
 

 

                                  

 

ZAPISNIK SA SASTANKA CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE  

 

Br. 22  

Datum: 04. 05. 2020. Vreme: 12:00 časova 

Mesto: Sedište CIK-a/ Priština.  

Predsedavajuća sastanka: Valdete Daka, predsednica 

Sastanku su prisustvovali članovi CIK-a: Sami Hamiti, Sami Kurteshi, Alim 
Rama, Arianit Elshani, Ibrahim Selmanaj, Eshref Vishi, Nenad Rikalo, Rifat 
Krasniq, Čemailj Kurtiši, Artan Asllani.  

SCIK: Yll Buleshkaj, v.d. Izvršnog načelnika   

Prevodilac: Argjina Misini 

Zapisničar: Fehmi Ajvazi.   

 

 DNEVNI RED 

 

1. Uvod: gđa. Valdete Daka, Predsedavajuća sastanka CIK-a; 
, 

2. Izveštaj Odbora CIK-a: 
 

 Odbor za budžet  finansije: 

- Razmatranje i usvajanje tromesečnog finansijskog izveštaja CIK-a za 
period januar-mart 2020. 

- Razmatranje i usvajanje troškova za prevremene izbore za Skupštinu 
Kosova 2019.  

 
3. Razno. 

 

(p.s. Ovaj sastanak je zbog pandemije Covid – 19, realizovan online putem 

sistema “Skype”)  
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1.Uvod: gđa. Valdete Daka, Predsedavajuća sastanka CIK-a; 
 
Valdete Daka: Pozdrav svima, otvaram  22. sastanak sa dnevnim redom  koji ste 
dobili, i pitam vas ko je za ovaj dnevni red ...? 
Hvala, dnevni red se usvaja. Nastavljamo sa prvom tačkom ... 
 
Izveštaj Odbora CIK-a:  
 
Odbor za Budžet i finansije:  
 
Razmatranje i usvajanje tro-mesečnog finansijskog izveštaja CIK-a za period 
januar-mart 2020.  
 
 
Sami Hamiti:  Hvala vam. Pozdrav svima ! Danas smo održali osmi sastanak: 
Pregledali smo tromesečni finansijski izveštaj CIK-a za period januar-mart 2020. i 
izveštaj o troškovima za prevremene izbore za Skupštinu Kosova 2019. O 
tromesečnom izveštaju imali smo zajednički zaključak i je dobro struktuiran, dobro 
napisan izveštaj zasnovan na zahtevima zakona o upravljanju javnim finansijama i 
zahtevima MF. Ako ga analizirate, naredna dva redovna troška, plate i dnevnice i 
subvencije za političke subjekte ulaze u trend potrošnje. Što se tiče troškova za 
robu i usluge, imali smo primedbu jer od 89 hiljada evra oko 50 hiljada evra 
predstavljaju sredstva koja uzeta sudskom odlukom. Ostatak, oko 37 hiljada evra, 
sredstva su za redovne troškove, dok je 51 hiljadu evra uzeo sud, a ministarstvo ih 
je izvršilo. Rashodi su se dogodili u 2017. godini i iznosili su 41 hiljadu eura. Ostali 
troškovi, 10 hiljada evra: kamate i troškovi izvršioca,  naša je preporuka i primedba 
da se ovakvi troškovi ne ponove. 
 
Uz ovu primedbu mi smo se složeli da se kao izveštaj usvoji...  
 
 
Valdte Daka: Otvaram diskusiju...?  
 
Eshref Vishi: Skoro da se u potpunosti slažem sa rečju predsedavajućeg odbora, o 
izveštavanju u vezi sa troškovima za poslednja tri mesca. U ovom tromesečnom 
izveštaju vidi se da imamo nizak udeo u rashodima, a sve zbog stvorene situacije, 
gde se rashodi ne kreću na osnovu planiranja. Na osnovu planiranja realizovan je 
samo budžet za plate i dnevnice kao i subvencije i transfere. Zaustavio bih se u 
članu 17 koji sažima neplaćene obaveze. Govorimo o ne baš velikom iznosu, ali to 
ima veze sa kategorijom roba i usluga i sa izbornim telima BO-a koji još nisu 
plaćeni! Uprava to opravdava podacima koje je su BO poslali pogrešno, ali oni 
moraju biti plaćeni i vraćeni. Komunikacija treba da počne brže sa članovima BO-
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a, a obaveze bi trebalo plaćati. Obaveze prema članu 18, potencijalne obaveze koje 
je spomenuo g. Sami, radi se o prevazilaženju ugovora, koji bi trebalo da budu više 
usredsređeni na odgovornosti i d administracija treba da bude odgovorna, a po mom 
mišljenju to je posledica ne planiranja na pravilan način i ne razvijanja ispravnih 
procedura nabavke od strane administracije. To je rezultiralo plaćanjem kamata za 
operatere i sudske troškove. Ovakvi propusti treba da se adresiraju i podigne nivo 
odgovornosti službenika! Ne treba se sve završiti podizajnem ruke da bih glasalo za 
izveštaj. Ovo se ne sme ponoviti ... 
 
Valdete Daka: Kao što znate, takođe sam zatražila unutrašnju reviziju od revizora, 
koji je već pripremio nacrt. Čim situacija Covid-19 bude gotova, mi ćemo se 
pozabaviti i ovim pitanjima. Izneli smo probleme na našim sastancima u naučenim 
lekcijama i utvrdili smo kršenja ...! Verujem da ćemo u budućnosti videti šta se 
desilo sa ovim viškovima. 

 

Sami Hamiti: Da, očigledno je: u potencijalnim obavezama ono što vidite ‐ 177 ‐ hiljada za 

2020. godinu, prenosi se iz 2017. Tačno: 244 hiljade eura bilo je prekoračenje vremena u 

ugovoru. Znate da je CIK dao revizoru još jedan zadatak: reviziju ovog položaja, ovog operatera. 

Mi smo u to vreme bili obavešteni posle onoga što se desilo, čak i nakon što su rezultati 

potvrđeni. U CIK‐u smo mesecima kasnije saznali da postoji višak. Više nema, ali ovaj iznos koji 

se vidi, operatori će uzimati zateznu kamatu, jer je zakoniat ...! Sekretarijat je, kako bi se 

pokrio, uložio prigovore i zbog toga su kamate porasle. 

Sami Kurteshi:  Salušao sam vas u vezi sa izveštajem, ali imam predlog! To je stvar sastavljanja 

ovih finansijskih izveštaja. Pošto CIK ima unutrašnjeg revizora kao i druge institucije, mislim da 

bi bilo dobro kada bi nakon sastavljanja izveštaja da se ostavi deo ‐ prostor kako bi se uradila 

analiza i da on dođe nama sanjegovom  analizom. Čak i za one od nas koji mogu biti više 

sekularni u finansijskim stvarima, neka ima dvostranu sliku: jednu iz Sekretarijata i jednu od 

revizora sa svojim procenama ... 

Sami Hamiti: Zahtev je važan, ali mi nismo formirali smo Odbor za reviziju, a na žalost ga 

nemamo po zakonu, čak ni sa dva spoljna revizora ... Mislim da bi trebalo da budemo 

posvećeni formiranju ovog komiteta ‐ odbora i zahtev Samije je vrlo legitiman ... 

Valdete Daka: Ima li još neko nešto da doda...? Ako nema dajem na glasanje. KO je za...? 

Hvala.  

Članovi CIK‐a su sa 10 glasova za usvojili ovu preporuku za Odbor za Budžet. 

Razmatranje i usvajanje izveštaja za troškove Prevremenih Izbora za Skupštinu Kosova 2019. 

Sami Hamiti: Druga tačka je izveštaj o troškovima za Prevremene izbore za Skupštinu Kosova 

2019. Pregledali smo ga na našem sastanku i predložili smo CIK‐u da kao takav glasa. Smatram 

da je to dobro sastavljen izveštaj koji sadrži sve elemente izveštaja o izbornim troškovima. 

Naveli ste i analizirali troškove, a to je rezime tabela na str. 24. 

Nakon toga, predsedavajući OB‐a g. Hamiti je uradio analizu izveštaja. Rekao je da su na 

sastanku članovi Odbora jednoglasno izglasali izveštaj ... 
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Valdete Daka: Dakle kao što vidite Vanredni Izbori za Skupštinu Kosova koji su se održali 06 

oktobra 2019, koštali su 5.176.295 eura. Veći deo troškova je utrošen za osoblje na određeno 

vreme kao i OIK‐e i BO‐e. U narednim izborima napravićemo analizu kako bi smo reduktovali 

troškovi. 

Alim Rama: Čak i u ovom slučaju moramo sastaviti izveštaj revizije koji nam govori da su ti 

troškovi izvršeni pravilno. Takođe, izveštaj pokazuje da u poređenju sa izborima 2017. (imali 

smo nešto više od 4 miliona) imamo porast rashoda za 25%, na izborima 2019. godine. 

Valdete Daka: Da, isplata za izborne organe se povećala za 30% na izborima 2019. I imali smo 

dodatnih 57 novih biračkih mesta. Dakle, ovi izbori su skuplji ... Naravno, moramo pogledati i 

angažovanje osoblja na određeno vreme ... 

Sami Kurteshi: ( ne rrazume se pitanja zbog tehničkih okolnoati u vei sa ponovljenim 

prebrojavanjem glasova... 

Valdete Daka: Bila je to odluka IPŽP‐a u vezi sa ponovljenim prebrojavanjem i na to više ne 

možemo uticati, ali troškovi ponovljenog prebrojavanja u CPR‐u ne prelaze iznos od preko 170 

hiljada eura ... 

Sami Kurteshi: Nisam sumnjao, ali zanimalo me je koliko je to dodatnih sredstava trebalo ... 

Hvala ... 

U nastavku su se diskusije usredsredile na pristup, procenu i analizu interne revizije, kako za 

Prevremene izbore 6. oktobra, tako i za unutrašnje osoblje. U diskusiji su učestvovali: Sami 

Hamiti, Valdete Daka, Sami Kurteshi. 

Valdete Daka: Ko je za  ovaj izveštaj...?   

Članovi CIK‐a sa 10 glasova za usvojena je preporuka Odbora za Budžet. 

Razno ! 

Arianit Elshani: Na poslednjem sastanku pomenut je izveštaj koji pokušava da stvori treća 

strana! To se pominje u vezi sa organskom gramatikom i strukturom Sekretarijata. Nemam 

informacije, ali bilo kakvu eventualnu promenu mora da pokrene CIK. Kao CIK ne znam da li 

smo glasali za tako nešto! To me muči, a ne znam da li ste obavešteni ...? 

 

( p.s. Tehnički, daljnje rasprave u vezi s pitanjem koje je pokrenuo g. Elshani nisu razumljive...) 


