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PROCESVERBAL NGA MBLEDHJA E KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE 

Nr. 60  

Datë: 14. 09. 2021. Ora: 13:00 

Vendi: Selia e KQZ-së/ Prishtinë.  

Kreshnik Radoniqi, kryetar i KQZ-së.   

Anëtarët e KQZ: Sami Kurteshi, Alim Rama, Arianit Elshani, Ilir Gashi, Ibrahim Selmanaj, Gordana Zuviq, 

Rifat Krasniq, Čemailj Kurtiši, Fazli Stollaj.   

SKQZ: Burim Ahmetaj, kryeshef.   

ZRPPC: Yll Buleshkaj, drejtor. 

Përkthyese: Argjina Misini; Jehona Cami 

Procesmbajtës: Fehmi Ajvazi.   

 

 

RENDI I DITËS  

1. Hyrje: z. Kreshnik Radoniqi, Kryesues i mbledhjes së KQZ-së. 

2. Aktivitetet e ZRPPC-së: 

- Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimit për certifikim të kandidatit. 

- Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimit për akreditimin e vëzhgueseve. 

3. Raport i Këshillave të KQZ-së: 

• Këshilli për Operacione Zgjedhore; 
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- Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimit për numrin e fletëvotimeve dhe broshurave që shtypen 

për zgjedhjet lokale 2021, 

- Shqyrtimi dhe miratimi i fletëvotimeve dhe broshurave për zgjedhjet lokale 2021. 

- Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimit për numrin e përbërjes së Këshillave të Vendvotimeve për 

zgjedhjet lokale 2021. 

4. Njoftim nga Këshilli Mbikëqyrës për Informim Publik. 

5. Të ndryshme 

 

 

1. Hyrje z. Kreshnik Radoniqi Kryesues i mbledhjes së KQZ-së  

Kreshnik Radoniqi: Para se të filloj mbledhjen e shoh të nevojshme tu adresohem subjekteve politike 

kandidatëve dhe mbështetësve të tyre pasi që nga data 16 shtator, fillon edhe zyrtarisht fushata zgjedhore 

, siç edhe dje e thash në mbledhje periudha e fushatës zgjedhore për këto zgjedhje të rregullta është 30 

ditë ,kjo periudhë është periudhë ligjore dhe nuk mund të ndryshohet përkundër rrethanave që janë 

krijuar. Duke e pas parasysh këtë fakt, shfrytëzoj rastin që të ju bëj thirrje të gjitha subjekteve politike të 

certifikuara për pjesëmarrje në zgjedhje, kandidatëve dhe mbështetësve të tyre që gjatë kësaj periudhe 

në mënyrë strikte të ju përmbahen ligjit dhe rregullave të KQZ-së të cilat përcaktojnë mënyrën dhe 

natyrën e sjelljes së subjekteve politike dhe kandidatëve të tyre. Gjithashtu, ajo që është më e 

rëndësishme, gjatë kësaj periudhe të fushatës zgjedhore duke pas parasysh se vendi ynë gjendet në një 

situatë të rëndë për shkak të pandemisë si pasojë e infektimeve dhe vdekjeve të shumta nga virusi 

covid19, dua të ju bëj thirrje të gjitha subjekteve politike dhe kandidatëve që të respektojnë masat 

mbrojtëse dhe kufizimet e vendosura nga qeveria. Shteti i qytetarëve tonë është i rëndësisë parësore dhe 

të gjithë ne si institucione e po ashtu ju si subjekte politike keni përgjegjësi në respektimin e këtyre masave 

dhe kufizim me qëllim të ruajtës së shëndetit të qytetarëve tone. Ju faleminderit…  

Atëherë, e hapim mbledhjen e 60-të të KQZ-së.  Nëse nuk ka dikush me shtuar, kush është për këtë rend 

dite?  

Me vota unanime miratohet rendi i ditës.  
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2. Aktivitetet e ZRPPC-së: 

Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimit për certifikim të kandidatit: 

Ylli Buleshkaj: Ashtu siç qëndron para jush edhe në rendin e ditës. ne kemi përgatitur për ju dy 

rekomandime: rekomandimi i parë ka të bëjë me certifikimin e një kandidati I cili zëvendëson kandidatin 

të cilin dje KQZ-ja ka marrë vendim për ta de certifikuar, pra kandidati I ri I cili do të jetë edhe bartës i 

listës I partisë politike Srpska Lista për komunën e Kllokotit, Vladan Bogdanoviq. Të gjithë 

dokumentacionin e nevojshëm e kemi pranuar nga subjekti politik Srpska Lista, poashtu e kemi bërë edhe 

verifikimin e të dhënave të këtij kandidati duke përfshirë edhe dërgimin e tij në KGJK për ta shikuar a është 

në përputhje me gërmen q të nenit 29 të LPZ-së kështu që rekomandojmë selektimin e tij si kandidat  

Kreshnik Radoniqi:   Nëse nuk ka dikush diçka, e hedhi në votim, kush është për ? 

Atëherë me vota unanime certifikohet kandidati i partisë Srpska Lista për zgjedhjet lokale 2021: Vladan 

Bogdanoviq. 

Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimit për akreditimin e vëzhgueseve:  

Ylli Buleshkaj: Pra me këtë certifikim përmbyllet procesi i certifikimit për shkak se, tash bëhet aprovimi i 

fletëvotimeve dhe, më nuk ka kohë as për tërheqje e as për shtim të asnjë kandidati. Kjo, është për 

informatën e publikut të gjerë por edhe të kandidatëve. Rekomandimi i dytë, ka të bëjë me akreditimin e 

vëzhguesve. Fillimisht, e kemi një vëzhgues nga kandidati i pavarur Hajrush Stublla i cili, i ka plotësuar të 

gjitha kriteret për tu akredituar si vëzhgues afatgjatë dhe të njëjtin rekomandojmë për tu akredituar me 

vendim e keni edhe emrin e vëzhguesit…  

Kreshnik Radoniqi:  Nëse nuk ka dikush diçka, e hedha në votim. Kush është për akreditimin? 

Me vota unanime, akreditohet vëzhguesi i kandidatit të pavarur Hajrush Stublla: 1 vëzhgues afatgjatë…  

Ylli Buleshkaj: Rekomandimi tjetër ka të bëjë me akreditimin e 5 vëzhguesve nga OJQ vendore Graqanica 

Online Info e cila, është e regjistruar si OJQ vendore por operon edhe si media locale. Gjithë 

dokumentacioni i saj, është verifikuar, është organizatë e regjistruar….Pra, rekomandojmë akreditimin e 

5 vëzhguesve të kësaj organizate të pavarur vendore… 

Kreshnik Radoniqi:  Nëse nuk ka dikush diçka me shtuar, e hedhi në votim. Kush është për akreditimin? 

Atëherë, akreditohet grupi i vëzhguesve të Graqanica Online Info me 5 vëzhgues afatgjatë. 
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Ylli Buleshkaj : Në qoftë se më lejohet si informim nesër është afati i fundit për aplikim për vëzhgues 

afatgjatë ,për të gjitha entitetet që janë të interesuara që të akreditojnë vëzhgues afatgjatë ,për subjektet 

politike te certifikuara ,për OJQ-të dhe për mediat ,vëzhgues afatgjatë janë ata vëzhgues të cilët e 

vëzhgojnë të gjithë procesin zgjedhor duke filluar nga mbledhjet tona, mbledhjet e KKZ-ve apo pastaj 

aktivitete që ndërlidhen me votimin jashtë vendit dhe të ndryshme duke përfshirë edhe ditën e zgjedhjeve 

pra, është afati i fundit nesër për akreditim të këtyre vëzhguesve…  

 

3. Raport i Këshillave të KQZ-së 

Këshilli për Operacione Zgjedhore: 

1.Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimit për numrin e fletëvotimeve dhe broshurave që shtypen për 

zgjedhjet lokale 2021: 

Arianit Elshani: KOZ ka shqyrtuar propozimin e Sekretariatit për numrin e fletëvotimeve dhe broshurave 

që shtypen për zgjedhjet lokale të 17 tetorit ,rekomandimi ka të bëjë për fletëvotimet për kryetar të 

komunave ,fletëvotimet për kuvend komunal dhe të broshurave që janë planifikuar ku do të jenë kabinat 

e votimit ,ku do të sqarojmë për secilin votues se cili kandidat cilin numër do ta ketë ,e ka realisht në listën 

e certifikuar të KQZ-së. Andaj, në rekomandim keni shifrat konkrete sa do të shtypen pra bëhet fjalë për 

1.698.600 fletëvotime për zgjedhjet për kryetar të komunave bëhet fjalë për 1.698.600 fletëvotime për 

kuvende komunale dhe bëhet fjalë për 16.748 broshura te cilat do të shpërndahen nëpër kabina të votimit 

njëherit rekomandimi i Sekretariatit nga një numër më I lartë që ka qenë në të kaluarën për broshurat 

rezervë që do të jenë në zyrat komunale të zgjedhjeve ,është në 6 broshura për secilën komunë përveç 

atyre komunave ku kemi më pak se një qendër të votimit ,bëhet fjalë për 1772 broshura të cilat do të jenë 

rezervë në zyrat e komisioneve komunale zgjedhore pra ky është rekomandimi. I keni edhe në formë 

tabelare të gjitha se ku, për çka do të përdoren, prandaj rekomandojmë që të miratohet ky propozim I 

Sekretariatit dhe Këshillit për Operacione Zgjedhore..  

 

Kreshnik Radoniqi:  A ka dikush diçka me thanë lidhur me këtë rekomandim ? Jo. Kush është për miratimin 

e këtij rekomandimi ? 
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Atëherë me vota unanime, miratohet rekomandimi për numrin e fletëvotimeve dhe broshurave që 

shtypen për zgjedhjet lokale 2021 

 

2. Shqyrtimi dhe miratimi i fletëvotimeve dhe broshurave për zgjedhjet lokale 2021: 

Arianit Elshani: KOZ ka shqyrtuar po ashtu edhe propozimin për fletëvotimet. Pra, në aspekt 

përmbajtjesorë, fletëvotimet për kryetar komune ,fletëvotimet për kuvendet komunale dhe broshurat për 

zgjedhjet lokale…Do të dëshiroja që, këto të votohen veç e veç, secila pra fletëvotimet për kryetar veç, 

për kuvend komunal veç dhe broshurat veç, të shihni ndoshta keni pas mundësinë që ti shihni fletëvotimet 

për kryetar të komunave. Këto, janë bërë në koordinim edhe me zyrën e regjistrimit të partive politike 

edhe me sekretariatin: pra listat, emrat e kandidatëve të cilët janë certifikuar dhe të cilët kanë plotësuar 

të gjitha kriteret ligjore për të qenë kandidat janë të përfshirë në këto fletëvotime ndërsa, ata të cilët 

fatkeqësisht kanë ndërruar jetë dhe ata të cilët nuk janë zëvendësuar dhe ata që nuk kanë plotësuar 

kriteret ligjore, nuk janë të përfshirë në këto fletëvotime ashtu siç janë marrë edhe vendimet në kuadër 

të KQZ-së për certifikimin dhe de certifikimin, prandaj do të doja që kjo të vazhdonte menjëherë me  

aprovim… 

Florian Dushi: Ajo që unë e konsideroj si jashtëzakonisht me rëndësi që përbën një ndryshim në 

fletëvotime, është edhe kodi i vendvotimit pra, adresa do të jetë e njohur për ne, adresa për secilin 

vendvotim nga do të shkojë dhe prej nga vjen por përkundër faktit që ne e kemi diskutuar edhe jemi marrë 

vesh që të vendoset ky kod, megjithatë ndoshta kish qenë mirë që ta bëjë një përshkrim dikush nga 

Sekretariati lidhur me fletëvotimin se ku saktësisht dhe si do të vendosen ato kode në fletëvotime, meqë 

qoftë edhe si drafte që janë këto, unë konsideroj që nuk kish pas të keqe asgjë nëse do ta kemi edhe në 

kuadër të këtyre fletëvotimeve kodin për ta parë dhe për ta pas të qartë secili prej nesh se, si do të duken 

fletëvotimet…  

Burim Ahmetaj: Fletëvotimi, është ky që e kemi përpara dhe kodi apo numri i vendvotimit do të vendoset 

përfundi emrit të komunës dhe tash do të keni mundësi ta shikoni nga zgjedhjet e kaluara të 14 shkurtit 

që është përdorur…Këtu, do të jetë vendi ku do të vendoset numri i vendvotimit dhe kodi i secilit 

vendvotim pra, ngjitur me emrin e komunës. Ngase, në zgjedhjet për kuvendin e Kosovës ka qenë zonë 

zgjedhore i gjithë territori i RKS, tash secili fletëvotim i takon një komune të caktuar sepse, secila komunë 

është zonë e veçantë zgjedhore dhe kodi, do të jetë në vendin që është shënuar sikurse në ekran, pra 

numri i vendvotimit për secilin vendvotim…  
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Kreshnik Radoniqi: Mirë, atëherë e hedh në votim ?   

Me vota unanime, miratohet fletëvotimi për kryetar të komunave për zgjedhjet lokale 2021.  

Kreshnik Radoniqi: E kemi edhe fletëvotimin për kuvende komunale. A ka dikush diçka për fletëvotimet 

për kuvende komunale ?  

Me vota unanime, miratohet fletëvotimi për kuvend komunal për zgjedhjet lokale 2021 

Arianit Elshani: Sa u përket broshurave të rekomanduara nga Këshilli për Operacione Zgjedhore, ne kemi 

diskutuar gjatë brenda KOZ –së lidhur me formatin, dizajnin dhe përmbajtjen që duhet të shtypet. Kemi 

pasur dallime në qëndrime mirëpo, me shumicë votash është aprovuar ky rekomandim të cilin sot e keni 

para jush. Rekomandimi im ka qenë që përmbajtja të jetë ndryshe ashtu siç ka qenë edhe në zgjedhjet e 

fundit, mirëpo ky është rekomandimi i KOZ-it andaj, edhe është rekomandim i tyre që të miratohet kështu 

siç e keni para jush… 

Kreshnik  Radoniqi: Faleminderit z. Elshani, a ka dikush diçka lidhur më ketë z. Rama?  

Alim Rama: Këtu, ka paraqitur një problem: në zgjedhjet e shkurtit, kështu që mendoj që ka hapësirë  

pavarësisht subjekteve që ka mundur me mbërri apo s’u kane në gjendje më mbërri...d.m.th., mbesin 

hapësira për shkak të bartjes që mos të ketë problem në bartje dhe në llogaritje, qëllimi kryesore është 

që te kemi sa më të sakte dhe sa ma pake vendvotime të kalojnë në rinumërim... 

Florian Dushi: Faleminderit kryesues, po është e vërtet që në këshillin për operacione zgjedhore kemi 

mbështetur këtë version pra ndryshe nga që ka qene në zgjedhjet  e përgjithshme të 14 shkurtit çka është 

e vërteta as versioni i zgjedhjeve ashtu siç janë ndërtuar këto brushuara në zgjedhjet e 14 shkurtit dhe as 

tani nuk është në rregull sepse, konsideroj që zyra për regjistrimin e partive politike duhet të i detyroj 

subjektet politikë të i rirendisin listat sepse, në ketë forme çfarë e kemi para nesh do të zvogëlojmë 

problemet në kuptimin e leximit dhe bartjes së votave sa i përket kandidateve por nuk do të eliminojmë 

në tersi prandaj konsideroj së në secilin raste kur do të kemi kandidate të cilët nuk mundet të certifikohen 

për shkak të mos përmbushjes së kritereve ligjore ose, për shkak se bijën ndesh me ndjenjë prej kritereve 

ligjore zyra duhet më insistime të kërkoj nga subjektet politikë që ato të i rirendisin dhe mos të bartet 

pastaj ky problem të cilin në fakt e shkaktojnë subjektet politike të mos bartet në KQZ-ë  dhe ne të merremi  

mandej se nëse nr. 33 eventualisht duhet  të figuroj si kuti e zbrazet apo të mos figuroj fare ose të renditet 

ose rirenditet 32, 34 e tutje prandaj, unë konsideroj që ne duhet më pa rregullativën tonë ligjore dhe që 

në të ardhmen asnjërit version as të ati te 14 shkurtit as këtij mos të i japim hapësirë por thjesht të 
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kërkojmë nga subjektet politike më mirëkuptim duke e respektuar ligjin që ta bëjnë ato rirenditje e 

kandidateve... 

Kreshnik  Radoniqi: Faleminderit Z. Dushi, z. Kurteshi ?  

Sami Kurteshi: Faleminderit z. kryesues, ky ka qene problem në zgjedhjet e fundit problemi ka kaluar 

ashtu siç, ka kaluar. Ne, e dimë por një e dimë se, ka pasur dhjetëra mijëra vota të bartura gabimisht. Disa 

janë ankuar e disa nuk janë ankuar, unë pajtohem me mendimin që ky është problem sic, ka qenë ai tjetër  

ndoshta nuk mundem me i deleguar ketë përgjegjësi tek zyra. Zyra, e bënë këtë por, KQZ-ë duhet me e 

marr një vendim që kjo duhet me u rregulluar. Ai, është vendim i KQZ-së bazuar mbi ligjin mbi faktet 

normative që e kemi. Zyra, e ka vetëm një punë: ketë listë kështu nuk ta pranoj, ose rregulloje, nuk 

pranohet lista edhe ata deshtën apo nuk deshtën, e bëjnë po këtë kompetencë drejtpërdrejtë. Nuk 

mundet zyra po KQZ-ja me e marrë, e atëherë KQZ-ja duhet me e diskutuar mirë, e tani me vendos. Nuk 

ka lëshim, nuk ka alternativë tjetër, atëherë pajtohem që duhet të behet për këto zgjedhje, ka marr fund 

edhe për zgjedhjet e kaluara dhe unë mendoj se kemi mjaft kohe tani ketë me e rregulluar një herë e 

përgjithmonë... 

Arianit Elashani: Konsideroj se të gjitha këto që u thanë qëndrojnë, me qenë se duhet të shqyrtohet 

rregulla për certifikimin e subjekteve politike që është rregull e brendshme e KQZ-së dhe, të thuhet qartë 

se obligohen subjektet politike që të rirendisin listat e tyre sepse, një listë e tillë vërtetë nuk ka kuptim 

dhe shpërfaq pastaj probleme në bartjen e votave. Pra, nga fletëvotimi në fllike dhe pastaj nga fllika në 

formularin e rezultateve të kandidateve për kuvend komunal prandaj, është e domosdoshme që kjo të 

shqyrtohet sepse kështu, shumë kandidate privohen. Ne, e kemi diskutuar gjerë e gjatë këtë çështje sepse, 

privohen edhe nga numrat e tyre që i kanë preferencë...  

Kreshnik  Radoniqi: Atëherë, sa i përket broshurave, i hedh në votim për miratim. Kush është për 

miratimin e broshurave? Më 9 vota për dhe 1 abstenim, miratohen broshurat për zgjedhjet lokale 2021. 

Vazhdojmë me pikën e radhës z. Elshani ? 

 

3. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimit për numrin e përbërjes së Këshillave të Vendvotimeve 

për zgjedhjet lokale 2021. 

Arianit Elshani: Faleminderit. KOZ, e ka shqyrtuar edhe rekomandimin e Sekretariatit për numrin e 

përbërjes së këshillave të vendvotimeve për zgjedhjet të 17 tetorit. Ju e dini se, ne jemi edhe në një 
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pandemi pra ballafaqim ditore më pandeminë covid 19 dhe jemi të obliguar që të kemi parasysh që 

këshillat e vendvotimeve pra numri i komisioneve të jetë me i vogël. Brenda ligjit, jemi të obliguar që disa 

vendvotime qendra të votimit në disa komuna që kanë pasur numra më të mëdhenj të komisioneve të i 

ulim në krahasim më zgjedhjet e 14 shkurtit por edhe më zgjedhjet e kaluara. Prandaj, e keni ketë 

rekomandim para vetes ku numrat kryesisht janë nga 5 anëtar, deri në 7 anëtar:  varësisht nga komuna 

dhe varësisht nga subjektet e certifikuara dhe të cilat janë pjese e kuvendit të republikës së Kosovës dhe 

njëherit, kanë edhe këshilltarë komunal në komunat e tyre dhe subjektet të cilat janë të certifikuara për 

të garuar në ato komuna. 

Të gjitha këto kritere ligjore dhe të rregullës së KQZ-së, tha z. Elshani, janë marr parasysh dhe ky propozime 

brenda saj prandaj rekomandojmë që  kjo të votohet në tersi më ketë propozim që ka ardhur nga këshilli 

për operacione zgjedhore ne jemi përkushtuar vërtet shumë që gjitha ato subjekte të gjithë ata kandidate 

te pa varur por edhe iniciativa qytetare kenë përfaqësimin e tyre brenda këshillave të vendvotimit. Pra, të 

kenë komisionarët e tyre në mënyre që secili, të ketë të drejtën për të ruajtur votën për tu kujdesur për 

mbarëvajtjen e procesit zgjedhore brenda atyre vendvotimeve. Konsiderojmë se kemi arritur që ti marrim 

parasysh të gjitha kërkesat specifike që kanë qene për secilën komune veç e veç....  

Kreshnik  Radoniqi: A ka dikush diçka më shtuar lidhur më ketë pikë? Jo, atëherë pra e hedh në votim. 

Kush është për rekomandimin për numrin përbërës së këshillave të vendvotimit? Me 11 vota për, 

miratohet rekomandimi për numrin e përbërjes së këshillave të vendvotimeve të zgjedhjeve lokale 2021.  

 

4. Njoftim nga Këshilli Mbikëqyrës për Informim Publik. 

Fazli Stollaj: Faleminderit kryesues. Për shkak se periudha e votimit përmes postes fillon më 15 shtator 

dhe përfundon më 15 tetor atëherë këshilli për mbikëqyrje të informimit publik ka shqyrtuar materiale të 

cilat ndërlidhen më informimin e votuesve për ketë kategori të votuesve dje më datën 13 shtator d.m.th.,  

kemi shqyrtuar video spotin dhe audio spotin i cili, sqaron periudhën - sqaron mënyrën e votimit mënyrën 

e futjes së fletëvotimeve në zarfe, dhe tregon adresën e sakte se ku të dërgohen, dhe afatin kohorë.  

Kryesuesi, në një video spot e ka sqaruar shumë mirë dhe prej kompanisë, është i lustruar mirë me anë të 

grafikes: mënyra së si të votohet, dhe periudha e votimit. Gjithashtu, në ketë mbledhje janë shqyrtuar 

edhe materiale të tjera siç, janë postierët dhe format tjera të cilat do të publikohen në rrjetet sociale dhe 

në ueb faqe dhe, do të transmetohet në televizione materialet të cilat lidhen me votimin për votuesit të 
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cilët votojnë me postë. Këto masteriale, do të përcillen edhe në ministrinë e punëve të jashtme dhe të 

diasporës, dhe në ambasada e konsullata të Republikës së Kosovës... 

Kreshnik  Radoniqi: Nesër fillon periudha e votimit me postë, dhe do të përfundoj më 15 tetor. 

Atëherë...në të ndryshme...! A ka dikush diçka...?   

 

5. Të ndryshme !  

Arianit Elshani: Pas diskutimeve të djeshme që patëm lidhur më një qarkore që duhet të i dërgohet 

subjekteve politike lidhur më këshillat e vendvotimeve, pra me komisionarët dhe me vëzhguesit që ata të 

jenë të vaksinuar dhe ta keni PRC testin apo, të kenë një dëshmi që javët e fundit janë infektuar me covid,  

pra një qarkore të tille e kemi diskutuar në KOZ-ë...Kjo, është draftuar  dhe është rekomanduar që ajo të 

dërgohet nga ju në emër tuaj kryesues si udhëheqës i këtij institucioni; Të ju dërgohet të gjitha subjekteve 

politike në raport edhe me komisionarët por edhe në raport edhe më vëzhguesit që ata të mejnë t’u rrinë  

gati këtyre kërkesave dhe masave që janë caktuar nga qeveria prandaj, sekretariati “qarkoren” t’ua  

dorëzoj juve dhe të konsultoheni bashkërisht për formatin se si, e qysh... 

 

Kreshnik  Radoniqi: Po, e kam pranuar dhe, do ta procedojmë më tutje... 

Sami Kurteshi: Unë, kamë një pyetje për sekretariatin: A është duke e zbatuar vendimin që në institucione 

mos hy persona pa fletë dokumente dhe pa maska... ?  

Burim Ahmetaj: Po, është është duke u zbatuar vendimi në të gjitha ambientet e punës ku punohet, në 

QNR, dhe padyshim në KQZ sipas masave të qeverisë... 

 Florian Dushi: Unë, kam disa çështje për mjetet e punës, do të thotë të cilat i kemi biseduar. Ne, për 

anëtaret e komisionit...Në të vërtetë, ne kemi diskutuar për tavolinën e KQZ*së, karriget, si dhe sigurimi i 

disa lloptopëve të cilët vendosen në tavolina...Nuk e kemi hallin me pasur me veti po, me të cilët ne 

mundemi me pas qasje gjatë zhvillimit të këtyre takimeve dhe, me i parë gjithë këto materiale aty, dhe në 

këtë formë do të kursenim edhe buxhetin duke mos printuar materiale kot në volum kaq të madh...  

Burim Ahmetaj: Faleminderit, kemi marr hapa në ketë drejtim: kemi ndërtuar sistemin se si do të jene të 

paraqitur para komisionit qendror të zgjedhje, konformë agjendës janë disa procedura që janë në tender 

e sipër... 
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