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PROCESVERBAL NGA MBLEDHJA E KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE 

Nr. 39  

Datë: 07. 06. 2021. Ora: 10:00 

Vendi: Selia e KQZ-së/ Prishtinë.  

Valdete Daka, kryetare e KQZ-së.   

Anëtarët e KQZ: Sami Kurteshi, Alim Rama, Arianit Elshani, Florian Dushi, Ibrahim Selmanaj, Gordana 

Zuviq, Rifat Krasniq, Fazli Stollaj   

SKQZ: Burim Ahmetaj, kryeshef.   

ZRPPC: Yll Buleshkaj, drejtor. 

Përkthyese: Argjina Misini 

Procesmbajtës: Fehmi Ajvazi.   

 

 

RENDI I DITËS                                                          

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

2.Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit të mbledhjes së KQZ-së Nr.38/2021 

3.Aktivitetet e SKQZ së 

4.Aktivitetet e ZRPPC së 

5. Këshillat e  KQZ-së:. 

a. Këshillit për Buxhet : 
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-Shqyrtimi dhe miratimi i raportit të shpenzimeve për periudhën janar-mars 2021 

-Shqyrtimi dhe miratimi i raportit të shpenzimeve për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 

2021 

-Shqyrtimi dhe miratimi i rishikimit të buxhetit për vitin 2021 

 

6.Formimi i Komitetit të Auditimit 

7.Raporti i Auditimit të pasqyrave jo financiare 

8.Të ndryshme 

 

 

 

  

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

Anëtarët e KQz-së, miratuan rendin e ditës dhe procesverbalin e mbledhjes së KQZ-së Nr.38/2021, me 

një vërejtje teknike nga z. Alim Rama.  

Valdete Daka: Fillojmë me pikën e parë: Aktivitetet e SKQZ-së: 

 

2.Aktivitetet e SKQZ së 

Burim Ahmetaj:  Sekretariati i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në kuadër të përgatitjeve për zgjedhjet 

Lokale 2021, është në procesin e përgatitjes së specifikave teknike për furnizime dhe shërbime të cilat do 

ti nënshtrohen procedurave të prokurimit. Aktivitet i rëndësishëm, është edhe përgatitja e specifikave 

teknike për forma zgjedhore dhe Listën Përfundimtare të Votuesve, për të cilat është formuar komision i 

përbërë nga zyrtar të cilët ndërlidhen me operacione zgjedhore. Komisioni ka përgatitur specifikat teknike 

të cilat do të trajtohen në KQZ dhe KQZ. 
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Po ashtu, tha z. Ahmetaj, në kuadër të përgatitjeve për zgjedhjet Lokale është edhe përgatitja e skemës 

strukturore (organogrami) i stafit jo permanent të cilët do të angazhohen në zgjedhjet Lokale 2021. 

Dokumenti është duke u përgatitur dhe përfshin të gjitha kërkesat për staf jo permanent nga 

Departamentet dhe Njësitë e Sekretariatit. Për këtë është krijuar Komision i cili do të marrë për bazë të 

gjitha planifikimet dhe rekomandimet nga Departamentet dhe Njësitë, të përgatis në mënyrë grafike 

strukturën e stafit jo permanent sipas Departamenteve. Në mënyre tabelore do të behët përshkrimi i 

secilit pozicion dhe roli i tij si dhe përshkrimi përmbledhës i detyrave, mënyra e angazhimit dhe aspekte 

tjera të angazhimit të stafit jo permanent në procese zgjedhore. Gjithashtu, komisioni do të marrë 

parasysh edhe angazhimin e stafit jo permanent në nivel Komune siç janë Trajnerët dhe zyrtarët 

Administrativ.  

Mbështetur në obligimet që dalin nga neni 20 i Ligjit nr. 03/L-048 Për Menaxhimin e Financave Publike 

dhe Përgjegjësitë, Qeveria ka nxjerr Qarkoren e parë buxhetore 2022/01  ku ofrohen udhëzime për 

përgatitjen e buxhetit për vitin 2022 dhe vlerësimet për vitet 2023-2024. KQZ, si  institucion i pavarur i cili 

financohet  nga Buxheti i Kosovës, ka obligim të hartojë Planin e Buxhetit për këto vite dhe i cili duhet të 

bazohet në prioritetet dhe Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve për vitet 2022-2024 të cilën e ka 

përgatitur para dy (2) muajve. Duke pasur parasysh përvojën e zyrtarëve  të KQZ-së në përgatitjen e Planit 

të Buxhetit dhe të KASH-it,  Qarkorja e lëshuar nga MFT, do të na ndihmojë në zhvillimin e një buxheti real 

dhe të qëndrueshëm për periudhën 2022-2024 që përfshin financimin e prioriteteve kyçe dhe 

përmbushjen e obligimeve ligjore të KQZ-së, tha z. Ahmetaj.  

Në kuadër të mësimeve të nxëna, në nivel të organizimit të zgjedhjeve nëpër Komuna, me datë 4 qershor 

2021 është mbajtur punëtoria/takimi në Pejë me zyrtarët nga Komunat e regjionit të Pejës që përfshin 

Komunat nga Rrafshi i Dukagjinit. Takimet tjera të radhës janë paraparë të mbahen nga mesi i muajit 

qershor. Pra kanë mbetur takimet në Regjionin e Komunave të Mitrovicës dhe takimi në Regjionin e 

Prishtinës me Komuna përreth.  

Alim Rama, diskutoi në relacion me çështjen e qasjes në dokumentet publike, e quajti absurd faksin se s’i 

anëtarët e KQZ-së nuk kanë qasje, nuk munden me marrë dokumente në arkivin e KQZ-së. Kjo, tha z. Rama 

përsëritet që nga viti i kaluar, dhe se duhet formuar një komision disiplinorë... Krye shefi vendosë për 

këtë... 

Burim Ahmetaj, tha se Sekretariati, e ka përgatitur kërkesën – dokumentet e kërkuara dhe do të dërgohen 

në imela të anëtarëve të KQZ, pavarësisht anashkalimit të kompetencave të krye shefit... 
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Ibrahim Selmanaj, shtroi pyetje lidhur me organizimin e zgjedhjeve për stafin jo permanent. Ai tha se, ka 

kohë mjaftueshëm dhe se mos të përsëriten gabimet e bëra, pra a keni marrë masa që përzgjedhja e stafit 

të jetë në nivel... 

Valdete Daka, pyeti se a do të verifikohet stafi jo permanent, siç është verifikuar stafi për Ki-vote...Ne, e 

dimë që ka pasur edhe hetime për stafin jo permanent, kemi kohë dhe ndoshta është mirë të verifikohen.. 

Burim Ahmetaj, tha se të gjithë ata që do të punësohen si staf jo permanent, do të verifikohen...Ndërsa  

është duke u punuar lidhur me përgatitjet rreth angazhimit të stafi jo permanent... 

Sami Kurteshi, rreth qasjes në dokumente publike tha se, neni 10, paragrafi 5 i Ligjit për Qasje në 

Dokumente Publike, thotë se kërkuesi i ndonjë dokumenti publik nuk është i obliguar që të jap sqarime 

për të pasur qasje në dokumentet publike. Nuk ka nevojë me dhanë arsyetime asnjë qytetarë, përderi sa 

nuk keqpërdoret dokumenti... Në anën tjetër, çdo institucion duhet ta ketë një zyrtarë për qasje në 

dokumente publike...Nuk ka asnjë lloj hierarkie...!  

Mendoj tha z. Kurteshi se, kjo nuk duhet të diskutohet më tutje... Ai tha se, vetëm për dokumentet e 

klasifikuara mund të ketë përjashtim... Institucioni ynë, tha z. Kurteshi, nuk ka dokumente të klasifikuara... 

Alim Rama, tha se duhet iniciuar procedura disiplinore lidhur me pengesat në këtë drejtim... 

Burim Ahmetaj, e kundërshtoi këtë  diskutim, domethënë pengesat në këtë aspekt...  

Në këtë pikë, diskutuan gjerë  gjatë edhe: Arianit Elshani, Florian Dushi dhe Sami Kurteshi, Alim Rama dhe 

në fund të diskutimit, u shqyrtua dhe u theksua mundësia që jo vetëm të shihet Rregullorja, por edhe nëse 

ka nevojë kjo edhe të ndryshohet nëse, ajo është pengesë në këtë drejtim...  

 

3.Aktivitetet e ZRPPC së 

Yll Buleshkaj, tha se Zyra është në përpunim të dosjes së informimit për zgjedhjet e parakohshme për 

Kuvend që u mbajtjen në shkurt, dhe kjo dosje përmban listën e donatorëve, raportet financiare të partive 

politike, dhe deklarimet financiare të kandidatëve.  Zyra, së bashku me DOZ po përgatitet për një takim 

me OJQ-të që ti shqyrtojmë çështjet rreth përgatitjeve për zgjedhjet Lokale. Po ashtu, tha z. Buleshkaj, 

jemi në përfundim të shqyrtimit të materialit të aplikimit të Partisë Demokratike të Diasporës...  

Lidhur me diskutimet e mëparshme, rreth qasjes në dokumente publike, në cilësinë e ushtruesit të postit 

të krye shefit, mendoj që kam bashkëpunuar me KQZ-në dhe kam bartur te ju çdo material, vendim etj... 
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Florian Dushi, pyeti mbi atë se sa është numri i partive politike në Regjistrin e ZRPP-së. 

Yll Buleshkaj: 47...  

Sami Kurteshi, pyeti rreth rregullores së dërguar nga ZRPP. Jo ta ndryshojmë, jo të mos e ndryshojmë për 

shkak se janë afruar zgjedhjet, por unë mendoj se ne  i humbëm disa ditë... 

E kam parë rregulloren, dhe ndryshimi nuk prekë substancën, dhe unë kisha kërkuar që ta shohim 

rregulloren sepse, lehtësohet puna edhe e certifikimit, edhe e kandidatët etj. Të shkojmë përpara... 

Unë, do t’ua dërgoj punën që kam bërë aty dhe ju shiheni... Lehtësohet puna, sepse nuk preken elementet 

as ato sasiore, as ato kualitative...  

Florian Dushi: Varësisht, mendoj që ta caktojmë një takim të këshillit: ne mund ta diskutojmë, por ajo që 

është me rëndësi lidhet me atë se ne nuk mund të përcaktojmë kushte të reja, përkundër vullnetit...  

Në këtë pikë, diskutuan edhe: Yll Buleshkaj, drejtor i Zyres, Florian Dushi, Arianit Elshani, Alim Rama dhe 

Valdete Daka.  

 

4.Këshillat e  KQZ-së 

 Këshillit për Buxhet : 

1.Shqyrtimi dhe miratimi i raportit të shpenzimeve për periudhën janar-mars 2021 

Arianit Elshani: Këshilli për buxhet ka shqyrtuar raportin e shpenzimeve për periudhën janar-mars 2021, 

dhe se gjatë kësaj periudhe, duke pasur parasysh mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme janë shpenzuar 

4 892451 euro, ose 34%. Këshilli për buxhet, bazuar mbi shqyrtimet dhe analizat e bëra rekomandon që 

ky raport të miratohet.  

Miratohet ky raprot.  

 

2.Shqyrtimi dhe miratimi i raportit të shpenzimeve për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 

2021:  
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Arianit Elshani: Kemi shqyrtuar edhe këtë raport të shpenzimeve për zgjedhjet e parakohshme për 

Kuvendin e Kosovës 2021. Mjetet e alokuara ishin për zgjedhjet lokale, mandej mjetet janë bartur për këto 

zgjedhje nacionale. Nga 5. 578 712 euro, janë shpenzuar 4. 469 764 euro, në total 80 % shpenzimeve.  

Sami Kurteshi, shtroi disa pyetje: Një, nuk kam pa vlerësim të drejtë të shpenzimeve lidhur me aplikimet 

e votuesve jashtë Kosovës (numrin e njerëzve të angazhuar, numrin e kompjuterëve, telefonave, 

printerëve, letra e shpenzuar etj.). Sa di, janë bërë shpenzime goxha të mëdha, për shembull janë shtypur 

mbi 1 milion fletë...! Çfarë kosto shtesë ka qenë...? Dy, çështja e derivateve, e drekave zyrtare...të 

sqarohen – arsyetohen këto shpenzime (fq. 9 në raport).   

Arianit Elshani, përmenden edhe shpenzimet, janë kostot në raport dhe, krahasuar me zgjedhjet e kaluara 

ka kosto më të vogël të shpenzimeve, dhe kjo ka të bëj edhe me derivatet...Kurse shpenzimet e drekave, 

janë të gjitha shpenzimet e bëra që nuk lidhen vetëm me takimet...Pra, në krahasim me të kaluarën, ka 

tendenca për ulje të kostos...Gjithashtu, janë të dhënat edhe për stafin jo permanent që lidhet me 

procesin e votimit....Ndoshta, është mirë të bëhen raporte të veçanta për divizionet, departamentet...etj.  

Në këtë pikë diskutuan, shqyrtuan dhe analizuan më tej këtë raport, qoftë në formë të pyetjeve dhe 

përgjigjeve, e po ashtu edhe rreth konstatimeve mbi raportin: Valdete Daka, pastaj Sami Kurteshi, Arianit 

Elshani, Alim Rama dhe Sylejman Gashi  - auditor i brendshëm.      

Miratohet me 8 vota për, dhe 1 abstenim (Florian Dushi).  

 

3.Shqyrtimi dhe miratimi i rishikimit të buxhetit për vitin 2021 

Arianit Elshani: Kemi shqyrtuar edhe buxhetit për vitin 2021, meqë jemi në prag të zgjedhjeve lokale dhe 

planifikimeve për këto zgjedhje. Buxheti aktual, është 7. 640 46 euro. Ne, kemi shqyrtuar kërkesën që 

duhet drejtuar ministrisë së financave, dhe me këtë, rekomandojmë miratimin e këtij buxheti... 

Sami Kurteshi, u interesua rreth faktit se a do të ketë orar shtesë, dhe rreth shujtave ?  

Arianit Elshani, tha se kemi kërkuar decidivisht që të rregullohen këto çështje dhe shpjegoi se kur punohet 

apo, pse mund të punohet edhe jashtë orarit...!    

Florian Dushi, tha se në proces disa shpenzime reduktohen dhe duket sikur s’ka pasur planifikim, ndërsa 

puna jashtë orarit ndodh edhe mbas orarit, pavarësisht që janë zgjedhje të rregullta... Mos të  prekim në 

planifikim, por ta rregullojmë këtë çështje brenda Sekretariatit... 
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Burim Ahmetaj, tha se në këtë buxhet planifikohet edhe raundi i dytë i zgjedhjeve, por ne se dimë tani sa 

komuna mund të shkojnë në raundin e dytë... 

 

5. Formimi i Komitetit të Auditimit 

Valdete Daka: Sic jemi dakorduar në mbledhjen e kaluar, sot do ta formojmë Komitetin e Auditimit...Kemi 

dy forma, por të na shpjegohen obligimet... 

Sulejman Gashi, auditor i brendshëm: Ne, e kemi një komitet të formuar nga e kaluara por, i pa 

funksionalizuar... Me vendim, ishin të caktuar 2 anëtarë nga KQZ...Por, zgjedhja e tyre duhet të 

mbyllet...Kurse, komiteti është trupë  e KQZ-së, i ka përgjegjësitë e veta... Janë të përcaktuara 

përgjegjësitë...Munden me qenë 3, por mund të jenë edhe 5 anëtarë të këtij komiteti... 

Z. Gashi, dha shpjegime s’i për mënyrën, po ashtu edhe për formën e përzgjedhjes, kriteret etj. Përbërja, 

procedura e përzgjedhjes bëhet zakonisht me marrëveshje, por vendoset nga KQZ... 

Unë, jam i obliguar me bashkëpunuar, meqë komiteti kontrollon edhe punën time... 

Florian Dushi, propozoi që të jenë 5 anëtarë të komitetit...Dy janë nga KQZ, por problemin e kemi me 3 

të tjerët që vinë nga jashtë...Pra, duhet t’i shohim praktikat, dhe unë mendoj se duhet ti angazhojmë 

anëtarët nga institucionet...Pra, ti shohim format, mënyrat, praktikat duke e ditur edhe peshën e 

komitetit... Pra, duhet ta gjejmë modalitetin dhe ta funksionalizojmë këtë komitet, qoftë edhe me 

kompensim...  

Diskutuan: Sami Kurteshi, Florian Dushi, Sylejman Gashi, Arianit Elshani.  

Në fund, u vendos që anëtarë të këtij komiteti të jenë: Sami Kurteshi – kryesues, dhe Ibrahim Selmanaj, 

anëtarë.   

Valdete Daka: Tash i kemi anëtarët tanë, dhe le të përgatitet një kërkesë që t’ua drejtojmë institucioneve 

lidhur me plotësimin edhe me 3 anëtarë të jashtëm të këtij komitetit.  

 

6. Raporti i Auditimit të pasqyrave jo financiare 

Sylejman Gashi: Ju e keni raportin, dhe unë shkurtimisht do të ju paraqesë të gjeturat e duhura. E para, 

Nga tri (3) raportet e fundit të ZKA-së për vitet 2017,2018 e 2019 në dy prej tyre ka të gjetura që lidhen 
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direkt me çështjen e inventarizimit, më saktësisht me mos harmonizimin e regjistrave të pasurive nga 

komisioni i inventarizimit me regjistrin e sistemit të e-pasurisë. E njëjta është edhe me raportet e AB për 

auditimin e menaxhimit të pasurive jo financiare për vitin 2015 dhe 2018. Mos implementimi i 

rekomandimeve të dhëna në raportet e auditimit, është vlerësim në të gjitha raportet.  

E dyta, në listat e regjistrimit të komisionit të inventarizimit për vitin 2020, me pasuri janë të ngarkuar si 

përdorues të tyre persona që kanë lënë punën, janë pensionuar apo në forma tjera nuk janë zyrtarë të 

KQZ-së. Për më tepër në regjistrat e komisionit, si përdorues të pasurisë janë prezantuar edhe anonimitete 

si: personi kah dera, personi në kënd, anëtari kah dritarja e tjera. Materialet zgjedhore për zgjedhjet e 

jashtëzakonshme për komunat veriore të Kosovës dhe për komunën e Podujevës të mbajtura në vitin 

2020 nuk janë futur në sistemin e- pasuria.  

Po ashtu, tha z. Gashi, komisioni për inventarizimin e pasurive jo financiare nuk ka arritur të harmonizoj 

fizikisht dhe as në vlerë (financiarisht) pasuritë e regjistruara nga vetë ai me regjistrat e pasurive jo 

financiare nga sistemet për menaxhimin e tyre. Raporti i komisionit të inventarizimit nuk ka dhënë 

rezultate të mjaftueshme për të garantuar saktësi në raportimin e pasurive në Raportin Vjetor Financiar 

të KQZ-së për vitin 2020. 

Rekomandimet e auditimit, në mënyrë të hollësishme janë paraqitur në pjesën 3.3. Ndërsa, në vazhdim, 

z. Gashi, shpjegoi gjendjen e të gjeturave: mënyrën, formën dhe problemet që dalin, e ndërsa edhe masat 

që duhet ndërmarrë... 

Lidhur me këtë raport dhe të gjeturat, s’i dhe për përmirësimin dhe mënjanimin e problemeve,  shtruan 

pyetje, vlerësime: Valdete Daka rreth QNR-së, Sami Kurteshi, Florian Dushi, Alim Rama, Arianit Elshani dhe 

Burim Ahmetaj – kryeshef. 

 

7. Raport mbi rekrutimin – konkursin e zyrtarit të Listës Votuese 

Kjo pikë e rendit të ditës, u diskutua vetëm nga anëtarët e KQZ-së, dhe krye shefi i SKQZ-së.  

 

8.Të ndryshme 
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