) të ndikimit të
rekomandimit të auditimit të
brendshëm në përmirësimin
e menaxhimit në KQZ.

n/a

KQZ

KAB/KQZ

1.Shkalla e implementimit të
aktiviteteve 2.Raporte
cilësore të AB, përfshirë të
gjetura të sakta dhe
rekomandime të duhura
3.Niveli (shkalla) e zvogëlimit
të dobësive të gjetura dhe
përmirësimet të proceseve
menaxheriale dhe
operacionale.

n/a

KQZ

29

30

31

Miratimi i Raportit të KAB‐it për vitin 2017

Auditimet e Njësisë së Auditorit të
brendshëm sipas Planit të aprovuar të AB
2018( katër auditime të rregullt dhe një
me kerkesë).

Shqyrtimi I raportit vjetor të KAB‐it për vitin 2017

Zhvillimi i aktivitetit të rregullt auditues sipas Planit vjetor të AB 2018 .

DOZ

KOZ/KQZ

Dokumenti i analizës se
zbatimit të Planit të vitit
2016/2017 dhe Plani i
Trajnimit i KQZ‐së për 2018‐
2019

Auditori

Auditori

3

32

Diskutimi i Raportit të ZKA për vitin 2017

Shqyrtimi I Raportit të ZKA për vitin 2017;
‐Vlerësimi I veprimeve të propozuara nga SKQZ për implementimin e
rekomandimeve të ZKA

Auditori

KAB/KQZ

Niveli i zbatimit të
rekomandimeve dhe
zvogëlimit të të gjeturave nga
ZKA

n/a

KQZ

1. Plani i përgatitur në bazë të
vlerësimit të rreyiqeve.
2.Plani i Auditimit të
brendshëm përfshinë
fushëveprimet e auditimit
bazuar në prioritete. Plani i
Auditimit bazohet në burime
të sigurta të implementimit.

n/a

KQZ

33

Aprovimi i Planit Strategjik të AB për vitin
2019‐2021 dhe Planit Vjetor të AB 2019

Përgaditja dhe shqyrtimi i Planit Strategjik të AB për vitin 2019‐2021
dhe Planit Vjetor të AB 2019

Auditori

KAB/KQZ

34

Miratimi i Planit të Punës së KAB‐it për
vitin 2018

Përgatitja dhe shqyrtimi i Planit të KAB‐it për vitin 2018

Auditori

KAB/KQZ

n/a

KQZ

DOZ

KOZ/KQZ

n/a

KQZ

GPLV

KQZ

Se paku 2 takime te mbajtura

n/a

KQZ dhe
OSCE

GPLV

KQZ

Mbajtja e konferencës

n/a

KQZ

DAP

KQZ

Kosto për
printim dhe
publikim

KQZ

SHTYLLA STRATEGJIKE 4: Lista e Votuesve

35

Përmirësimi dhe qëndrueshmëria e Listës
së Votuesve ”Vendbanimi im, Vendvotimi
im”

Plotësimi i MASTER Listës, si mekanizëm i caktimit të votuesve edhe me
emërtime të rrugëve në bazë të sistemit unik të adresave,
Vizatimi i poligoneve dhe hartave për Qendra të Votimit,
Mundësia e themelimit të qendrave të reja të votimit në zonat urbane,
Mundësia për blerjen e hartave nga fotografimi i planifikuar i vitit 2017,
që do të bëhet nga Agjencia Kadastrale e Kosovës,

Inkorporomi i sistemit të adresave në Regjistrin Qendror Civil,

36

Mbajtja e takimeve të Grupeve Punuese
për përmirësimin e Listës së Votuesve

37

Konference me akteret e jashtëm dhe
donatoret lidhur me përmirësimin e listës
votuesve

Përmirësimi, saktësia dhe gjithë përfshirja në Listën e Votuesve. OSBE
do të mbështesë organizimin e dy punëtorive të përbashkëta të
planifikimit në mes të KQZ‐së dhe ARC‐se. Në punëtorinë e parë,
pjesëmarrësit do të diskutojnë dhe bien dakord për veprimet qe duhet
te ndërmerren dhe prioritetet për përmirësimin e listës së votuesve.
Punëtoria e dytë synon të qartësojë rolin dhe përgjegjësitë konkrete
dhe të zhvillojë një plan veprimi të përbashkët. Secila punëtori do të
përfshijë 30 pjesëmarrës, duke përfshirë 12 anëtarë të KQZ‐së dhe staf
të sekretariatit, 10 zyrtarë nga ARC‐ja dhe Ministria e Punëve të
Brendshme, dhe 8 nga OSBE (duke përfshire edhe përkthyesit).
Punëtoritë planifikohen të mbahen në Kosovë diku midis marsit dhe
shtatorit 2018.
Konference me akteret e jashtëm dhe donatoret lidhur me
përmirësimin e listës votuesve.

SHTYLLA STRATEGJIKE 5: Pjesëmarrje në zgjedhje

38

Struktura gjinore e stafit të angazhuar në
zgjedhje, KKZ‐te, Këshillat e vendvotimit
dhe Vëzhguesit

Raport për përfshirjen gjinore të stafit jo permanent që angazhohet në
zgjedhje (2009 – 2017) përfshirë stafin ditor në QNR dhe stafin e K‐
Vote. Përfshirja gjinore e anëtarëve të Këshillit të Vendvotimit.
Përfshirja gjinore në kategorinë e vëzhguesve

Raporti i përfunduar

SHTYLLA STRATEGJIKE 6: Inovacioni dhe teknologjia

4

Analizimi i zbatimit të projekteve të TI‐së

Analizimi i zbatimit të projekteve ne proceset e kaluara, vlerësimi i
përmbushjes se objektivave dhe mundësitë e ndryshimeve,
përmirësimet për te ardhshme.

DTI

KOZ/KQZ

40

Hartimi i Planit të TI‐së

Me përkrahje nga IFES, do zhvillohet një Plan i TI që synon zhvillimin e
mëtutjeshëm të produkteve por edhe mirëmbajtjen dhe ofrimin e
trajnimeve për të gjitha platformat kompjuterike aktuale. Plani ka si
cak sistematizimin e qasjes aktuale ad hoc për zhvillimin e sistemeve të
IT në një të planifikuar, qasje të qëndrueshme, bazuar në Plan.

DTI

KOZ/KQZ

41

Studim fizibiliteti për përdorimin e TI‐së
në zgjedhje

Analizimi dhe studimit i mundësisë së përdorimit të TI në numërim

DTI

KQZ/AWEB

Vlerësimi i qasshmërisë se të dhënave ‐
Open data ( të dhënat e hapura)

ME ndihmën nga IFES, KQZ‐së për të kryer një vlerësim për të dhënat e
hapura (Open Data) Vlerësimi do të shqyrtojë praktikat ekzistuese e të
dhënave të KQZ‐së, për të identifikuar mjetet me të cilat të dhënat e
KQZ‐së vihen në dispozicion të publikut si dhe se si mund të bëhen më
gjithëpërfshirëse dhe më lehtësisht të arritshme, të diskutojnë fushat
ku bashkëpunimi dhe shkëmbimi i të dhënave me akterë tjerë me
qëllim të përfitojnë të të dyja palëve (institucioneve), si dhe të japë
rekomandime për të punuar me shoqërinë civile dhe partnerë të tjerë
për ndarjen e informacionit publik zgjedhor për të rritur edhe më
shumë transparencën e institucionit. Kjo do të nxisë qasje më të gjerë
në të dhënat në dispozicion të publikut e që janë pjesë e sistemeve
kompjuterike ekzistuese në dispozicion të KQZ‐se. Po ashtu, do të
krijohet një Open Data Grup Zgjedhor me aktorët kryesorë. Këto do të
përfshijnë përfaqësues të institucioneve publike dhe institucionet
administrative në nivel kombëtar dhe lokal, subjekteve politike, OJQ‐
ve, medias, sektori gjyqësor, organizatat ndërkombëtare, dhe votuesit.
IFES do të këshillojë grupin mbi aktivitetet e mundshme, të cilat mund
të përfshijnë ndarjen e përvojave ndërkombëtare të të dhënave të
hapura, zhvillimin e parimeve të të dhënave të hapura zgjedhore për
kontekstin e Kosovës, dhe mbështetja e KQZ‐së në zbatimin e këtyre
parimeve. IFES do të ofrojë asistencë teknike për zbatimin e këtyre
parimeve. Kjo mbështetje do të vazhdojë gjatë vitit .
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42

1. Raporti me analizën e
projekteve ( shërbimeve )
të TI‐së i përfunduar dhe
aprovuar nga KOZ dhe
KQZ.
2. Numri i rekomandimeve të
dala nga raporti
1. Plani i TI‐së e hartuar dhe
aprovuar nga KE dhe KQZ.
2. Plani i veprimit për
lmplementim të Planit të
Tl‐së i zhvilluar.
1. Raporti i hartuar dhe
prezantuar në KQZ.

n/a

KQZ dhe
IFES

n/a

IFES

n/a

KQZ dhe
AWEB

n/a

IFES

n/a

KQZ

1. Krijimi i dokumentit‐
analizës me vlerësimin për
hapjen e të dhënave.
DTI

KOZ / KQZ
2. Përmirësimi i nivelit
(shkallës) të hapjes së të
dhënave.

1. Publikimi online i ueb
faqes së KQZ‐së.
43

Zhvillimi dhe lansimi / publikimi i ueb
faqes së re të KQZ‐së

KQZ lanson ueb faqen e ridizajnuar.

DTI

KOZ / KQZ

44

Përpilimi dhe zbatimi i një sistemi te
integruar automatik për menaxhimin e
buxhetimit financave/pagesave

Zhvillimi i një sistemi të integruar për menaxhimin e informatave për
rrjedhjen e financave dhe pagesave te KQZ, i cili ndihmon menaxhimin
dhe raportimin e financave.

DAP

KBF/KQZ

2. Numri i rekomandimeve të
adresuara nga takimet me
akterët e jashtëm
1. Rishikimi i kërkesave dhe
specifikimeve të sistemeve
automatike të
administrimit i
përfunduar.
2.

Zhvillimi i sistemit i
përfunduar.

3.

Numri i stafit të trajnuar
në përdorim të sistemit
administrativ

Kosto
definohet
me rishikim

KQZ

pa kosto

KQZ

SHTYLLA STRATEGJIKE 7: Bashkëpunimi me akterët e jashtëm

45

Publikimi i raporteve të deklarimit
financiar të fushatës së subjekteve
politike

Me përfundimin e auditimit te raporteve te deklarimit financiar të
fushatës (te vitit 2013; 2014; ndërsa 2015; 2016‐ për disa komuna),
Zyra për RPPC i publikon ne ueb faqen e KQZ‐se së bashku me raportin
e auditorit.

ZRPP

KQZ

Raportet e publikuar në ueb
faqe

5

46

Publikimi i raporteve vjetore financiare të
subjekteve politike

47

Informimi publik (Hartimi i Dosjes se
Informimit Publik)

48

Analizë lidhur me zbatimin Platformës për
Raportime ne Shkeljet Zgjedhore

49

Takime të rregullta me subjektet politike

50

Dorëzimi i raportit te pasqyrave financiare
vjetore

51

Përgatitja e raportit vjetor te punës për
Kuvendin e Kosovës

52

Dorëzimi i raporteve te shpenzimeve te
mjeteve nga Fondi për Subjekte Politike

53

Dorëzimi i raportit lidhur me kontratat e
prokurimit

54

Me përfundimin e auditimit te raporteve vjetore financiare (te vitit
2013; 2014; 2015; dhe 2016), Zyra për RPPC i publikon ne ueb faqen e
KQZ‐se së bashku me raportin e auditorit

ZRPP

KQZ

Raportet e publikuar në ueb
faqe

pa kosto

KQZ

ZRPP

KQZ

Raporti i publikuar në ueb
faqe

pa kosto

KQZ

DKT

KOZ/KQZ

Raporti i analizës i përfunduar

100%

KQZ dhe
IFES

ZRPPC

KQZ

Se paku 3 takime te mbajtura

pa kosto

KQZ

DAP

KBF/KQZ

Raporti i hartuar dhe
aprovuar

pa kosto

KQZ

SKQZ

KOZ/KQZ

1. Formimi i grupit punues
2. Draft‐raporti i hartuar
3. Raporti i aprovuar dhe
dërguar ne Kuvend

pa kosto

KQZ

DAP

KBF/KQZ

Raporti i aprovuar dhe
dërguar ne Kuvend

pa kosto

KQZ

Sekretariati përgatitë raportin e kontratave te nënshkruara për vitin
paraprak edhe e dërgon jo me vonë se 15 shkurt, në KRPP.

Prokurimi

KBF/KQZ

Raporti i aprovuar

pa kosto

KQZ

Përpilimi dhe shpërndarja e një buletini
çdo tre muaj

Publikimi çdo tre muaj një buletin me aktivitetet e KQZ

Zëdhënësi

KQZ

pa kosto

KQZ

55

Mbajtja e trajnimeve për hartimin e
projekt‐propozimeve

Ky aktivitet ka synim qasjen më efektive ne financim të projekteve të
KQZ‐së. IFES do trajnoj stafin nga KQZ që merret me hartim të
projekteve në teknikat e hartimit dhe modelet më të mira të projekt
propozimeve për donatorë. Po ashtu, do trajnohet stafi për hartimin e
arsyetimeve më të mira për kërkesat për financim nga buxheti i
Kosovës. IFES me pas do të ofroj këshilla dhe gjatë procesit të hartimit
të projekteve kurdo që është e nevojshme.

n/a

IFES

56

Pjesëmarrja e KQZ‐se ne aktivitete
ndërkombëtare te TMZ‐ve, vëzhgime dhe
konferenca.

Me qëllim të marrjes se përvojave dhe praktikave të mira, KQZ bën
vëzhgimin e proceseve zgjedhore ne shtetet e rajonit dhe merr pjese
në aktivitetet qe organizohen për zgjedhje.

SKQZ/KQZ

n/a

KQZ

Hartimi i planit medial

KQZ harton Planin Medial I cili parasheh periudhat dhe mënyrën e
komunikimit me mediat.

Zëdhënësi

KMJ/KQZ

pa kosto

KQZ

58

Hartimi, shqyrtimi dhe miratimi i
Strategjisë së Komukimit te KQZ

KQZ‐në do zhvilloj një strategjie të të komunikimit së bashku me një
plan veprimi vjetor. Strategjia do synoj sistematizimin e qasjes aktuale
ad hoc për informim e cila bazohet edhe në Planin Strategjik. IFES do të
ekspertizën e nevojshme që së bashku me stafin e KQZ të hartohet një
strategji gjithëpërfshirëse dhe e zbatueshme në kushtet ekzistuese.

Zëdhënësi

KMJ/KQZ

n/a

IFES

59

Plotësimi dhe publikimi i historikut të
zgjedhjeve 2000‐2017

Zëdhënësi

KOZ/KQZ

pa kosto

KQZ

57

Ne baze te LPZ , neni 43.2 ZRPP harton përbërjen e dosjes se
informimit publik e cila publikohet ne ueb faqen e KQZ‐së. Dosja
përbëhet nga regjistri i donatoreve të SP‐ve, vlera e kontributit,
identiteti i kontributdhënësit.
Me qëllim të pasqyrimit të zgjedhjeve sa më transparente dhe
përmirësimit të menaxhimit të procesit zgjedhor, Komisioni Qendror i
Zgjedhjeve (KQZ) ka zhvilluar Platformën për Shkelje Zgjedhore, e cila
është pilotuar si platformë ne zgjedhjet lokale 2017. Përmes kësaj
platforme, në ditë të zgjedhjeve KQZ përmes pranimit te raportimeve
të shkeljeve eventuale zgjedhore, ku raportimet i ka pranuar nga
vëzhguesit të akredituar dhe stafit të angazhuar zgjedhor. Pas secilit
raportim, KQZ do të bëjë konfirmimin përmes stafit në teren dhe do të
marrë masat përkatëse.
ZRPP mban takime të rregullta me përfaqësues të Subjekteve Politike
me qëllim të njoftimit lidhur me obligimet e subjekteve
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përgatit, shqyrton dhe aprovon
Raportin vjetor financiar për vitin 2017. Këtë raport e dorëzon në MF
më së voni me 31 janar 2018.
KQZ‐ja i përgatit Kuvendit të Kosovës një raport vjetor dhe atë në
muajin prill. Raporti përmban informata lidhur me aktivitetet e KQZ‐së
dhe rekomandimet që KQZ‐ja i sheh si të përshtatshme që të trajtohen
në Kuvend.
Bazuar ne Ligjin 03/L174 neni 15, KQZ‐ja duhet ti publikoj të gjitha
raportet vjetore financiare së bashku me deklaratën e auditimit të
subjekteve politike në faqen zyrtare të saj

1. Trajnimi i mbajtur
DOZ

KP/KQZ

2. Te paktën 10 zyrtar te
trajnuar
1. Pjesëmarrja ne se paku 2
konferenca vjetore

KMJ/KQZ
2. Vëzhgimi i se paku 3
proceseve zgjedhore

Dokumenti strategjik dhe
plani vjetor

6

60

Organizimi i takimeve te rregullta me
donatore (çdo 6 muaj)

61

Themelimi i grupeve punuese për
konsultim me akteret e jashtëm të KQZ
(si psh, OShC, Organizatat e personave me
aftësi të kufizuara, gratë, të rinjtë, partitë
politike)

62

Trajnimi i zyrtareve financiar të SP‐ve,

63

SKQZ
Ne baze te praktikave me te mira ndërkombëtare, KQZ do themelimi
grupeve punuese për konsultim me akteret e jashtëm të KQZ me OJQ,
organizatat e personave me aftësi të kufizuara, gratë, të rinjtë, partitë
politike. IFES do ofroj ekspertizën e nevojshme.

KOZ/KQZ

Se paku një takim i mbajtur

pa kosto

KQZ

n/a

KQZ

Grupe te themeluara (caku te
themelohen te paktën 2)
SKQZ

KMJ/KQZ

Sipas nenit 40.7 të LPZ Zyra organizon trajnimin për zyrtaret financiar
të SP‐ve Plotësimi i formave të shkurtuara

ZRPPC

KQZ

Raporti financiar (9 ‐mujor)

Jo më vonë se me 31 Tetor të çdo viti kalendarik, Organizatat
buxhetore do të përgatitë dhe dorëzojë MF ,një raport përfundimtar
përmbledhës të buxhetit për 9 mujorin vitit aktual fiskal dhe 9 mujorët
e dy vitet paraprake fiskale, i cili përfshin: të dhënat sipas nenit 46 të
ligjit për Menaxhimin e Financave publike dhe Përgjegjësit.

DAP

KBF/KQZ

Raporti i hartuar dhe
miratuar nga KQZ

pa kosto

KQZ

64

Raportimi detal dhe analitik i
shpenzimeve ne çdo tre (3) muaj në KBF
dhe miratimi nga KQZ;

Raportimi i shpenzimeve të buxhetit pas çdo periudhe tremujore

DAP

KBF/KQZ

Raportimi i aprovuar ne
Këshilla dhe KQZ

pa kosto

KQZ

65

Raporti financiar për Zgjedhjet Lokale
2017

Raporti financiar për Zgjedhjet Lokale 2017

DAP

KBF/KQZ

pa kosto

KQZ

66

Transferimi i mjeteve për Subjektet
Politike për TM1,TM2,TM3,TM4‐ 2018

Transferimi i mjeteve të subjekteve politike ne periudha tremujore

DAP

KBF/KQZ

Mjetet e transferuara

pa kosto

KQZ

pa kosto

KQZ dhe
OSCE

SHTYLLA STRATEGJIKE 8: Korniza Ligjore

67

Harmonizimi i akteve nënligjore me Ligjin

Harmonizimi i akteve nënligjore të KQZ‐së me ndryshimet eventuale te
rregullativës për zgjedhjeve. OSBE synon të përkrah rishikimin dhe
harmonizimit e akteve nënligjore të KQZ‐së me legjislacionin e ri
mbi zgjedhjet. OSBE do të ndihmojë KQZ‐në në rishikimin e
ndryshimeve në legjislacionin e ri dhe formulimin e një sërë
propozimesh për të ndryshuar aktet nënligjore në përputhje me
këtë legjislacion. Me konkretisht, OSBE do të organizojë një
punëtori tre‐ditore me KQZ‐në. Përmes kësaj punëtorie, OSBE do të
ndihmojë në ne analizimin e ndryshimeve dhe implikimet e
mundshme nga legjislacioni i ri primar, të diskutojnë ndryshimet e
nevojshme te akteve nënligjore dhe të ndihmoj ne përgatitjen e
tyre për miratimin formal të EMB. Punëtoria me KQZ‐në do të ketë
25 pjesëmarrës, duke përfshirë 11 anëtarë të KQZ‐së dhe 10 nga
Sekretariati, 4 pjesëmarrës nga OSBE.

68

Harmonizimi i akteve nënligjore me
Ligjin për financimin e SP‐ve

Harmonizimi i Rregullës nr 14/2015 Mbi Financimin e Subjekteve
Politike dhe Sanksionet konform Ligjit për financimin e SP‐ve

ZRPPC

KÇL/KQZ

Aktet e rishikuara në
përputhje me ndryshim
plotësimin e Ligjin.

pa kosto

KQZ

69

Ndryshim‐plotësim i Rregullave dhe
formularëve

Konform ndryshimit dhe plotësimit te rregullave dizajnohen
edhe format (formularët për regjistrim të PP‐ve, formulari për
certifikim të SP dhe kandidateve; formulari për akreditim te
vëzhguesve.

ZRPPC

KÇL/KQZ

Formularët e ndryshuar dhe
aprovuar

pa kosto

KQZ

70

Ndryshimi/plotësimi i UA për publikimin e
materialeve ne ueb faqe

Qëllimi i ndryshimit të këtij Udhëzimi është rregullimi i mënyrës së
publikimit të materialeve ne ueb faqe dhe përgjegjësinë e personave të
caktuar që do të jenë të ngarkuar me publikimin e materialeve në ueb
faqen e KQZ‐së. Ndryshimi është i nevojshëm pas vlerësimit të zbatimit
të UA aktual.

DÇL

KÇL/KQZ

pa kosto

KQZ

71

Nënshkrimi i Marrëveshjes së
mirëkuptimit me Ministrinë e Arsimit për
të siguruar qasje për të gjithë votuesit në
të gjitha shkollat të cilat përdoren si
vendvotime

KQZ përmes memorandumit me MASHT do te ofrojnë mundësi te
barabarta për personat me aftësi te kufizuara qe ky entitet te ketë te
lehte qasjen neper objekte arsimore ku mbahen zgjedhjet.

DÇL

KÇL/KQZ

pa kosto

KQZ

SKQZ

KÇL/KQZ

Aktet e rishikuara në
përputhje me ndryshim
plotësimin e Ligjit të
aprovuara në KQZ.

1.Dokumenti i hartuar
2.Numri i publikimeve sipas
procedurës

Memorandumi i nënshkruar

7

72

Hartimi i UA për Procedurat e Zgjidhjes së
Kontesteve dhe Ankesave

73

Hartimi i UA për Pushimet e stafit të
SKQZ‐së

Hartimi i Udhëzimit Administrativ me e cila ka për qëllim të përcaktoj
procedurat për zgjedhjen e kontesteve dhe ankesave nga marrëdhëniet
e punës të stafit të Sekretariatit, kompetencat dhe kriteret për
emërimin e anëtarëve të komisionit, procedurën e dorëzimit të
ankesave, deri të nxjerrja e vendimit nga komisioni i ankesave.
Hartimi i Udhëzimit Administrativ ka për qëllim të përcaktimin e
kritereve dhe procedurave për shfrytëzimin dhe kohëzgjatjen e
pushimeve për të gjithë punonjësit e Sekretariatit të Komisionit
Qendror të Zgjedhjeve

SKQZ

SKQZ

Udhëzimi Administrativ i
hartuar dhe aprovuar.

pa kosto

KQZ

SKQZ

SKQZ

Udhëzimi Administrativ i
hartuar dhe aprovuar.

pa kosto

KQZ

n/a

OSCE

n/a

OSCE

n/a

OSCE

Aktivitetet e Misionit të OSBE‐se në Kosovë në përkrahje të KQZ‐së

74

75

76

Trajnim për Menaxhimin e Zgjedhjeve për
anëtarët e sapoemëruar të KQZ‐së dhe
Sekretariatin /ZLKZ‐të

Punëtori me ZLKZ‐të mbi Mësimet e
Nxëna nga Zgjedhjet e vitit 2017

Përkrahja për KQZ‐ne ne mësimet e nxëna
dhe planifikimi për 2019

Si pjesë e përpjekjeve për të siguruar cilësinë e menaxhimit të
zgjedhjeve, OSBE do te ofroj përkrahje ne organizimin e një trajnimi
për menaxhimin e zgjedhjeve për anëtarët e sapoemëruar (te rijnë)
të KQZ‐së, Sekretariatit dhe ZLKZ‐ve trajnim për menaxhimin e
zgjedhjeve. Trajnimi do te mbahet përgjatë periudhës mars‐gusht
2018.
OSBE do të organizojë një punëtori me ZLKZ‐të nga 38 komuna për
mësimet e nxënë nga proceset zgjedhore gjate vitit 2017 . Punëtoria
do të përfshijë 55 pjesëmarrës, duke përfshirë 38 ZLKZ, Kryetaren e
KQZ‐së, 7 pjesëmarrës nga Sekretariatit i KQZ‐së dhe 4 nga stafi i
OSBE‐se. Punëtoria do të zhvillohet në Kosovë në mes të shkurtit dhe
majit 2018.
OSBE do të organizojë punëtori për KQZ‐ne për te diskutuar gjetjet
kryesore nga monitorimi i rregullt i performancës së KQZ‐se gjate
vitin 2018. Punëtoritë do të nxjerrin mësimet nga aktivitetet e vitit
2018, do të vlerësojnë efektivitetin e punës së tyre dhe do të
identifikojnë fushat për përmirësim. Punëtoria do të shërbejë
gjithashtu si një vend për të planifikuar aktivitetin e tyre për 2019.
Punëtoria me KQZ do të jetë një ngjarje dy‐ditore jashtë Kosovës me
33 pjesëmarrës, duke përfshirë 11 anëtarë të KQZ‐së dhe 13
punonjës të Sekretariatit dhe 9 punonjës të OSBE‐se (përfshirë edhe
përkthyesit). Punëtoria do të zhvillohen në mes të nëntorit dhe
dhjetorit 2018.
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