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Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Ne pajtim me nenin 139 te Kushtetutes se Republikes se Kosoves, nenin 3.7 te Ligjit Nr. 03/L-149
per Sherbimin Civil, si dhe ne pajtim me nenin 59, 63.7, 128.2 te Ligjit Nr. 03/L-073 per zgjedhjet e
pergjithshme ne Republiken e Kosoves, Aktgjyktimin e Gjykates Kushtetuese Nr. K073/2016, dhe
nenin 17 te Rregullores se punes te Komisionit Qendror te Zgjedhjeve, nxjerr:
RREGULLORE
Nr. 01/2017
PER ORGANIZIMIN E BRENDSHEM DHE SISTEMATIZIMIN E VENDEVE TE PUNES TE
SEKRETARIATIT TE KOMISIONIT QENDROR TE ZGJEDHJEVE

KAPITULLI I
DISPOZITAT E PERGJITHSHME
Neni 1
Qellimi
Kjo rregullore percakton organizimin e brendshem te Sekretariatit te Komisionit Qendror te
Zgjedhjeve (SKQZ), perfshire: formimin, funksionet dhe pergjegjesite e njesive organizative;
sistematizimin e vendeve te punes; percaktimin e niveleve perkatese drejtuese te udheheqesve te
njesive organizative, autorizimet dhe pergjegjesite e tyre, si dhe pershkrimet e detyrave te punes per
nepunesit e SKQZ-se, me qellim te kryerjes efikase te detyrave te punes, qe jane caktuar me
legjislacionin ne fuqi.

Neni 2
Fusheveprimi
Dispozitat e kesaj rregulloreje zbatohen per te gjitha njesite organizative dhe nepunesit e Sekretariatit te
Komisionit Qendror te Zgjedhjeve (ne tekstin e metejme: Sekretariati).
Neni 3
Parimet e organizimit dhe funksionimit te brendshem
1. Sekretariati pembush detyrat e tij ne menyre efektive dhe ushtron aktivitetin e tij institucional dhe
administrativ ne menyre transparente dhe te pergjegjshme, profesionale, me paanshmeri dhe ne
menyre te pavarur.
2. Organizimi dhe funksionimi i brendshem i KQZ-se bazohet ne keto parime:
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LigjshmEria: Permbushim funksionet dhe te gjitha aktivitetet tona ne baze te akteve ligjore dhe
nenligjore.
Profesionalizmi dhe paanshmeria: Ushtrojme pergjegjesite tona ne menyre te pavarur dhe te paanshme.
Transparenca dhe llogaridhEnia: Jemi te hapur dhe llogaridhenes ne veprimet tona dhe sigurojme qasje
ne informata relevante per te gjitha palet.
Efikasiteti dhe efektiviteti: Angazhohemi qe ne menyre efikase te ofrojme sherbime cilesore ne baze te
standardeve me to larta.
Gjitheperfshirja dhe barazia: Ofrojme kushte dhe mundesi te barabarta per pjesemarrjen e te gjitha
grupeve ne zgjedhje.
Inovacioni dhe permirEsimi i vazhdueshEm: Rishikojme ne menyre te vazhdueshme sistemin e punes
dhe praktikat ne menyre qe te jene ne hap me kohen duke aplikuar metoda inovative.
Koordinimi dhe kontrolli: Angazhohemi per besueshmeri dhe pranueshmeri te publikut ne zgjedhje dhe
ne procesin demokratik ne pergjithesi.
Neni 4
Kompetencat dhe pergjegjesite e Sekretariatit
PergjegjEsite e Sekretariatit
1. Sekretariati ndihmon veprimtarine e Komisionit Qendror te Zgjedhjeve, ne kryerjen e pergjegjesive dhe
funksioneve te saj te percaktuara ne ligj dhe eshte pergjegjes, per:
Sigurimin e ndihmes se nevojshme administrative per KQZ-ne;
Pergatitjen e raporteve, rekomandimeve per vendimet e KQZ-se dhe zbatimin e vendimeve te
KQZ-se;
Ndermarrjen e te gjitha masave per te ndihmuar dhe siguruar mbajtjen e
1.3.
zgjedhjeve te lira, te drejta dhe te mire-informuara, ne nje atmosfere te tolerances
demokratike, pages dhe respektit per sundimin e ligjit;
Pergatitjen e listes se votuesve dhe ndermarrjen e te gjitha aktiviteteve qe nderlidhen me te;
1.4.
Pergatitjen e rekomandimeve per regjistrimin e partive politike, certifikimin e subjekteve politike
1.5.
dhe akreditimin e vezhguesve;
Lidhjen e marreveshjeve me palet e treta ne emer te KQZ-se, pas miratimit nga
1.6.
KQZ-ja, duke u mbeshtetur ne procedurat e themeluara nga KQZ-ja;
Ndermarrjen e te gjitha aktiviteteve per emerimin e KKZ-ve, KVV-ve, si dhe trajnimin e tyre;
1.7.
Ndermarrjen e aktiviteteve per informimin dhe edukimin e votuesve;
1.8.
Pergatitjen e drafteve per te gjitha aktet e referuara ne ligj, te cilat miratohen nga KQZ-ja;
1.9.
1.10. Publikimin me kohe to td gjitha rregullave zgjedhore ne fawn e internetit te KQZ-se;
1.11. Identifikimin, vleresimin e qendrave te votimit dhe publikimin e lokacioneve te sakta te te gjitha
qendrave te votimeve, si dhe kryerjen e detyrave dhe pergjegjesive to tjera te percaktuara me
legjislacionin ne fuqi nga KQZ-ja;
1.12. Te gjitha strukturat organizative ne kuader te Sekretariatit sherbejne per perkrahjen e KQZ-se ne
kryerjen e funksioneve dhe pergjegjesive te percaktuara me Kushtetute, ligj dhe me legjislacionin
1.1.
1.2.
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tjeter perkates ne fuqi;
Marredheniet ndermjet strukturave organizative to SKQZ-se jane marredhenie bashkepunimi.
Gjate ushtrimit te detyrds, vartesit duhet t'i binden dhe t'i raportojne me pergjegjesi eprorit per
detyrat e ngarkuara, ne perputhje me dispozitat ligjore ne fuqi;
1.15. Ndermerr aktivitete kdrkimore per operacione zgjedhore;
1.16. Ben pranimin, grumbullimin, tabulimin dhe publikimin e rezultateve.
1.17. Nd kryerjen e pergjegjesive dhe funksioneve td Komisionit Qendror to Zgjedhjeve i ndihmon
Sekretariati.
1.18.. Zyra e ngarkuar me pergjegjesi rreth Regjistrimit td Partive Politike funksionon si pjese e
Sekretariatit te KQZ-se.
1.19. Sekretariati KQZ-se i zbaton vendimet e KQZ-se, pergatitd raporte, rekomandime per vendime te
KQZ-se dhe siguron ndihme tjeter td nevojshme administrative per KQZ-ne. Sekretariati, gjithashtu,
e asiston KQZ-ne ne zbatimin e funksioneve dhe pergjegjesive to cilat i jane caktuar ne
pajtueshmeri me kete ligj dhe me instrumentet ndihmese te permendura me poshtd.
1.13.
1.14.

1.20. Pas miratimit nga KQZ-ja, Sekretariati lidhd marreveshje me paldn e trete, ne emdr to KQZ-se, duke
u mbeshtetur ne procedurat e themeluara nga KQZ-ja.
KAPITULLI II
ORGANIZIMI I BRENDSHEM DHE FUNKSIONIMI
Neni 5
Organizimi i Sekretariatit
1.

Sekretariati pdrbehet nga kdto njesi:
1.2 Kryeshefi Ekzekutiv i Sekretariatit,
1.3 Zyra e Partive Politike dhe Certifikim,
1.4 Departamentet,
1.5 Divizionet,
1.6 Njesite dhe sherbimet e tjera.
Neni 6
Struktura organizative e Sekretariatit
Per kryerjen efikase te pergjegjesive, autorizimeve dhe detyrave te punds qe i jane caktuar, per
sherbimet administrative ne menyre profesinonale, Sekretariati ka strukturd te organizimit si ne
vijim:
1.1 Kryeshefi Ekzekutiv i Sekretariatit;
1.1.1 Zyra e Kryeshefit Ekzukitv,
1.1.2 Zyra e Partive Politike dhe Certifikim,
1.1.3 Departamenti per ceshtje Ligjore,
1.1.4 Departamenti i Operacioneve Zgjedhore,
1.1.5 Departamenti per Administrate dhe Perkrahje,
1.1.6 Departamenti i Teknologjise Informative,
1.1.7 Departamenti i Kordinimit ne Terren,
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1.1.8 Njesia e Auditimit to Brendshem,
1.1.9 Njesia e Prokurimit,
1.1.10 Njesia e Qendres se Numerimit dhe Rezultateve,
1.1.11 Zedhenesi i KQZ-se,
1.1.12 Asistenti i Kryetarit to KQZ-se.

2. Sekretariati drejtohet nga Kryeshefi Ekzekutiv (KE), i cili i pergjigjet drejtperdrejt KQZ-se.
3. Zyra per Regjistrimin e Partive Politike dhe Certifikim drejtohet nga Drejtori Ekzekutiv i Zyres, i
cili i raporton drejtperdrejt KQZ-se, ndersa sa i perket pergjegjesive administrative, i pergjigjet
KE-se.
4. Departamenti drejtohet nga drejtori i departarnentit i cili i pergjigjet drejtperdrejt KE-se.
5. Udheheqesi i Zyres se Auditimit to Brendshem ne SKQZ, i raporton KQZ-se nepermjet komitetit
to Auditimit.
6. Departamenti mund to ndahet ne divizione apo dhe ne njesi. Keto njesi organizative drejtohen nga
udheheqesit perkates to njesive, to cilet u raportojne drejtoreve to departamenteve perkatese.
7. Udheheqesit perkates to njesive organizative brenda SKQZ-se, zgjidhen nga zyrtaret e SKQZ-se,
ne pajtim me aktetet e brendshme to KQZ-se.
8. Njesia e Qendres se Nurnerimit dhe Rezultateve drejtohet nga udhehegesi, i cili i pergjigjet
drejtperdrejt KE-se.
9. Struktura organizative e SKQZ-se percakton shkallen e hierarkise dhe pergjegjesise se
funksioneve ne marredhenie me njera-tjetren.

KAPITULLI HI
Funksionet e njesive to Sekretariatit
Neni 7
Zyra e Kryeshefit Ekzekutiv to SKQZ-se
1. Zyra e Kryeshefit Ekzekutiv to Sekretariatit eshte ne funksion te mbarevajtjes se
punes se KE-se, si dhe kordinon punen me strukturat e tjera to
Sekretariatit.
2. Ne sistematizimin e vendeve to punes ne Zyren e Kryeshefit Ekzekutiv,
perfshihen:
11.1 Kryeshefi Ekzekutiv
(nje polite)
11.2 Zevendeskryeshef Ekzkeutiv
(nje pozite)
11.3 Njesia e Auditimit
(nje pozite)
11.4 Njesia e Prokurimit
(nje pozite)
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11.5 Njesia e Qendres se Numerimit dhe Rezultateve
11.6 Zyrtari i Lute Certifikues
11.7 Asistent Ekzekutiv i KE-se.
11.8 Zyrtar Kryesor Financiar

(nje pozitd)
(nje pozite)
(nje pozitd)
( nje pozite e planifikuar)

Neni 8
PergjegjesitE e Kryeshefit Ekzekutiv te Sekretariatit
KE-ja eshte pergjegjes pdr:
1. Administrimin dhe menaxhimin e Sekretariatit per te siguruar se funksionet e caktuara td tij
permbushen ne menyrd efikase;
Sigurimin
qe vendimet dhe masat tjera to KQZ-se to zbatohen ne menyrd efikase;
2.
Organizimin
e agjendes se takimeve td KQZ-se dhe trupave to tjerd to KQZ-se, ne bashkpunim
3.
me kryesuesit perkatts dhe sigurimin e tett materialit td nevojshem para cdo takimi;
4. Raportimin ne KQZ per td gjitha detyrat e Sekretariatit, me perjashtim to Drejtorit Ekzekutiv to
Zyrds per Regjistrimin e Partive Politike dhe Certifikim; Sigurimin e udhdzimeve te duhura per
KQZ-ne dhe kdshillave to paanshme e profesinale nga Sekretariati;
Organizimin
e Sekretariatit dhe nxjerrjen e procedurave administrative lidhur me ceshtjet to cilat i
5.
perkasin;
6. Menaxhimin e ndpundsve civild dhe punonjdsve te tjerd;
7. Menaxhimin efektiv dhe efikas to burimeve njerezore dhe financiare te Sekretariatit;
8. Sigurimin e rekrutimit, organizimit, gradimit dhe menaxhimin e nepunesve civile te SKQZ-se, ne
bazd td parimit td merites;
Zbatimin
e politikave jo-diskriminuese ndaj personelit te Sekretariatit, perfshire perfaqesimin e
9.
drejte gjinor ne te gjitha fushat dhe nivelet, si dhe garantimin qe perberja e stafit to Sekretariatit e
reflekton karakterin shumetnik td Kosoves;
10. Nxjerrjen e vendimeve per kryerjen e pergjegjesive td tij;
11. Kryerjen e detyrave to tjera to percaktuara nga KQZ-ja.
12. Kryeshefi Ekzekutiv eshte ndpunesi me i lade civil ne Sekretariat dhe eshte Zyrtari Kryesor
Administrativ i Sekretariatit (Ne tekstin e mdtejme: "ZKA")
13. KE-ja drejton veprimtarind e Sekretariatit, e perfaqdson ate dhe vepron ne emer td tij.
14. KE-ja dshtd pergjegjes pdr ushtrimin e veprimtarisd se Sekretariatit dhe kryen detyra te tjera,
brenda kompetencave qd ka, ne zbatim te ligjit e te akteve nenligjore ne fuqi.
15. Kryeshefi Ekzekutiv merr pjese ne td gjitha takimet e KQZ-se dhe to trupave to tjere.
16. Kriteret dhe procedure e perzgjedhjes se Kryeshefit Ekzekutiv, jane to rregulluara me ligj dhe akt
to vecante nenligjor.
17. Detyrat dhe pergjegjesite e tjera kryesore percaktohen ne Rregulloren pdr pershkrimin e
detyrave te punds dhe klasifikimin e vendeve te punds ne KQZ.

Neni 9
avendeskryeshefi Ekzekutiv i Sekretariatit
1.

avendesi i Kryeshefit Ekzekutiv (Ne tekstin e metejmd: "Zdvendesi i KE-se" apo ZVKE) i
Sekretariatit zdvenddson Kryeshefin ne mungese to tij dhe kryen pundt dhe pergjegjesite e
percaktuara sipas fushave perkatese to caktuara nga Kryeshefi Ekzekutiv.

2.

avendesi i KE-so to Sekretariatit te KQZ-se i pdrgjigjet KE-se.
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Neni 10
Ushtrimi i detyres se Kryeshefit Ekzekutiv
1.

Ne rast te mbetjes hapur te pozites se Kryeshefit Ekzekutiv, ushtrimin e detyres se KE-se e ben
ZVKE-ja, ndersa ne rast te mungeses edhe te ZVKE-se, ushtruesi i detyres se KE-se eshte drejtori i
Departamentit per administrate dhe perkrahje apo njeri nga drejtoret e departamenteve.

2.

Ne rastet e mungeses se udheheqesve te pozitave te percaktuara ne paragrafin nje te ketij neni,
atehere ushtruesi i detyres emerohet nga KQZ-ja nga radii& e drejtoreve te SKQZ-se.
Neni 11
Zyra per Regjistrimin e Partive Politike dhe Certifikim

1.

Detyrat dhe pergjegjesite e Zyres per Regjistrimin e Partive Politike dhe Certifikim (ne tekstin e
metejme "Zyra") jane:
1.1. Mbajtja dhe azhurnimi i regjistrit te subjekteve politike,
1.2 I rekomandon KQZ-se per ose kunder regjistrimit te partive politike, certifikimit te
subjekteve politike dhe kandidateve cie do te perfshihen ne fletvotim, si dhe akreditimin e
organizatave dhe vezhguesve te tyre.
1.3 I rekomandon KQZ-se per caktimiin e kufizimit te shpenzimit te fushatave zgjedhore te
subjekteve politike;
1.4 Pranon raportet e deklarimit financiar te fushates dhe raportet e shpenzimeve vjetore te SP-ve
dhe njofton KQZ-ne;
1.5 Raporton ne KQZ per secilen pagese administrative te mbledhur dhe te transferuar ne
buxhetin e Kosoves;
1.6 Monitoron kuvendet zgjedhore te partive politike;
1.7 Publikimi i dosjes se informimit publik lidhur me donacionet e subjekteve politike;
1.8 Trajnimi i perfaqesuesve financiare te SP-ve.
1.7

Zyra udhehiget nga drejtori ekzekutiv i cili i raporton drejtperdrejt KQZ-se dhe
funksionon si pjese e Sekretariatit te KQZ-se.

1.8

Ne sistematizim in e vendeve te punes ne Zyren per Regjistrimin e Partive Politike dhe
Certifikim perfshihen kater (4) pozita;

1.8.1 Drejtori Ekzekutiv i Zyres;
1.8.2 Zyrtar i Larte Ligjor
1.8.3 Zyrtar i Larte per Regjistrim te Partive Politike
1.8.4 Zyrtar i Larte per Certifikim te Subjekte Politike

Neni 12
Departamenti per ceshtje Ligjore
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(nje pozite)
(nje pozite)
(nje pozite)
(nje pozite)

Detyrat dhe pergjegjesite e Departamentit per ceshtje Ligjore (ne tekstin e metejme; "DcL") jane:
1

Harton legjislacionin sekondar (aktet nenligjore), ne konsultim me departamentet e tjera te SKQZ-se
dhe Keshillat e KQZ-se), te cilat miratohen nga KQZ-ja.

2. Pranimi i kerkesave per zevendesimin e anetareve te kuvendeve komunale, shqyrtitni dhe procedimi
ne keshilla dhe KQZ.
3. Harton marreveshje bashkepunimi ndermjet KQZ-se dhe institucioneve te tjera;
4. Administron procesin e ankimeve zgjedhore, pergatit dosjet perkatese per cdo ankim te paraqitur dhe
i ve ne dispozicion te anetareve te KQZ-se brenda afateve dhe menyres se percaktuar ne Ligjin per
Zgjedhjet dhe akte te KQZ-se;
5. Perfaqeson KQZ-ne ne organet gjyqesore ne te gjitha shkallet e gjykimit, per ceshtjet ku KQZ-ja
eshte pale;
6. Siguron qe aktet nenligjore te propozuara dhe te hartuara nga KQZ-ja te jene te bazuara ne
legjislacionin ne fuqi;
7. Jep keshilla juridike, rekomandime, udhezime dhe interpretime ligjore per KQZ-ne dhe Sekretariatin;
8. Departamenti udhehiqet nga drejtori i departamentit, i cili i pergjigjet dhe i rapoton Kryeshefit
Ekzekutiv.
9. Ne sistematizimin e vendeve te punes ne Departementin per ceshtje Ligjore, perfshihen tri (3) pozita:
9.1. Drejtori i Departamentit per ceshtje Ligjore;
9.2. Zytar i Larte Ligjor

(nje pozite)
Nje i planifikuar(dy pozita)

Neni 13
Departamenti per Operacione Zgjedhore
1.

Detyrat dhe pergjegjesite e Departamentit per Operacione Zgjedhore (No tekstin e metejme:
DOZ), jane:
1.1.

Zbatimi i aktiviteteve te nevojshme per te gjitha ceshtjet operacionale qe kane to bejne
me pergatitjet e zgjedhjeve dhe referendumeve;

1.2.

Hartimi dhe zbatimi i Planit Operativ te Zgjedhjeve;

1.3.

Ndermarrja e te gjitha aktiviteteve qe kane to bejne me kriijimin e listes se votuesve;

1.4.

Planifikimi dhe organizimi i trajnimeve per trupat zgjedhore dhe stafin mbeshtetes;

1.5.

Planifikimi dhe organizimi i edukimit dhe informimit te votuesve.
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1.6.

Organizimi dhe zbatimi i aktiviteteve ne operacionin e votim it jashte Kosoves dhe
regjistrimin e personave me nevoja dhe rrethana te vecanta.

1.7.

Kryen detyrat dhe pergjegjesite tjera te percaktuara me legj islacionin ne fuqi dhe nga KEja.

1.8

Departamenti udhehiqet nga drjetori i departamentit, i cili i pergjigjet dhe i rapoton
Kryeshefit Ekzekutiv.

1.9

Departamenti eshte i perbere nga tri divizione;
1.1.1. Divizioni per Sherbimin e Votuesve,
1.1.2. Divizioni per Informim dhe Edukim,
1.1.3. Divizioni per Trajnime.
Neni 14
Divizioni per Sherbimin Votues

Detyrat dhe pergjegjesite e Divizionit per Sherbimin Votues (Ne tekstin e metejme: "DSHV"), jane:
1. Krijon, miremban dhe siguron cilesine e Listes se votuesve;
2. Koordinon zbatimin e te gjitha operacioneve te sherbimit te votuesve no terren;
3. Udheheq dhe mbikeqyre Operacionin e Votimit permes Postes, duke perfshire periudhen e
regjistrimit te votuesve jashte Kosoves dhe Periudhen e Votimit;
4. Udheheq dhe mbikeqyre procesin e regjistrimit te votuesve me nevoja dhe rrethana te vecanta;
5. Harton dhe mbikeqyre projekte te ndryshme qe lidhen me sherbimin e votuesve;
6. Kujdeset, ruan dhe siguron te dhenat personale te votuesve;
7. Berjen e Listes se Votuesve te disponueshme ne Zyrat e Komisioneve Komunale te Zgjedhjeve
(KKZ-se) ne secilen komune, ne bashkepunimin me Koordinatorin e Zyrtareve te Larte
Komunale te Zgjedhjeve, sikurse eshte percaktuar me rregullat e KQZ-se dhe ne pajtim me
rregullat per mbrojtjen e te dhenave.
8. Pas autorizimit nga KQZ-ja apo KE-ja, bashkepunon dhe koordinon punen me institucionet
perkatese qe merren me regjistrin civil.
9. Divizioni i Sherbimit Votues udhehiqet nga Udheheqesi i Divizionit, i cili i pergjigjet dhe i
raporton Drejtorit te Operacioneve Zgjedhore.
10. Ne sistematizimin e vendeve to punes ne Divizionin e Sherbimit Votues, perfshihen dy (2) pozita.
•
•

Udheheqesi i Divizionit te Sherbimit Votues
Zyrtar i Larte i Listes Votuese
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(nje pozite)
(nje pozite).

Neni 15
Divizioni i Trajnimit
Detyrat dhe pergjegjesite e Divizionit te Trajnimit (ne tekstin e metejme "DT") jane:
1 Perpilimi dhe zbatimi i programeve te trajnimit ne procedurat e regj istrimit, votimit dhe
numerimit per procesin zgjedhor;
2 Planifikimi dhe mbikeqyrja e trajnimeve per KKZ, KVV dhe staf mbeshtetes;
3 Planifikimi dhe mbikeqyrja e trajnimeve per stafin e Sekretariatit;
4 Krijimi i Doracakeve dhe Pakove te Trajnimit per proces zgjedhor;
5 Zbatimi i programeve te trajnimit per stafin e perkohshem zgjedhor;
6 Hartimi i planeve te trajnimit per trupat menaxhuese te zgjedhjeve, ne nivel qendror dhe komunal.
7 Ne sistematizimin e vendeve te punes ne Njesine e Trajnimit perfshi hen dy (2) pozita:
•
•

Udheheqes i Divizionit te Trajnimit
Zyrtar i Lute i Trajnimit

(nje pozite)
(nje pozite e planifikuar).

Neni 16
Divizioni i Informimit (the Edukimit
Detyrat dhe pergjegjesite e Divizionit te Informimit dhe Edukimit (ne tekstin e metejm "NjIE") jane:
1. Hartimi i strategjise dhe planeve per informimin dhe edukimin e votuesve;
2. Planifikimi, hartimi, mbikeqyrja dhe zbatimi i projekteve per informimin dhe edukimin e
votuesve;
3. Ndermarrja e aktiviteteve per informimin dhe edukimin e votuesve te grupeve te caktuara;
4. Pergatitja e materialeve te pershtatshme per transmetim ne radio dhe televizion per informimin e
publikut per procesin zgjedhor ne Kosove;
5. Perkujdeset qe Zedhenesi i KQZ-se dhe KE-ja te informohen per ceshtjet dhe aktivitetet kryesore
te KQZ-se;
6. Pergatit materiale te shkruara dhe elektronike per botim dhe shperndarje qe njoftojne publikun
per aktivitetet e KQZ-se;
7. Sigurohet per te ekspozuar ose publikuar, ne secilin vendvotim, ne diten e zgjedhjeve, materiale
te shtypura, te dizajnuara dhe te pergatitura ne emer te KQZ-se;
8. Siguron qe materialet dhe dokumentet qe publikohen apo botohen te redaktohen dhe lekturohen;
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9. Divizioni per Informim dhe Edukim udhohiget nga Udheheqesi i Divizionit, i cili i pdrgjigjet dhe
i rapoton Drejtorit to Operacioneve Zgjedhore.
10. Nd sistematizimin e vendeve te punes ne Njesind per Informim te votuesve perfshihen dy (2)
pozita:
10.11 Udheheqes i Divizionit per Informim dhe Edukim
10.12 Zyrtar i Larte per Informim dhe Edukim

(nje pozite)
(njd pozite).

Neni 17
Departamenti per Administrate dhe Perkrahje
1.

Detyrat dhe pergjegjesite e Departamentit per Administrate dhe Perkrahje (Ne tekstin e metejme:
DAP), jane:
1.1.

Ofrimi i shdrbimeve td nevojshme administrative per KQZ-ne;

1.2.

Zbatimi i politikave qe kand to bejne me administraten e KQZ-se;

1.3.

Planifikimi dhe pergatitja e buxhetit te KQZ-se, perpilimi dhe kontrollimi i raporteve
periodike finaciare, si dhe i pasqyrave financiare. Pdrcjellja e ecurise se shpenzimeve to
buxhetit ne perputhje me linjat perkatese buxhetore per td siguruar mbarevajtje to
menaxhimit financiar dhe td kontrollit to shpenzimeve;

1.4.

Mbikeqyrja e td gjitha aspekteve te raportim it buxhetor nga ana e SKQZ-se dhe ushtrimin
e to gjitha funksioneve qd i jane dhend ZKF-se sipas legjislacionit ne fuqi;

1.5.

Ofrimi i sherbimeve administrative ne km in e personelit dhe cdshtjet te tjera qe kand to
bejne me menaxhimin e burimeve njerdzore ne Sekretariat, ne pajtim me legjislacionin ne
fuqi;

1.6.

Shperndarja e mjeteve td fondit per mbeshtetje to partive politike dhe ekzekutimi i
pagesave per grupet parlamentare;

1.7.

Ofrimi i sherbimeve td perkthimit per nevojat e KQZ-se;

1.8.

Sigurimi dhe funksionimi i logjistikds, transportit, deponim it, materialeve per zyre,
dokumentacionit, materialeve zgjedhore per zgjedhje dhe infrastrukturen e Sekretariatit;

1.9.

Ruajtja dhe sistemimi i te gjitha dokumenteve zyrtare to KQZ-se, ne pajtim me rregullat
dhe procedurat e percaktuara me legjislacionin perkates per arkivim. Miremban,
menaxhon dhe administron sistemin e arkives.

2.

Departamenti udhehiget nga drjetori i departamentit, i cili i pergjigjet dhe i rapoton Kryeshefit
Ekzekutiv.

3.

Departamenti i Administratds dhe Perkrahjes perbvhet nga kdto divizione:
3.1.
3.2.

Divizioni per Buxhet dhe Financa,
Divizioni per Personel dhe Sherbime to Perbashketa,
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3.3.

Divizioni per Logjistike dhe Transport.
Neni 18
Divizioni per Buxhet dhe Financa

1.

Detyrat dhe pergjegjesite e Divizionit per Buxhet dhe Financa (ne tekstin e metejme "DBF) jane:
1. Planifikimi dhe pergatitja e KASH-it dhe buxhetit te KQZ-se;
2. Regjistrimi i te gjitha transaksioneve ne Regjistrin e Kontabilitetit te Thesarit dhe percjellja e
ecurise se shpenzimeve;
3. Mbikqyrja dhe ekzekutimi i te gjitha faturave te rregullta per pagese permes sistemit te
thesarit;
4. Shperndarja e mjeteve te fondit per mbeshtetje te partive politike dhe ekzekutimi i pagesave
per grupet parlamentare;
5. Raportimi periodik dhe vjetor i buxhetit te shpenzuar te

6. Mirembajtja edhe evidentimi i pasurise jofinanciare te KQZ-se.
2.

Divizioni per Buxhet dhe Financa udhehiqet nga Udheheqesi i Divizionit, i cili i pergjigjet dhe i
raporton drejperdrejt Drejtorit te Departamentit.

3.

Ne sistematizimin e vendeve te punes ne Divizionin per Buxhet dhe Financa perfshihen kater (4)
pozita:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Udheheqes i Divizionit,
Zyrtar i Larte per Buxhet dhe Financa,
Zyrtar i Larte per Financa,
Zyrtar i Larte per to Hyra dhe Fondin e Part ive Politike.

(nje pozite)
(nje pozite)
(nje pozite)
(nje pozite).

Neni 19
Divizioni i Personelit dhe Sherbimeve te Perbashketa
1

Detyrat dhe pergjegjesite e Divizionit te Personelit dhe Sherbimeve te Perbashketa (Ne tekstin e
metejme:"DPShP), jane:
1. Organizimi dhe menaxhimi i procesit te rekrutimit, ne perputhje me legjislacion ne fuqi;
2. Ofrimi i sherbimeve administrative ne lemin e personelit te SKQZ-se, ne pajtim me rregulloret e
KQZ-se dhe legjislacionin tjeter ne fuqi, qe ka te beje me menaxhimin e burimeve njerezore;
3. Pergatitja e rekomandimeve dhe raporteve per vendime, si dhe zbatimin e vendimeve te KQZ-se;
4. Keshillimi dhe ofrimi i ndihmes per procesin e vleresimeve te rezultateve ne pune per nepunesit
ne Sekretariat;
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5. Percjeli dhe ndihmon punen e Komisionit per Ankesa dhe Komisioit Disiplinor ne KQZ;
6. Koordinon, menaxhon dhe ofron sherbime administrative te perkthimit dhe arkivimit per te gjitha
njesite.
7. Divizioni per Personel dhe Sherbime te Perbashketa udhehiqet nga Udheheqesi i Divizionit, i cili
njeheresh eshte edhe Menaxher i Personelit ne Sekretariat, qe i pergjigiet dhe raporton
drejtperdrejt drejtorit te DAP-it.
11.

Ne sistematizimin e vendeve te punvs ne Divizionin per Personel dhe Sherbime te Perbashketa
perfshihen pese (pozita):
11.1
11.2
11.3

Udheheqes i Divizionit te Personelit dhe Sherbimeve te Perbashketa
Zyrtar te Lane per perkthim;
Zyrtar i Larte i Arkives

(nje pozite)
(tre pozita)
(nje pozite).

Neni 20
Divizioni per Logjistike dhe Transport
1. Detyrat dhe pergjegjesite e Divizionit per Logjistike dhe Transport (Ne tekstin e metejme:"DLT"),
jane:
1. Ofrimi i sherbimeve te logjistikes dhe transportit per te gjitha njesite ne KQZ;
2. Identifikimi i nevojave, planifikimi dhe furnizimi me materiale dhe sherbime zgjedhore dhe
jozgjedhore;
3. Menaxhimi i depos qendrore te KQZ-se;
4. Futja dhe perditesimi i te dhenave ne regjistrat fizike dhe elektronike per furnizimim me
material, regjistrimi i mjeteve, pajisjeve (inventarit) dhe verifikimi i saktesise kur kerkohet.
5. Pranimi, procedimi dhe shperndarja e pajisjeve dhe mallrave sipas kerkesave te aprovuara, si
dhe verifikimi i saktesise se inventarit fizik kur kerkohet;
6.

Pranimi mallrave, sistemimi i tyre dhe procedimi per pagese ne SIMFK;

7. Perkujdeset per funksionimin e veturave te KQZ-se, miremban te dhenat lidhur me
servisimin, shpenzimin e derivative dhe ben raportimin.
8. Divizioni per Logjistike dhe Transport udhehiqet nga Udheheqesi i Divizionit qe i pergjigjet dhe
i raporton drejperdrejt drejtorit te departamentit.
9. Ne sistematizimin e vendeve te punes ne Divizionin per Logjistike dhe Transport perfshihen
kater (4) pozita:
9.1
9.2
9.3
9.4

Udheheqesi i Divizionit
Zyrtar i Transportit
Vozites
Asistent i Logjistikes

(nje pozite)
(nje pozite)
(nje pozite)
(nje pozite e planifikuar).
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Neni 21
Departamenti i Teknologjise Informative
Detyrat dhe pergjegjesite e Departamentit te Teknologjise Informative (ne tekstin e metejme: DTI), jane:
1.1. Hartimi dhe zbatimi i planeve, procedurave dhe projekteve per funksionimin sa me cilesor te TIse, duke siguruar ofrimin e sherbimeve te pershtatshme per te gjithe stafin e KQZ-se;
1.2. Analizimi dhe vleresimi i nevojave dhe mundesive per automatizim in e proceseve, si dhe
implementimi e teknologjive te reja ne operacione zgjedhore;
1.3. Administrimi dhe mirembajtja e pergjithshme e rrjetit, sistemit dhe aplikacionet e KQZ-se;
1.4. Krijimi dhe mirembajtja e bazave te te dhenave te percaktuara nga KQZ-ja;
1.5. Bashkepunimi me Agjencine per Shoqdri te Informacionit dhe institucionet e tjera per zbatimin e
politikave ne fushen e TI-se;
1.6. Sigurimi dhe mirembajtja e pajisjeve, si dhe ofrimi i sherbimeve te teknologjive se informacionit
dhe telekomunikimit per KQZ-ne dhe Sekretariatin;
1.7. Mirembajtja dhe perditesimi i Ueb faqes se KQZ-se, duke perfshire publikimin me kohe te te
gjitha rregullave zgjedhore, vendimeve dhe materialeve te tjera te KQZ-se, ne uebfagen e KQZse.
1.8. Departamenti udhehiget nga drejtori i departamentit, i cili i pergjigjet dhe i rapoton Kryeshefit
Ekzekutiv.
1.9. Ne sistematizimin e vendeve te planes te Departamentit te Teknologjise Informative, perfshihen
pese (5) pozita:
Drejtori i Departamentit
Zyrtar i Larte i Teknologjise Inormative
Zyrtar i Larte Bazes se te Dhenave
Zyrtar i Larte per Dizajn dhe Ueb
Zhvillues i aplikacioneve

(nje pozite)
(Me pozite)
(nje pozite)
(nje pozite)
(nje pozite e planikuar).

Neni 22
Departamenti i Koordinimit ne Terren
Detyrat dhe pergjegjesite e Departamentit te Koordinimit ne Terren (ne tekstin e metejme: "DKT"), jane:
1. Mbikeqyrja e punes se Zyrtareve te Larte Komunale te Zgjedhjeve;
2. Koordinimi i aktiviteteve ndermjet Sekretariatit te KQZ-se dhe Zyrtareve te Larte Komunale te
Zgjedhjeve, respektivisht KKZ-ve, perkitazi me operacionet zgjedhore ne nivel komunal;
3. Ndihmon dhe keshillon subjektet politike per zgjedhje ne nivel komunal;
4. Udhehegja e aktiviteteve per te pergatitur planet strategjike dhe operacionale ne nivel komunal;
5. Hartimi dhe implementimi i Planit Operacional te Sigurise per Zgjedhje;
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6. Koordinon aktivitetet zgjdhore per ZLKZ/KKZ-te ne terren per personelin dhe trupat menaxhuese
qe angazhohen gjate zgjedhjeve mes nivelit qendror dhe komunal, ne bashkepunim me njesite
tjera te Sekretariatit;
7. Perkujdeset per zbatimin e aktiviteteve akteve normative te nxjerra nga KQZ-ja ne komisione
komunale zgjedhore
8. Departamenti i Kordinimit ne Terren udhehiget nga drejtori i departamentit, i cili raporton
Kryshefit Ekzekutiv te Sekretariatit;
9. Zyrtaret e Larte Komunale te Zgjedhjeve i pergjigjen drejtorit to departamentit.
10. Ne sistematizimin e vendeve te punes ne Departamentin e Koordinimit ne Terren, perfshihen,
Drejtori dhe nga nje ZLKZ per secilen komune:
10.1 Drejtor i Departamentit te Kordinimit ne Terren
10.2 Zyrtar te Larte Komunale te Zgjedhjeve

(nje pozite)
(tridhjeteetete zyrtare).

Neni 23
Njesia e Auditimit to Brendshem
Detyrat dhe pergjegjesite e Njesise se Auditimit te Brendshem ne Sekretariat (ne tekstin e metejme:
NjAB), jane:
1. Hartimi dhe pergatitja e planit te auditimit;
2. Kryerja e detyrave te auditimit ne pajtim me planet e punes, rregullat, udhezimet dhe standardet e
audtitimit;
3. Sigurimi i mbeshtetjes per KE-ne dhe KQZ-ne ne permiresimin e menaxhimit dhe kontrollit te
brendshem;
4. Pergatitja e raporteve dhe rapportimi ne komitetin e auditimit;
5. Udheheq Njesine e Auditimit te Brendshem, ne pajtim me Ligjin ne fuqi per auditimin e
Brendshem;
6. Ben auditime te brendshme ne pajtim me rregullat, politikat, doracaket, udhezimet, dhe
standardet profesionale ne fuqi.
7. Njesia e Auditimit te Brendshem udhehiqet nga Udheheqesi i Zyres, i cili i pergjigjet dhe i
rapoton Kryeshefit Ekzekutiv.
Ne
sistematizimin e vendeve ne Njesine se Auditimit te Brendshem, perfshihet nje (1) pozite:
8.
(nje pozite).

8.1. Drejtor i Auditimit te Brendshem
Neni 24
Njesia e Prokurimit

Detyrat dhe pergjegjesite e Njesise se Prokurimit ne Sekretariat (Ne tekstin e metejme: "NjP"), jane:
1. Pergatite, koordinon dhe zbaton planin vjetor te Sekretariatit ne fushen e prokurimit publik, ne
pajtim me legjislacionin ne fuqi;
2. Siguron qe te gjitha kerkesat per prokurim jane pergatitur dhe ne perputhje me rregullat dhe
procedurat e prokurimit;
3. Pergatitja e materialeve standarde, varesisht nga procedura e prokurimit;
4. Nenshkruan kontrate publike ne emer te autoritetit kontraktues;
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5. Percakton proceduren e prokurimit per tender dhe procedurat e vleresimit te cmimeve;
6. Ofron keshilla dhe asiston menaxhmentin ne marrjen e vendimeve lidhur me ceslitjet kontestuese
qe mund te dalin ne rastet e ekzekutimit te kontratave.
7. Njesia e Prokurimit udhehiciet nga Udheheqesi i Njesise se Prokurimit, i cili i pergjigjet dhe i
rapoton Kryeshefit Ekzekutiv dhe eshte i barasvlefshem me drejtoret e departamenteve ne
Sekretariat.
8. Ne sistematizimin e vendeve te punes ne Zyren e Prokurimit, perfshihet nje (1) pozite:
(nje pozite).

Drejtor i Prokurimit
Neni 25
Njesia e Qendres se Numerimit dhe Rezultateve

Detyrat dhe pergjegjesite e Qendres se Numerimit dhe e Rezultateve (ne tekstin e metejme: QNR), jane:
1. Pranimi dhe kontrollimi fillestar i materialit te ndjeshem zgjedhor;
2. Futja e te dhenave, auditimi i formulareve te rezultateve dhe hetimi i tyre;
3. Verifikimi i Zarfeve te fletevotimeve me kusht dhe fletevotimeve permes postes, si dhe numerimi
i tyre;
4. Rinumerimi ne baze te vendimit te KQZ-se;
5. Nelermerr aktivitete per tabulimin dhe publikimin e rezultateve preliminare dhe perfundimtare;
6. Menaxhimi i operacioneve dhe proceseve qd nderlidhen me rezultatet, si dhe pergatitja e
rezultateve te zgjedhjeve per KQZ,
7. Planifikimi i kerkesave dhe specifikimeve per sistemet informative per tabulimin dhe prezantimin
e rezultateve;
8. Baden e analizave dhe hulumtimeve lidhur me statistikat dhe rezultatet e zgjedhjeve.
9. Njesia e Qendres se Numerimit dhe Rezultateve udhehicjet nga Udheheqesi i QNR-se, i cili
raporton drejtperdrejt Kryshefit Ekzekutiv to Sekretariatit.
10. Ne sistematizimin e vendeve te punes ne Njesine e Qendres se Numerimit dhe Rezultateve,
perfshihet nje (1) pozite:
11.1

Udheheqes i Qendres se Numerimit dhe Rezultateve

(nje pozite).

Neni 26
Zyrtar i Larte Certifikues
Detyrat dhe pergjegjesite e Zyrtarit Certifikues jand:
1. Te siguroje qe kushtet e zbatueshme te nje kontrate publike te jene te permbushura para berjes ose
autorizimit te pagesave sipas kontrates;
2. Te siguroje qe shpenzimi i parave publike sipas nje kontrate publike te behet ne pajtim me
Rregullat e KMF-se;
3. Te shqyrtoje dhe te vertetoje te gjitha dokumentet rreth shpenzimeve te krijuara ne te gjitha
Departamentet dhe Njesite e Sekretariatit te KQZ-se;
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4. Zyrtari Certifikues duhet te identifikoje dhe te njejtat t'i raportoje me shkrim ZKA-se, per te
gjitha rastet e mosrespektimit te akteve ligjore;
5. Zyrtari Certifikues i raporton drejtperdrejt Kryshefit Ekzekutiv te SKQZ-se.
6. Ne sistematizimin e vendeve te punds perfshihet nje (1) pozite.
Neni 27
Zedhenesi i KQZ-se
Detyrat dhe pergjegjesite e Zedhenesit te KQZ-se (ne tekstin e metejme "Zedhenesi"), jane:
1. Informon mediet dhe publikun lidhur me punen e KQZ-se;
2. Keshillimi profesional lidhur me ceshtje te komunikimit per KQZ-ne;
3. Siguron qe mediet dhe publiku jane te informuara per proceset dhe operacionet zgjedhore, si
dhe per aktivitetet e KQZ-se permes njoftimeve te rregullta;
4. Organizon konferencat per media dhe Qendren mediate te KQZ-se gjate procesit zgjedhor;
5. Publikon informata ne ueb-fagen e KQZ-se dhe ne llogarite zyrtare te KQZ-se ne rrjetet
sociale;
6. Monitorimi i mediave dhe informimi i KQZ-se;
7. Siguron, se bashku me zyrtarin e lane per komunikim ne SKQZ, qe te gjitha njesite perkatese
te SKQZ-se te japin kontributin e tyre per prezantimin e pergjithshem to aktiviteteve.
8. Zedhenesi i pergjigjet dhe i raporton drejtperdrejt KQZ-se, ndersa per ceshtje administrative,
i pergjigjet KE-se te Sekretariatit, ne pajtim me rregullat per sherbimin civil.
9. Ne sistematizimin e vendeve perfshihet nje (1) pozite:
9.1 Zedhenes i KQZ-se

(nje pozith).

Neni 28
Asistenti ekzekutiv i Kryetarit te KQZ-se
Detyrat dhe pergjegjesite e Asistenit te KQZ-se (ne tekstin e metejme "Asistenti"), jane:
1. Ofrimi i sherbimeve administrative dhe teknike per KQZ-ne;
2. Aranzhon takimet e Kryetarit te KQZ-se;
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3. Me autorizim te kryetarit te KQZ-se, pranon dhe sistemon materialet qe arrijne ne adrese te
KQZ-se, dhe sipas nevojes i dergon ne adresa te caktuara;
4. Miremban dhe azhurnon raportet, korrespondencat dhe materialet e tjera relevante;
5. Perkujdeset rreth pergatitjes teknike te mbledhjeve te KQZ-se;
6. Detyra dhe pergjegjesi te tjera qe i caktohen nga Kryetari, respektivisht KQZ-ja, nclersa sa i
perket ceshtjeve administrative, i pergjigjet KE-se, ne pajtim me rregullat per sherbimin civil.
7. Ne sistematizimin e vendeve te punes, perfshihet nje (1) pozite:
7.1.1

Asisteni ekzekutiv i Kryetarit te KQZ-se

(nje pozite).

KAPITULLI IX
Neni 29
Grupet punuese
1.

KE-ja mund te krijoje grupe punuese te perkohshme per zhvillimin e aktiviteteve qe
tejkalojne fushen e punes se zakonshme dhe qe jane komplekse per njesite organizative, per
to siguruar permbushjen e objektivave.

2.

KE-ja vendos per perberjen e grupit punues, per caktimin e mandatit dhe objektivave,
emeron kryesuesin dhe percakton procedurat, afatet kohore dhe form& per raportim.
Sekretariati eshte pergjegjes per sigurim in e kushteve te punes, si dhe kompensimet sipas
detyrimeve qe merr nga KQZ-ja apo KE-ja, to bazuar ne rregullativen e brendshme apo Iigjet
ne fuqi.

3.

4.

Kryeshefi Ekzekutiv mund te ftoje dhe te angazhoje si anetare te grupit punues, konsulente te
jashtem per te asistuar dhe ofruar ndihmen e nevojshme specifike, ashtu sic kerkon institucioni per
arritjen e objektivave.

5.

Grupet punuese do te raportojne per zbatimin e mandatit dhe aktiviteteve te tyre ne baza te
rregullta dhe do te dorezojne per miratim te Kryeshefi Ekzekutiv i Sekretariati raporte dhe
rekomandime.

Neni 30
Marredheniet reciproke to punes miZrmjet njesive organizative
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1.

Marredheniet reciproke to punds nclermjet njesive to brendshme organizative ne Sekretariat,
bazohen ne parimin e bashicdpunimit to nclersjelle, to unitetit, bashkerendimit dhe dakordimit,
si dhe ne to drejtat, detyrimet dhe p ergjegjesite e percaktuara me legjislacionin ne fuqi.

2.

Nga to gjitha njasite organizative, kerkohet qd to shkembejne to dhenat dhe informacionet e
nevojshme, pervojen e tyre profesionale, per kryerjen e pundve dhe detyrave to njesive to
tyre sipas nevojds se parashtruar.

3.

Me qellim to koordinimit to proceseve dhe aktiviteteve to punds, si dhe zhvillimit me sukses
to bashkdpunimit, nclermjet udheheqesve to njesive organizative dhe Kryeshefit Ekzekutiv
mbahen takime to rregullta.
9. Ne procesin e mbikeqyrjes, to monitorimit dhe td shqyrtimit td rrjedhave to punds dhe
permbushjes se pergjegjesive, takime periodike mbahen edhe me KQZ-ne, sipas
planifikimeve me plan to punds nga KQZ-ja.

KAPITULLI X
REKRUTIMI DHE EMERIMI I STAFIT TE SKQZ-se
Neni 31
Stafi i Sekretariatit dhe statusi i tij
1. TO pundsuarit ne Sekretariat jand pjesd e sherbimit civil. Statusi i stafit administrativ td parashikuar ne
nenin 12 to Ligjit mbi Sherbimin Civil zbatohet deri sa to mos Icete ndikim ne pavaresind e
Komisionit Qendror to Zgjedhjeve, to garantuar me Kushtetuten e Republikes se Kosoves, Kapitullin
XII per Institucionet e Pavarura, dhe ne nenin 3.7 to Ligjit per Sherbimin Civil to Republikds se
Kosoves.
2. Rekrutimi, avancimet, gradimet dhe transferimi i stafit to Sekretariatit, behen ne perputhje me
procedurat e brendshme to KQZ-se, ne pajtim me ligjin, per aq sa nuk cenojne pavaresind kushtetuese
to KQZ-se, konform nenit 3.7 to LSHCK-se dhe Aktgjykim it to Gjykates Kushtetuese Nr.
K073/2016.
3. Kushtet specifike to pundsimit, orari i punds, pagat, shtesat ne paga, pushimet, si dhe kodi i
mirdsjelljes, rregullohen me akte to vecanta to KQZ-se, me propozim td Kryeshefit Ekzekutiv.
4. Emerimi i Stafit to angazhuar gjate procesit to mbajtjes se zgjedhjeve ballet me Marreveshje per
sherbime to vecanta, ne bazd to kontratave to quajtura "Marreveshje per sherbime td vecanta" dhe per
td cilat zbatohet nje procedure e thjeshtesuar e rekrutimit. Emerimet me afat td caktuar per nje
periudhe me to shkurter se gjashte (6) muaj do t'i nenslitrohen Ligjit per Detyrimet.

KAPITULLI XI
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SISTEMATIZIMI DHE EMERTIMI I VENDEVE TE PUNES
Neni 32
Baza per punesim dhe sistematizim
1.

Vendet e punes percaktohen sipas funksioneve, detyrave dhe nevojave te institucionit.

2.

Vendet e punes te percaktuara me kete rregullore paraqesin bazen per punesimin dhe
sistematizim ne Sekretariat.

3.

Vendet e punes per periudhen zgjedhore per stafin e perkohshem, caktohen me akt te
vecante te KQZ-se.
3.1 Angazhimi i punonjesve te perkohshem behet nga Kryeshefi Ekzekutiv i SKQZ-se, me
propozim dhe kerkesa te njesive perkatese organizative, sipas aktit te miratuar nga KQZ-ja;

3.2 Kushtet kontraktuale ndermjet KQZ-se dhe stafit te angazhuar, percaktohen nen drejtimin e
Kryeshefit Ekzekutiv te SKQZ-se dhe zyres se personelit, ne bashkepunim me njesite qe kane
paraqitur kerkesen per zyrtar shtese ne proces zgjedhor, sipas aktit te miratuar nga KQZ-ja.

Neni 33
Percaktimi i titujve te punes, kategorive funksionale dhe gradave
Per nepunesit e KQZ-se, titujt e vendit te punes, kategoria funksionale dhe grada e vendit te
punes percaktohen ne perputhje me LZP-ne, sipas ligjit perkates per pagat nga buxheti i Republikes
se Kosoves, si dhe me aktet nenligjore perkatese te KQZ-se.
Neni 34
Emertimet e titujve to punes
1.

Per funksionimin dhe arritjen e objektivave te KQZ-se, me kete rregullore per vendet e punes ne
Sekretariat, percaktohen keto emertime te titujve te punes:

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kryeshef Ekzekutiv i Sekretariatit
Zevendeskryeshef Ekzekutiv i Sekretariatit
Drejtor Ekzekutiv i Zyres per Regjistrimin e Partive Politike dhe Certitikim
Drejtor i Departamentit per ceshtje Ligjore
Drejtor i Departamentit te Operacioneve Zgjedhore
Drejtor i Departamentit te Administrates dhe Perkrahjes
20

Nje (1) pozite
Nje (1) pozite
Nje (1) pozite
Nje (1) pozite
Nje (1) pozite
Nje (1) pozite

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Drejtor i Departamentit te Teknologjise Informative
Nje (1) pozite
Drejtor i Departamentit te Koordinimit ne Teren
Nje (1) pozite
Udheheqes i Njesise se Auditimit to Brendshem
Nje (1) pozite
Zyrtar Kryesor Financiar
( e planifikuar) Nje (1) pozite
Udheheqes i Njesise se Prokurimit
Nje (1) pozite
Udheheqes i Njesise se Qendres se Numerimit dhe Rezultateve
Nje (1) pozite
Zedhenes i KQZ-se
Nje (1) pozite
Udheheqes i Divizionit te Shebimit Votues
Nje (1) pozite
Udhtheqes i Divizionit per Trajnim
Nje (1) pozite
Udheheqes i Divizionit per Informim dhe Edukim te Votuesve
Nje (1) pozite
Udheheqes i Divizionit per Personel dhe Sherbime te Perbashketa
Nje (1) pozite
Udheheqes i Divizionit per Buxhet dhe Financa
Nje (1) pozite
Udhdhecies i Divizionit per Logjistike dhe Transport
Nje (1) pozite
Zyrtar i Larte Certifikues
Nje (1) pozite
Zyrtar i Larte Ligjor
(nje i planifikuar ) Dy (2) pozita
Zyrtar i Lartd i Listes Votuese
Nje (1) pozite
Zyrtar i Larte per Informim dhe Edukim te Votuesve
Nje (1) pozite
Zyrtar i Lane i Trajnimit
(i planifikuar) Nje (1) pozite
Zyrtar i Larte per Buxhet dhe Financa-Shpenzues
Nje (1) pozite
Zyrtar i Larte per Financa -Zotues
Nje (1) pozite
Zyrtar i Larte i te Hyrave dhe Fondin te Partive Politike
Nje (1) pozite
Zyrtar i Lane i Perkthimit
Tre (3) pozita
Zyrtar i Larte i Teknologjise Informative
Nje (1) pozite
Zyrtar i Larte i Bazes se te Dhenave
Nje (1) pozite
Zyrtar i Larte per Dizajn dhe Ueb
Nje (1) pozite
Zhvillues i programeve
(i planifikuar)
Nje (1) pozitd
Zyrtar i Larte per Regjistrim dhe Certifikim te Subjekte Politike
Nje (1) pozite
Zyrtar i Larte Ligjor ne ZRPPC
Nje (1) pozite
Zyrtar i Larte per Parti dhe Subjekte politike
Nje (1) pozite
Zyrtar i Larte Komunal i Zgjedhjeve
Tridhjeteetete (38) pozita
Asistent Ekzekutiv i KE-se
Nje (1) pozite
Asistent ekzekutiv i kryetarit te KQZ-se
Nje (1) pozite
Zyrtar i Larte i Arkives
Nje (1) pozite
Zyrtar i Transportit
Nje (1) pozite
Vozites
Nje (1) pozite
Asistent i Logjistikes
(i planifikuar)
Nje (1) pozite

Neni 35
Pasqyra e vendeve te pun&
Sistematizimi i vendeve te punvs ne K Q Z do te pasqyrohet ne dokumentin e vecante per pershkrimin e
detyrave te punvs se KQZ-se, bashkelidhur kesaj rregulloreje, ne paraqitjen skematike
(organogram).

21

Neni 36
Pershkrimet e detyrave te punes
Pershkrimet e detyrave te punes per nepunesit e Sekretariatit, bazuar ne vecorite specifike te vendeve te
punes, behen ne perputhje me kushtet e parashikuara ne LZP dhe aktet e tjera te brendshme te KQZ-se.
Neni 37
Pershkrimi i Detyrave te Pun&
Te gjitha pershkrimet e detyrave te punes, me perjashtim te pozites se Kryetarit dhe Anetareve te KQZse, do te perfshihen ne dokumentin e vecante nen emertimin Rregullore e Pershkrimit te Detyrave te Punes
ne KQZ.

KAPITULLI XX
DISPOZITA KALIMTARE DHE PERFUNDIMTARE
Neni 38
Dispozitat perfundimtare
1. Brenda KQZ-se eshte e lejuar levizshmeria dhe avancimi i personelit, ne pajtim me
aktet ligjore perkatese per keto ceshtje te KQZ-se, si dhe parimet e sherbimit
civil, nese konsiderohet e nevojshme per mbarevajtjen e punes.
2.

Rritja apo zvogelimi i numrit te personelit ne pajtim me ligjin vjetor te buxhetit nuk krijon
nevoje per plotesim-ndryshimin e Icesaj rregulloreje, perpos ne rastet kur krijohen ose shuhen
njesite organizative.

3.

Ne varesi te prioriteteve te percaktuara, kjo strukture organzative mund te ndryshohet ne cdo
kohe nga KQZ-ja, permes plotesimit dhe ndryshimit te saj.

4.

Paraqitja ne menyre skematike e struktures organizative (organogrami) percakton edhe varesine
ose jo te strukturave te mesiperme nga njera-tjetra.

5.

Ne Sekretariat varesisht nga kerkesat zhvillimore dhe organizative per kryerjen e detyrimeve
dhe kompetencave ligjore, me propozimin e Kryeshefit Ekzekutiv tc Sekretariatit dhe me
miratimin e KQZ-se, mund te formohen edhe njesi te reja organizative.
Neni 39
Funksionalizimi i njesive organizative to pErcaktuara

Njesite organizative dhe pozitat e percaktuara me kete rregullore ne Sekretariat, s i s t e m o h e n dhe
funksionalizohen brenda gjashtedhjete (60) diteve pas hyrjes ne fuqi te kesaj rregulloreje.
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Neni 40
Transferimi dhe emErimi i nepunesve ne Sekretariat
Nepunesit e KQZ-sv, per shkak te ristrukturimit organizativ dhe sistematizim it te ri to vendeve te
punes ne KQZ, ndryshimit te titujve dhe te pershkrimit te detyrave to punes, transferohen, emerohen
ose avancohen ne nje pozite te re pune, ne perputhje me procedurat, kushtet, kriteret, parimet dhe
standardet e percaktuara me proceduren e brendshme dhe aktet nenligjore te KQZ-se, per rekrutimin,
transferimin, avancimin e stafit dhe pershkrimin e detyrave te punvs dhe ne pajtim me Ligjin per
sherbim in civil.
Neni 41
PergjegjEsia dhe kontrollimi i zbatimit te Rregullores
Pergjegjes pe r zbatimin e kesaj rregulloreje jane Kryeshefi Ekzekutiv dhe te gjitha njesite
organizative te Sekretariatit, ndersa kontrollimi i zbatimit te saj dhe i akteve te tjera nenligjore t e
nxjerra ne zbatim te kesaj rregulloreje, ushtrohet nga KQZ-ja.
Neni 42
Detyrat dhe pErgjegjEsite e nepunesve to Sekretariatit
1.

Detyrat dhe pergjegjesite e nepundsve civile ne Sekretariat percaktohen me rregullat e bredshme
te KQZ-se dhe Ligjin per Sherbimin Civil.

2.

Kryeshefi Ekzekutiv, ne bashkepunim me udheheqesit e njesive perkatese organizative, jane
pergiegjes te bejne pershkrimin e detyrave dhe pergjegjesive per secilen pozite te nepunesve ne
Sekretariat, ne pajtim me detyrat e percaktuara me kete rregullore dhe legjislacionin ne fuqi.

3.

ceshtjet organizative te punes te Sekretariatit, te cilat nuk jane te rregulluara me ligj apo me kete
rregullore, rregullohen me vendime te Kryeshefit te Sekretariatit.

Neni 43
Pushimet e starlit
KQZ-ja nxjerr rregulloren e vecante per pushimet e stafit, ne afat jo me larg se 30 dite pas
aprovimit te kesaj rregulloreje.
Neni 44
Aktet nenligjore
Aktet e tjera nenligjore perkatese te parapara me kete rregullore, duhet te miratohen brenda
gj a shte (6) muajve pas hyrjes ne fuqi te kesaj rregulloreje.
Neni 45
Implementimi i rregul lores
Rregullorja do te filloje te implementohet brenda afatit tridhj ete ( 30) ditesh, pas
hyrjes ne fuqi te kesaj rregulloreje.

23

Neni 46
Shfuqizimi
Pas hyrjes ne fuqi to kesaj rregulloreje, shfuqizohet rregullorja Nr. 01/2013 per Organizimin e Brendshem
to SKQZ-se dhe to gjitha vendimet dhe aktet tjera paraprake qe kane re bejne me organizimin dhe
strukturimin e Selcretariatit.
Neni 47
Publikimi
Kjo rregullore publikohet ne ueb facjen e KQZ-se, ne diten e miratimit.
Neni 48
Hyrja ne fuqi
Kjo rregullore hyn ne fuqi ne diten e miratimit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
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