
               

 

                                 KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE 

Mbledhja Nr.03 në vitin 2017 

20 shkurt  2017, në orën 13:00 

Zyrat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve 
 

                                                               RENDI I DITËS 
 

1.  Hyrje:  znj. Valdete Daka, Kryesuese e mbledhjes së KQZ-së 

- Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit të mbledhjes të KQZ-së nr.01 dhe 02/2017; 

 

2. Aktivitetet e ZRPP-së; 

- Shqyrimi dhe miratimi i Rekomandimim  lidhur me ecurinë e Kuvendit të 
Jashtëzakonshëm të Partisë Politike„ Partia e Drejtësisë“PD dhe emërimet e 
anëtarëve në organet drejtuese nga Kryetari; 

- Shqyrtimi dhe miratimi i Rekomandimit për shfuqizimin e pezullimit për katër 
(4)parti politike; 

- Shqyrimi dhe miratmi i  Rekomandimit për shqiptimin e gjobave për tri (3) 
parti politike; 

3. Raport i Këshillave të KQZ-së;    

 

• Këshilli për Çështje Ligjore; 

- Shqyrtimi dhe miratimi i kërkesave për zëvendësimin e  anëtarëve të Kuvendeve 

Komunale në Komunat: Istog, Obiliq dhe Ferizaj: 

-   Shqyrtimi dhe miratimi i Draft Agjendës për takimin e  punës  KQZ –SKQZ; 

-  Shqyrtimi  dhe miratimi i Draft vendimit për asgjësimin/shkatërrimin e materialit 

zgjedhor të Zgjedhjeve të  Jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc, të 

mbajtura me datën 04 dhjetor 2016,  si dhe Rundin e Dytë të Zgjedhjeve të 

mbajtura më 18 dhjetor 2016; 

 

 

 

 



•  Këshilli i Personelit; 

- Shqyrtimi dhe miratimi  kërkesës së drejtorit të prokurimit, për angazhim të 
stafit shtesë, për  shkak të aktiviteteve të shumta në punë; 

- Shqyrtimi i dhe miratimi i  kërkesës së Koordinimit në Teren; 

- Informatë  për  rekrutim të pozitës së ZLKZ-së në Drenas; 

 

• Këshilli për Buxhet dhe Financa; 

- Shqyrtimi  dhe miratimi i Raportit të shpenzimeve të zgjedhjeve të 
jashtëzakonshme për kryetar komune në Gllogoc; 

 
- Shqyrtimi dhe miratimi i buxhetit për takimin e  punës  KQZ –SKQZ; 

 

• Këshilli për Operacione Zgjedhore; 
- Shqyrtimi  dhe miratimi i Draft-Strategjisë të Informimit Publik për Zgjedhjet Lokale 

2017;  

4. Të ndryshme 
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