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HYRJE 
 

I nderuar Z. Kryetar i Kuvendit  

Të nderuar Deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës 

 

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, si kategori e pavarur kushtetuese ,në kuadër të obligimeve 

që ka me Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës dhe me legjislacionin 

dytësor, i paraqet Kuvendit të Republikës së Kosovës, Raportin e Punës të vitit 2011, duke i  

pasqyruar në mënyrë të detajuar aktivitetet e ndërmarra që ndërlidhen me pjesën e 

organizimit të rivotimit në katër komuna dhe dy QV, në pajtim me vendimet e PZAP-së dhe 

Gjykatës Supreme, si dhe aktivitetet e tjera që i përkasin periudhës jo zgjedhore. 
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE  
 

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

Përgjithshme në Republikën e Kosovës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, paraqet raport 

pune  për Kuvendin e Kosovës, me qëllim të pasqyrimit të të gjitha aktiviteteve të zhvilluara 

për periudhën njëvjeçare brenda vitit 2011, duke dëshmuar rolin dhe përgjegjësitë që ka me 

Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe me Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme.  

Meqenëse, në vitin vijues 2011 ishin bartur një pjesë e aktiviteteve nga viti paraprak 

zgjedhor,  pas shqyrtimit të një numri të ankesave lidhur procesin zgjedhor nga Paneli 

Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa-PZAP, dhe Gjykata Supreme e Kosovës, u morën 

vendime lidhur me përsëritjen e votimit në katër (4) komuna dhe dy (2) Qendra Votimi, që e 

shtyn Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në afate të shkurtra kohore të planifikojë 

aktivitetet për realizimin e procesit zgjedhor. 

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që nga hyrja në fuqi  e Ligjit  Nr. 03/L-073 Për Zgjedhjet e 

Përgjithshme në Republikën e Kosovës, ka ngritur disa shqetësime dhe  ka identifikuar disa 

sfida serioze lidhur me  mangësitë në strukturën ligjore të cilat i ka adresuar nëpërmes 

hartimit të rregullativës ligjore në pajtim me obligimet që dalin nga neni 128 i LZP duke i 

përmbushur zbrazëtirat e theksuara me qëllim të lehtësimit në procesin e vendimmarrjes. 

Deri më sot, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve,  ka hartuar dhe miratuar  gjashtëmbëdhjetë 

(16) rregulla, të cilat mbulojnë fushat specifike të legjislacionit, ndërsa kohë pas kohe në 

kuadër të organizimit të punëtorive, e ka plotësuar rregullativën ligjore duke i bërë sa më të  

zbatueshme këto akte nënligjore. 

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

mirëmbajtjen dhe zhvillimin e Listës Votuese (LV). Është hartuar Strategjia e Listës Votuese, 

dhe Plani i Veprimi për realizimin e strategjisë të cilat janë miratuar nga KQZ-ja, si pjesë e 

planit të punës për vitin 2011/2012. 

Në saje të ngritjes së kapaciteteve profesionale të kuadrit, janë shënuar përparime lidhur 

me menaxhimin e bazës së të dhënave, ku është bërë e mundur teknikisht mirëmbajtja dhe 

azhurnimi i listës së votueseve, verifikimi i 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 rivotimet gjatë vitit 2011, 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. 
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Përsëritja e 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 2010 

 Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH): 2012-2014 

 Plani i Rrjedhës së Parasë 2011 

 Plani i Buxhetit të KQZ-së për 2012 

Sa i përket menaxhimit të resurseve njerëzore janë shndërruar gjashtëdhjetë e shtatë 

kontrata (67) të punës në akt emërime në pajtim me Ligjin për Shërbyesit Civil, dhe është 

raportuar në MAP për strukturën kualifikuese, etnike dhe gjinore të stafit të SKQZ-së. 

Procesi i rivotimit ka bërë që të rritet ndjeshëm puna e prokurimit, ku gjatë kësaj periudhe 

janë zhvilluar procedurat lidhur me sigurimin e materialit dhe ofrimin e shërbimeve për 

procesin e rivotimit.  

Zyra për Regjistrimin e Partive Politike, në kuadër të procesit zgjedhor për vitin 2011 

(rivotimi me 9 janar), ka akredituar 2,679 vëzhgues të subjekteve politike, organizatave 

vendore dhe ndërkombëtare. Ndërsa më 23 janar 2011 me rastin e rivotimit në komunën e 

Mitrovicës, janë akredituar nga KQZ-ja 1.858 vëzhgues.  

Në pajtim me Ligjin  për Zgjedhjet e Përgjithshme për Kuvendin e Kosovës të 12 dhjetorit 

2010, në Zyrën për RPP, Raportet e Shpenzimeve për Fushatën Zgjedhore i kanë dorëzuar 

njëzetë e nëntë (29) Subjekte Politike. Prej tyre: 

a) Njëzet e katër (24) Parti Politike   
b) Dy (2) Koalicione dhe 
c) Tri (3) Iniciativa Qytetare 

Pas hyrjes në fuqi të Ligjit për Financimin e Subjekteve Politike, është hartuar Rregulla 

Nr.16/2011 Mbi Financimin e Subjekteve Politike për implementimin e obligimeve që dalin 

nga ligji.  

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në kuadër të përgjegjësive ligjore, gjatë vitit 2011 ka arritur 

ti realizoj shumicën e objektivave të tij të parapara me planin e punës. Ende mbeten shumë 

sfida që kanë të bëjnë me cilësinë e mbarëvajtjes së proceseve zgjedhore dhe të 

bashkëpunimit me institucione dhe organizata të ndryshme në funksion të ndërtimit të 

integritetit zgjedhor. 
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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 përgatit, mbikëqyr, drejton dhe verifikon të gjitha 

veprimet që kanë të bëjnë me procesin e zgjedhjeve e 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). 

 

Përbërja 

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. 

 

Përgjegjësitë dhe funksionet 

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: 

 

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 kompetencës së saj; 

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; 
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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 materialet tjera zgjedhore; 

f) akreditimi i vëzhguesve zyrtarë të zgjedhjeve; 

g) certifikimi i listës së votuese lidhur me zgjedhjet; 

h) certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve; 

 

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 , Këshilli për 

Operacione Zgjedhore. Roli i  tyre është shqyrtimi i çështjeve të caktuara dhe përgatitja e 

rekomandimeve apo raporteve për miratim nga KQZ-ja.  

 
Sekretariati i KQZ-së  

Sekretariati i KQZ-së(SKQZ) është një trupë teknike e themeluar nga KQZ-ja për të ndihmuar 

KQZ në kryerjen e përgjegjësive dhe funksioneve të saj. SKQZ, i zbaton vendimet e KQZ-së, 

përgatitë raporte, rekomandime për vendime të KQZ-së dhe 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 dhe Zëvendësi i Kryeshefit 

Ekzekutiv të cilët i përgjigjen drejtpërdrejt KQZ-së. 

 
Komisionet Komunale Zgjedhore  

KKZ-të janë trupa të themeluara nga KQZ-ja në tridhjetë e shtatë komunat e Republikës së 

Kosovës për të ndihmuar organizimin e zgjedhjeve. Ato janë përgjegjëse për administrimin e 

zgjedhjeve përbrenda komunave, nën mbikëqyrjen ekskluzive dhe udhëzimet e KQZ-së 

përmes Sekretariatit me qëllim të garantimit të ligjshmërisë , legjitimitetit  dhe efikasitetit të 

procesit zgjedhor.  

 
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). Zyra është përgjegjëse për mirëmbajtjen e regjistrit të partive politike, 

certifikimin e  subjekteve politike dhe kufizimin e shpenzimeve të fushatave dhe dispozitave 

për deklarim financiar. Zyra udhëhiqet nga Drejtori Ekzekutiv, i cili i raporton drejtpërdrejtë 

KQZ-së.    
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1. ADMINISTRIMI I PROCESIT ZGJEDHOR NË VITIN 2011 

 

1.1. Zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës ( Rivotimi në Deçan, Drenas, 
Skenderaj dhe nga një Qendër Votimi në Lipjan dhe Malishevë, më 
09.01.2011 ) 

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pas vendimit A nr.490/2010 të Panelit Zgjedhor për Ankesa 

dhe Parashtresa të datës 16.12.2010, mbi anulimin e vendvotimeve në tri komuna: Deçan, 

Drenas dhe Skenderaj, si dhe në dy qendra votimi, njëra në Lipjan (1304E) dhe tjetra në 

Malishevë (3008A), me datën 16.12.2010 mori vendim për organizimin e rivotimit në 

komunat, përkatësisht në qendrat e lartshënuara.  

Sipas vendimit të KQZ-së, rivotimi duhej të organizohej, më 09.01.2011. Për këtë qëllim, KQZ 

hartoi dhe miratoi Planin Operacional në të cilin u përfshinë të gjitha aktivitetet që do të 

duhej të ndërmerreshin nga KQZ-ja, dhe nga palët e tjera të involvuara në proces me qëllim 

të një organizimi sa më të mirë të procesit të rivotimit. Rivotimi u organizua në 62 Qendra të 

Votimit (QV) me gjithsejtë 185 Vendvotime(VV). Në këtë proces të rivotimit, u emëruan 

anëtarët e rinj (me vendimin e KQZ-së, të datës 03.01.2011) të 185 Këshillave të 

Vendvotimeve, ngase ish anëtarët e KVV-e ( sipas rekomandimit nga vendimi i PZAP-së, me 

vendim të KQZ-së, të datës 20.12.2010), ishin përjashtuar nga procesi i zgjedhjeve për shkak 

të përfshirjes së tyre në manipulime të shumta, dhe me qëllim të parandalimit të 

manipulimeve të serishme brenda KVV në procesin e ri të rivotimit. 

Në procesin e rivotimit, të drejtë vote kanë pasur 138.657 votues dhe dita e zgjedhjeve nuk 

shënoi probleme të theksuara sa i përket rrjedhës së procesit. Procesi i rivotimit, u vëzhgua 

nga një numër i madh i vëzhguesve vendor dhe ndërkombëtarë, saktësisht nga 2326 

vëzhgues vendor, dhe 351 vëzhgues ndërkombëtarë.  

Pas përfundimit të procesit të rivotimit të 09.01.2011, procesi ka rrjedhur ngjashëm si në 

zgjedhjet e mëparshme. Materiali zgjedhor është bartur nga Komisionet Komunale 

Zgjedhore, në Qendrën e Numërimit dhe të Rezultateve/KQZ. Gjatë pranimit dhe 

kontrollimit të materialeve të pranuara nga këto tri komuna dhe dy qendrat e tjera të 

votimit në QNR, ishin hasur mospërputhje sa i përket të dhënave të shënuara në Formularët 

e Përputhjes së të Dhënave dhe Rezultateve (FPR), sidomos tek votat e kandidatëve, 

përkatësisht në Formularët e Rezultateve të Kandidatëve (FRK). Me vendim të KQZ-së, janë 

rinumëruar 92 vendvotime: 17 VV në Deçan, 40 VV në Drenas, 33 VV në Skenderaj, 1 VV në 

Lipjan, dhe 1 VV në Malishevë. 
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Rezultatet preliminare nga ky proces, janë shpallur më 10.01.2011, e ku dalja në votime ka 

qenë 44.1%. Rezultatet përfundimtare, i janë bashkangjitur rezultatit të përgjithshëm i cili 

është përgatitur nga QNR/KQZ. 

1.2. Zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës – Rivotimi në Mitrovicë, më 
23.01.2011 

Me vendim të Gjykatës Supreme të datës 06.01.2011, është kërkuar nga KQZ-ja përsëritja e 

Zgjedhjeve në 25 Qendra Votimi të Komunës së Mitrovicës, pas një apeli të ushtruar nga 

subjekti politik, Lëvizja VETËVENDOSJE! kundër një vendimi të PZAP-së. Pas kësaj, KQZ-ja më 

datë 10.01.2011, mori vendim për përsëritjen e votimit në komunën e Mitrovicës më datën 

23.01.2011. Si rrjedhojë, KQZ ka hartuar dhe miratuar Planin Operacional në të cilin janë 

përfshirë aktivitetet dhe veprimet e nevojshme të KQZ-se dhe të palëve të tjera të 

involvuara në proces me qëllim të një organizimi sa më të mirë të procesit të rivotimit.  

Rivotimi, u organizua në 32 Qendra të Votimit me 126 vendvotime, dhe me  86,834 qytetar 

me të drejt vote. Me vendim të KQZ-së të datës 14 janar 2011, janë emëruar anëtarët e rinj 

të 126 Këshillave të Vendvotimeve për shkak se, anëtaret e mëparshëm të këtyre KVV-ve 

ishin përjashtuar nga procesi për shkak të përfshirjes së tyre në manipulimin e zgjedhjeve. 

Procesin i rivotimit u zhvillua brenda standardeve dhe pritshmërive. Ky proces,  u vëzhgua 

nga 1507 vëzhgues vendor, dhe 351 vëzhgues ndërkombëtarë. 

Pas përfundimit të rivotimit, janë aplikuar procedura standarde në lidhje me pranimin dhe 

procesin e materialit zgjedhor. Gjatë pranimit dhe kontrollimit të materialit zgjedhor të 

Komunës së Mitrovicës në QNR, janë vërejtur mospërputhje në Formularët e Përputhjes së 

të Dhënave dhe Rezultateve (FPR), dhe sidomos në Formularët e Rezultateve të Kandidatëve 

(FRK). Me qëllim të verifikimit dhe korigjimit  të këtyre mospërputhjeve, KQZ ka vendosur 

rinumërimin e kutive për 38 vendvotime. Rezultatet preliminare, janë shpallur më  

24.01.2011, dhe dalja në votime ka qenë 26.8 %. 

 

1.3. Shpallja dhe certifikimi i rezultateve përfundimtar 

Pas përfundimit të procesit zgjedhor, procesit të rivotimit dhe procesit të rinumërimit në 

QNR, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përpiluar dhe shpallur rezultatet përfundimtare të 

zgjedhjeve më datën 30.01.2011.  

Bashkangjitur gjeni statistikat e përgjithshme  lidhur me procesin zgjedhor. Pas shpalljes së 

rezultateve përfundimtare dhe përfundimit të periudhës së ankesave, Komisioni Qendror i 

Zgjedhjeve më 07.02.2011, ka bërë certifikimin e Rezultateve1 . 

                                                           
1
  KQZ-ja certifikon rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve, pas përfundimit të të gjitha procedurave në 

vendvotime dhe në qendrat e numërimit si dhe kur të gjitha vërejtjet e dala që u përkasin votimit dhe 
numërimit janë vendosur nga Komisioni Zgjedhor për Parashtresat dhe Ankesat dhe nga Gjykata Supreme 
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1.4. Asgjësimi i materialit Zgjedhor 

 

Pas certifikimit të rezultateve përfundimtare, në bazë të nenit 103.4, KQZ me vendim të 

veçantë të datës 01.03.2011, ka urdhëruar asgjësimin e materialit zgjedhor, përveç 

materialit zgjedhor të 850 vendvotimeve  të cilat me vendim të Prokurorisë  së shtetit, janë 

mbajtur për hetim të mëtutjeshëm, dhe te cilat aktualisht (ende) mbahen dhe ruhen në 

Qendrën e Numërimit të Rezultateve.  

 

1.5. Bashkëpunimi me organet e drejtësisë lidhur me shkeljet gjatë procesit 
zgjedhor 

 

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në pajtim me Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme, 60 ditë pas 

certifikimit të rezultateve përfundimtare shkatërron materialin zgjedhor, me përjashtim të 

atyre vendvotimeve të cilat me kërkesë të Prokurorisë së shtetit kërkohet nga KQZ që 

materialet ti ruajnë për hetime të mëtutjeshëm. KQZ-ja me vetë iniciativë ka ruajtur 

materialin zgjedhor dhe ka dërguar emrat e komisionarëve në Prokurorinë e Shtetit për ato 

vendvotime në të cilat janë vërejtur parregullsi. Si rezultat, Prokuroria ka kërkuar të ruhen të 

gjitha ato vendvotime për të cilat ka pasur ankesa, dhe po ashtu ka kërkuar nga KQZ-ja ti 

ruajë edhe ato vendvotime të rinumëruara nga zgjedhjet e 12.12.2010, rivotimi i 

09.01.2011, dhe rivotimi i 23.01.2011 në të cilat ka pasur shkallë të madhe të 

mospërputhjeve dhe parregullsive në formularët e rezultateve. Bëhet fjalë për rreth 850 

Vendvotime.  

KQZ-ja sipas kërkesës së organeve të Drejtësisë, ka siguruar kopjet e materialeve zgjedhore 

po ashtu edhe materialin zgjedhor, e i cili material konsiderohet provë materiale për hetim 

nga organet e Drejtësisë. KQZ, ka kthyer gjithsej 45 (dyzetepesë) përgjigje në kërkesat e 

organeve të drejtësisë ( shoqëruar me kopjet e materialeve zgjedhore, materialet origjinale 

nga vendvotimet sipas kërkesave etj.). 

   

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Ligji për Zgjedhjet  e Përgjithshme, neni 106.1 
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2. AKTIVITETET E PËRGJITHSHME GJATË PERIUDHËS JO ZGJEDHORE   

 

2.1. 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. Gjatë kësaj periudhe, 

KQZ-ja ka mbajtur 50 (pesëdhjetë) mbledhje në të cilat mbledhje, janë  marre 82 

(tetëdhjetedy) vendime. 

Në kuadër të KQZ-së, funksionojnë këshillat e punës të përberë nga anëtarët e KQZ-së të 

asistuar nga  SKQZ-ja, me qëllim të lehtësimit dhe koordinimit të punës së saj. Roli i këtyre 

këshillave, është në shqyrtimin e draft dokumenteve dhe procedurave zgjedhore si dhe 

përcjelljen e tyre për  miratim nga KQZ- ja. 

Këshilli për Operacione Zgjedhore, ka shqyrtuar dhe dërguar për aprovim në KQZ Strategjinë 

për Përmirësimin e Listës së  Votuesve, Planin e Veprimit të KQZ-së për vitin 2011/2012, si 

dhe ka shqyrtuar dhe rekomanduar për aprovim 38 vendime për zëvendësimin e 

këshilltarëve komunal, dhe 17 kërkesa të Zyrës  së Presidentit të Republikës së Kosovës për 

zëvendësimin e  deputetëve të Kuvendit të Kosovës. 

Këshilli për Procedura, është marrë me shqyrtimin e rregullores për financimin e subjekteve 

politike, rregullores së punës së SKQZ-së, si dhe ka draftuar procedura dhe formular sipas 

nevojës.  

Këshilli Për Personel, ka shqyrtuar dhe propozuar përshkrimin e detyrave të punës të 

zyrtarëve të SKQZ-së, ka analizuar punën e SKQZ-së gjatë zgjedhjeve, si dhe ka shqyrtuar 

organogramin e punës së SKQZ. Po ashtu, Këshilli për Personel gjatë kësaj periudhe, ka 

rekomanduar plotësimin e vendeve të punës për pozitat të cilat kanë qenë të lira, ka hartuar 

Draft udhëzimin për zgjedhjen e Kryeshefit dhe të Zëvendëskryeshefit, dhe të drejtorit të 

ZRPP-së. 

Këshilli për buxhet dhe prokurim(KBP), është angazhuar në monitorimin dhe shqyrtimin  e 

buxhetit vjetor, si dhe ka hartuar raporte për KQZ-në përkitazi me buxhetin.  
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KQZ gjatë organizimit të zgjedhjeve, është përballur me një numër të mangësive dhe të 

metave që kanë pasur të bëjnë me aspektin e brendshëm organizativ, si dhe me cilësinë e 

operacioneve zgjedhore. Me qëllim të evitimit të këtyre mangësive dhe përmirësimit të 

performancës së punës se saj, KQZ ka themeluar këto grupe punuese, ad-hoc: 

 Grupi ad-hoc për hartimin e strategjisë së punës së KQZ; 

 Grupi ad-hoc për draftimin e Rregullores së re të punës së KQZ; 

 Grupi ad-hoc për përmirësimin e listës se votuesve; 

2.1.1. Bashkëpunimi me institucionet tjera brenda dhe jashtë vendit  

Bashkëpunimi i KQZ-së me organizatat vendore dhe ndërkombëtare, është realizuar si gjatë 

periudhës zgjedhore ashtu edhe gjatë asaj pas zgjedhore. Gjate procesit të rivotimit, KQZ ka 

vazhduar bashkëpunimin me OSBE-në dhe me IFES-in në bazë të marrëveshjeve të 

mirëkuptimit me këto organizata. Sipas marrëveshjes, OSBE-ja i ka ofruar përkrahje, këshilla 

dhe ndihmë teknike KQZ-së dhe Sekretariatit (SKQZ), dhe kjo ndihmë ka vazhduar gjatë tërë 

vitit. Ndërsa IFES/Zyra në Kosovë, i ka ofruar KQZ-së mbështetje në ngritjen e efikasitetit në 

zbatimin e procesit zgjedhor, ndihmë profesionale, trajnime për anëtarët e KQZ-së, si dhe 

zyrtarët e Sekretariatit të KQZ-së. Ndërsa, IFES/Zyra në Kosovë, i ka  ofruar KQZ-së 

mbështetje në ngritjen e efikasitetit në zbatimin e procesit zgjedhor në komunat Zubin 

Potok, Zveqan dhe Leposaviq, ndihmë profesionale në Qendrën e Numërimit dhe të 

Rezultateve, në Informimin Publik, si dhe mbështetje në ngritjen kapaciteteve për KQZ-në. 

Po ashtu, KQZ-ja ka bashkëpunuar me DFID-in në ngritjen e kapaciteteve të KQZ/SKQZ-së ku 

si rrjedhojë është realizuar një trajnim i zyrtarëve të SKQZ-së në krijimin dhe mirëmbajtjen e 

listës së votuesve. 

 

2.1.2. Pjesëmarrja në vëzhgimin e proceseve zgjedhore  

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, gjatë vitit 2011, ka marrë pjesë në vëzhgimin e proceseve 

zgjedhor në disa shtete të rajonit dhe të Evropës, të cilat janë paraqitura më poshtë. Një 

pjesë e këtyre aktivitete, janë realizuar në përkrahje teknike dhe financiare nga Divizioni i 

Zgjedhjeve pranë OSBE-së:  

 Organizimi i pjesëmarrjes në vëzhgimin e zgjedhjeve Parlamentare të Mbretërisë 

së Bashkuar dhe referendumit në Skoci, prej 02-07 maj 2011, mbështetur dhe 

financuar nga OSBE. 

 

 Organizimi i pjesëmarrjes në vëzhgimin e zgjedhjeve të përgjithshme në Shqipëri, 

prej 06-09 maj 2011 (financuar nga OSBE). 
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 Organizimi i pjesëmarrjes në vëzhgimin e zgjedhjeve të përgjithshme në 

Maqedoni, prej 03- 06 qershor 2011 (financuar nga OSBE). 

 

 Organizimi i pjesëmarrjes në vëzhgimin e zgjedhjeve të përgjithshme në Slloveni, 

prej 02- 06 dhjetor 2011. 

 

 Organizimi i pjesëmarrjes në vëzhgimin e zgjedhjeve të përgjithshme në Kroaci, 

prej 02- 06 dhjetor 2011. 

2.1.3. Aktivitetet  trajnuese  

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

njerëzore konsiderohen si një nga asetet më të rëndësishme përmes të cilave sigurohet 

përgatitja dhe mirë organizimi i proceseve zgjedhore. Trajnimet e organizuara në vitin 

2011,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: 

 Trajnimi “Krijimi i Listës Votuese “, i organizuar nga ACEEEO dhe i ndihmuar nga OSBE, si 

dhe i financuar nga DFID, prej 23-29 tetor 2011 në Hungari. 

 

 Trajnimi  me temën “Menaxhimi Zyrtar në Institucion“, mbajtur në Durrës nga data 30 

tetor, deri më 01 nëntor 2011. 

 

 Trajnim për stafin e SKQZ-së me temën ”Menaxhimi I Financave Publike“, mbajtur në  

Durrës, prej datës 23-26 qershor 2011. 

 

 Trajnim për stafin e SKQZ-së me temën “Menaxhimi zyrtar i dokumenteve sipas ligjit të 

aplikueshëm dhe standardeve Arkivore”, mbajtur në Durrës prej 30 qershor, deri më 03 

korrik 2011. 

 

 Trajnim për stafin e SKQZ-së me temën “Marrëdhënia e punës dhe sistemi i pagave në 

kontekst të standardeve ndërkombëtare dhe ligji i aplikueshëm në Republikën e 

Kosovës“, mbajtur në Durrës, prej 16-19 qershor 2011. 

 

2.1.4. Vizita studimore  

Me poshtë, janë përmbledhur veprimtaritë kryesore të KQZ-së të realizuara brenda dhe 

jashtë vendit që, lidhen me shkëmbimin e përvojave dhe bashkëpunimin me organizatat e  

ndryshme ndërkombëtare. Në mënyrë të përmbledhur dhe kronologjike, po i rangojmë  

aktivitetet, si në vijim: 

 Organizimi i takimit të punës KQZ/SKQZ dhe OSBE, prej 04-08 Prill 2011 në Budvë të 

Malit të Zi (mbështetur dhe financuar nga OSBE). 
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 Organizimi i pjesëmarrjes në Konferencën ”Votimi Elektronik”, mbajtur prej 04-07 maj 

2011, në Austri. 

 

 Organizimi i pjesëmarrjes në Konferencën vjetore të ACEEEO-së, prej 14-19 qershor 

2011, në Hungari (mbështetur dhe financuar nga OSBE). 

 

 Organizimi i vizitës studimore në KQZ-në e Republikës së Turqisë, e përkrahur nga 

HAVELSAN, prej 24-29 tetor 2011. 

2.2. Sekretariati i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve  

 

Sekretariati i KQZ-së, është një trupë teknike e KQZ-së, e cila  ndihmon në kryerjen e 

përgjegjësive dhe funksioneve të KQZ-së. Sekretariati zbaton vendimet e KQZ-së, përgatitë 

raporte, rekomandon dhe siguron ndihmë tjetër të nevojshme administrative. Sekretariati 

lidhë marrëveshje me palë të treta, në emër të KQZ-së duke u mbështetur në ligj dhe  

procedurat e themeluara nga KQZ-ja. 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 organeve  

të drejtësisë për materialet zgjedhore nën hetime. Gjatë procesit të rivotimit të zgjedhjeve 

Parlamentare të vitit 2010 të mbajtura në janar, janë hartuar vendimet në lidhje me 

implementimin e procedurave të brendshme, vendimet për caktimin e komisioneve në 

vendvotime, si dhe vendimin për certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve. 

Sipas kompetencave të saj, është përgatitur Raportin e Planit të Veprimit për Partneritet 

Evropian (PVPE) në të cilin është pasqyruar puna dhe aktivitetet e KQZ-së në kuadër të 

përmbushjes së objektivave të PVPE-së. Ky raport, është dërguar në mënyre periodike (çdo 

tre muaj) në Ministrinë e Integrimeve Evropiane (MIE). Gjithashtu, SKQZ ka asistuar në 

Grupin Punues të KQZ-së për ndryshimin e Rregullores së Punës, si dhe ka hartuar Draft-

rregullorja e punës së SKQZ-së, e cila pritet të aprovohet brenda vitit 2012. 

 
 

2.2.1. Departamenti i Operacioneve  Zgjedhore 

Departamenti i Operacioneve Zgjedhore (DOZ), ka bërë organizimin teknik të zgjedhjeve 

gjatë procesit të rivotimit, ka bërë ngritjen e kapaciteteve të personelit dhe edukimin e 

votuesve. Aktivitetet e DOZ-it,  janë realizuar duke u bazuar në prioritet e përcaktuara me 

planin e punës, si dhe sipas nevojave të shfaqura gjatë procesit zgjedhor të rivotimit. DOZ 

sipas planit të punës, është angazhuar në organizimin teknik të rivotimit në janar të vitit  
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2011, të mbajtur në katër komuna (Skenderaj, Drenas, Deçan, Mitrovice), dhe në dy qendra 

të votimit  në  dy komuna (Malisheve dhe Lipjan). 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 mbështetjen e aktiviteteve në teren për Komisionet Komunale të Zgjedhjeve 

(KKZ), si dhe në ngritjen e kapaciteteve të zyrtarëve të SKQZ-së. 
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Koordinimi i Operacioneve në Terren 

Operacionet në terren, kanë të bëjnë me koordinimin e Komisioneve Komunale të 
Zgjedhjeve (KKZ ), të cilat janë trupa menaxhuese të KQZ-së për nivelin lokal. Gjatë procesit 
të rivotimit, është përgatitur Qendrat e Votimit, Plani Operacional, Plani Operacional i 
Sigurisë, dhe Plani Operacional i ditës së Zgjedhjeve. Në periudhën pas zgjedhore, sipas 
planit të veprimit, aktivitetet janë orientuar në funksionalizimin e komisioneve komunale ku 
janë rekrutuar tre zyrtar të lartë të Komisioneve Komunale Zgjedhore(ZLKZ) në komunat: 
Mitrovicë, Obiliq dhe Viti. Gjithashtu, janë siguruar zyrat e ZLKZ-ve në shtatë komuna 
(Graqanicë, Kllokot, Partesh, Ranillukë, Zveqan, Zubin Potok dhe Leposaviq.)  
 
Sipas autorizimit të dhënë nga KQZ, zyrtarët e lartë komunal të zgjedhjeve kanë 
bashkëpunuar me Prokurorinë e Shtetit, me Policinë e Kosovës dhe Gjykatat lidhur me 
hetimet e parregullsive gjatë zgjedhjeve, ku në raste të caktuara, kanë përfaqësuar KQZ-në 
në seancat gjyqësore.  
 
Në kuadër të aktiviteteve të rregullta vjetore, është mbajtur edhe Punëtoria e përbashkët 
me ZLKZ-të, lidhur me mësimet e zëna nga Zgjedhjet Parlamentare 2010/11, ku ndër të 
tjera, janë identifikuara dhe adresuar sfidat  dhe rekomandimet për përmirësimin e cilësisë 
së punës në zgjedhjet e ardhshme. Sipas nevojës, ZLKZ-të janë angazhuar në procedimin e 
zëvendësimeve të këshilltarëve komunal.  
 
 

Shërbimi Votues 

Aktivitetet kryesore të Shërbimit Votues (SHV) janë: mirëmbajtja dhe zhvillimi i Listës së 

Votuesve(LV), dhe  Informimi-edukimi i votuesve. Bazuar në problemet e paraqitura në 

listën e votuesve gjatë zgjedhjeve të kaluara, e sidomos në zgjedhjet e vitit 2010,  është bërë 

hulumtimi dhe analizimi i problemeve të listës së votuesve dhe si rrjedhojë, SHV ka  hartuar 

Strategjinë e Listës së Votuesve, e cila ka të bëjë më përmirësimin LV-së, si dhe e ka hartuar 

planin e veprimit për realizimin e strategjisë. Të dy këto dokumente, janë aprovuar nga KQZ, 

dhe janë pjesë e planit të punës së vitit 2011, dhe 2012. 

 

  

Menaxhimi bazës së të dhënave 

Në funksion të përmbushjes së detyrave që ndërlidhen me menaxhimin dhe mirëmbajtjen e 

bazë së të dhënave, janë zhvilluar aktivitete të ndryshme gjatë periudhës zgjedhore, dhe pas 

saj. Në kuadër të aktiviteteve zgjedhor, është mirëmbajtur dhe azhurnuar teknikisht Lista e 

Votuesve dhe janë verifikuar vëzhguesit para certifikimit të tyre, kurse aktivitetet kryesore 

pas zgjedhore kanë qenë: Inventarizimi i aseteve të KQZ-së përmes programit E-pasuria, dhe 

ofrimi i përkrahjes teknike në Teknologjinë Informative. 
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Mirëmbajtja e Ueb faqes dhe Dizajni 

Gjatë periudhës zgjedhore, janë dizajnuar e më pas janë shtypur në kompaninë  sllovene 

“CETIS”, Fletëvotimet dhe Broshurat si dhe janë dizajnuar dhe shtypur 80 lloje të 

Formularëve për procesin e rivotimit. Mirëmbajtja e Ueb faqes së KQZ-së, është bërë në 

vazhdimësi duke e futur mbi 2000 mijë të dhëna dhe informacione në lidhje me procesin 

zgjedhor, si: Lista votuese, Mbledhjet/Vendimet e KQZ-së, Komunikatat e ndryshme, 

Rezultatet e zgjedhjeve etj. 

 

Në kuadër të aktiviteteve jo zgjedhore, është vazhduar me mirëmbajtjen e Ueb faqes dhe 

me hartimin e specifikave teknike për krijimin e ueb faqes së re të KQZ-së, e cila do të 

mundësoj qasje më të lehtë, informacione të shumta dhe cilësore. 

 

Qendra e Numërimit dhe Rezultateve 

QNR është vendi ku bëhet numërimi i fletëvotimeve të votave me kusht, fletëvotimeve 
jashtë Kosovës dhe të gjitha fletëvotimeve të rregullta, siç kërkohet nga KQZ ose nga Paneli 
Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa. 

QNR në bazë të planit operacional të zgjedhjeve lidhur me rivotimet gjatë vitit 2011, ka 

realizuar aktivitetet që ndërlidhen me procesin: pranimin, kontrollimin dhe verifikimin e 

materialit zgjedhor, si dhe futjen e të dhënave dhe përpunimin e rezultateve. 

 

 

2.2.2. Departamenti i Administratës dhe Përkrahjes 

Departamenti i Administratës dhe Përkrahjes, funksionon në kuadër të SKQZ-së. Ky 

departament, gjatë vitit të kaluar ka kryer detyrat e dala nga plani i aktiviteteve të SKQZ-së, 

dhe të KQZ-së që kanë të bëjnë me menaxhimin e Buxhetit dhe Financave, Resurseve 

njerëzore, Teknologjisë Informative, Logjistikës dhe punëve tjera administrative, e të cilat 

janë realizuar në kuadër të sektorëve të veçantë të këtij departamenti. 

Menaxhimi  i buxhetit dhe financave 

Në pajtim me ligjin mbi menaxhimin e Financave Publike dhe përgjegjësitë, si dhe të 

vendimeve të KQZ-së, janë përgatitur dhe dorëzuar në Ministrinë e Financave: 

Data e 
Rivotimit 

Zgjedhjet, 
Lloji 

Nr. 
Votuesve 

QV VV 
Komunat në të cilat janë 
mbajtur zgjedhjet 

Numri i Vendvotimeve 
të rinumëruara 

09.01.2011 
Zgjedhjet 
Parlamentare 

138,657 62 185 
Rivotim - Deçan, Gllogoc, 
Skenderaj ndërsa në Lipjan 
dhe Malishevë nga një QV 

92 VV të rinumëruara 

23.01.2011 
Zgjedhjet 
Parlamentare 

86,834 32 126 Rivotim - Mitrovicë 38 VV të rinumëruara 

Total                                                                                130 VV të Rinumëruara 
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 Raporti vjetor për vitin 2010; 

 Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH) 2012- 2014,  

 Plani i Rrjedhës se Parasë 2011 

 Plani i Buxhetit te KQZ-se për vitin 2012.  

 

Për Zgjedhjet e vitit 2010, është përgatitur Raporti shpenzimeve, procedimi për pagesë i 

4625 anëtareve të KVV-ve në vlerë prej 329,967.50 euro, si dhe është bërë barazimi me 

Bankën NLB për KVV-të e paguara, dhe kthimi i mjeteve në buxhetin e KQZ-së. Gjithashtu, 

është bërë edhe   procedimi i pagave dhe mëditjeve për stafin e angazhuar përkohësisht në 

proces zgjedhor. 

 

Buxheti i aprovuar i KQZ-se në vitin 2011, ishte në shumën prej 7,146,320€. Mirëpo, gjatë 

këtij viti u bënë disa ndryshimeve në buxhet, përkatësisht buxheti është zvogëluar në 

kategorinë e Mallrave dhe Shërbimeve për 291,097 euro, dhe në fund të këtij viti, buxheti 

final i KQZ-së ishte në vlerë prej 6,855,233 euro. Përsëritja e zgjedhjeve ka reflektuar 

drejtpërdrejt edhe në rritjen e shpenzimeve buxhetore.  

Realizimi i buxhetit të KQZ-së në vitin 2011: 

P
ro

gr
am

et
 

Katego. ekonomike 

*   
Buxheti 
fillestar 

**    
Buxheti 

final 
Ndryshimet 
ne buxhet 

Buxheti i 
realizuar 

%                
buxhetit te 
shpenzuar 

Se
kr

e
ta

ri
at

i 

 a b c=a-b d ë=d/b*100 
Paga dhe meditje 502,820 502,820 - 488,687 97 

Mallra dhe sherbime 320,000 300,162 19,838 228,196 76 

Shpenzime komunale 28,880 14,890 13,990 14,805 51 

Shpenzime Kapitale 54,700 54,700 - - 0 

 906,400 872,572 33,828 731,688 81 

Zg
je

d
h

je
t 

Paga dhe meditje - - - -  

Mallra dhe sherbime 1,360,139 1,104,878 255,261 972,571 72 

Shpenzime komunale 10,800 8,802 1,998 8,802 82 

Shpenzime Kapitale   -   

 1,370,939 1,113,680 257,259 981,373 72 

M
b

es
h

.
P

.P
o

lit
i

ke
 

Subvencione 4,868,981 4,868,981 - 2397305.13 49 

To
ta

l b
u

xh
et

i i
 

K
Q

Z-
se

 

Paga dhe meditje 502,820 502,820 - 488,687 97 

Mallra dhe sherbime 1,680,139 1,405,040 275,099 1,200,767 85 

Shpenzime komunale 39,680 23,692 15,988 23,607 100 

Shpenzime Kapitale 54,700 54,700 - -  

Subvencione 4,868,981 4,868,981 - 2,397,305 49 

 
 

7,146,320 6,855,233 291,087 4,110,366 60 
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Menaxhimi i resurseve njerëzore  

Në përputhje me ligjin për Shërbyesit Civil, janë shndërruar gjashtëdhjetë e shtate (67) 

Kontrata te Punës ne Aktemrime. Gjithashtu, është raportuar ne MAP lidhur strukturën 

kualifikuese, etnike dhe gjinore te stafit te SKQZ-se. 

Logjistika 

Në pajtim me rregullat dhe ligjin në fuqi, KQZ ka bërë planifikimin dhe shpërndarjen e 

materialit zgjedhor sensitiv dhe jo sensitiv ne komunat ku janë përsëritur zgjedhjet, si dhe 

është proceduar me asgjësimin e materialit zgjedhor.  

Teknologjia Informative dhe Komunikimi(TIK)  

TIK ka bërë administrimin, menaxhimi dhe mirëmbajtja e aplikacioneve të Microsoft 

Windows,  të ofruar nga  Ministria e Administratës Publike . TIK, mirëmban serverin e Ueb 

faqes së KQZ-së, e cila është në kuadër të rrjetit qeveritar.  

Zyra e Përkthimeve  

Zyrtarët për përkthim, kanë kryer të gjitha obligimet e dala nga KQZ/SKQZ, në pajtim me 

ligjin për  përdorimin e gjuhëve zyrtare. 

 

2.2.3. Prokurimi 

Procesi i rivotimit, ka ndikuar në dinamikën e punës së prokurimit, ku gjatë kësaj periudhe 

janë zhvilluar procedurat e prokurimit për blerjen e materialeve, si dhe ofrimin e 

shërbimeve të lidhura me procesin e rivotimit. Planifikimi i prokurimit për këtë proces, ka 

qenë në shumën prej 31,776.18€, ndërsa janë realizuar 27,157.58 €. Në anën tjetër, 

aktivitetet tjera prokuruese gjatë vitit 2011, janë planifikuar në shumën prej 355,530 €, 

ndërsa janë realizuar 343.864.21€. 

2.3. ZYRA PËR REGJISTRIMIN E PARTIVE POLITIKE  
 

Fushëveprimi i ZRPP-së gjatë vitit 2011, ka qenë i orientuar në aktivitetet zgjedhore dhe jo 

zgjedhore. Në kuadër të aktiviteteve zgjedhore të rivotimit, janë akredituar 2,679 vëzhgues 

të Subjekteve Politike, Organizatave Ndërkombëtare dhe OJQ-ve. Për rivotimin e mbajtur në 

komunën e Mitrovicës, më 23 janar 2011, janë akredituar nga KQZ, 1.858 vëzhgues. 

 

Zyra, në pajtim me nenin 23 të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme, nenit 9.2 të Rregullës 

Nr.08/2009 Certifikimi i Subjekteve Politike dhe i Kandidatëve të Tyre, ka kthyer depozitat 

certifikuese brenda afatit ligjor prej tridhjetë (30) ditësh, pas datës së certifikimit të 
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rezultateve të zgjedhjeve për gjashtë (6) Subjekte Politike, sipas tabelës në vijim: 

 

Kthimi i depozitave për certifikim 

Nr. Emri i subjektit politik Akronimi Shuma 

1. Koalicioni AKR-PD-PSD-PPI-PPK-PNDSH-PGJK  2,000.00 

2. Nova Demokratska Stranka – NDS NDS 2,000.00 

3. Lëvizja Vetëvendosje!  2,000.00 

4. Partia e Ashkalinjëve për Integrim PAI 2,000.00 

5. Gradjanska Inicijativa- Jedinstvena Srpska Lista JSL 2,000.00 

6. Bošnjačka Stranka Demokratske Akcije  BSDAK 2,000.00 

Në pajtim me nenin 9.3 të Rregullës Nr.08/2009 Certifikimi i Subjekteve Politike dhe i 

Kandidatëve të Tyre,  në  Buxhetin e Kosovës janë kthyer mjetet e  subjekteve politike të 

cilat nuk kanë fituar ulëse, si në vijim: 

Refondimi i depozitave certifikuese në Buxhetin e Kosovës 

Nr. Emri i subjektit politik Akronimi Shuma  

1. Srpska Socijaldemokratska Stranka S.SDS 2,000.00 

2. Socijaldemokratska Stranka Gore SDSG 2,000.00 

3. Kosova Turk Birligi KTB 2,000.00 

4. Fryma e Re FER 2,000.00 

5. Lidhja e Egjiptianëve të Kosovës LEK 2,000.00 

6. Gradjanska Inicijativa-Krilo Naroda GIKN 2,000.00 

7. Cernagorska Demokratska Stranka CDS 2,000.00 

 Totali  14,000.00€ 

 

Deklarimit Financiar i Fushatës nga subjektet politike 

Për periudhën zgjedhore për Kuvendin e Kosovës, 12.12.2010, në Zyre janë dorëzuar 

Raportet e Deklarimit Financiare të Fushatës nga njëzet e nëntë (29) subjekte politike. 

Auditimin e Raporteve të Publikimit Financiar të Fushatës Zgjedhore e ka bërë kompania 

kompetente e auditivit NSH, “Audit & Conto” Sh.p.k. Rezultatet detale të auditivit gjenden 

në ueb faqen e KQZ-së. 

a) Njëzet e katër (24) parti politike 
b) Dy (2) koalicione dhe 
c) Tri (3) iniciativa Qytetare 

Zyra, në pajtim me nenin 43.2 të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e 

Kosovës, ka hartuar Dosjen e Informimit Publik, për donacionet e fushatës zgjedhore të 

subjekteve politike, në faqen elektronike të KQZ-së. 
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Tarifat e shqiptuara nga Zyra për RPP për Subjektet Politike 

Në pajtim me nenin 6.1 (a) të Rregullës 01/2008 Për Regjistrimin dhe Veprimin e Partive 

Politike, nenin 6.1 të Rregullës Zgjedhore nr.12/2009 Kufizimi i Shpenzimeve të Fushatës  

dhe Deklarimi Financiar,  Zyra ka shqiptuar Tarifa administrative këtyre subjekteve politike 

që kanë dorëzuar me vonesë Raportet e Deklarimit Financiar të Fushatës, sipas tabelës në 

vijim: 

Tarifat e shqiptuara nga Zyra për RPP për dorëzim me vonesë të Raporteve të Deklarimit Financiar 

Nr. Emri i subjektit politik Akronimi Deklarimi me vonesë Shuma e gjobave 

1. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës AAK 15 ditë 500 € 

2. Crnogorska Demokratska Stranka CDS 15 ditë 500 € 

3. Nova Demokratska Stranka NDS 2 ditë 250 € 

4. Kosova Turk Birligi KTB 14 ditë 500 € 

 

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

(azhurnimeve) me vonesë, Zyra për RPP ka shqiptuar këto gjoba sipas tabelës në vijim : 

 

Tarifat e shqiptuara nga Zyra për RPP për dorëzimin me vonesë të Përmbledhjeve 

(azhurnimeve) Vjetore 

Nr. Emri i Partisë Politike Akronimi Dorëzimi me vonesë Shuma 

1 Partia Liberale e Kosovës  PLK 10 ditë 220 € 

2. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës AAK 3 ditë 300 € 

3. Partia Demokristiane e Kosovës për Integrim PDKI 10 ditë 220 € 

4. Crnagorska Demokratska Stranka  CDS 10 ditë 220 € 

 

Raportimi financiar vjetor i subjekteve politike 

Në bazë të nenit 20.1 të Rregullës Nr.01/2008, Zyra ka pranuar dyzetë e tetë (48) Raporte 

Vjetore Financiare të Partive Politike, të cilat iu kanë nënshtruar procesit të auditimit nga 

auditori kontraktues. Pas procesit të pezullimit, janë çregjistruar këto parti politike sipas 

tabelës në vijim : 
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Nr. Emri i partisë Akronimi Data e çregjistrimit Vendi Komuniteti 

1. Besëlidhja Demokratike Shqiptare BKDSH 13.06.2011 Istog shqiptar 

2. Demokracia e Re e Kosovës DRK 13.06.2011 Prishtinë shqiptar 

3. Kosovska Objektivna Stranka KOS 13.06.2011 Graqanicë serb 

4. Iniciativa Demokratike për 
Integrim 

IDI 13.06.2011 Prishtinë shqiptar 

5. Partia Republikane Shqiptare PRSH 13.06.2011 Mitrovicë shqiptar 

6. Partija Evropska Pomoravlja PEP 13.06.2011 Gjilan serb 

7. Fryma e Re FER 13.06.2011 Prishtinë shqiptar 

 

Monitorimi i Kuvendeve të Partive Politike 

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

Politike, është e obliguar  për ta monitoruar çdo kuvend të partive politike. Gjatë vitit 2011, 

janë mbajtur tetë (8) Kuvende të partive politike të cilat janë monitoruar nga ZRPP, dhe për 

të cilat kuvende janë përgatitur raporte. 

 

Forumi me Partitë Politike 

Me qëllim të njoftimit lidhur me obligimet që dalin nga Ligji Nr.03/L-174 Për Financimin e 

Subjekteve Politike, Zyra  ka mbajtur një (1) forum me përfaqësuesit e Subjekteve Politike, e 

në të cilin forum, është prezantuar Rregulla Nr./16 Mbi Financimin e Subjekteve Politike dhe 

obligimet që dalin për përfituesit e mjeteve nga fondi për mbështetjen e subjekteve politike. 

 

Plotësimi dhe amandamentimi i akteve nënligjore 

Pas hyrjes në fuqi të Ligjit për Financimin e Subjekteve Politike, është hartuar Rregulla 

Nr.16/2011 Mbi Financimin e Subjekteve Politike, me qëllim të implementimit të obligimeve 

që dalin nga ky ligj. Gjithashtu, është bërë amandamentimi i Rregullës 01/2008 për 

Regjistrimin dhe Veprimin e Partive Politike, gjegjësisht, nenet 6 dhe 7 që kanë të bëjnë me 

pezullimin e partive të regjistruara, dhe çregjistrimin e tyre nga regjistri.  

Monitorimi i Kuvendeve nga ZRPP 

Nr. Emri i partisë politike Akronim Data e mbajtjes 

1. Ujidinjenja Stranka Boshnjaka USB 02.03.2011 

2. Lëvizja për Bashkim LB 12.06.2011 

3. Lidhja e Egjiptianëve të Kosovës LEK 12.06.2011 

4. Partia Demokristiane  e Kosovës për Integrim PDKI 23.04.2011 

5. Partia e Ashkalinjve për Integrim PAI 03.04.2011 

6. Kosova Demokratik Turk Partisi KDTP 05.08.2011 

7. Stranka Demokratska Stranka SDS 27.03.2011 

8. Partia e Drejtësisë PD 11.12.2011 
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3. AKTIVITETET E TJERA TË KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE 

Komisioni Qendror i zgjedhjeve, përveç aktiviteteve zgjedhore që kanë qenë të lidhura me 

organizimin dhe administrimin e rivotimit në katër komuna plotësisht dhe në dy komuna 

pjesërisht, si organ i pavarur, ka zhvilluar edhe aktivitetet e përgjithshme, si pjesë e 

funksionimit të zakonshëm të KQZ-së, në përputhje me detyrat dhe përgjegjësit ligjore.  

Gjithashtu, KQZ-ja ka ndërmarrë disa veprime konkrete për të analizuar dhe vlerësuar 

procesin e kaluar zgjedhor, si dhe për të identifikuar problemet  e shfaqura gjatë  këtij 

procesi. Në të njëjtën kohë, KQZ është angazhuar për të gjetur dhe ofruar zgjidhje konkrete 

në drejtim të përmirësimit të këtyre çështjeve. 

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka organizuar dhe  mbajtur një varg punëtorishë, një varg 

takimesh dhe ka hartuar dokumente, strategji dhe projekte të ndryshme  që kanë pasur për 

qëllim të nxjerrin dhe  të specifikojnë ngecjet që ka hasur  procesi i kaluar zgjedhor, si  dhe 

të ofrojë konkluzione, rekomandime  dhe veprime të qarta  për t’i eliminuar apo 

përmirësuar ato. 

E tërë veprimtaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve,  ka qenë e  orientuar duke u bazuar 

në prioritet  dhe çështjet e identifikuara, si: Reforma zgjedhore, Lista e Votuesve, Ngritja e 

kapaciteteve të brendshme, Reformimi i brendshëm, Ndryshimet dhe plotësimet në 

legjislacionin sekondar etj. 

 

3.1. Reforma e brendshme dhe qëndrueshmëria institucionale 

Në përputhje me planin e punës dhe me qëllim të ngritjes së efikasitetit, qëndrueshmërisë 

profesionale dhe dinamizmin e punës së segmenteve që  lidhen me administrimin e 

zgjedhjeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve  ka identifikuar nevojat për ngritje të 

kapaciteteve, ka ndërmarrë veprime të reformimit dhe organizimit të brendshëm, ka 

hartuar dhe realizuar projekte, strategji  dhe operacione, si dhe trajnime të ndryshme që 

lidhen me procesin e administrimit efikas të zgjedhjeve dhe organizimin e brendshëm. 
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3.1.1. Identifikimi i mangësive ligjore 

Pas përmbylljes së procesit zgjedhorë  dhe certifikimit të rezultateve, Komisioni Qendror i 

Zgjedhjeve ka filluar analizimin dhe vlerësimin e aktiviteteve të kaluara, me qëllim të 

përfitimit nga mësimet e nxënë për secilën çështje, fazë dhe aspekt të organizimit dhe 

administrimit të zgjedhjeve.  

Ky proces i mësimeve të nxëna, ka filluar me një punëtori të mbështetur nga OSBE-ja ( datat 

gjenden në tabelë, si më poshtë ), dhe ku janë shqyrtuar dhe analizuar të gjitha 

komponentët dhe fazat e procesit zgjedhor të kaluar, me theks të veçantë, mangësitë në 

infrastrukturën ligjore lidhur me zgjedhjet dhe aspektet operacionale të tyre. Gjatë këtij 

takimi disa ditorë, janë identifikuar konkretisht 16 segmente të Ligjit mbi Zgjedhjet e 

Përgjithshme që janë vlerësuar si pengesa të organizimit dhe administrimit të një procesi 

zgjedhor korrekt dhe të drejtë. Këto çështje janë adresuar dhe rekomanduar për shqyrtim 

dhe  reformim, si dhe ka qenë konkluzion  i përgjithshëm që Ligji mbi Zgjedhjet e 

Përgjithshme duhet të rishkruhet plotësisht, me qëllim të eliminimit të defekteve të 

adresuara. Gjithashtu, për një pjesë të këtyre aspekteve ligjore, KQZ-ja ka hartuar edhe 

rekomandimet e saja, të cilat edhe i ka ofruar tek autoritetet përkatëse. 

Po ashtu, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve  ka ofruar gatishmërinë e tij që të jetë pjesë e 

procesit të reformës zgjedhore me të gjitha kapacitet e veta profesionale, duke ofruar  

përvojën, vlerësimin dhe rekomandimet e tij. 

 

3.1.2. Draftimi , amandamentimi dhe plotësimi i rregullativës ligjore 

Pas hyrjes në fuqi të Ligjit mbi Financimin e Subjekteve Politike, Komisioni Qendror i 

Zgjedhjeve, u ngarkua me një varg detyrash dhe përgjegjësisë shtesë, siç ishin: nxjerrja e 

Rregullës mbi Financimin e Subjekteve Politike nr. 16 për implementimin e obligimeve që 

dalin nga ligji mbi financimin e subjekteve politike lidhur me administrimin e  fondit për 

subjektet politike. Gjithashtu, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka hartuar dhe dërguar 

rekomandimet e veta lidhur me këtë ligj, gjatë procesit të amandamentimit dhe plotësimit 

në pjesën e fundit të vitit të kaluar. 

Në të njëjtën kohë, janë shqyrtuar dhe janë në proces të plotësimit dhe amandamentimit 

Rregullorja e Punës së KQZ-së, Rregullorja e Punës së Sekretariatit të KQZ-së, Rregullorja e 

Punës së ZRPP-së. Ndërsa, janë miratuar udhëzimet administrative mbi shfrytëzimin e 

reprezentacionit për KQZ-në dhe menaxhmentin e SKQZ-së, shfrytëzimin e telefonave fiks, 

dhe udhëzimin mbi shfrytëzimin dhe përdorimin e veturave zyrtare. Po ashtu, është në 

proces shqyrtimi dhe aprovimi i udhëzimit administrative për emërimin dhe shkarkimin e 

Kryeshefit Ekzekutiv të SKQZ-së, Zëvendëskryeshefin e SKQZ-së dhe Drejtorin Ekzekutiv të 

ZRPP-së. 
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3.1.3. Ngritja e kapaciteteve profesionale 

Me synim të ngritjes së kapaciteteve dhe qëndrueshmërisë profesionale dhe duke u bazuar 

në identifikimin e nevojave dhe planifikimin e njësisë së trajnimit për zhvillimin dhe 

fuqizimin e kapaciteteve të stafit administrues të zgjedhjeve, gjatë vitit 2011 janë organizuar 

një numër i trajnimeve të rëndësishme.  

Duke marrë parasysh që Lista e Votuesve është përcaktuar si prioritet nga ana e Komisionit 

Qendror të Zgjedhjeve dhe ngitja e ekspertizës në drejtim të krijimit dhe mirëmbajtjes së një 

liste të votuesve sa më cilësore dhe sa më gjithëpërfshirëse, është punuar në këtë drejtim 

me shumë përkushtim. Po ashtu,  si rezultat i bashkëpunimit të KQZ-së me organizmat dhe 

asociacionet e specializuara ndërkombëtare, përkatësisht si pjesë e bashkëpunimit me 

Asociacionin Evropian të Zyrtarëve të Lartë Zgjedhorë (ACEEO), KQZ ka arritur të përfitojë 

një program trajnimi të nivelit të lartë profesional dhe të specializuar për zyrtarët e lartë të 

SKQZ-së lidhur me regjistrimin dhe krijimin e Listës së Votuesve. Ky program trajnimi 

intensivë, është mbajtur në Budapest nga data 24 – 29 tetor. Ligjërues kanë qenë ekspertë 

evropian të regjistrimit të votuesve dhe të krijimit të listës së votuesve, duke përfshirë 

ekspertët e listës së votuesve nga Hungaria,  Letonia, Bullgaria, Bosnja & Hercegovina etj. Në 

këtë trajnim kanë marr pjesë 13 zyrtarë të lartë të sekretariatit të KQZ-së, dhe ky trajnim 

është financuar nga Departamenti i Zhvillimit Ndërkombëtar të Mbretërisë së Bashkuar -  

DFID. 

Në drejtim të ngritjes së kapaciteteve profesionale lidhur me Listën e Votuesve, janë 

realizuar edhe trajnime specifike në fushën e teknologjisë informative dhe të bazës së të 

dhënave  ( SQL Server 2008), për zyrtarët e bazës së të dhënave të SKQZ -së. Gjithashtu, në 

drejtim të lehtësimit të punëve dhe duke pasur parasysh angazhimin specifik rreth 

administrimit të zgjedhjeve, si dhe duke marrë në konsideratë bashkëpunimin me 

organizatat dhe institucionet ndërkombëtaren, shkëmbimi i  përvojave dhe qasja ndaj 

vëzhguesve ndërkombëtare, është shfaqur si domosdoshmëri ngritja e nivelit të njohjes së  

gjuhës angleze  nga ana e  zyrtarëve të SKQZ-së. Prandaj,  në pjesën e fundit të vitit 2011, ka 

filluar realizimi i projektit të mësimit të gjuhës angleze për zyrtarët e  SKQZ-së, i cili është 

duke vazhduar edhe në këtë vit. 

 

3.2. Strategjia  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. 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 
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drejtë vote, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka hartuar dhe aprovuar Strategjinë për 

përmirësimin e Listës së Votuesve. 

Strategjia për përmirësimin e listës se votuesve, ka identifikuar problemet e listës së 

votuesve, shkaqet e këtyre problemeve dhe pasojat e tyre. Po ashtu, është përpjekur të 

ofrojë disa veprime që qojnë në zgjidhjen e këtyre problemeve. Lidhur me këtë, Komisioni 

Qendror i Zgjedhjeve në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme, kanë krijuar 

grupet e përbashkëta punuese me qëllim të zgjidhjes së këtyre problemeve. Grupi punues 

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

implementojë strategjinë për përmirësimin e listës së votuesve. 

Grupet punuese, kanë trajtuar me profesionalizëm dhe përkushtim të madh të gjitha 

problemet e identifikuara. Duhet theksuar këtu që defektet dhe problemet në listën 

votuese, janë të prejardhura nga faktorë të shumtë dhe të ndryshëm. Disa nga këto 

probleme, janë të trashëguara dhe mundësit për t’i zgjidhur janë të kufizuara.  

 

Pas analizave të detajuara, janë identifikuar 15 000 emra të personave të vdekur të 

lajmëruar, por të cilët nuk janë fshirë nga Regjistri Civil dhe  Lista e Votuesve. Pas 

identifikimit të tyre, janë proceduar me qëllim të pastrimit të këtyre emrave nga RC/ LV-ja. 

Po ashtu, janë identifikuar rreth 60000 votues me P-code gabim, dhe të fundit janë 

përmirësuar në Regjistrin Civil dhe në Listën e Votuesve. Në njëjtën kohë, janë identifikuar 

rreth 10000 emra të personave që e kanë humbur, ose kanë hequr dorë nga shtetësia e 

Kosovës. Edhe këta të fundit, janë pastruar nga RC dhe LV-ja. 

Grupet punuese KQZ/MPB, janë në proces të adresimit edhe të çështjeve tjera dhe 
ndërmarrjen e veprimeve të përbashkëta. 

 

3.3. Pjesëmarrja e KQZ-së në Grupin Punues për Reformën Zgjedhore  

Përkundër gatishmërisë së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve   që të ofrojë përvojën e tij në 

kuadër të procesit të reformës zgjedhore, KQZ-ja është përfshirë vetëm në Grupin Punues 

mbi reformën zgjedhore, përmes  vetëm një përfaqësuesi të saj-përkatësisht, përmes 

Kryetares së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve,  e cila është zgjedhur edhe si kryesuese e 

këtij grupi punues. 

Deri më tani, për të gjitha çështjet që iu kërkua mendimi i KQZ-së, përkatësisht për çështjet 

që ishin objekt  i ndryshimeve nga komisioni për reformë zgjedhore, KQZ-ja në mënyrë 

profesionale dhe të argumentuar i ka ofruar vlerësimet, informacionet, idetë dhe 

rekomandimet e veta. Në disa raste, këto janë marr parasysh, ndërkaq në rastet tjera  kanë 

mbizotëruar qëndrimet e subjekteve politike.  

Pritjet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve  janë, që pas hartimit të Draftit përfundimtarë të 

Projektligjit, gjatë diskutimeve përfundimtare  në  komisionet parlamentare të përfshihet 
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edhe KQZ, kjo, me qëllim që KQZ të japë kontributin e tij profesional në aspektet e çështjeve 

teknike dhe të afateve. 

Gjithashtu, duhet të theksojmë këtu që Kryetarja e KQZ-së, ka marrë pjesë në punimet e 

Komisionit Parlamentar për Amandamentimin e Kushtetutës, në cilësinë e vëzhguesit.  
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4. 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, por 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.   

 

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 i dhëne 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. Votimi me kusht e vështirëson procesin zgjedhor duke vonuar rezultatet përfundimtare, 

dhe duke e ulur besueshmërinë e procesit. 

 

5. Mos definimi i qartë i dokumenteve  të  identifikimit të votuesve gjatë procesit të 

votimit, krijon konfuzitet në ditën e zgjedhjeve, e rrit numrin e votave me kusht dhe e 

cenon besueshmërinë e procesit. 
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6. Mos definimi adekuat ligjorë  i statusit të Sekretariatit të SKQZ, përkatësisht trajtimi i 

stafit të Sekretariatit të KQZ-së si shërbyes civil, po ndikon negativisht në rekrutimin e 

ekspertëve dhe ruajtjen qëndrueshmërisë profesionale. 

 

7. Menaxhimi  dhe ekzekutimi i fondit të programit për mbështetje e Partive Politike dhe 

grupet e tyre parlamentare, e ka ngarkuar tej mase KQZ-në, pasi që resurset njerëzore  

aktuale nuk janë të mjaftueshme për ketë angazhim shtese.  

 

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, bashkëpunimi jo i kënaqshëm me 

institucionet tjera të përfshira në proces zgjedhor. 

 

2.  Vonesa në vendimmarrje nga organet e drejtësisë (PZAP dhe Gjykata Supreme), 

lidhur me rastet që ndërlidhen me procesin zgjedhor. 

 

3. Varshmëria e rrjetit të Teknologjisë Informative  nga rrjeti qeveritar.  

 

4. 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. 

 

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

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

 

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

ndërkombëtar zgjedhor. 

 

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

aspektin operacional, ashtu edhe në aspektin financiar dhe administrativ.  
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5. 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 : 

1. 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.  

 
2. 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. 

 
3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 
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6. 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. 

 

7. 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.  

 

8. Kategorizimi dhe trajtimi i stafit të SKQZ si ekspert zgjedhor, duke u ofruar kushte të 
përshtatshme materiale dhe financiare për punë me qëllim të parandalimit të ikjes së 
specialistëve me eksperiencë. 

 

9. Definimi përmes Ligjit mbi Zgjedhjet e Përgjithshme dhe Lokale i afateve për 
asgjësimin e materialit zgjedhor.  

 

10. Aprovimi dhe zbatimi i ligjit mbi sistemin e adresave dhe integrimi i të dhënave mbi 
adresat nga Ministria e Punëve të Brendshme në Regjistër Civil, nga i cili krijohet lista 
e votuesve. 

 

11. Pavarësimi KQZ-së lidhur me  shërbimet e TI-së, përkatësisht të përkrahet KQZ-ja në 
drejtim të pavarësimit të rrjetit të teknologjisë informative nga rrjeti i Qeverisë. 
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6. SHTOJCAT 

 

I. Raporti Financiar për 2011 

II. Strategjia për përmirësimin e Listës së Votuesve 

III. Lista e projekteve të hartuara dhe aprovuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 

IV. Lista e zëvendësimeve të Këshilltarëve të Asamblesë Komunale 

V. Statistikat dhe rezultatet e Zgjedhjeve të Përgjithshme 2010/11  (Rezultatet e 

përgjithshme, shpërndarja e ulëseve sipas subjekteve, statistikat e përgjithshme dhe 

rezultatet e kandidatëve të zgjedhur) 

 

VI. Pasqyrat zgjedhore 2000-2011 

VII. Lista e organizatave vëzhguese të Zgjedhjeve për Kuvendin e Kosovës 2010 

VIII. Subjektet Politike të regjistruara dhe certifikuara për Zgjedhjet e Kuvendit të Kosovës 

2010 
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Neni  11.   DEKLARATË PËR  PREZANTIMIN E PASQYRAVE FINANCIARE 
 
 
 
Për:   Z. ZILIF LUFI, U.D Drejtor i Përgjithshëm i Thesarit 
 
 Nga:  Zyrtari Kryesor Administrativ dhe Zyrtari Kryesor Financiar  
 
Sipas mendimit tonë, pasqyrat financiare të cilat janë të bashkangjitura, përfshirë  shënimet  për 
vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2011 janë përgatitur sipas Standardeve Ndërkombëtare të 
Kontabilitetit të Sektorit Publik “Raportimi Financiar sipas Kontabilitetit të bazuar në para të 
gatshme”, i përmbushin të gjitha obligimet raportuese që dalin nga Ligji për menaxhimin e 
Financave Publike dhe Përgjegjësitë  nr. 03/L-048 dhe ligjin nr. 03/L-221 për ndryshim 
plotësimin e LMFPP dhe janë të bazuara në shënimet financiare të mbajtura në mënyrë të duhur. 
 
Kjo deklaratë jepet  në lidhje me prezantimin  e pasqyrave financiare të Buxhetit të Përgjithshëm të 
Kosovës  të organizatës buxhetore për vitin që përfundon më 31 dhjetor 2011.  
 
Ne konfirmojmë, për sa kemi njohuri dhe besim, që:  
Nuk ka pasur parregullsi lidhur me udhëheqësin apo me punëtorët, e cila ka mundur të ketë efekt 
material në pasqyrat financiare.  
 
Informatat e dhëna dhe të prezantuara në pasqyrat financiare lidhur me identifikimin e fondeve dhe 
shpenzimin e tyre  të lidhura me Buxhetin e konsoliduar të Kosovës  janë të plota dhe të sakta.  
Informatat në lidhje me grumbullimin e të hyrave janë të sakta. 
 
Nuk ka llogari bankare të Buxhetit të Republikës së Kosovës përveç llogarive bankare të 
specifikuara në pasqyrat financiare dhe ky specifikim është i plotë dhe i saktë si në datën 31 dhjetor 
2011.  
 
Nuk ka pasur shkelje të kërkesave të autoriteteve rregullative të cilat kanë mundur të kenë efekt 
material në pasqyrat financiare, në rast se do të shkeleshin.  
 
Nuk ka ndonjë ankesë (ligjore) në proces e cila mund të ketë efekt material në pasqyrat financiare.  
Të gjitha detyrimet, si ato aktuale ashtu edhe kontingjente, dhe të gjitha garancitë që u kemi dhënë 
palëve të treta janë regjistruar dhe/ose shpalosur në mënyrën e duhur. 
 
Të gjitha huatë për palët e jashtme janë regjistruar dhe/ose janë shpalosur, sipas rrethanave.  
Nuk ka pasur asnjë transaksion pas përfundimit të periudhës i cili do të kërkonte korrigjim ose 
shpalosje në pasqyrat financiare apo në shënimet e tyre.  
 
Komunat duhet të dërgojnë raportet te komisioni për buxhet dhe financa të Asamblesë Komunale.  
 
Sipas mendimit tonë, pasqyrat financiare të konsoliduara që janë të bashkangjitura paraqesin një 
prezantim të vërtetë dhe të paanshëm të financave dhe transaksioneve financiare për vitin e 
përfunduar me 31 dhjetor 2011  të KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE. 
 
Data: 
Nënshkrimi dhe vula: ________________ 
 
Zyrtari Kryesor Administrativ 
MIRADIJE MAVRIQI 

Data: 
Nënshkrimi dhe vula: ________________ 
 
Zyrtari Kryesor Financiar  
MIRADIJE MEHA 
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Pasqyra financiare 1  

Neni  12.   Pasqyra e pranimeve dhe pagesave në para të gatshme  
Pasqyra e pranimeve dhe pagesave të parave të gatshme për Komisionin Qendror te Zgjedhjeve
Për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 

2011 2010 2009

Llogaria e vetme 
e Thesarit

Llogaria e 
vetme e 
Thesarit

Llogaria e 
vetme e 
Thesarit

BKK

Pagesat 
nga palët e 

treta të 
jashtme

BKK

Pagesat 
nga palët e 

treta të 
jashtme

BKK

Pagesat 
nga palët e 

treta të 
jashtme

Shën. € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

BURIMET E FONDEVE
Granti qeveritar 2 4,111                  5,433             12               5,258               
Të hyrat vetanake 3
Fondi për qëllime të dedikuara

Grantet e përcaktuara të donatorëve 4 10                       41                    
Fondi i huazimeve 5
Pranimet tjera 6

Totali 4,121                -           5,433            12             5,299             -           

SHFRYTEZIMI I FONDEVE
Operacionet

Pagat dhe mëditjet 7 489                     519                367                  
Mallrat dhe shërbimet 8 1,211                  4,769             4,760               
Shërbimet komunale 9 24                       38                  23                    

1,724                  -             5,326             -              5,150               -             

Transferet 
Transferet dhe subvencionet 10 2,397                  

Shpenzimet kapitale -                      107                108                  
Prona, ndërtesa dhe pajisjet 11

Pagesat tjera 12
Grantet e përcaktuara të donatorëve 4

Kthimi i huazimeve 13

Totali 4,121                -           5,433            -            5,258             -           
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Pasqyra financiare 2  

 Neni  13.   Pasqyra e realizimit të buxhetit  
Tatimet 14
Të hyrat vetanake 15
Donacionet 16 12           10               
Pranimet kapitale 17
Fondi i Privatizimit 18
Huazimet 19
Tjera 20

Pranimet totale të mbledhura për FKK-në -            12         -    10              -               -              -             

Daljet e parasë së gatshme nga llogaritë e Thesarit -              
Pagat dhe mëditjet 21 503         503         489             (14)             519           367          
Mallrat dhe shërbimet 22 1,680      1,405      1,201          (204)           4,769        4,720       
Shërbimet komunale 23 40           24           24               -                 38             23            
Transferet dhe subvencionet 24 4,869      4,869      2,397          (2,472)        
Shpenzimet kapitale 25 55           55           -                  (55)             107           108          
Fondi i privatizimit 26
Kthimi i huazimeve
Tjerat-donacion nga qeveria italiane 27

Totali i pagesave i bërë nga BRK nëpërmes LlVTh 7,147    -     6,856    -    4,121          -    (2,745)      -    5,433      -   5,218     
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Neni  14.   Shënimet shpjeguese për pasqyrat financiare  
 
Me Ligjin nr. 04/L001 për Buxhetin e Republikës te Kosovës për vitin 2011, buxheti i aprovuar 

për KQZ-ne është ne shume prej 7,147 mijë euro.  

Mirëpo me vendimin e Qeverise te Republikës se Kosovës nr. 12/43 te datës 19.10.2011 është 

zvogëluar buxheti i KQZ-se ne kategorinë e mallrave dhe shërbimeve për 16% apo për 275 mijë 

euro. Kjo do te thotë se buxheti i aprovuar ne mallra dhe shërbime ishte 1,680 mijë euro ndërsa 

buxheti final ne këtë kategori është  ne vlere prej 1,405 mijë euro. 

Me vendimin e Qeverise te Republikës te Kosovës nr. 22/53 te datës 21.12.2011 është zvogëluar 

buxheti ne kategorinë ekonomike shpenzime komunale. Buxheti i aprovuar ne këtë kategori për 

KQZ-ne ishte ne shume prej 40 mijë euro ndërsa pas këtij vendimi buxheti final ishte 24 mijë euro 

apo për 40% me i ulet se buxheti i aprovuar. 

Zvogëlimi i buxhetit te KQZ-se gjate vitit 2011 ne këto dy kategori ekonomike  ne baze te 

vendimeve te Qeverise ka reflektuar ne zvogëlim te buxhetit total te KQZ-se ngase nga 7,147 mijë 

euro  sa ishte ne fillim tani buxheti final është 6,856 mijë euro.  

Ne baze te këtij ligji, buxheti i aprovuar për transferet dhe subvencionet përkatësisht për fondin 

Mbështetje Partive Politike ishte 4,869 mijë euro. Mirëpo buxheti i aprovuar për programin  

Mbështetja për partitë politike është alokuar ne shume prej 2,438,mijë euro e cila paraqet 0.17% te 

Buxhetit te Republikës se Kosovës shume kjo e përcaktuar me shkresën nga Ministria e Financave 

numër 581-2011 te datës 04.05.2011. 

 
 
Shënimi 1 
 
aktivitetet, legjislacioni, dhe politikat kontabël 
 
1.1. Baza e përgatitjes 
 
Pasqyrat financiare janë përgatitur në pajtim me LMFPP (03/L-048), te ndryshuar me Ligjin 

03/L-221, dhe SNKSP e bazuar e bazuar në para te gatshme-Raportimi Financiar sipas parimit 

te kontabilitetit të bazuar në para të gatshme.  

Shënimet e pasqyrave financiare formojnë pjesë përbërëse për kuptimin e pasqyrave dhe duhet 

të lexohen së bashku dhe në lodhje me pasqyrat.  
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1.2.      Baza e kontabilitetit 

Sipas LMFPP baza e kontabilitetit dhe raportimit  është paraja e gatshme. Informatat e 

prezantuara ne këto pasqyra financiare paraqesin pranimet dhe pagesat e parasë së gatshme dhe 

lëvizjen e gjendjes se parasë së gatshme. 

 

 1.3.    Valuta raportuese 

Valuta raportuese është në euro (€) 

 

1.4.    Shuma raportuese 

Shumat raportuese janë në njësi `000 (mijë) Euro (€), ndërsa tek anekset shumat janë në njësi 

Euro (€) 

1.5    Periudha raportuese 

Periudha raportuese e Raportimit Vjetor Financiar te KQZ-se përfshin periudhën 1 janar 31 

dhjetor 2011. 

 

1.6     Informata rreth KQZ-së 

 

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) është organizatë buxhetore me kod organizativ 320 dhe 

me tri programe: 

14100    Sekretariati 

14200   Zgjedhjet dhe 

10400   Mbështetje Partive politike 

 

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Republikës se Kosovës është organ i përhershëm i cili 

përgatit, mbikëqyr, drejton dhe verifikon të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me zgjedhjet dhe me 

referendumet dhe shpall rezultatet e tyre. 

Me vendimin nr  281 të datës 02.11.2010  Ushtruesi i detyrës se Presidentit të Republikës se 

Kosovës ka shpallur datën për mbajtjen e Zgjedhjeve parakohshme për Kuvendin e Kosovës. 

Zgjedhjet e parakohshme për Kuvend te Kosovës u përgatitën dhe u organizuan nga  KQZ-ve. 
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Mirëpo procesi zgjedhor vazhdoi edhe ne janarin e vitit 2011, ku sipas vendimeve te organeve 

gjegjëse, me 9 janar janë përsëritur zgjedhjet ne tri komuna si ne Deçan Drenas, Skenderaj një 

qendër votuese ne komunën e Lipjanit dhe ne qendër votuese ne komunën e Malishevës.  

 

 

Rivotimi me 9 janar 2010 

Komunat Numri i Votuesve QV VV 
Deçan 37,244 8 49 
Drenas 46,657 20 59 
Skenderaj 49,320 32 70 
QV Lipjan ,2810 1 3 
QV Malisheve 2,356 1 4 

Total 138,387 62 185 
 

Për shkak te disa parregullsive gjatë zgjedhjeve te 12 dhjetorit Gjykata Supreme vendosi qe te 

rivotohet edhe në komunën e Mitrovicës. Rivotimi në këtë komunë u organizua me 23 janar. 

 

Rivotimi me 23 janar 2011 

Numri i Votuesve QV VV 

86,834               32               126 

 

Procesi i rivotimit ka reflektuar edhe ne shpenzimet buxhetore te vitit 2011. Ne këto shpenzime 

janë te përfshira edhe obligimet e bartura dhe te papaguara te procesit zgjedhor te vitit 2010. 
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Burimi i Fondeve 
 

Ndarjet e fondit te përgjithshëm të KQZ-së për tri vite 

 

2011 2010 2009

BKK
Klasifikimi ekonomik € '000 € '000 € '000

Pagat dhe rrogat 503                   519                  415                   
Mallrat dhe shërbimet 1,680                 7,998                7,792                 
Shërbimet komunale 40                     71                    28                     

Subvencionet dhe transferet 4,869                 
Shpenzimet kapitale 55                     134                  165                   

7,147                 8,722                 8,400                 

 
Shënimi 2 
 
Ndarjet e fondit të përgjithshëm  
 

Buxheti i aprovuar i KQZ-se për vitin 2011 ishte ne shume prej 7,147 mijë euro. Në këtë 

buxhet me 68% apo në shumë prej 4,869 mijë euro merr pjesë buxheti  për subjekte 

politike. Buxheti për mallra dhe shërbime për te dy programet ishte ne shume prej1,680 

mije euro, për paga 503 mijë euro dhe për shpenzime komunale për te dy programet 40 

mijë euro 

 
 

Shënimi 3 Të hyrat vetanake 
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve realizon te hyra nga depozitat, gjobat dhe tarifat administrative e 

te cilat ne baze te Ligjit mbi Zgjedhjet Nr. 03/L -073 te nenit 42.1 te gjitha mjetet e grumbulluara i 

transferon ne Buxhetin e Republikës se Kosovës. 
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Shënimi 4 Grantet e përcaktuara të donatorëve 
 

Realizimi i donacionit ne vitin 2011 
 

2011 2010 2009
Klasifikimi ekonomik € '000 € '000 € '000

Pagat dhe mëditjet
Mallrat dhe shërbimet 10             40             
Shërbimet komunale
Subvencionet dhe transferet
Shpenzimet kapitale

10             -               40            

 
Ne vitin 2010 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nga Qeveria Italiane ka pranuar donacionin ne 

vlere prej 11,841€ për përkrahje ne procesin e zgjedhjeve te parakohshme te Kuvendit te Kosovës. 

Për arsye te angazhimeve te mëdha ne procesin zgjedhor nuk ka pasur mundësi qe te realizohet 

projekti i financuar nga ky donacion ne vitin 2010. Pjesa me e madhe e mjeteve nga ky projekt 

janë  realizuar ne fillim te vitit 2011. Me 17-20 shkurt  ne Durrës- Shqipëri KQZ-se/SKQZ-se ka 

organizuar një takim pune  ku ishin te pranishëm partneret ndërkombëtare  OSBE dhe IFES-it . 

Qëllimi i këtij takimi ishte shqyrtimi i: 

 Planit te punës i KQZ-se për vitin 2011 

 Raporti i punës se KQZ-se 2010 për Kuvend te Kosovës 
 Obligimet qe dalin për Ligjit për Financimin e Subjekteve Politike zbatimin e  te jete me 

funksional dhe me efektiv; 
Realizimi i këtij projekti ka kushtuar 9,539€. 

Me 13-16 tetor te vitit 2011 KQZ-ve ka organizuar një takim pune ne Tirane ku qëllimi i këtij 

takimi ishte : 

 Hartimi i draft-rregullores se KQZ-se dhe ZRPP-se dhe 

 Ngritja e kapaciteteve te SKQZ-se dhe ZRPP-se 

Nga donacioni italian për këtë takim pune u shpenzuan725€. 

Nga mjetet e donacionit ne vlere prej 11,841€jane shpenzuar 10,264€. 

12,000€ pagesa te paguara nga palët e treta përkatësisht meDIFID ka paguar trajnimin e disa 

zyrtareve për liste votuese ne Hungari. 
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Shënimi 5 Fondi i huazimeve 

Ky shënim nuk i takon KQZ-se 
 

20___ 20___ -1 20___ -2
Huadhënësi € '000 € '000 € '000

 
 
Shënimi 6 Pranimet tjera 
Ky shënim nuk i takon KQZ-se 
 
 
Shfrytëzimi i Fondeve 
Shënimi 7 Pagat dhe rrogat 
 

Pagat dhe rrogat 2011 
 

2011 2010 2009
GQ THV GPD Totali

Përshkrimi € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Pagesat
Neto pagat 418         -             -             418         396           246           
Pagesat për sindikata  -0.10% te 0.50% -             
Pagesa neto për punë jashtë orarit -             29             20             
Pagesa për punë me orar të shkurtuar -             
Pagesa për punë në ndërrim të natës -             
Pagesa neto për pushim të lehonisë -             
Mëditjet e delegatëve dhe komisioneve -             45             67             
Punëtorët me kontratë -             

Tatimi në të ardhura personale 25           -             25           
Pagesa e kontributit pensional nga punëdhënësi 23           -             23           24             17             
Pagesa e kontributit pensional nga i punësuari 23           -             23           24             17             
Vendimet gjyqësore
Gjithsej Pagesat 489        -             -             489        518           367           

 
 

Me Ligjin Nr. 04_001 për Buxhetin e Republikës se Kosovës për vitin 2011 numri i 

aprovuar i punëtoreve te KQZ-se është 85 .Mirëpo mesatarisht gjate kësaj periudhe ne 

regjistrin e pagave kane qene 82 zyrtare. Konkursi për pozitat e lira është hapur por nuk 

është bere rekrutimi i stafit. 
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Shënimi 8 Mallrat dhe shërbimet 
2011 2010 2009

GQ THV GPD Totali

Përshkrimi € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Pagesat 

Shpenzimet e udhëtimit zyrtare jashte vendit 13                    13           22          46          

Meditjet e udhetimit jashte vendit 43                    43           13          

Shpenzimet tjera te udhetimeve jashte vendit 3                      3             1            

Shpenzimet tjera te udhetimit zyrtar brenda vendit 0                      0             1            

Shërbimet e telekomunikimit  internet 10                    10           12          14          

Shërbimet e telekomunikimit  Telefoni mobile 20 20           32 34

Shpenzimet postare 0 0             1

Shpenzimet e arsimit dhe trajnimit 16 16           7 0

Sherbimet e kontaktuara 884                  884         3631 4284

Sherbimet teknike 0 0             2

Mobiljet dhe pajisjet nen 1000 Euro 10                    10           1            12          

Telefona( me pak se 1000 Euro) 6                      6             1            3            

Kompjuter (me pak se 1000Euro) 14                    14           0            0            

Furnizim per zyre 20                    20           45          35          

Furnizim me ushqim dhe pije 4                      4             13          3            

Furnizim pastrimi -              1            0            

Akomodim per udhetim zyrtar jashte vendit 17                    17           6            

Akomodim-brenda vendit 0                      0             7            

Derivate per gjenerator-ngrohje QNR 13                    13           5            

Derivatet per vetura 24                    24           28          11          

Regjistrimi I veturave 1                      1             0            3            

Sigurimi I automjeteve 6                      6             2            

Taksa komunale per vetura 0                      0             0            

Mirembajtja dhe riparimi I automjeteve 15                    15           12          10          

Mirembajtja e Teknologjise informative 2                      2             1            2            

Qiraja per ndertesa 72                    72           51          34          

Reklamat dhe konkurset 5                      5             8            33          

Informimi publik 1                      1             852        186        

Shpenzimet e përfaqësimit 2                      2             15          10          

Vendimet e gjykatave -              1            

Gjithsej Pagesat 1,201               -            -            1,201      4,769    4,719     

Pagesat nga donatoret 10 10 41

Informimi publik

Totali 1,211               1,211      4,810     4,719     
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Mallrat dhe shërbimet ne vitin 2011 u shpenzuan ne vlere prej 1.211 000 euro. Ne kete vlere eshte 

e llogaritur edhe shuma e donacionit italian. 

 

 
Shënimi 9 Shërbimet komunale 
 

GQ THV GPD Totali
Përshkrimi € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Rryma 9             9             
Uji
Mbeturinat 0             0             
Telefon 14           14           
Gjithsej Pagesat 24          -             -             24          

 
              Gjate vitit 2011 buxheti  i realizuar i KQZ-se  ne kategorinë e shpenzimeve komunale 

ishte ne vlere prej 24 mijë euro. 
 
 
Shënimi 10 Subvencione dhe transfere 

 

Subvencionet dhe transferet 

 
20___ -1 20___ -2

GQ THV GPD Totali
Përshkrimi € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Pagesat
Subvencionet për entitetet publike 2,397          
Subvencionet për entitetet kulturore
Subvencionet për entitetet jo-publike 
Transfere për qeveri tjera
Pagesat për përfituesit individualë
Pensionet bazë
Pensionet invalidore
Pensionet ose ndihmat sociale
Pensionet e TMK-së
Pensionet e kategorisë I (anëtarët e familjes)
Pensionet e kategorisë II (anëtarët e familjes)
Pagesat për invalidët e luftës
Pagesat për invalidët civilë
Pagesat për familjet e viktimave të luftës
Pensionet e përkohshme të Trepçës 
Vendimet gjyqësore
Gjithsej Pagesat 2,397          -             -             -             -               -               

2011

 
 
Me Ligjin Nr. 04_001 për Buxhetin e Republikës se Kosovës për vitin 2011 Komisionit Qendror te 

Zgjedhjeve i është aprovuar për Programin Mbështetje e Partive politike buxheti ne kategorinë e 
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subvencioneve ne shume prej 4 868 981€. Mirëpo me shkresën numër 111 te datës 04.05.2011 nga 

Ministria e Financave ka sugjeruar qe me rastin e përgatitjes se rrjedhës se parasë se gatshme te 

merret për baze buxheti sipas Ligjit Nr. 03/L 174 për financimin e subjekteve politike i cili nuk 

mund te kaloje 0.17% e Buxhetit te Republikës se Kosovës  qe ne rastin konkret do te ishte buxheti 

prej 2 437 800€ si buxhet për vitin 2011 për financim te subjekteve politike.  Nga fondi Mbështetje  

për subjekte politike buxheti ne vitin 2011 u shpenzua ne vlere prej 2 397 mijë euro apo 98% e 

buxhetit te alokuar 
 Shënimi 11 Investimet kapitale 
 

20___-1 20___-2
GQ THV GPD Totali

Përshkrimi € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Pagesat 
Ndërtesat -                -                
Ndërtimi i rrugëve -                -                
Kanalizimi -                -                
Ujësjellësi -                -                
Energjia, gjenerimi, bartja dhe furnizimi -                -                
Pajisje mbi 1000 Euro -                -                
Automjete transporti
Makineria
Kapitalet tjera -                -                
Toka
Pasuritë e paprekshme
Transferet kapitale për entitetet publike
Transferet kapitale për entitetet jopublike
Vendimet gjyqësore
Gjithsej Pagesat -             -             -             -             -               -               

20___

 
 
 
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Për investime kapitale ka planifikuar buxhetin  ne shume prej 54 

700€ i cili ka te beje kryesisht me blerjen e serverëve dhe pajisjeve te tjera te teknologjisë 

informative. Tenderi për këtë furnizim është shpallur dy herë. Herën e parë është anuluar pasi nuk 

ka pasur ofertues te përgjegjshëm. Herën e dyte është anuluar tenderi pasi ofertat kane qenë me 

vlerë me te lart se buxheti i planifikuar për këto pajisje. 

 
Shënimi 12 Pagesat tjera 
 
Ky shënim nuk ka te beje me aktivitetin e KQZ-se 
 
Shënimi 13 Kthimi i huazimeve 
Ky shënim nuk ka te beje me aktivitetin e KQZ-se 
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20___ 20___ -1 20___ -2
Përshkrimi € '000 € '000 € '000

Huadhënësi 1
Huadhënësi 2
Huadhënësi 3  
 
Shënimi 14 Tatimet 
 
Ky shënim nuk ka te beje me aktivitetin e KQZ-se 

20__ 20__ -1 20__ -2

Përshkrimi Shënime € '000 € '000 € '000
% e totalit 

20__

% e 
ndryshimit 
nga 20__-1

Të hyrat tatimore 1 % %
Të hyrat tatimore 2 % %
Të hyrat tatimore 3 % %
Të hyrat tatimore 4 % %
Totali 0 0 0 0% %

Vërejtje: tabela duhet te plotësohet vetëm nga Dogana dhe ATK-ja 

 
Shënimi  15 Të hyrat vetanake 
 

2011 2010 2009

Përshkrimi Shënime € '000 € '000 € '000
% e totalit 

2011

% e 
ndryshimit 
nga 2010

Tatimi në pronë
Të hyrat nga taksat 1 % %
Të hyrat nga taksat 2 % %
Të hyrat nga dënimet-gjobat e subjekteve politike 275 100% 0%
Të hyrat nga dënimet-gjobat 2 % %
Të hyrat nga licencat 1 % %
Të hyrat nga licencat 2 % %
Të hyrat nga shitja e pasurisë dhe shërbimeve % %
Të hyrat nga inspektimi % %
Të hyrat nga interesi bankar % %
Të hyrat nga ndryshimet e pozicionit të kursit % %
Tarifa për akreditim % %
Të hyrat nga pasuria % %
Pranimet tjera % %
Totali 275 0 0 100% 0%

 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. Ne vitin  2011 



15 
 

janë paguar gjoba ne vlere prej 1,550€ e te cilat janë te përfshira ne shuma prej 275 mijë euro te 

cilat janë te njohura si te hyra te KQZ-se. Shumë  prej 275 mijë euro Ministria e Financave i ka 

njohur si te hyra. 

Ne baze te rregullës 8/2009 te nenit 9.2 ne vitin 2011 gjashtë (6) subjekteve politike i janë kthyer 

mjetet ne shume prej 12,000€. 

 
Vërejtje: Paraqit kategoritë ekonomike  të hyrave për OB-në tuaj. 
 
 
 
Shënimi 16 Grantet dhe ndihma  
Donacioni nga qeveria italiane ishte në shumë prej 11 841 euro, e i cili ne vitin 2011 është  
shpenzuar 10 264 euro. 
 

2011 2010 2009

€ '000 € '000 € '000
Emri i donatorit Numri i projektit Emri i projektit
Qeveria Italiane 95 412 12              -              
Qeveria Gjermane Qendra mediale -                 41           -              

-                 -              -              
Totali i Granteve të përcaktuara nga donatorët 12 41 0

Përshkrimi

 
 
Shënimi 17 Pranimet kapitale  
 
Ky shënim nuk ka te beje me aktivitetin e KQZ-se 
 

 

20__ 20__ -1 20__ -2
Natyra e pasurive € '000 € '000 € '000

Toka -              -              
Ndërtesa -              -              
Infrastruktura -              -              
Makineri -              -              
Paijsjet -              -              
Automjete transporti
Tjera
Totali 0 0 0

Fitimet nga shitja
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Shënimi  18    Fondi i privatizimit  
 
Ky shënim nuk ka te beje me aktivitetin e KQZ-se 
 
 

20__ 20__ -1 20__ -2
NPSH € '000 € '000 € '000

NPSH #1 -                   -             
NPSH #2 -                   -             
NPSH #3 -                   -             
NPSH #4 -                   -             
NPSH #5 -                   -             
Totali 0 0 0

Fitimet nga privatizimi

 
Shënimi 19 Huazimet 
 
Ky shënim nuk ka te beje me aktivitetin e KQZ-se 
 
 

20___ 20___ -1 20___ -2
Përshkrimi € '000 € '000 € '000

Huadhënësi 1
Huadhënësi 2
Huadhënësi 3
Huadhënësi 4
Huadhënësi 5
Total -               -               -               

 
 
Shënimi 20 Tjera  
 
Ky shënim nuk ka te beje me aktivitetin e KQZ-se 
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20__ 20__ -1 20__ -2
Natyra e pranimit € '000 € '000 € '000

Depozitat e lojërave të fatit
Depozitat e Komisionit Rregulativ
Depozitat e Ministrisë së drejtësisë
Depozitat tjera

 
 
 
 
Shënimi 21 deri në  Shënimin 27 

 
Për dallim prej shënimeve 11 -16, këto shënime  përdoren për të sqaruar dallimin material  në 
kolonën D, domethënë dallimin material të realizimit të buxhetit. SNKSP  në bazë të parasë së 
gatshme kërkon të sqarohen dallimet materiale. Varësisht nga madhësia e dallimit, nuk kanë 
nevojë të ofrohen shpjegime për të gjitha kategoritë, andaj mund të kërkohen ndryshime në 
sistemin e numërimit të shënimeve. Kur të sqarohen dallimet e ndonjë kategorie të ndarjes, duhet 
të jepet përmbledhja e natyrës së ndryshimit.  
 

Neni  15.   Shpalosja e detyrimeve 
 
Shënimi 28  Pasqyra e faturave (obligimeve) të papaguara të KQZ-se 

 
1. Përmbledhja 

 

 

Obligime te papaguara te KQZ-se ne vitin 2011 janë ne shume prej 4,170€. Këto obligime kane te 

bëjnë kryesisht me kategoritë e mallrave dhe shërbimeve dhe shpenzimeve komunale. Kryerja e 

shërbimeve ne fund te dhjetorit dhe arritja e faturës ne janar ishin arsyet pse nuk ka qene e mundur 

te  paguhen me buxhetin e vitit 2011. 

 
 

2011

Kategoria 
ekonomike

Kodi 
ekonomik Përshkrimi € '

Mallra dhe Sherbime 13 Faturat e papagura nga viti 2011 2965
Shpenzime komunale 14 Faturat e papagura nga viti 2011 1205

4170
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2. Detajet 
 
Ju lutem bashkëngjitni tabelën e mëposhtme të detajuar si aneks Nr.1 në pasqyrat 

financiare: 
 

2011
Data e 
pranimit te 
fatures Numri i faturës

Kodi 
ekonomik

Afati i 
pagesës Furnitori Përshkrimi Arsyeja e mospagesës € 

06.01.2012 2183/12 2011 13310 janar Artmotion
Pagesa e internetit per zyre- 
dhjetor 2011

Pranimi I fatures ne 
janar 2012 788

27.12.2011 94/2011 13460 janar
"Luani" sh.p.k. 
Prishtine

Sigurimi fizik per QNR- dhjetor 
2011

kryerja esherbimit deri 
ne fund te dhjetorit 612

10.11.2011 2323 13460 janar
MCM Travel 
agency

Pagesa e ndryshimit te cmimit 
per arsye te ndryshimit te dates 
se udhetimit 65

14110
Dragoslav 
Milosevic

Pagesa e qirase per zyre ne 
Zveqan per dhjete muaj (mars-
dhjetor) 2011 mungesa e fatures 1500

20.12.2011 4528185 13210 janar KEK
Pagese e rrymes per zyre ne 
Kllokot- nentor 2011

pranimi I fatures pas 
mbylljes se zotimeve 5.2

20.01.2012 10917651 13210 janar KEK
Pagese e rrymes perQNR  - 
nentor 2011

Pranimi I fatures ne 
janar 2012 506.82

23.01. 2012 26769687  2012 13250 janar PTK
Pagesa e telefonise fikse 
KQZ/SKQZ-se dhjetor 2011

Pranimi I fatures ne 
janar 2012 627.47

23.01. 2012 26777057  2012 13250 janar PTK
Pagesa e telefonise fikse 
Dragash dhjetor 2011

Pranimi I fatures ne 
janar 2012 8.07

23.01. 2012 26776140  2012 13250 janar PTK
Pagesa e telefonise fikse per 
Istog dhjetor 2011

Pranimi I fatures ne 
janar 2012 8.35

23.01. 2012 26775994  2012 13250 janar PTK
Pagesa e telefonise fikse per 
Kline dhjetor 2011

Pranimi I fatures ne 
janar 2012 14.34

23.01. 2012 2677297  2012 13250 janar PTK
Pagesa e telefonise fikse per 
Deqan dhjetor 2011

Pranimi I fatures ne 
janar 2012 13.87

23.01. 2012 26778433  2012 13250 janar PTK

Pagesa e telefonise fikse per 
Gjilan, Viti, Kamenice dhjetor 
2011

Pranimi I fatures ne 
janar 2012 20.71

Total 4170

 
 
Shënimi 29:   Detyrimet kontingjente  
Ky shënim nuk ka te beje me aktivitetin e KQZ-se 
 

20__ 20__ -1 20__ -2
Natyra e detyrimeve kontingjente Arsyeja për detyrime € '000 € '000 € '000

Totali 0 0 0

Vlera e vlerësuar ose e saktë
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Neni 16 Shpalosja e pasurive 
 
Shënimi 30:  Përmbledhja e pasurive jo-financiare kapitale (me vlerë mbi 1000 Euro) në posedim 

të KQZ-se 
 

2011 2010 2009
Klasifikimi i pasurive € '000 € '000 € '000

Ndërtesat
Toka
Pajisjet
Infrastruktura
Makineria
Automjetet 121
Tjera 25 66 79
Total 146 66 79  

 
Ne baze te raportit te pasurive te KQZ-se  nga  rebalanci për vitin 2011, shuma fillestare e pasurive 

ishte ne fund te këtij viti ne vlere prej 329 370€.Ndërsa pas kalkulimit te amortizimit vlera e 

pasurive kapitale te KQZ-se është ne shume prej 144 943 €. 

Shënim:  
1) Burim i informatave është regjistri i pasurive me vlere ma te madhe se 1,000 Euro në SIMFK 
2) Bashkëngjitni si aneks nr. 2 të dhënat analitike  të pasurive. 

 
 
Shënimi 31:  Përmbledhja e pasurive jo-financiare te KQZ-se me vlerë nën 1000 Euro dhe me afat 

përdorimi më shumë se një vit 
 

   
Pasuritë jokapitale (me vlerë nën 1000 Euro)  
 

2011 2010 2009
Klasifikimi i pasurive € '000 € '000 € '000

Pajisjet dhe mobiljet 301 265 264
301 265 263.623  

 
KQZ-ja tere Pasuritë jokapitale (me vlerë nën 1000 Euro) i ka te regjistruar ne sofwerin 

 e-Pasuria sofwer ky i siguruar nga MAP-i. 

 
Shënim:  

1) Burim i informatave është regjistri i pasurive te OB-së me vlere ma te vogël se 1,000 Euro  
2) Bashkëngjitni si aneks nr. 3 të dhënat analitike të pasurive. 
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Shënimi 32:  Përmbledhja e stoqeve në fund të periudhës 
Stoqet e KQZ-se për vitin 2011 kryesisht kane te bëjnë me material administrativ e te cilët kane 

vlerën prej 1,135€ 

 
Stoqet  

 

2011 2010 2009
Klasifikimi i pasurive € '000 € '000 € '000

Stoqet 1
1 0 0  

 
Shënim:  

1) Burim i informatave është regjistri i inventarizimit të stoqeve te OB-së . 
2) Bashkëngjitni si aneks nr. 4 të dhënat analitike. 

 
 
 
 
Shënimi 33:   Huatë dhe avancat e pa arsyetuara 
 

20__
Data e lëshimit Nr i CPO Qëllimi € '000

Totali 0  
 
KQZ-ja i ka mbyllur me kohe gjate vitit 2011 te gjitha avancet. 
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Shënimi 34 Të arkëtueshmet (zbatohet për organizatat që mbledhin të hyra) 
 
Ky shënim nuk ka te beje me aktivitetin e KQZ-se 
 
 

 
2010

Kodi ekonomik Përshkrimi € '000

 
 

Shënim:  
1) Burim i informatave është regjistri i llogarive te arkëtueshme  te OB-së . 

 
 
 
 
 
 
Neni 17Shënimi 35 Bilanci i te hyrave vetanake te pashpenzuara 
 
Ky shënim nuk ka te beje me aktivitetin e KQZ-se 
 

 
20__ 20__ -1 20__ -2

€ '000 € '000 € '000
Të hyrat vetanake të bartura nga viti i kaluar
Të hyrat vetanake të pranuara në këtë vit sipas shënimit 12
Totali në dispozicion për ndarje në vitin aktual -            -               -               
Shuma e shpenzuar në vitin aktual

Shuma e mbetur për bartje -            -               -               
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Neni 18 Shënimi 36 Shpalosja e ndarjeve fillestare dhe finale të buxhetit te KQZ-së 

 

Ndarja 
Fillestare 

Buxhetore 
(Ligji i 

Buxhetit)

Ndryshimi 
sipas nenit 
29 ligji  nr. 
03/L-048 

y
mi 

sipas 
nenit 30 
ligji  nr. 
03/L-

Ndryshim
i sipas 

nenit 31   
ligji  nr. 

03/L-048 

Ndryshim
et për të 

hyrat 
vetanake

Ndryshimet 
per grantet e 

percaktuara te 
donetoreve

Ndryshimete 
buxhetit me 
vendime te 

qeverise

Ndarjet finale 
te buxhetit 

SIMFK

Ndryshimet e 
buxhetit 
fillestar

Kategoria e ndarjes € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Hyrjet
Tatimet 0.0%
Të hyrat vetanake 0.0%
Grantet e percaktuara te donatoreve 0.0%
Pranimet kapitale 0.0%
Fondi i privatizimit 0.0%
Tjera 0.0%

-                      -                -          -              -              -                      -                   -                       #DIV/0!

Daljet
Pagat dhe mëditjet 503                    -               503                    0.0%
Mallrat dhe shërbimet 1,680                 275 1,405                 -16.4%
Shërbimet publike 40                      16 24                      -40.0%
Transferet dhe subvencionet 4,869                 -               4,869                 0.0%
Shpenzimet kapitale 55                      -               55                      0.0%
Fondi i privatizimit 0.0%
Tjera 0.0%
Totali 7,147 0 0 0 0 0 291 6,856 -4.1%

Ndryshimet e autorizuara nga LMFPP

Ne këtë tabele ku ehte i paraqitur buxheti  nuk janë përfshirë : 
12 000 euro te cilat janë paguar nga DIFID për trajnim te stafit te SKQZ-se si dhe  
11 841 euro donacion i Qeverise Italiane për Zgjedhjet e vitit 2010. 
Duke u bazuar ne  ligjin për Buxhet, përkatësisht   04/L- 001 te nenin 14 te paragrafit 3 janë bërë 

ndryshimet ne buxhetin e KQZ-se. Buxheti fillestar i aprovuar i KQZ-është ndryshuar me 

vendimet e Qeverise te Republikës se Kosovës dhe buxheti është zvogëluar për 4.1%. 

Kategoria e mallrave dhe shërbimeve është zvogëluar nga ,1680mijë euro ne 1,405 mijë euro ne 

baze te vendimit nr. 12/43 te datës 19.10.2011. 

Ndërsa kategoria e shpenzimeve komunale është zvogëluar nga 40 mijë euro ne 24 mijë euro me 

vendimin nr. 22/53 te datës 21.12.2011. 
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Neni 19. Numri i punëtorëve  
 
 

Departamenti 
Nr i punëtorëve në 

Ligjin e buxhetit 
Me orar të 

plotë
Me orar të 
shkurtuar

Me orar të 
plotë

Me orar të 
shkurtuar

Anetaret e KQZ-se 11 9 2 9 2
SKQZ 74 71 69

Total 85 80 2 78 2

Nr aktual i punëtorëve 
në fillim të 2011

Nr aktual i punëtorëve në 
fund të 2011

 
 

 
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka te aprovuara me ligj te buxhetit 85 pozita ku prej tyre 11 janë 

te anëtarëve te KQZ-se dhe 74 pozita janë për stafin e SKQZ-se. Ne fund te muajit dhjetor 2011 në 

listën e pagave ishin 80 zyrtarë.  

 
 
Neni 20. 
Raporti për veprimet e ndërmarra dhe të propozuara për gjetjet dhe rekomandimet e 
Auditorit të Përgjithshëm për vitin paraprak 
 
 

 Rekomandimi ose gjetja  Veprimi i ndërmarrë 
Ose propozuar 

Afati i 
Zbatimit 

Efekti 

1 Rekomandojmë Kryetaren e KQZ  qe te 
sigurojë  se:  janë bërë analiza të 

hollësishme në identifikimin e nevojave, 
vlerësimet janë të përafërta me kostot 
operative dhe buxhetet janë caktuar në baza 
të sakta dhe të besueshme;  dhe ne rast të 
zgjedhjeve të jashtëzakonshme, të bëhen 
planifikime për fondet e nevojshme duke u 
bazuar nga përvojat e kaluara. 
 

Ne baze te analizave te bëra dhe 
kërkesave te shqyrtuara mire për 
furnizime, shërbime dhe projekte është 
hartuar buxheti  i KQZ-se. Kërkesat 
buxhetore janë bere konform ligjeve 
aktuale dhe procedurave ligjore qe e 
rregullojnë këtë lëmi. 

Pas 
përfundimit 
te reformës 
zgjedhore , 
do te behet 
rishikimi 
edhe 
njëherë i 
buxhetit te 
aprovuar 
për këtë 
vit. 

Organizi
m dhe 
menaxhi
m i 
suksesshë
m i 
zgjedhjev
e. 

2 Rekomandojmë  që të siguroj se: 
Shpalosja e informatave të pasurive, 
depozitave dhe të hyrave në PVF, bëhet 
konformkërkesave ligjore të LMFPP, 
udhëzimeve të fundvitit të MF dhe Udhëzimit 

Me vendim te KE te SKQZ-se është 
caktuar  zyrtari i pasurive i cili e 
regjistron pasurinë ne programin e-
Pasuria ne pajtim me Udhëzimit 
Administrativ 

Gjatë tërë 
vitit te 
2011 dhe 
ne 
vazhdimësi 

Identifiki
mi i sakte 
i pasurisë 
te KQZ-
se 
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Administrativnr. 21/2009 për menaxhimin e 
pasurive qeveritare. 

nr. 21/2009 për menaxhimin e pasurive 
qeveritare. 
 

/SKQZ-
se 

3 Rekomandojmë Kryetaren e KQZ të siguroj 
se: 
Do të ndërmerren veprimet e duhura që pas 
çertifikimit të zgjedhjeve, të behën 
harmonizimet sistematike të llogarisë së 
depozitave me regjistrin e Thesarit; dhe 
Në PVF për vitin 2011, gjendja e depozitave 
dhe të hyrave do të korrigjohet dhe 
shpalosjet do të bëhen sipas vlerës së tyre 
reale. 

Është bere regjistrimi, evidentimi dhe 
barazimi I te hyrave dhe I  depozitave 
me regjistrin e Departamentit te 
Thesarit si dhe te njëjtat janë 
shpalosur ne Pasqyrat Vjetore 
Financiare 

Janar 2011 
dhe ne 
vazhdimësi 
gjate tere 
vitit 

Pasqyrat 
financiar
e vjetore 
te KQZ-
se janë 
kompletu
ar me te 
dhëna 
reale 

4 Rekomandojmë Kryetaren e KQZ të siguroj 
se: 
Të gjitha furnizimet bëhen vetëm në bazë të 
kontratave të nënshkruara; 
Pranimi i mallrave bëhet nga zyrtari i 
logjistikës, konform nenit 30 pika 1.2 e 
Rregullësfinanciare 02 të Thesarit; 
Ekziston një ndarje e qartë e detyrave për të 
gjithë zyrtarët, duke eliminuar përzierjen e 
kompetencave dhe funksionet e dyfishta; dhe 
Nё rast tё procedurave tё negociuara KQZ tё 
jetë aktive në përcaktimin e kushteve të 
kontratave dhe posaçërisht çmimeve, duke u 
siguruar se çmimi i negociuar nuk do t’i 
kaloj çmimet reale të tregut. 

Te gjitha furnizimet janë bere pasi 
janë zhvilluar procedurat e prokurimit 
dhe është bere nënshkrimi i 
kontratave. 
Pranimi i te gjitha mallrave dhe 
shërbimeve është bere nga zyrtari i 
Larte i Logjistikes dhe Planifikimit e i 
cili njëherit është edhe pranues i 
mallit. 
Deri me tani  jemi  mundur ne 
perpikeri ti zbatojme procedurat e   
ligjit te  prokurimit 

Ne 
vazhdimësi 
gjate tërë 
vitit 2012. 
Dote bejme 
perpjekje 
maksimale 
per 
respektimin 
e 
procedurav
e ligjore te 
prokurimit 

Evidenca 
e sakte e 
regjistrim
it te 
mallrave 
dhe 
shërbime
ve 

5 Rekomandojmë Kryetaren e KQZ të siguroj 
se: 
Janë përcaktuar saktë nevojat për staf, 
sidomos për pozitat jo të karrierës dhe të 
njëjtat tëpropozohen për miratim konform 
Ligjit për Shërbyesit Civil të Kosovës; dhe 
Të gjithë punonjësit e angazhuar në SKQZ me 
kohëzgjatje më tё madhe se gjashtë muaj,të 
trajtohen sipas Ligjit Nr 03/L-149 për 
Shërbimin Civil të Kosovës, respektivisht 
sipasnenit 12 pika 1.2 dhe 3. 

Janë identifikuar nevojat e KQZ-se për 
staf permanent dhe jopermanent. 
Zyrtaret te cilët i kane plotësuar 
kushtet sipas ligjit janë emëruar –
Zyrtar te Karrierës dhe te cilëve u janë 
lëshuar Aktemrimet. Ndërsa një pjesë 
e stafit pasi t’i plotësojnë kriteret e 
parapara me ligj  do te emërohen sipas 
afateve ligjore. 
Te gjithë punonjësit e SKQZ-se tani 
me trajtohen sipas Ligjit Nr. 03/L-149 
te SHCK-se respektivisht neni 12 pika 
1.2 dhe 3 si dhe nenit 96 dhe 97. 

Prill 2012, 
Dhe gjate 
tere vitit 

Rritja e 
përgjegjë
sisë, 
Ngritja e 
kapacitet
eve, 
Efektshm
eria ne 
pune dhe 
profesion
alizëm 
 

6 Rekomandojmë Kryetaren e KQZ qё të 
siguroj se: 
Të gjitha pasuritë në posedim të KQZ janë 
identifikuar dhe regjistruar në programin E-
pasuria; 
Menaxhimi i pasurive të behët në pajtim të 
plotë me UA Nr 21/2009 për menaxhimin e 

Ne baze te UA nr 21/2009 është bere 
regjistrimi i inventarit dhe pasurisë. 
Zyrtari i pasurisë ne vazhdimësi bene 
regjistrimin për te gjitha furnizimet. 
Me rastin e shkëputjes se kontratës se 
punës nga ndonjë zyrtar i SKQZ-se 

Ne 
vazhdimësi 
gjatë tërë 
vitit 

Reflekton 
ne 
gjendjen 
reale te 
pasurisë 
dhe ne 
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pasurive; 
Me rastin e shkëputjes së kontratës së punës, 
personeli duhet të kryej procedurat e 
dorëzim pranimit të pasurisë nё KQZ; dhe 
Në PVF të vitit 2011, shënimet për pasuritë të 
shpalosen sipas vlerës së tyre reale. 

Zyrtari i personelit dhe Zyrtari i 
logjistikes e bëjnë dorëzim pranimin e 
pasurisë ne KQZ . 
 

pasqyrim
in real te 
PVF . 

7 Rekomandojmë Kryetaren e KQZ qё të 
siguroj se: 
Të gjitha detyrimet janë paguar brenda 
afateve të parapara prej 30 ditëve pas pranimit 
të 
faturës. 

Pagesa e te gjitha faturave qoftë për 
shërbimet apo furnizimet janë kryer 
brenda afatit ligjor te parapare. 

Gjate tere 
vitit ne  
vazhdimësi 
gjate tere 
vitit 

Racionali
zimi i 
shpenzim
it te 
buxhetit 
te KQZ-
se 

8 Rekomandojmë Kryetaren e KQZ qё të 
siguroj: 
Rekrutimin e një auditori të brendshëm ose të 
arrij një marrëveshje bashkëpunimi me 
NJQH/AB nё MEF apo në bashkëpunim me 
ndonjë subjekt tjetër buxhetor, me qëllim të 
shfrytëzimit të përbashkët të shërbimeve të 
auditimit të brendshëm. 

Auditori i brendshëm e ka ndërprerë 
kontratën për arsye personale ne tetor 
te vitit 2010. Ne vitin 2011 është 
shpalle konkursi për këtë pozite. 
Mirëpo nuk janë zhvilluar procedurat 
me tutje dhe pozita është akoma 
vakant. SKQZ-ja do te shpalle 
konkursin për këtë pozite. 

Ne shkurt 
te vitit 
2012 

Ngritja 
dhe 
forcimi i 
kontrollit 
te 
brendshë
m 

9 Rekomandojmë Kryetaren e KQZ të siguroj 
qё: 
Zyrtarët përgjegjës nё ZRPPÇ kanё diskutuar 
mangësitë e identifikuara nё Raportin e 
auditorit të fushatës me pёrgjegjёsit e 
Subjekteve politike; 
Subjektet Politike nё mёnyrё tё kënaqshme 
adresojnë rekomandimet e dhёna nё Raportin 
e auditorit tё fushatёs; 
Zyrtarёt përgjegjës nё ZRPPÇ mbajnё 
shёnime tё plota tё sakta dhe pёrmbledhёse 
lidhur me deklarimet financiare tё Subjekteve 
Politike; dhe 
Nё rast tё deklarimeve jo tё plota dhe te 
pasakta ZRPPC paraqet ankese pranë PZAP-it 
lidhur me aplikimin e gjobave 

Zyra për RPP ka pranuar Raportin 
Final nga auditori kontraktues dhe e 
ka publikuar  brenda afatit ligjor në 
Web-faqen e elektronike të KQZ-së, 
për të pasur qasje të gjithë  palët e 
interesuara. 
Zyra  vazhdimisht e ka informuar 
KQZ-në lidhur me ecurinë e procesit 
të auditimit dhe ka shqiptuar tarifa 
administrative në pajtim me 
legjislacionin zgjedhor në fuqi ; ka 
mbajtur korrespodencë  me të gjithë 
përfaqësuesit financiar të subjekteve 
politike në plotësimin e Raporteve për 
Shpenzimet e Fushatës dhe Raporteve 
Vjetore Financiare.  

Ne 
gjysmën e 
dyte te vitit 
2011. 
Raportet 
financiare 
te fushatës 
dorëzohen 
45 dite pas 
DZ. 

Ngritja e 
pergjegje
sise te 
subjektev
e politike 
ne 
respektim
in e 
obligime
ve qe 
dalin nga 
legjislaci
oni. 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

PËRMBLEDHJE E PËRGJITHËSHME 

E 

STRATEGJIS SË PËRMIRËSIMIT DHE FRESKIMIT TË LISTËS SË 

VOTUESVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prishtinë, 2011 

 



3 
 

I. Hyrje  

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për nevoja të zgjedhjeve dhe në bazë të ligjit mbi zgjedhjet e 

përgjithëshme dhe zgjedhjet lokale, krijonë dhe mbanë listën e votuesve. 

Lista e votuesve në Kosovë përmbanë: 

-  Ekstraktin më  të vonë në dispozicion nga Regjistri Civil  i  të gjithë votuesve me  të 

drejtë vote të cilët janë të regjistruar si qytetarë të Kosovës sipas ligjit për shtetësinë. 

- Të gjithë votuesit me të drejtë vote jashtë Kosovës të cilët në mënyrë të sukseshme 

kanë aplikuar për votim jashtë Kosovës. 

Lista përfundimtare e votuesve brenda Kosovës bazohet në ekstraktin e  regjistrit qendror 

civil (kpitulli 2, neni 7.1 a) I ligjit 03/L073). Ky ekstrakt përpilohet dhe mbahet nga Agjensioni 

i  regjistrimit  civil  dhe  i  prodhimit  të  dokumentave  në  kuadër  të Ministrisë  së  Punëve  të 

Brendshme. 

Burim  i  të  dhënave  për  ARC  gjatë  krijimit  të  regjitrit  civil  janë  Qendrat  Komunale  të 

Regjistrimit Civil. Ҫdo komunë posedon QKRC ku pranohen aplikacionet për dokumente të 

identifikimit dhe udhëtimit dhe paisen me këto dokumente. ( përjashtohen këtu komunat e 

reja të cilat ende nuk kanë filluar të ofrojnë këto shërbime plotësisht). 

Megjithëse kjo mënyrë e krijimit të listës së votuesve përmes regjistrit civil i ka përparësit e 

saja që lidhen me koston e ulët, shpejtësin e krijimit të Lisstës së votuesve, përditësimin e të 

dhënave në baza të përherëshme etj. Por, duke marrë parasysh zhvillimet politike, sociale, 

ekonomike etj gjatë këtyre dhjetë viteve të fundit ka rezultuar me disa mangësi gjatë krijimit 

të regjistrit civil e ato po paraqesin pengesa sidomos gjatë krijimit të listës së votuesve, siq 

jane; emërat e personave të vdekur në RC/LV, adresat e pasakta dhe moslajmërimi i tyre në 

rastë të ndrrimit, përfshirja e qytetarëve që jetojnë jashtë kosovës dhe të cilët automatikisht 

bëjnë pjesë në listën e votuesve etj. 

Megjithëse Ministria  e  Punëve  të  Brendshme  në  bashkëpunim me  institucionet  tjera  të 

vendit dhe të mbështetura nga Komisioni Europian kanë filluar disa projekte që synojnë të 

përmirësojnë këto aspekte  të  regjistrit civil e që do  të përfitojë edhe Komisioni Qendror  i 

Zgjedhjeve.  Por  KQZ  duhet  të  ndërmarrë  veprime  që  e  përshpejtojnë  procesin  e 

përmirësimit të listës së votuesve, duke pasur parasysh faktin se në dy vitet e ardhëshme do 

të ballafaqohet me përgjegjësin për të organizuar zgjedhje. 

Ky  dokument  synon  të  përmbledh  disa  nga  aspektet  negative  të  listës  së  votuesve  dhe 

përpjeket të ofrojë disa opcione si zgjidhje të mundshme që mund të zbatohen nga KQZ apo 

të rekomandohen nga KQZ për MPB. 

Vizioni 



4 
 

Një listë e votuesve e saktë në përmbajtje, gjithëpërfshirëse e qëndrueshme dhe në 

përputhje me standartet më të larta ndërkombëtare. 

Misioni  

Krijimi dhe mbajtja e një  liste të votuesve ku të gjithë qytetarët me të drejtë vote  janë të 

përfshirë  në  të, me  të dhëna  personale  të  sakta,  adresë  të  saktë  të  vendbanimit. Gjersa  

freskohet në baza  të rregullta e ndikuar nga nevoja për  të përfshirë  të  rinjët që  fitojnë  të 

drejtën  për  të  votuar  dhe  largimin  e  emërave  të  personave  të  vdekur.  Si  dhe  proces 

transparent  dhe  të  lehtë  për  të  artikuluar  ҫdo  ndryshim  të  të  dhënave  të  votuesve  dhe 

mundësi për të votuar në mënyrë të rregullt. 

Qëllimi  

Freskmi i të dhënave të votuesve dhe krijimi i një liste të votuesve të azhurnuar nga emrat e 

personave  të  vdekur,  përmirësimin  e  adresave  të  pasakta,  ripërtrirjen  e  ndërrimit  të 

vendbanimit  të  votuesve  dhe  krijimin  e mekanzimave  që  bëjnë  të mudnur  ofrimin  e  të 

dhënave sa më të sakta për qytetarët me të drejtë vote. 

Objektivat  

- Të identifikojë dhe largojë nga lista e votuesve të gjithë emrat e personave të vdekur 

të lajmëruar në zyret e gjendjes civile. 

- Të nxisë qytetarët të ripërtërijnë adresat e vendbanimeve të ndrruara. 

- Të  eliminojë  votimin  me  kusht  dhe  të  eliminohet  hutia  e  votuesve  në  ditën  e 

zgjedhjeve dhe të ju mundësohet të votohet aty ku ata dëshirojnë “jetojnë”. 

- Eliminimi i mundësisë së manipulimit dhe keqpërdorimit në ditën e zgjedhjeve me të 

drejtën për të votuar. 

- Të  përmirësohet  dhe  ngritet  kredibiliteti  i  KQZ‐së  dhe  procesit  zgjedhor    karshi 

votuesve dhe aktorëve tjerë. 

Parimet e përgjithëshme  

Kjo strategji bazohet dhe orientohet nga këto parime: 

- Parimi i Ligjshmërisë 

- Parimi i Gjithpërfshirjes  

- Parimi i Saktësisë 

- Parimi i Transparencës 

- Parimi i Efikasitetit 

- Parimi i Qëndrueshmërisë dhe parimi i Interesit Shtetëror. 

II. Problemet kryesore dhe sfitat e listës së votuesve në Kosovë 
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Procesi  i  krijimit  të  listës  së  votuesve në Kosovë  ka pasur një progres  linear. Megjithkëtë 

shumë aspekte të saj kanë nevojë për precizitet dhë saktësi. Nisur nga kjo dhe si rezultat  i 

një  vëzhgimi dhe hulumtimi nga brenda  të  kësaj qështje dhe   pas një mori  takimesh me 

zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme, Entit të Statistikave dhe akterëve tjerë kemi 

ardhur në përfundim  se problemet kryesore dhe  sfidat me  të cilat po ballafaqohet  lista e 

votuesve në Kosovë janë si vijonë: 

     1.  Numër i madhë i emrave të personave të vdekur në Regjistrin Civil/ Listën e Votuesve. 

     2. Ndërrimi i adresave dhe mosëpërtërirja e tyre në Qendrat Komunale të Regjistrimit 

Civil ( QKRC)/ MPB. 

     3. Mospërputhje midis emrit të  adresës/vendbanimit dhe P‐ codit të vendbanimit. 

     4. Emërat e qytetarëve që jetojnë jashtë Kosovës në RC/LV. 

II.1. Emrat e personave të vdekur në Listëne Votuesve! 

Ekzistojnë dy kategori të personave të vdekur në Listën e Votuesve: 

1. Personat e vdekur të  lajmëruar në zyret e gjendjes civile por të pa ç’regjistruar nga 

Regjistri Civil dhe 

2. Personat  e  vdekur  të  palajmëruar  nga  ana  e  familjarëve  të  tyre,  për  arsye  të 

ndryshme  të  vetëdijës  qytetare,  mungesës  së  informacionit,  procedurave  dhe 

interesave për të përfituar nga shërbimet penzionale.  

II.1.1. Personat e vdekur të lajmëruar por të pa ç’regjistruar 

Në  rastin  e  kategorisë  së  parë,  familjet  e  kanë  kryer  obligimin  e  lajmërimit  dhe 

posedojnë certifikatat e vdekjes së të afërmëve të tyre, por Agjensia e Regjistrit Civil 

asnjëherë nuk i ka fshirë emërat e tyre nga baza e të dhënave të regjistrit civil, ngase 

nuk  i ka pranuar ende certifikatat e vdekjes nga zyrat komunale të gjendjes Civile ( 

Nuk kanë arritur asnjëherë).( Kujtojmë këtu rastin e presidentit të ndjerë zt  Ibrahim 

Rugova  ku  familja  e  tij  e  ka  lajmëruar  në  zyrën  e  gjendjes  civile  të  komunës  së 

Prishtinës,  ndërsa  Agjensisë  së  Regjistrit  Civil  nuk  I  kishte  arritur  certifikata  dhe 

prandaj nuk ishte fshirë nga Regjistri civil dhe rrjedhimisht as nga lista e votuesve). 

 Duhet  theksuar  këtu,  se  sipas  bazës  ligjore  të  organizimit  dhe  funksionimit  të 

Agjensisë së Regjistrit Civil për qështjen e largimit të emërave të personave të vdekur 

nga  baza  e  të  dhënave,  duhet  të  arrijë  fizikisht  në  këtë  agjension  certifikata  e 

lajmërimit të faktit të vdekjes.  

 Prandaj  krahasuar  të  dhënat  që  ofronë  enti  i  statistikave  me  të  dhënat  e 

përgjithëshme  të  emërave  të personave  të  vdekur  të  larguar nga  lista  e  votuesve 
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gjatë dhjetë  viteve  të  fundit, del  se në  LV ekzistojnë pothuajse edhe aq emëra  të 

personave të vdekur dhe të lajmëruar, sa edhe janë larguar deri më tani nga  LV.  

II.1.2. Personat e vdekur të palajmëruar 

Sipas të dhënave të entit të statistikave, praktika e lajmërimit të faktit të vdekjes është rreth 

80%  të  rasteve.  Ndërsa  pak  mbi  20  %  nuk  e  lajmërojnë  faktin  e  vdekjes.  Meqenëse 

mesatarisht në vitë në Kosovë vdesin dhe lajnërohen rreth 6000 persona me të drejtë vote. 

Ndërsa rreth 1500 persona me të drejtë vote vdesin cdo vitë në Kosovë dhe nuk lajmërohen 

fare në zyret e gjendjes civile.  

Përderisa konsiderohet se në bazën e të dhënave të Regjistrit Civil dhe në Listën e Votuesve 

janë edhe rreth 30000 emëra të personave të vdekur, por të  lajmëruar në ofiqari. Atëherë 

mund të konsiderohet se ekzistojnë edhe rreth 15000 emëra të personave të vdekur por që 

nuk janë lajmëruar nga familjarët e tyre. 

II.1.2.1. Zgjidhja e problemit: Emërat e personave të vdekur në LV 

Zgjidhja  e  këtij  problemi  do  të  reflektohej  në  cilësin  e  listës  së  votuesve,  duke  bërë  të 

mundur  freskimin  e  saj  nga  emërat  e  personave  të  vdekur.  Kjo  do  të  ndikonte  direct  në 

ngritjen kredibilitetit të  procesit zgjedhor dhe  ngritjen  e cilësisë së përgjithshme te Listës 

së Votuesve, duke u përditësuar të dhënat e votuesve. 

Mënyra e zgjidhjes: 

Për kategorinë e parë të këtij problemi. Ekzistojnë dy mënyra të zgjidhjes: 

1. Përshpejtimi  i zbatimit të projektit në procesis  i Ministrisë së Punëve të Brendshme 

lidhur me  skanimin  dhe  vlerësimin  e  të  gjitha  librave  amëz.  Ky  projekt  synon  të 

krijojë një bazë unike të të dhënave në Republikën e Kosovës lidhur me evidencimin 

e të dhënave që kanë të bëjnë me lindjet, vdekjet, kurorëzimet etj. 

Realizimi  përfundimtarë  i  këtij  projekti  do  të  bënte  të mundur  të  evidencohen  të 

gjithë personat e vdekur dhe të  lajmëruar në zyret e gjendjes civile gjatë këtyre 10 

viteve të fundit dhe krijimi i një baze unike të të dhënave. Pastaj, pas një vlerësimi të 

këtyre të dhënave edhe të fshihen nga regjistri civil dhe nga lista e votuesve të gjithë 

këta emra. 

Edhepse  skanimi  i  librave amëz është në përfundim. Puna më e  vështir dhe më e 

rëndësishme është vlerësimi dhe digjitalizimi i tyre. Zyrtarët e MPB nuk kanë arritur 

të ofrojnë garancione se ky projekt mund të përfundoje edhe vitin e ardhshëm. 

 

2. Nëse MPB përfundimisht nuk arrinë të përfundojë këtë projekt më heret. Të paktën 

deri në veren e vitit të ardhshëm. Duke u bazuar në supozimet se vitin e ardhshëm 

në Kosovë mund të kemi zgjedhje presidenciale dhe nevoja për freskimin e  listës së 

votuesve  bëhet  më  e  madhe  dhe  më  e  nxituar.  Atëherë  Komisioni  Qendror  i 
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Zgjedhjeve mund të ndërmarrë veprime të pavarura me qëllim të freskimit të Listës 

së  Votuesve.  Përkatësisht  evidencimin  e  emërave  të  personave  të  vdekur  të  cilët 

posedojn certifikata të vdekjes dhe largimin e tyre nga lista e votuesve. Kjo mund të 

realizohet përmes një projekti që përfshin  fushatë  intensive  të  informimit publikë 

dhe evidencimin përmes zyrtarëve ekzekutiv të KKZ‐ve. 

Për kategorinë e emërave  të personave  të vdekur  të palajmëruar KQZ dhe MPB mund  të 

ndërmarrin  një  projekt  të  përbashkët  të  informimit  dhe  nxitjes  së  lajmërimit  të  faktit  të 

vdekjes. Në këtë mes mund  të bashkëpunohet ngusht edhe me  institucione  tjera  si Enti  i 

Statistikave dhe institucionet që ofrojnë shërbime pensionale. 

III. Adresat e pasakta të votuesve në LV 

 

Kosova nuk ka sistem unik   të adresave, ndërsa     Ligji mbi sistemin e adresave nuk është 

aprovuar  ende  nga  Kuvendi,  megjithëse  është  proceduar  nga  qeveria  (sipas  MPB). 

Komisioni Europian dhe Agjensioni Kosovar i Kadastres kanë filluar një prjekt ambicioz në 

mbështetje të Agjensisë së Regjistrit Civil për të krijuar një sistem të adresave. Ky projekt 

planifikohet të zgjatë 36 muaj.  

Në kuadër  të problemit  të adresave,  lista e votuesve ballafaqohet me  tri   aspekte  të këtij 

problemi: 

1. Mungesa  e  sistemit  unik  të  adresave  i  bënë  të  dyshimta  dhe  shpeshherë  të 

pazbatueshme të dhënat e votuesve mbi adresat.  

2. Një numër i madhë i votuesve kanë lëvizur dhe ndrruar vendbanimin, por nuk e kanë 

përtërirë në Qendrat komunale të regjistrimit civil. Kjo nënkuptonë se në bazën e të 

dhënave  të  regjistrit  civil  këta  votues  figurojnë  në  venbanimet  e mëparëshme  të 

tyre, ndërsa po këta votues ditën e zgjedhjeve paraqiten për të votuar në qendrat e 

votimit në vendbanimin ku aktualisht jetojnë/banojnë. 

 Mospërputhje  midis  adresës/vendbanimit  dhe  P‐codit  ose  UD‐codit    të 

vendbanimit‐ Këta qytetarë posedojnë p‐code ose UD‐code    të  cilat nu  i  takojnë 

vendbanimit në të cilin jetojnë. Duke qenë se KQZ, votuesit i caktonë në QV sipas 

P‐codeve dhe UD‐codeve, në raste të tilla të mospërputhjes ne  i caktojmë “gabim” 

( rasti i 24 votuesve shqiptar në Komunën e Parteshit edhepse nuk jetojnë në këtë 

komunë).      ( Vlenë të theksohet këtu se cdo vendbanim rural në Kosovë e posedon 

një  shifër  unike  të  identifikimit,  shembull  fshati  Koliq:  60953,  si  dhe  zonat 

urbane/qytetet  identifikohen  nga  P‐code  dhe UD‐code,  shembull:  Lagja  Dardania: 

UD746. Këto shifra  janë vendosur kur ka  filluar krijimi  i regjistrit civil për nevoja  të 

zgjedhjeve, mirëpo procesi  i riregjistrimeve dhe regjistrimeve civile të reja viteve të 

fundit ka filluar të dëmtojë këtë aspekt si rezultat i pakujdesisë së zyrtarëve të zyreve 
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të regjistrimit civil dhe mosrelevancës së këtij elementi për MPB edhepse për KQZ‐n 

ky element është esencial në alokimin automatik të votuesve në Qendra të Votimit. 

III.1. Zgjidhja e problemit të adresave të votuesve: 

Siq u  tha më  lartë, në aspektin afatgjatë  zbatimi  i projektit  të Komisionit Europian 

dhe Agjensisë Kadastrale të Kosovës për krijimin e sistemit të adresave në Kosovë do 

të jetë një progress  i madhë. Mbetet të shihet se si do të  integrohen të dhënat nga 

ky projekt në bazën aktuale të regjistrit civil. Megjithkëtë, ky projekt pritet të zgjatë 3 

vjetë, gjersa ka filluar në këtë verë, ndërsa pritet të përfundojë në pranverën e vitit 

2014. 

Zgjedhjet  e  supozuara  për  vitin  e  ardhshëm  dhe  zgjedhjet  e  vitit  2013  e  bëjnë  të 

domosdoshme  ndërmarrjen  e  veprimeve  më  afatshkurtëra  për  të  zbutur  këtë 

problematik. Si dhe ngritjen e efikasitetit të disa shërbimeve nga MPB dhe nga KQZ. 

Qështja  e  adresave  për  nevoja  të  zgjedhjeve  është  shumë    e  rëndësishme  dhe 

zgjidhja e këtij problemi do të duhej të përfshinte: 

- Krijimin e sistemit të adresave në Kosovë 

- Aprovimin dhe zbatimin e ligjit mbi adresat në Kosovë 

- Nxitjen dhe kushtëzimin e qytetarëve për të lajmëruar ndërrimin e vendbanimit. 

Coftë edhe vendbanimin e përkohshëm. 

- Ngritjen  e  efikasitetitt dhe përgjegjësisë  së  zyrtarëve në Qendrat Komunale  të 

Regjistrimit  Civil  për  të  vendosur  p‐codin  ose  UD‐codin  e  saktë  për  secilin 

vendbaim. 

- Ndërmarrjen  e  iniciativave  për  të  harmonizuar  p‐codet  me  emërat  e 

vendbanimeve në bazën e të dhënave të regjistrit civil. ( nëse këtë nuk mund ta 

realizon Agjensia e Regjistrit civil për arsye të bazës  ligjore, një gjë të tillë mund 

ta realizojë KQZ në mënyrë të pavarur vetëm për nevoja të zgjedhjeve). 

IV.  Emërat e qytetarëve që jetojnë jashtë Kosovës në Regjistër Civil/Listën 

e Votuesve 

Sipas bazës aktuale ligjore të zgjedhjeve, të gjithë bashkëatëdhetarët tanë që jetojnë jashtë 

Kosovës, por që janë të paisur me dokumente të identifikimit ose të udhëtimit të Republikës 

së Kosovës ose të UNMIK‐ut bëjnë pjesë në regjistër civil dhe si rrjedhojë janë pjesë e Listës 

së Votuesve. 

Përfshirja e emërave të qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit në listën e votuesve 

paraqet një aspekt negative për listën e votuesve dhe shërben si një mundësi e madhe për 

manipul dhe kepërdorim të procesit zgjedhor në ditën e zgjedhjeve. 

Zgjidhja: 
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 Praktikat e vendeve të ndryshme obligojnë qytetarët e tyre që për çdo qëndrim për 

më tepër se tre muaj  jashtë vendit duhet të  lajmërohen në Ministrinë e Punëve të 

Jashtme.  Pastaj këta persona shenjohen në Listën e Votuesve dhe fshihen nga LV në 

rast të zgjedhjeve.  

 Një gjë e tillë do të ishte positive edhe për procesin e krijimit të listës së votuesve në 

Kosovë. Megjithkëtë  KQZ‐ja  në  këtë  drejtim  nuk mund  të  bëjë  asgjë  përveqse  të 

sensibilizojë dhe rekomandojë në institucionet relevante. 

KQZ mund të  identifikojë, shenjoj dhe pastaj të  fshijë nga  lista e votuesve vetëm pjesën e 

qytetarëve që regjistrohen si votues  jashtë Kosovës ( nëse  janë të regjistruar në RC)   gjatë 

periudhës  së  regjistrimit për  votim përmes postës. Një  veprim  i  tillë vlenë  vetëm për një 

palë zgjedhje, si dhe siq dihet numëri i atyre që aplikojnë për votim përmes postës në bazë 

të proceduarve në fuqi është simbolik. 

 

 

 

 

 

 

 

V. Rekomandimet  

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të insistojë në kërkesën e tyre ndaj Qeverisë së Kosovës 

që  të përmirësojë aspektet e Regjistrit Civil që e përcaktojnë nivelin e Listës së Votuesve.  ( 

Emërat e personave të vdekur, adresat e votuesve, P‐codet, funkksionalizimin e QKRC‐ve në 

komunat e reja etj) 

- KQZ të mbështet dhe realizon projektet dhe aktivitetet e njësisë së shërbimit të Votuesve si 

projektet:  “Ripërtëri  adresën,  Voto  aty  ku  jeton"  dhe  projekti  për  pastrimin  e  listës  së 

votuesve nga emart e personave të vdekur. 

- Realizimi  i  projektit  lidhur me  freskimin  e  listës  së  votuesve  nga  emrat  e  personave  të 

vdekur ( Tetor 2011 – Tetor  2012) 

- Kuvendi të aprovojë ligjin mbi sistemin e adresave sa më shpejt që të jetë e mundur. 

- MPB të zbatojë  ligjin mbi adresat, të krijoj sistemin e adresave dhe të  integrojë të dhënat 

mbi adresat në RC. 
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- MPB  të përshpejtojë realizimin e projektit  të skanimit  të  librave  të ofiqarisë dhe  të krijojë 

mekanizma ligjore që obligojnë qytetarët të ç’regjistrojnë familjarët e tyre të vdekur. 

- Ministria  e  Punëve  të  Jashtme  të  krijojë mekanizma  që  bëjnë  të mundur  identifikimin  e 

qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit dhe shenjimin e tyre në Listën e Votuesve. 

- Ministria e diaspores të shqyrtojë dhe vlerësoj mundësin e krijimit të një baze të të dhënave 

(Regjistrimin) të qyteraëve të Kosovës që jetojn jasht vendit dhe që kanë drejt vote. 

 

 

 



Nr Emri i projektit Koha e Zbatimit
1 Votuesit e rinjë 2012‐2013

2 Ripërtëri adresen 2012‐2013

3 Ngritja e kapatiteteve të zyrtarëve ligjor 2012

4 Webfaqja interaktive 2012

5 Trajnimi për Zyrtarët financiar të SP‐ve 2012

6 Organizimi i 2 konferenca ne nivel vendi 2012‐2013

7 Revista periodike "VOTUESI" 2012‐2013

8 Konferencat Rajonale 2012‐2013

9 Senzibilizimi i Gruas për procesin zgjedhor 2012‐2013

10 Punëtoria  planifikuese KQZ ‐ SKQZ 2012

11 Programi trajnues BRIDGE 2012‐2013

12 Konsulent për Bazën e të dhënave  2012

13 Pastrimi i Listës së Votuesve nga personat e vdekur 2012

14 Menaxhimi me procesin e akreditimit të vezhguesve ne procesin zgjedhore 2012

15 Ngritja e kapaciteteve te zyrtarve te DAP   2012

16 Zhvillimi i një softueri për financa 2012

17 Pastrimi i deposë dhe klasifikimi i materialit 2012

Projektet e miratuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve



Nr. Komuna Keshillatari  Komunal
i Zëvendësuar

Gjinia Subjekti Keshilltari Komunal
Aktual

Gjinia Subjekti Data e
Zëvendesimit

Numri I
Protokolit

1 Gjakovë Afërdita KURHASKU F AAK Teuta HAXHIU F AAK 01.04.2011 448/2011
2 Gllogovc Liman KRASNIQI M PDK Idriz HAJDARI M PDK 20.05.2011 650/2011
3 Gllogovc Tafë RRUKIQI M PDK Ramiz KRASNIQI M PDK 26.01.2012 48/2012
4 Gllogovc Mentor BAJRI M ORA Gazmend AGUSHOLLI M ORA 20.05.2011 651/2011
5 Gjilan Nevzad RUSHITI M LDK Nehat RAMADANI M LDK 25.02.2011 302/2011
6 Gjilan Arianit SLLAMNIKU M PD Ibrahim NEZIRI M PD 26.01.2012 47/2012
7 Gjilan Sami HOXHA M PDK Riad RASHITI M PDK 23.02.2012 123/2012
8 Klinë Gjyle HOTI F LDD Elfije GASHI F LDD 16.09.2011 1007/2011
9 Fushë Kosovë Shefki SHALA M LDK Sabit BULLATOVCI M LDK 21.04.2011 525/2011
10 Fushë Kosovë Tomislav DANIQ M CDS Boban FILIPOVIQ M CDS 21.04.2011 528/2011
11 Mitrovicë Vehbi BEQIRI M PDK Hetem GECI M PDK 01.04.2011 451/2011
12 Obiliq Teuta BERISHA F AAK Rifadije PALOJA F AAK 20.05.2011 649/2011
13 Obiliq Nexhmedin KRASNIQI M AAK Fatmir BËRBATOVCI M AAK 20.05.2011 648/2011
14 Rahovec Vjosa MORINA F LIB Florie BOSHNJAKU F LIB 11.03.2011 386/2011
15 Pejë Elvana ISLAMI F AAK Emine GASHI F AAK 07.09.2011 976/2011
16 Pejë Ali SYLQA M AAK Lavdim LAJQI M AAK 13.09.2011 1000/2011
17 Pejë Sulltone MURATI F AKR Sanije SEFERI F AKR 16.09.2011 1009/2011
18 Podujevë Arsim BREZNICA M LDK Agim KIKAJ M LDK 23.12.2011 1270/2011
19 Podujevë Agim KRASNIQI M LDK Feim SALIHU M LDK 25.02.2011 301/2011
20 Prishtinë Nexhmie BERISHA F LDK Vjollca KRASNIQI F LDK 11.03.2011 363/2011
21 Prishtinë Feti MEHDIU M PD Amir AHMETI M PD 21.04.2011 527/2011
22 Prishtinë Shefki UKAJ M LDK Arsim JANOVA M LDK 07.09.2011 978/2011
23 Prizren Ermina JONUZI F NDS Emilija REXHEPI F NDS 01.03.2011 316/2011
24 Skenderaj Dhurata BEHRAMAJ F PDK Ganimete MUSLIU F PDK 25.02.2011 299/2011
25 Skenderaj Armend RUSHITI M PDK Fadil RRUSTEMI M PDK 25.02.2011 300/2011
26 Shtime Gojart BAJRAMI M PDK Ruzhdi JASHARI M PDK 07.09.2011 975/2011
27 Shtërpcë Goran VASILJEVIQ M SLS Dejan MERGJINAC M SLS 16.11.2011 1179/2011
28 Suharekë Miftar KOKOLLARI M AAK Ilirian BYTYQI M AAK 01.04.2011 450/2011
29 Suharekë Lira MALA F LDK Kimete BYTYQI F LDK 07.09.2011 977/2011
30 Viti Xhevat BISLIMI M PDK Besim HALIMI M PDK 04.07.2011 818/2011
31 Viti Vigan BERISHA M AKR Abdyl BAJRAMI M Kandidat i Pavarur 13.09.2011 1001/2011
32 Vushtrri Hajrulla MULI M PDK Sami ISTREFI M PDK 11.03.2011 362/2011
33 Malishevë Mevlude KRASNIQI F PDK Hasime KRASNIQI F PDK 01.04.2011 447/2011
34 Malishevë Ahmet RRAHMANAJ M PDK Naim MORINA M PDK 16.11.2011 1180/2011
35 Graçanicë Bojana JOVANOVIQ F SPOT Biljana TRAJKOVIQ F SPOT 25.02.2011 297/2011
36 Graçanicë Slavisha ILIQ M SPOT Momqilo TRAJKOVIQ M SPOT 25.02.2011 296/2011
37 Graçanicë Stanisha PETROVIQ M SLS Goran MARINKOVIQ M SLS 11.03.2011 364/2011
38 Ranilug Vladica ARITONOVIQ M GIZOR Sasha ALEKSIQ M GIZOR 21.04.2011 529/2011

Lista e zëvendesimeve të Këshilltarëve Komunal



Nr. Deputeti i Kuvendit të
Kosovës i Zëvendësuar

Gjinia Subjekti Deputeti i Kuvendit të
Kosovës Aktual

Gjinia Subjekti Data e
Zëvendesimit

Numri i Protokolit

1 Amir AHMETI M AKR Koalicioni Behxhet PACOLLI M AKR Koalicioni 25.02.2011 295/2011

2 Hydajet HYSENI M PDK Hashim THAQI M PDK 25.02.2011 295/2011
3 Nijazi IDRIZI M PDK Hajredin KUQI M PDK 25.02.2011 295/2011
4 Suzan NOVOBERDALIU F AKR Koalicioni Mimoza KUSARI F AKR Koalicioni 25.02.2011 295/2011
5 Boban TODOROVIC M SLS Slobodan PETROVIC M SLS 25.02.2011 295/2011
6 Nait HASANI M PDK Enver HOXHAJ M PDK 25.02.2011 295/2011
7 Valbona DIBRA F PDK Vlora ÇITAKU F PDK 25.02.2011 295/2011
8 Gëzim KELMENDI M AKR Koalicioni Agim ÇEKU M AKR Koalicioni 25.02.2011 295/2011
9 Arsim BAJRAMI M PDK Bajram REXHEPI M PDK 25.02.2011 295/2011

10 Berat BUZHALA M PDK Bedri HAMZA M PDK 25.02.2011 295/2011
11 Kurtan KAJTAZI M PDK Memli KRASNIQI M PDK 25.02.2011 295/2011
12 Fikrim DAKA M KDTP Mahir YAGCILAR M KDTP 25.02.2011 295/2011
13 Jeton SVIRCA M AKR Koalicioni Ferid AGANI M AKR Koalicioni 25.02.2011 295/2011
14 Sasa MILOSAVLJEVIC M SLS Nenad RASIC M SLS 25.02.2011 295/2011
15 Emin GËRBESHI M AKR Koalicioni Ibrahim MAKOLLI M AKR Koalicioni 21.06.2011 773/2011
16 Milivoje STOJANIVIC M SLS Sasha RASHIQ M SLS 04.07.2011 816/2011
17 Kimete BYTYQI M LDK Nekibe KELMENDI F LDK 11.07.2011 834/2011

Lista e zëvendësimeve të Deputetëve të Kuvendit të Kosovës



Kreshnik Spahiu
Typewritten text
Rezultatet e Përgjithshme



Mbiemri/Prezime Emri/Ime Gjinia/Pol Votat/Glasovi

SDSKIM
1 ĐOKIĆ SAŠA M 707

JSL
2 MIKIĆ VESNA F 1,525

17 SAVIĆ VESIMIR M 1,499
4 IVANOVIĆ SRETEN M 1,431
1 TRAJKOVIĆ RADA F 1,315

KDTP
1 YAGCILAR MAHIR M 3,570
7 KERVAN ENIS M 2,303
3 SRBICA-ŞINIK MUFERA F 2,036

GIG
1 HALJILJI MURSELJ M 427

BSDAK
7 BALJE HAMZA M 816

Koalicioni AKR-PD-PSD-PPI-PPK-PNDSH-PGJK
1 PACOLLI BEHGJET M 29,294
2 AGANI FERID M 24,947
3 KUSARI-LILA MIMOZA F 19,574
5 ÇEKU AGIM M 13,710
4 MUSTAFA MUHAMET M 10,611
7 MAKOLLI IBRAHIM M 6,902
6 SELMANI MYZEJENE F 2,229

42 LAMA SEVDIJE F 1,942

VAKAT
1 DEMIRI RASIM M 1,574

27 BALJE DUDA F 748

PAI

Kandidatët e zgjedhur  
ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 2010



1 ARIFI ETEM M 1,003

LDK
2 HAMITI SABRI M 33,777
5 BEQIRI ISMET M 21,090

62 GASHI ARBEN M 20,443
3 KELMENDI NEKIBE F 14,862

10 HAZIRI LUTFI M 12,097
13 OSMANI NASER M 11,907
56 QUNI ANTON M 11,851
61 DESHISHKU HASHIM M 11,714
4 KRYEZIU EQREM M 11,678
7 THAÇI BAHRI M 10,571

80 SADRIU ALI M 10,480
8 HYSENI SKENDER M 10,304

12 OSMANI VJOSA F 9,778
29 ZEMAJ ARMEND M 9,638
59 AHMETI IMRI M 9,195
49 DEMOLLI HAKI M 9,094
20 MORINA SALIH M 9,042
36 BRECA NAZANE F 8,897
26 FERATI SADRI M 7,992
18  HAJZERAJ-BEQAJ RITA F 7,902
6 SAHATQIJA TEUTA F 7,865
9 KAJTAZI LIRIJE F 7,800

16 ZHARKU LUTFI M 7,639
63 BAJRAMI HYKMETE F 7,482
17 ASLLANAJ SALI M 7,338
60 BERISHA- SHAQIRI AFËRDITA F 5,607
30 KRASNIQI VJOLLCA F 5,555

SLS
1 PETROVIĆ SLOBODAN M 7,718
2 RAŠIĆ NENAD M 5,237
4 RAŠIĆ SAŠA M 5,187
5 MILETIĆ PETAR M 4,438

11 MARINKOVIĆ GORAN M 3,794
3 BONTIĆ JELENA F 3,239
9 ŽIVKOVIĆ JASMINA F 3,162

31 KOSTIĆ BISERKA F 2,430

VETËVENDOSJE!
1 KURTI ALBIN M 58,467

41 KRASNIQI FLORIN M 17,842



46 KONJUFCA GLAUK M 16,646
89 SELIMI REXHEP M 13,600
2 HOTI AFRIM M 11,801

71 ALIU LIBURN M 8,909
3 FETOSHI ALBANA F 8,132
5 KULETA AGIM M 7,169

106 YMERI VISAR M 6,892
4 KASOLLI AFRIM M 6,711

12 LAMA ALMA F 5,088
24 BAKALLI AURORA F 3,511
6 GASHI ALBANA F 3,416
9 HAXHIU ALBULENA F 3,172

AAK
1 HARADINAJ RAMUSH M 54,713
2 RUGOVA UKË M 25,085

50 HARADINAJ DAUT M 13,954
3 KADAJ-BUJUPI DONIKA F 13,447
4 SHALA BLERIM M 13,081

31 KELMENDI RAMIZ M 7,531
110 ISUFI AHMET M 7,450

5 GJINI ARDIAN M 6,998
7 RAMADANI BURIM M 6,669

66 BAJRAKTARI KYMETE F 4,326
21 KADRIJAJ TIME F 3,310
57 HAXHIU TEUTA F 3,099

PREBK
1 ALBERT KINOLLI M 393

PDAK
1 ADEMI DANUSH M 1,411

IRDK
1 NEZIRAJ XHEVDET M 1,109

NDS
1 REDŽEPI EMILIJA F 1,211

PDK
1 THAQI HASHIM M 160,850
4 LIMAJ FATMIR M 75,689
2 KRASNIQI JAKUP M 35,379
5 SYLA AZEM M 30,357



10 HOXHAJ ENVER M 30,302
8 KUÇI HAJREDIN M 16,836

17 REÇICA EMLI M 15,834
32 MUJA SHAIP M 14,996
13 REXHEPI BAJRAM M 14,656
44 GASHI LATIF M 13,877
53 HAMZA BEDRI M 13,240
6 ÇITAKU VLORA F 12,448

109 HAXHIU BEKIM M 12,163
35 PAJAZITI ZENUN M 12,025
86 SELIMI BEHAR M 11,937
11 HALITI XHAVIT M 11,687
25 KRASNIQI MEMLI M 11,550
71 DEMAKU FADIL M 11,401
37 VEHAPI IDRIZ M 11,030
14 GRABOVCI ADEM M 10,764
43 XHELILI FATMIR M 10,498

106 KRASNIQI HALIT M 10,483
41 VATAJ RAMË M 10,346
73 LLADROVCI RAMIZ M 10,100
3 BROVINA FLORA F 9,868

24 BERISHA-SHALA SALA F 8,140
39 DELIU-KODRA BLERTA F 7,795
78 KRASNIQI HASIME F 7,075
9 PULA JUSTINA F 6,720

42 MORINA LUMNIJE F 6,234
48 MUSTAFA SALIHE F 6,098
54 IZMAKU XHEVAHIRE F 5,866
57 MUSLIU GANIMETE F 5,088
1 HADERGJONAJ SAFETE F 4,984
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 6,680 

 698,751 
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PASQYRË ZGJEDHORE 2000-2010

Pasqyrë e zgjedhjeve 2000 2001 2002 2004 2007 2009 2010
Lloji i zgjedhjeve Zgjedhje

Komunale
Zgjedhje të Kuvendit të

Kosovës
Zgjedhje Komunale Zgjedhje të

Kuvendit të
Kosovës

Zgjedhje për Kuvend të Kosovës
Zgjedhje për Kuvendet Komunale

Zgjedhje për Kryetarë të Komunave

Zgjedhje për Kuvendin
Komunal Zgjedhje për
Kryetarë të Komunës

Zgjedhjet për Kuvendin e
Republikes se Kosovës

Elektorati 913,179 1,249,987 1,320,481 1,412,680 1,454,174 1,563,741 1,632,276
1,632,276Data e zgjedhjeve 28 Tetor 2000 17 Nëntor 2001 26 Tetor 2002 23 Tetor 2004 17 Nëntor 2007

8 Dhjetor, raundi i dytë për Kryetarë të
Komunave

15 nëntor 2009 12 dhjetor 2010 , 09 Janar
2011 Rivotimi ne Deqan,
Drenas, Skenderaj, nga nje
qender votimi ne Malisheve
dhe Lipjan , 23 Janar 2011
Rivotimi Mitrovice

Pjesëmarrja e
votuesve

79% 64% 54% 49.52% Kuvend të Kosovës: 40.1%
Kuvendet Komunale: 39.4%
Kryetarë të Komunave: 39%

45.36% 45.29%

Fletëvotimi / Lista e
kandidatëve

Listë e hapur –
votë për një
kandidat të vetëm

Listë e mbyllur – Votë
vetëm për subjektin
politik / subjektet
politike caktojnë
radhitjen e
kandidatëve të tyre në
listë

Listë e mbyllur – votë
vetëm për subjektin

politik/ subjektet
politike caktojnë

radhitjen e
kandidatëve të tyre

në listë

Listë e mbyllur –
votë

vetëm për
subjektin politik /
subjektet politike
caktojnë radhitjen
e kandidatëve të

tyre në listë

Listë e hapur – Zgjedhje për Kuvend të
Kosovës & Zgjedhje për Kuvendet
Komunale: votë për subjektin dhe votim
deri në 10 kandidatë; Zgjedhje për
Kryetarë të Komunave: votë vetëm

për një kandidat

Listë e hapur – votë
për një kandidat
të vetëm

Listë e hapur – vetëm një
votë për subjektin politik

dhe pesë vota për
kandidat

Pragu elektoral për
vendet e rregullta
rregullta

0 0 0 0 5% për Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës 0 5%

Zonat elektorale 30 1 30 1 Zgjedhje për Kuvend të Kosovës: 1
Zgjedhje për Kuvendet Komunale: 30
Zgjedhje për Kryetarë të Komunave: 30

37 1

Ulëset 920
(869 të
zgjedhur dhe
në tri komuna
të emëruar)
vende të
rezervuara:0

100
Vende të

rezervuara:20

920
Vende të

rezervuara:0

100
Vende të

rezervuara:0

Zgjedhje për Kuvend të Kosovës: 100
Zgjedhje për Kuvendet Komunale: 920
Zgjedhje për Kryetarë të komunave:
30 (emërime në pesë komuna,
katër kryetarë të komunave të
emëruar) Vende të rezervuara për
Kuvend të Kosovës: 20

37 Kryetar Komune
Kuvendi komunal 920
(869 të zgjedhur dhe
në tri komuna të
emëruar)
Vende të rezervuara:
0

100
Vende të rezervuara:20

Gjinia N/A 1/3 e kandidatëve të
subjekteve duhet të
jenë të gjinisë së
kundërt

1/3 e kandidatëve të
subjekteve duhet të

jenë të gjinisë së
kundërt

1/3 e kandidatëve të
subjekteve duhet
të jenë të gjinisë

së kundërt

1/3 e kandidatëve të subjekteve duhet të
jenë nga gjinia e kundërt

1/3 e kandidatëve të
subjekteve duhet të
jenë të gjinisë së
kundërt

1/3 e kandidatëve të
subjekteve duhet të jenë
të gjinisë së kundërt

Qendrat e votuesve 380 498 503 557 621 746 746
Vendvotimet 1,464 1,668 1,727 1,6621 2,32323 2256 2280
Votimi me nevoja të
veçanta

Po Po Po 86 ekipe për 5,306
votues

108 ekipe për 6,372 Po Po
Vëzhguesit 13,976 Po Po 12,916 ~ 27,000 Po Po

1 Caktimi i votuesve në vendvotime është ngritur prej 700 në 1000
2

Caktimi i votuesve në vendvotime është zvogëluar në 750
3

Rekrutimi i dy këshillave të vendvotimit



12.12.2010 09.01.2011 23.01.2011
Nr Emri i organizates/Subjektit politik Akronimi Nr.i vezhguesve Nr. i vezhguesve Nr. i vezhguesve

1 PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS PDK 6160 505

2 LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS LDK 4690 316

3 ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS AAK 4782 257

4 STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SDA 121 11

5 LIDHJA DEMOKRATIKE E DARDANISË LDD 1061 50

6 FRYMA E RE FER 790 14

7 KOALICIONI:AKR-PD-PSD-PPI-PPK-PNDSH-PGJK 3406 52

8 KOALICIJA-VAKAT VAKAT 144 13

9 Lëvizja VETËVENDOSJE! 3317 306

10 BOŠNJAČKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA BSDAK 205

11 GRAĐANSKA INICIJATIVA GORE GIG 5

12 INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS IRDK 20

13 SOCIJALDEMOKRATSKA STRANKA GORE SDSG 31

14 PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS PDAK 80

15 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA KOSOVA I METOHIJE SDSKIM 292

16 KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI KDTP 198

17 KOSOVA TÜRK BIRLIGI KTB 21

18 NOVA DEMOKRATSKA STRANKA NDS 92

19 PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM- PAI 58

20 SRPSKA SOCIJALDEMOKRATSKA STRANKA S.SDS 66

21 SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA SLS 258

22 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA SNSD 6

23 JEDINSTVENA SRPSKA LISTA JSL 246
Total: 26049 1524

Nr OJQ/Organizatat joqeveritare Akronimi Nr.i vezhguesve Nr. i vezhguesve Nr. i vezhguesve

1 NACIONAL DEMOCRATIC INSTITUTE NDI 34 35
2 KOSOVA DEMOCRATIC INSTITUTE KDI 4896 563
3 RRJETI BALLKANIK I GAZETARISË HULUMTUSE BIRN 56 43
4 PROGRAMI PËR ZHVILLIM DEMOKRATIK PZHD 5 9
5 SË BASHKU DREJTË EUROPES SDE 30
6 NGRITE ZËRIN EDHE TI NZT 53 85
7 UDRUZENJE KOSOVSKIH CERNOGORACA MATICA UDKCM 29
8 VISION TOWARD FUTURE VDA 47
9 YOUTH INITIATIVE OF PARTEŠ YIP 46
10 SRPSKA DEMOKRATSKA OMLADINA SDO 30
11 CENTAR ZA ZAJEDNICE GORNJA BITINJA CZGB 22
12 INDEX GROUP IG 46

5264 765

Nr Institucionet e pavarura Akronimi Nr.i vezhguesve Nr. i vezhguesve Nr. i vezhguesve

1 INSTITUCIONI I AVOKATIT TË POPULLIT IAP 37 39
2 KQZ-ja E SHQIPËRISË 6

43 39

Nr OJQ/Organizata te huaja Akronimi Nr.i vezhguesve Nr. i vezhguesve Nr. i vezhguesve

1 INTERNATIONAL CIVILIAN OFFICE ICO 85 48
2 EUROPIAN COMMISION LO ECLO 16 8
3 INTERNATIONAL CRISIS GROUP ICG 3 3

Lista e organizatave dhe subjekteve politike që janë akredituar nga KQZ-ja për vëzhgimin e  zgjedhjeve për
Kuvendin e Kosovës

Total:

Total:



4 EUROPEAN UNION SPECIAL REPRESENTATIVE EUSR 17 18
5 EUROPEAN NETWORK OF ELECTION MONITORING ORGANIZATIONENEMO 248 12
6 PARLAMENTI EUROPIAN PE 23 2
7 ASSOCIATION I MEDIAVE SHERBIMI I LAJMEVE GNS 1
8 JAPONI JNIV 14
9 MISIONI I EKSPERTËVE PËR ZGJEDHJE EUEEM 5 5
10 ASSOCIATION OF EUROPEAN ELECTIONS OFFICIALS ACEEO 1
11 ZYRA E LUXEMBURGUT 6
12 AMBASADA E  SHQIPËRISË 3
13 AMBASADA E HUNGARISË 2
14 AMBASADA AUSTRIAKE 9 3
15 AMBASADA SUEDEZE 21 12
16 AMBASADA E SHBA-ve 155 125
17 AMBASADA E TURQISË 11 2
18 AMBASADA E ZVICRËS 16 18
19 AMBASADA NORVEGJEZE 6 4
20 AMBASADA E BELGJIKËS 4 4
21 AMBASADA E HOLANDËS 7 5
22 AMBASADA ÇEKE 12 6
23 AMBASADA GJERMANE 9 9
24 AMBASADA FRANCEZE 18 23
25 AMBASADA E BRITANISË 64 34
26 AMBASADA FINLANDEZE 2
27 AMBASADA ITALIANE 8 2
28 AMBASADA E MAQEDONIS 5
29 AMBASADA E  BULLGARISË 2
30 AMBASADA E SLLOVENISË 2
31 AMBASADA E LATVISË 2
32 AMBASADA E DANIMARKËS 3
33 AMBASADA E ESTONISË 1
34 AMBASADA E IRLANDËS 2
35 AMBASADA E KROACISË 4

Total: 72 779 351
Totali i vezhguesve: 32135 2679 1858



 
 

 
SUBJEKTET POLITIKE TË CERTIFIKUARA 

Nr. 
Emri i Subjektit politik dhe akronimi 
(renditja alfabetike) 

1 ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS - AAK 

2 BOŠNJAČKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA - BSDAK 

3 CRNOGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA - CDS 

4 FRYMA E RE - FER 

5 GRAĐANSKA INICIJATIVA GORE - GIG 

6 GRADJANSKA INICIJATIVA - JEDINSTVENA SRPSKA LISTA - JSL 

7 GRADJANSKA INICIJATIVA KRILO NARODA - GIKN 

8 INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS - IRDK 

9 INICIATIVA QYTETARE - LËVIZJA VETËVENDOSJE! 

10 KOALICIJA - VAKAT 

11 KOALICIONI - AKR, PD, PSD, PPI, PPK, PNDSH, PGJK 

12 KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI - KDTP 

13 KOSOVA TÜRK BIRLIGI - KTB 

14 LIDHJA DEMOKRATIKE E DARDANISË - LDD 

15 LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDK 

16 LIDHJA E EGJIPTIANËVE TË KOSOVËS - LEK 

17 NOVA DEMOKRATSKA STRANKA - NDS 

18 PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS - PDAK 

19 PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDK 

20 PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM - PAI 

21 PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS - PREBK 

22 SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA - SLS 

23 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD 

24 SOCIJALDEMOKRATSKA STRANKA GORE - SDSG 

25 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA KOSOVA I METOHIJE - SDSKIM 

26 SRPSKA KOSOVSKO METOHIJSKA STRANKA - SKMS 

27 SRPSKA NARODNA STRANKA - SNS 

28 SRPSKA SOCIJALDEMOKRATSKA STRANKA - SSDS 

29 STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE - SDA 
   
 

 
 



 
RENDITJA E SUBJEKTEVE POLITIKE SIPAS, PËRFAQËSIMIT NACIONAL 

 
Subjektet Politike Shqiptare Nr. 

Emri i Subjektit politik dhe akronimi 
(renditja alfabetike) 

 1 ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS - AAK 
 2 FRYMA E RE - FER 
 3 INICIATIVA QYTETARE - LËVIZJA VETËVENDOSJE! 
 4 KOALICIONI - AKR, PD, PSD, PPI, PPK, PNDSH, PGJK 
 5 LIDHJA DEMOKRATIKE E DARDANISË - LDD 
 6 LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDK 
 7 PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDK 

 
Subjektet Politike Serbe Nr. 

Emri i Subjektit politik dhe akronimi 
(renditja alfabetike) 

 1 CRNOGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA - CDS 
 2 GRADJANSKA INICIJATIVA - JEDINSTVENA SRPSKA LISTA - JSL 
 3 GRADJANSKA INICIJATIVA KRILO NARODA - GIKN 
 4 SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA - SLS 
 5 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD 
 6 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA KOSOVA I METOHIJE - SDSKIM 
 7 SRPSKA KOSOVSKO METOHIJSKA STRANKA - SKMS 
 8 SRPSKA NARODNA STRANKA - SNS 
 9 SRPSKA SOCIJALDEMOKRATSKA STRANKA - SSDS 

 
Subjektet Politike Turke Nr. 

Emri i Subjektit politik dhe akronimi 
(renditja alfabetike) 

 1 KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI - KDTP 
 2 KOSOVA TÜRK BIRLIGI - KTB 

 
Subjektet Politike Boshnjake Nr. 

Emri i Subjektit politik dhe akronimi 
(renditja alfabetike) 

 1 BOŠNJAČKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA - BSDAK 
 2 KOALICIJA - VAKAT 
 3 NOVA DEMOKRATSKA STRANKA - NDS 
 4 STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE - SDA 

Subjektet Politike rome, 
ashkali dhe egjiptase Nr. 

Emri i Subjektit politik dhe akronimi 
(renditja alfabetike) 

 1 LIDHJA E EGJIPTIANËVE TË KOSOVËS - LEK 
 2 PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS - PDAK 
 3 INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS - IRDK 
 4 PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM - PAI 
 5 PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS - PREBK 

Subjektet Politike gorane 
Nr. 

Emri i Subjektit politik dhe akronimi 
(renditja alfabetike) 

 1 GRAĐANSKA INICIJATIVA GORE - GIG 
 2 SOCIJALDEMOKRATSKA STRANKA GORE - SDSG 

 



 
 

Subjektet Politike që  kanë fituar vend në Kuvendin e Kosovës - 2010 
 

Nr. 
 
Emri i Subjektit politik dhe akronimi 

1 ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS -  AAK 

2 KOALICIONI - AKR, PD, PSD, PPI, PPK, PNDSH, PGJK 

3 BOŠNJAČKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA - BSDAK 

4 GRAĐANSKA INICIJATIVA GORE - GIG 

5 INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS - IRDK 

6 KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI - KDTP 

7 LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDK 

8 NOVA DEMOKRATSKA STRANKA - NDS 

9 PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM - PAI 

10 PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS - PDAK 

11 PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDK 

12 PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS - PREBK 

13 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA KOSOVA I METOHIJE - SDSKIM 

14 SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA - SLS 

15 KOALICIJA – VAKAT 

16 INICIATIVA QYTETARE - LËVIZJA VETËVENDOSJE! 

17 GRADJANSKA INICIJATIVA - JEDINSTVENA SRPSKA LISTA - JSL 

 




