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Disa fjalë nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve
Suksesi i një planifikimi strategjik varet nga shumë faktorë, por kryesori është angazhimi solid
institucional. Pikëpyetjet janë reagime normale kur fillon puna për një plan strategjik dhe janë krejt të
mirëkuptueshme sepse strategjia synon të ndryshojë ose të rregullojë një situatë të caktuar. Por një
angazhim i mirëfilltë institucional përbën garanci se plani strategjik do ta transformojë institucionin
dhe do ta bëjë atë më të aftë për të shërbyer.
Një strategji e nisur nga poshtë-lart është gjithashtu vendimtare për një plan strategjik të suksesshëm.
Teksa ishim të investuar në përpilimin e planit strategjik të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, jemi
përpjekur pareshtur që kjo nismë të mos mbetej si ushtrim teorik, e të mos ishte në gjendje të kishte një
ndikim real në veprimtarinë e institucionit. Nëse synimet, veprimet dhe aktivitetet rezultojnë nga
propozimet e brendshme dhe përmirësohen më tej, gjasat për një zbatim të suksesshëm dhe për një
vijimësi të vërtetë janë shumë më të larta.
Të gjitha hallkat e përfshira në konsolidimin e kësaj strategjie janë treguar krejt realiste. Planet
strategjike shpesh hartojnë lista iniciativash jashtëzakonisht interesante që vështirë se mundet të
zbatohen, duke pasur parasysh burimet financiare në dispozicion apo edhe faktorë të tjerë.
Ajo çka garantojmë për të ardhmen si Komision Qendror i Zgjedhjeve, është se KQZ do të mbajë
pronësinë e plotë të procesit, edhe përtej fazës së hartimit, dhe se do të ekzistojnë mekanizma të
brendshëm funksionalë për të udhëhequr fazën e zbatimit, ndjekjen dhe vlerësimin përfundimtar.
Kjo strategji për KQZ-në është një mjet kyç që do të përmirësojë rrugën për të arritur qëllimet tona
institucionale. Mbi të gjitha strategjia nuk është vetëm një dokument. Në realitet është një listë detyrash,
objektivash dhe procesesh, që përtej rezultatit përfundimtar konsiston në një sërë aktivitetesh dhe
indikatorësh, krejtësisht të matshëm dhe realë.
Mbarësi,
Ilirjan Celibashi
Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve
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1. Hyrje në Planin Strategjik të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Shqipërisë
Pas zgjedhjeve parlamentare të prillit 2021, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), me mbështetjen e
Këshillit të Evropës, nisi përgatitjen e një plani strategjik për përmirësimin e funksionimit të KQZ-së,
me qëllim realizimin e zgjedhjeve më të mira.
Plani strategjik synon të orientojë përpjekjet e KQZ-së dhe të përmirësojë mënyrën e arritjes së
objektivave të saj strategjike. Më shumë se dokument, ai është proces, në kuptimin që, përtej rezultatit
përfundimtar që përbëhet nga një grup aktivitetesh dhe treguesish, plani strategjik përmirëson një
proces që e bën institucionin të mendojë për veten.
Plani strategjik u hartua në dy faza dhe në bashkëpunim të ngushtë me personelin e KQZ-së, përfshi të
gjitha drejtoritë (Drejtoria Juridike dhe e Dokumentacionit Zgjedhor, Drejtoria e Komunikimit,
Zëdhënësi, Drejtoria e Administrimit të të Dhënave dhe Sistemeve Informatike, Drejtoria e Kontrollit
Financiar dhe Auditimit të Brendshëm, Drejtoria e Buxhetit dhe e Financës, Drejtoria e Komisioneve
dhe Materialeve Zgjedhore, Drejtoria e Burimeve Njerëzore).
Së pari, u organizua një takim fillestar që mblodhi bashkë drejtoritë e KQZ-së dhe konsulentin e
jashtëm. Takimi pati si synim të informonte gjithkënd se çfarë është plani strategjik, çfarë pritshmëri
duhen parashikuar në mënyrë të arsyeshme dhe, në fund, të arrinte t’i bënte të gjitha palët e interesuara
të angazhoheshin e të ishin në një linjë.
Së dyti, të gjitha drejtorive iu shpërndanë dy formate tip: një analizë e pikave të forta, pikave të dobëta,
mundësive dhe kërcënimeve (SWOT), që ofron orientime të dobishme për fushat ku duhet punuar,
nismat për rritjen e aftësive dhe mënyrat e trajtimit të kërcënimeve, si dhe një tabelë ku duheshin
përshkruar aktivitetet e planit strategjik. Tabela ishte e ndarë në parametra të ndryshëm: objektivat,
masat, aktivitetet dhe treguesit. Edhe pse masat pasqyrojnë fusha të gjera që mbulohen nga një drejtori
e caktuar, çdo masë zbërthehet në aktivitete konkrete dhe çdo aktivitet lidhet me treguesit specifikë, të
cilët janë komponentë kyç të planit strategjik. Më pas, u zhvilluan takime me të gjitha drejtoritë, për të
plotësuar analizën SWOT dhe tabelën.
2. Procesi i planifikimit strategjik: gjetjet dhe rekomandimet kryesore
Aktualisht, KQZ-ja ka një personel shumë të përkushtuar, të aftë për të kryer detyra të vështira në kushte
stresuese. Si planifikimi strategjik, që është një aktivitet i cili kërkon një lloj thellimi nga secila drejtori,
ashtu edhe aftësia për të krijuar hapësira të reja novatore dhe dialogu me personat përgjegjës përkatës
tregoi se ekziston një bazë e fortë për zbatimin e mëtejshëm të aktiviteteve të planit strategjik, për të
cilat kërkohen gjithnjë standarde të larta profesionale.
Megjithatë, ka një deficit strukturor që shkon përtej përpjekjeve të caktuara institucionale dhe
gatishmërisë për t’u përmirësuar që vjen nga individët dhe njësitë, që, përgjithësisht, nuk janë në gjendje
t’i tejkalojnë të tilla pengesa me natyrë më të përgjithshme. Disa nga faktorët kryesorë bazë (p.sh.,
mungesa e burimeve, vonesa në dhënien e fondeve të buxhetit, ndryshimet ligjore të minutës së fundit,
ndryshimi i drejtuesve, menaxhimi i dobët strategjik) e pengojnë KQZ-në t’i realizojë zgjedhjet në
mënyrë më efikase. Duke pasur parasysh këtë, plani strategjik nuk zbulon probleme që nuk priten. Ai
përforcon nevojën për zbatimin e aktiviteteve afatmesme dhe afatgjata, që mund të përmbysin situatën
aktuale.
Edhe pse KQZ-ja është një ent i vetëm publik që ka zgjedhjet si produkt të përgjithshëm, njësitë e saj
merren me shumë çështje të tjera dhe, për rrjedhojë, kanë nevoja të ndryshme. Edhe pse ka disa
shqetësime të përbashkëta, plani strategjik kombinon qasjet e përgjithshme dhe specifike për drejtori të
ndryshme.
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Plani strategjik propozon marrjen e masave konkrete gjatë viteve të ardhshme dhe këto nisma u
përshtaten nevojave të institucionit në përgjithësi dhe të njësive përkatëse.
Këtu kombinohen dy qasje:
 Gjetjet dhe rekomandimet që mund të përdoren për të ushtruar ndikim tek aktorët e jashtëm, që
ata t’i kuptojnë më mirë nevojat e KQZ-së. Kjo ka të bëjë me pengesat ligjore, politike,
administrative dhe, sigurisht, ekonomike që KQZ-ja duhet të tejkalojë.


Gjetjet dhe rekomandimet duhen përdorur për të përmirësuar aktivitetet e KQZ-së me mjete e
veta të brendshme. Në të kundërt, mund të ketë një lloj efekti apatie. Asnjë novacion nuk mund
të nisë thjesht duke ndenjur në pritje të një konteksti optimal institucional që nuk do të vijë
kurrë. Në këtë drejtim, plani strategjik përfshin aktivitete që mbështeten te ndryshimet ligjore
ose përkrahja politike, por parashikon kryesisht masa që mund (dhe duhen) marrë nga vetë
KQZ-ja për të konsoliduar një nivel të lartë pune dhe efikasiteti.

Në përputhje me sa u tha më sipër, një mekanizëm formal vlerësimi dhe që në nivel sistemi do të lejonte
një identifikim më të mirë të hendeqeve kryesore dhe fushave për përmirësim. Aktualisht, KQZ-ja po
zbaton disa nisma në këtë drejtim, si mbledhjet e analizës vjetore, ku të gjitha drejtoritë vlerësojnë atë
çfarë është bërë dhe diskutojnë atë çfarë mund të bëhet për t’u përmirësuar më tej. Megjithatë, procesi
mund të zyrtarizohet më tej sa u takon treguesve që duhen vendosur, vlerësimeve që duhen kryer dhe
masave për përmirësim që duhen marrë.
Ndryshimi i kulturës institucionale është ai që kërkon kohë, por vlen të theksohet se këto vlerësime dhe
kjo atmosferë e re cilësore është po aq e rëndësishme sa lista e aktiviteteve që duhen zhvilluar. Masat,
edhe ato që janë të mira, pa vlerësime konkrete dhe të rëndësishme nuk do ta forconin institucionin.
Ka po ashtu një prirje, sipas të cilës, vlerësimet mbështeten kryesisht te treguesit sasiorë (p.sh., numri i
mbledhjeve) dhe jo te faktorët cilësorë (d.m.th., përmirësimet thelbësore). Plani strategjik i kundërvihet
kësaj qasjeje të thjeshtuar dhe, së bashku me disa shifra, synon të propozojë tregues që mund të
vlerësojnë nëse objektivat kryesore të KQZ-së janë arritur ose jo si duhet.
Bashkë me vlerësimin e arsyeshëm të burimeve njerëzore dhe ekonomike, duhet edhe vendosja e
përparësive.
Përditësimet e sistemit informatik do t’i sjellin përfitime të gjithë institucionit. Së pari, disa
aplikacione të reja elektronike, si identifikimi elektronik me nënshkrim biometrik i votuesve ose sistemi
i votimit elektronik, janë bërë të detyrueshme, si pasojë e kodit të ri zgjedhor. Ato janë risi shumë
kërkuese sa i përket aspektit informatik, por, gjithashtu, kanë nevojë për përshtatje të konsiderueshme
nga pikëpamje të tjera, si edukimi i votuesit apo bashkëpunimi midis aktorëve. Për më tepër, këto risi i
kërkohen një institucioni, ku tashmë janë shënuar mangësi të tjera në sistemin informatik. Këto
detyrime të reja janë, për pasojë, ngarkesa teknologjike që e bëjnë më sfidues një skenar, që kishte
tanimë nevojë për përmirësime të konsiderueshme informatike.
Së dyti, edhe për funksionet e përditshme të KQZ-së duhet një përditësim i gjithanshëm i sistemit
informatik. Normat e efikasitetit të një sërë aktiviteteve të KQZ-së janë të ulëta, kryesisht për shkak të
një procesi pune që vazhdon të mbështetet shumë te procedurat në letër dhe shpërfill avantazhet që
ofrojnë aplikacionet informatike. Në terma të përgjithshme, KQZ-ja do të përfitonte nga një strukturë
e brendshme gjithëpërfshirëse e teknologjisë së informacionit, që do të përshpejtonte proceset, do të
ulte mbivendosjet dhe do të rriste bashkëpunimin midis drejtorive. KQZ-ja ka nevojë për një sistem
modern të menaxhimit të aseteve. Sërish, kjo nuk është detyrë e lehtë, pasi përfshin menaxhimin e një
ndryshimi të gjerë institucional, që nis nga studimet paraprake të fizibilitetit, deri te zbatimi faktik i
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produkteve të ndryshme. Zotërimi institucional, familjarizimi i përdoruesve, afatet e arsyeshme ose
procesi i ndryshimeve gjithëpërfshirëse janë parametra të rëndësishëm dhe, shpesh, shkak për dështime.
Së fundi në radhë, por jo për nga rëndësia, një sistem i tillë i përgjithshëm informatik i menaxhimit
duhet t’iu kushtojë vëmendje të posaçme moduleve të veçanta, sipas drejtorive (p.sh., rekrutimi,
buxheti, edukimi i votuesve), që do të thotë se sistemi duhet të ofrojë një qasje të përgjithshme bashkë
me module të veçanta dhe, së bashku, duhet të funksionojnë në mënyrë miqësore për përdoruesit dhe
të jenë të fortë teknikisht.
Në përfundim, KQZ-ja ka nevojë për një strategji të përgjithshme informatike, që duhet zbatuar brenda
një afati të arsyeshëm, domethënë, brenda një periudhe afatshkurtër dhe afatmesme. Në tabelat e
mëposhtme vërehet përmendja disa herë e novacioneve informatike, jo vetëm te tabela që i kushtohet
Drejtorisë së Teknologjisë së Informacionit, çka tregon fushëveprimin dhe rëndësinë faktike që kanë
këto instrumente.
Gjatë viteve të fundit, KQZ-ja u ka kushtuar vëmendje disa herë çështjeve të trajnimit dhe, në një pikë
të caktuar, parashikoi një qendër për formimin e vazhduar, e cila nuk u realizua. Ka hapësirë për
përmirësime në këtë drejtim. Kjo do të përfshinte personelin me kohë të plotë dhe me kohë të pjesshme,
edhe pse nevojat dhe metodika e përdorur në secilin rast do të ndryshonte.
Së pari, personeli i KQZ-së ka nevojë për një strategji të përhershme trajnimi, që synon të rritë
kapacitetet e brendshme në mënyrë të qëndrueshme dhe efikase. Përveç kurseve të caktuara, një qasje
afatmesme dhe afatgjatë do të merrte parasysh nevojat specifike të KQZ-së dhe do të ndërtonte një
program trajnimi të gjithanshëm. Po kështu, është me rëndësi që KQZ-ja të rritë zotërimin dhe njohuritë
e saj, në mënyrë që vetë institucioni të jetë në gjendje të hartojë, të realizojë dhe të vlerësojë një program
të tërë. Edhe pse KQZ-ja mund të përfitojë nga bashkëpunimi dhe partneriteti me aktorë të tjerë
kombëtarë dhe ndërkombëtarë, ajo duhet të ruajë drejtimin tërësor të aktiviteteve të trajnimit. Për më
tepër, lista e seminareve duhet të pasqyrojë nevojat e përgjithshme dhe të veçanta. Edhe pse ka disa
aftësi nga të cilat mund të përfitojë i gjithë personeli i KQZ-së, aktivitetet e trajnimit duhen organizuar
në bashkëpunim të ngushtë me njësitë përkatëse dhe temat duhen përshtatur sipas këtyre profileve.
Së dyti, në rastin e personelit me kohë të pjesshme, rekomandohet ndjekja e një qasjeje krejt ndryshe.
Këta persona i shërbejnë KQZ-së për një periudhë të shkurtër dhe kanë nevoja shumë specifike sa i
takon trajnimit. Për rrjedhojë, duhet hartuar paraprakisht një strategji e fortë dhe e qëndrueshme.
Aktivitetet përgatitore për trajnime që lidhen me zgjedhje të caktuara duhet të nisin shumë më përpara,
me trajnimin e trajnerëve, vlerësimet metodologjike dhe nisma të ngjashme. Kur shpallen zgjedhjet,
duhen ndezur menjëherë motorët dhe të gjithë aktorët duhet ta dinë se cili është saktësisht roli i tyre.
Për më tepër, do të ishte me shumë dobi të disponohej një listë aktive. Bashkë me aktivitetet për
zbulimin e talenteve, KQZ-ja mund të mbajë lidhje të vazhdueshme me njerëzit që do të thirren për
periudhën e zgjedhjeve. Lidhur me këtë, një sërë nismash mund të tërheqin rregullisht vëmendjen e
grupeve të ndryshme dhe mund të krijohet një komunitet joformal i KQZ-së, që do të ishte burim i
shkëlqyer kandidatësh, sa herë të dilte nevoja.
Puna e KQZ-së kushtëzohet seriozisht nga vendimet e papritura politike dhe ligjore dhe, për t’u
përballur me këtë faktor, duhet ndërtuar rezistenca institucionale. Nga njëra anë, KQZ-ja nuk ka
kontroll mbi vendimet që merren nga institucionet e tjera dhe që kanë ndikim mbi veprimtarinë e saj të
përditshme. Çdo plan strategjik, edhe ai më elastiku që do të merrte në konsideratë skenarë të ndryshëm,
do të kishte probleme, nëse thirren zgjedhje të parakohshme apo miratohen ligje të minutës së fundit,
pa pasur kohë për zbatimin e duhur të tyre. Nga ana tjetër, KQZ-ja duhet të gjejë një mënyrë për t’i
përpunuar këta faktorë sfidues, duke konsoliduar një institucion të aftë për të minimizuar pasojat e tyre
negative, duke iu përmbajtur qartë angazhimit në kuadrin e saj strategjik. E thënë shkurt, KQZ-ja duhet
të ketë besim te kapacitetet e veta dhe të mos t’u vërë veshin ndërhyrjeve të jashtme.
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Plani strategjik ngrihet mbi këtë pikënisje. Ai identifikon faktorët që ndërhyjnë tek aktivitetet e KQZsë, si rregulloret që parashikojnë funksione të reja pa afate ose burimet njerëzore/ekonomike shtesë.
Plani strategjik ka për qëllim t’i parashikojë këta faktorë, duke nxitur përfshirjen aktive të KQZ-së në
ndryshimet ligjore në të ardhmen. Edhe pse KQZ-ja nuk duhet të zëvendësojë Parlamentin, ajo mund
të kryejë një analizë dhe të propozojë ndryshime që do të synonin përshtatjen e procedurave të reja
ligjore në strukturën institucionale të KQZ-së.
Së dyti, plani strategjik nuk i pranon të tillë faktorë të jashtëm si pretekste për të justifikuar mosveprimin
ose punën e dobët të KQZ-së. Ka një mori nismash që duhen ndërmarrë, pavarësisht kuadrit ligjor në
fuqi dhe kohës se kur miratohet ai. Masat makro dhe mikromenaxhuese, si ato që propozohen nga plani
strategjik, do të sillnin si rezultat një KQZ më rezistente, që do të ishte e varur më pak nga ndryshimet
e jashtme.
KQZ-ja duhet të eksplorojë fushat që ligji i ka lënë të hapura dhe të mos presë që Parlamenti të hartojë
legjislacion të ri. Rregulloret e KQZ-së duhet të ofrojnë një arkitekturë për aktivitetet e reja dhe vetëm
t’u hapin rrugë masave të zbatimit të miratuara nga aktorët e jashtëm. Pavarësisht kufizimeve të qarta
që paraqet kuadri ligjor, hapësira që ka KQZ-ja për të manovruar është shumë më e madhe se çfarë
perceptohet realisht. Aktualisht, ekziston një lloj vetëpërmbajtjeje, për shkak të supozimit se për thuajse
çdo gjë është i nevojshëm ligji. Autorësia institucionale e KQZ-së minohet nga kjo qasje e gabuar
ligjore. Edhe pse natyrisht gjen zbatim ligji, ky parim pranon dhe, madje, nxit administrata aktive, që
janë të afta të trajtojnë problemet e brendshme sociale, në përputhje me kuadrin ligjor, por jo tërësisht
të varura prej tij. Kjo qasje duket qartë kur KQZ-ja është e detyruar të reagojë ndaj kërkesave të
papritura dhe rregullorja e KQZ-së duket se është i vetmi mjet mundësues, por e njëjta qasje mund të
zbatohet edhe më gjerë.
Një shqetësim i zakonshëm që e kanë drejtoritë e ndryshme është mungesa e bashkërendimit të
mjaftueshëm të brendshëm midis sektorëve të KQZ-së, që ul efikasitetin dhe krijon ngarkesa
procedurale. Edhe pse, sigurisht, përmirësimet informatike të përmendura më lart do t’i trajtojnë këto
hendeqe, duhet theksuar se ekzistojnë shkaqe më të thella, çka do të thotë se do të duheshin ndryshime
më të gjera për t’i përmbysur praktikat e këqija. Aspekti i teknologjisë së informacionit i vetëm nuk do
të ishte i aftë të zgjidhte të gjitha mangësitë themelore. Kjo është arsyeja pse duhet ndërmarrë një nismë
strukturore, që synon racionalizimin e mekanizmave të brendshëm të bashkëpunimit. Duhen procedura
standarde veprimi të përmirësuara për çdo sektor dhe aktivitet. Plani strategjik përmend fusha specifike
të ndryshme, ku përmirësimi i këtij bashkërendimi do të kishte efekte pozitive, por, në çdo rast,
programi duhet të shkojë përtej fushave të veçanta dhe të përfshijë të gjithë institucionin. Kjo është
mënyra e vetme për ri përkufizimin e proceseve të brendshme të punës. Kjo qasje gjithëpërfshirëse
përputhet me vëmendjen që u duhet kushtuar disa fushave dhe rasteve studimore, të cilat duhen
promovuar dhe paraqitur si praktika të mira.
Plani strategjik u kushton vëmendje edhe mjeteve fizike, që do të thotë, kushteve materiale në të cilat
kryen aktivitetet e saj KQZ-ja. Proceset, njohuritë dhe ekipet e punës me njerëzit janë të nevojshme,
por kërkojnë një kuadër të fortë, që është i lehtë për t’u përdorur. Në këtë drejtim, dokumentet
identifikuan disa mangësi sa i takon blerjes së pajisjeve të nevojshme. Plani strategjik propozon një
vështrim më të gjerë kur merr në konsideratë të tilla përmirësime materiale. Për fat të keq, duke e parë
në një qasje krahasuese ndërkombëtare, nuk është e pazakontë që investime të tilla të rezultojnë në para
që shkojnë dëm shumë lehtë. Përveç materialeve të blera, institucioni nuk ishte i aftë t’i përdorte, për
shkak të hendeqeve procedurale dhe në trajnim. Ja pse çdo blerje e KQZ-së duhet shoqëruar me një
plan veprimi, që do të thotë, me një lloj mini-programi strategjik, që ka për qëllim të sigurojë vënien si
duhet në punë të mjeteve të reja.
Së fundi, ekziston një shqetësim rreth mënyrës si perceptohet imazhi i institucionit dhe, për rrjedhojë,
i kushtohet rëndësi keqinformimit, që mund të dëmtojë pavarësinë dhe besueshmërinë e KQZ-së. Ky

Plani strategjik i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve 2022 - 2026

7

nuk është tipar i veçantë vetëm i KQZ-së shqiptare, pasi epoka digjitale i përmban këto situata sfiduese.
Në çdo rast, sidoqoftë, vlen që të mos neglizhohen. Për më tepër, zbatimi i duhur i planit strategjik do
të ishte i pamjaftueshëm, duke qenë se fushata të tilla nisin pavarësisht punës aktuale të institucionit. Ja
pse duhet një strategji konkrete komunikimi në këtë drejtim.
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3. Plani strategjik për drejtoritë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve
1) DREJTORIA JURIDIKE DHE E DOKUMENTACIONIT ZGJEDHOR
SHTYLLA
STRATEGJIKE I
MASAT STRATEGJIKE

OBJEKTIVAT

OBJEKTIVI STRATEGJIK 1

Rritja e besimit të publikut tek integriteti i procesit të
regjistrimit të partive politike dhe kandidatëve në
zgjedhje

AKTIVITETET STRATEGJIKE

TREGUESIT

Formim vazhdues për hetimin administrativ
Rritja e kapaciteteve
njerëzore nëpërmjet
trajnimit të
mjaftueshëm

Ngritja e mekanizmit
për bashkëpunim
periodik me OShC-të,
partitë politike dhe
botën akademike për
rishikimin e rregullave
ekzistuese dhe
rekomandimin e
ndryshimeve të
nevojshme ligjore
Regjistrim zgjedhor më
miqësor dhe i

Rritja e efektivitetit të zbatimit
dhe aftësive reaguese ndaj
reformave dhe sfidave të reja
zgjedhore
Kualifikim në vazhdim për hartimin e ligjeve
dhe teknikën legjislative

Rritja e angazhimit me aktorë të
rëndësishëm, për të hartuar një
kuadër
ligjor
zgjedhor
mbështetur
në
analizën,
rekomandimet dhe praktikat më
të
mira
kombëtare
dhe
ndërkombëtare
përmes
një
procesi pjesëmarrës

Koordinim i akteve rregullatore ndërmjet
Komisionerit, Komisionit Rregullator dhe
angazhimi i OShC-së

Platforma elektronike për përcjelljen e akteve
rregullatore nga Komisioneri te Komisioni
Rregullator

Lehtësimi
i
procesit
të
regjistrimit të subjekteve dhe
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Është në gjendje të përcaktojë kompetencën e
Komisionerit në raport me çështjet në shqyrtim
Zotëron njohuritë për mjetet e kërkimit të të dhënave
Respekton afatet e kryerjes së hetimit administrativ
Komentimi dhe korrigjimi i dispozitave ligjore, duke
trajtuar paqartësinë, papërshtatshmërinë dhe kushtet
jopraktike për përdoruesit
Përmirësimi i njëtrajtshmërisë dhe harmonizimit të
akteve nënligjore
Rishikim i rregullores së KQZ-së për hartimin e
legjislacionit dytësor (p.sh., afatet, lista e aktorëve e
hartuar paraprakisht dhe formalizimi i procedurave)
Faqja e internetit e KQZ-së do të përmirësojë tiparet e
konsultimit publik
Kostoja e studimit të fizibilitetit dhe e hartimit të
projektit
Zbatimi i platformës për aktet elektronike (E-Act)
Trajnime
Tryeza të rrumbullakëta me aktorët (OShC-të/partitë
politike)
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aksesueshëm për
përdoruesin

SHTYLLA
STRATEGJIKE II
MASAT STRATEGJIKE

kandidatëve zgjedhorë, përfshi
regjistrimin
elektronik
ose Hartimi i dispozitave ligjore/ nënligjore për
përmirësimin e rritjen e aksesit zbatimin e dorëzimit elektronik të dokumenteve
nga partitë politike
për regjistrim në zgjedhje

Marrëveshje informale bazuar në Kodin e Etikës lidhur
me zbatimin e regjistrit elektronik të kandidatëve
Miratimi i akteve ligjore dhe nënligjore që i japin
kompetencë KQZ-së për zbatimin e Projektit
Hartimi i termave të referencës
Prodhimi i sistemit
Aplikimi dhe zbatimi i regjistrit elektronik të Zbatimi i sistemit të paktën një vit përpara zgjedhjeve
kandidatëve të partive politike
të ardhshme parlamentare.
Konsultimi me partitë politike, për të vlerësuar dhe
përmirësuar më tej sistemin.
Formimi vazhdues i përdoruesve fundorë dhe Hartimi dhe rishikimi i materialeve të trajnimit
përmirësimi i sistemit (p.sh., partitë politike, Kryerja e trajnimit të trajnerëve
personeli i KQZ-së, vëzhguesit, administrata e
Komisioneve të Zonave të Administrimit Zbatimi i vlerësimit përfundimtar dhe vënia në jetë e
mësimeve të nxjerra
Zgjedhor (KZAZ))

Prezantimi dhe zbatimi i mekanizmave të rinj ligjorë
në procesin zgjedhor
OBJEKTIVAT
AKTIVITETET STRATEGJIKE
TREGUESIT
Identifikimi i çështjeve (p.sh., emërimi i personelit të
qendrave të votimit, zëvendësimi i kandidatëve) dhe
Përmirësimi i ligjit
zgjedhor dhe strukturave
Dhënia e sugjerimeve për komisionin e kryerja e studimeve krahasuese
organizative, për
Rritja
e
efikasitetit
dhe reformës së legjislacionit zgjedhor, të Hartimi i propozimeve për ndryshime ligjore dhe
ngritjen e një
diskutimi me aktorët
paanshmërisë së administratës përftuara nga përvojat vendase dhe të huaja
administrate zgjedhore
zgjedhore
Kryerja e vlerësimeve të rregullta dhe zbatimi i
kompetente, për të
mësimeve të nxjerra
zhvilluar zgjedhje të lira
e të ndershme
Hartim i integruar i ligjit lidhur me zgjedhjet Miratimi i Procedurave Standarde të Veprimit për
dhe menaxhimin e zgjedhjeve
ligjore për njësitë e KQZ-së
OBJEKTIVI STRATEGJIK 2
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Nxitja dhe konsolidimi i terminologjisë së njëjësuar
zgjedhore mes aktorëve
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2) DREJTORIA E KOMUNIKIMIT

SHTYLLA STRATEGJIKE
I
MASA STRATEGJIKE

OBJEKTIVI STRATEGJIK 1
OBJEKTIVAT

AKTIVITETET STRATEGJIKE

Përgatitja e aktiviteteve

Programe edukimi për
periudhën e zgjedhjeve

TREGUESIT
Diskutimi dhe rënia dakord për përparësitë dhe strategjinë e
përgjithshme me drejtoritë e tjera të KQZ-së
Përcaktimi i kritereve të performancës (p.sh., afat i
mjaftueshëm, numër dhe larmi evenimentesh, normat e
pjesëmarrjes, grupet e synuara, hapësira gjeografike e
veprimit, vizibilitetit në rrjete sociale dhe media,
pjesëmarrja) dhe miratimi i procedurave të vlerësimit
Miratimi dhe publikimi i kalendarit të aktiviteteve

Rritja e ndërgjegjësimit te votuesit për
rëndësinë e procesit zgjedhor

Zbatimi i programit

Programe edukimi gjatë
periudhës jozgjedhore

Rritja e ndërgjegjësimit, nxitja e qëndrimeve aktive dhe
motivimi i zgjedhësve për të ndërmarrë veprime.

Rritja e ndërgjegjësimit të të gjithë
aktorëve për rëndësinë e procesit Dita Botërore e Zgjedhjeve
zgjedhor
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Rritja e publicitetit dhe komunikimit përmes aktiviteteve të
vizibilitetit
Takime, tryeza të rrumbullakëta dhe evenimente të tjera me
grupet e synuara (p.sh., gra, të moshuar, votues për herë të
parë, persona me aftësi të kufizuara)
Kryerja e vlerësimit ex-post me një raport konkret me
rekomandime. Vlerësimi i niveleve të komunikimit (p.sh.,
70% e votuese / publiku i synuar me të cilin është
komunikuar)
Rritje e publicitetit dhe komunikimit
Punë në tryeza të rrumbullakëta / me shoqërinë civile gjatë
zgjedhjeve
Konkurs për të rinjtë
Botim i librit të kujtimeve nga proceset zgjedhore

12

Diskutim dhe rënie dakord rreth përparësive dhe strategjisë
së përgjithshme me drejtoritë e tjera të KQZ-së
Përcaktimi i kritereve të performancës (p.sh., afat i
mjaftueshëm, numër dhe larmi evenimentesh, nivelet e
pjesëmarrjes, grupet e synuara, hapësira gjeografike e
veprimit, vizibiliteti në rrjete sociale dhe media, pjesëmarrja)
dhe miratimi i procedurave të vlerësimit

Përgatitja e aktiviteteve

Miratimi dhe publikimi i kalendarit të aktiviteteve

Zbatimi i programit

Hartimi
Hartimi i materialeve të
edukimit për periudhat
zgjedhore dhe jozgjedhore

Përgatitja e produkteve edukuese që
do të përdoren gjatë aktiviteteve të
komunikimit

Përcaktimet
përmbajtjes

teknike

dhe
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Rritja e publicitetit dhe e komunikimit përmes aktiviteteve
të vizibilitetit
Takime, tryeza të rrumbullakëta dhe evenimente të tjera me
grupet e synuara (p.sh., gra, të moshuar, votues për herë të
parë, persona me aftësi të kufizuara)
Kryerja e vlerësimit ex-post me një raport konkret me
rekomandime. Vlerësimi i niveleve të komunikimit (p.sh.,
70% e votuesve / publiku i synuar me të cilin është
komunikuar)
Kryerje e vlerësimit të nevojave
Analizë krahasuese me zgjedhjet e mëparshme dhe vende të
tjera
Udhëzime për Manualin e materialeve edukuese
Materiale në një gjuhë të kuptueshme për të gjithë votuesit
të Materiale në gjuhët e pakicave dhe në gjuhën e shenjave për
personat me aftësi të kufizuar
Vlerësim ex-post i ndikimit të materialeve edukuese.
Vlerësim i përputhshmërisë me kriteret e përcaktuara më
parë
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SHTYLLA STRATEGJIKE II
(Sektori i Akreditimit dhe
Koordinimit Ndërkombëtar )
MASAT STRATEGJIKE

OBJEKTIVI STRATEGJIK 2
OBJEKTIVAT

Fuqizimi i komunikimit
sistematik me OJF të
ndryshme (vendase dhe
ndërkombëtare), si dhe me
median

OJF-të
dhe
media
janë
të
mirinformuara mbi KQZ-në dhe
aktivitetet e tyre janë në përputhje me
Kodin Zgjedhor dhe aktet nënligjore

Bashkëpunim strategjik dhe
i zgjeruar me organizatat
ndërkombëtare

Partnerët janë të mirinformuar rreth
aktivitetit të KQZ-së, si dhe rreth
hartimit të projekteve të mundshme
për mbështetje të mëtejshme në të
ardhmen

Ndërveprim intensiv dhe partneritet
produktiv me të gjithë aktorët

AKTIVITETET STRATEGJIKE

TREGUESIT
Përmirësimi i faqes së internetit me rubrika të
posaçme për akreditimet dhe median
Tregues sasiorë në kuptimin e numrit të
postimeve apo numrit të vizitave ose
përmbajtjes
Rritje e aktiviteteve të komunikimit
Përdorimi sistematik i mekanizmit të
konsultimit me aktorët
Aktivitete komunikimi të synuara, që do të
organizohen mbi baza dypalëshe me palë të
caktuara
Përcaktimi dhe publikimi paraprak i
procedurave të akreditimit
Tregues
sasiorë
(p.sh.,
numri
i
vëzhguesve/mediave
të
akredituara/të
Përmirësohet procesi i akreditimit
refuzuara)
Kryerje e sondazheve sistematike me aktorët,
për të identifikuar hendeqet dhe fushat për
përmirësim
Shkëmbim sistematik i informacionit të
përgjithshëm (p.sh., broshurë informative
Përmirësohen kanalet e informimit dhe të mujore)
komunikimit
Organizim i takimeve të rregullta në nivel të
përgjithshëm dhe dypalësh me palët e synuara
Kryerja e vlerësimeve sistematike të
Përmirësohet zbatimi i projekteve të
përgjithshme shumaktoriale (p.sh., vjetore),
bashkëpunimit
për të identifikuar përparësitë, për të shmangur
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mbivendosjet dhe caktuar përparësitë. Nxjerrja
dhe shpërndarja e raporteve të detajuara me
shkrim.
Udhëzime për menaxhimin e projekteve, për të
cilat bihet dakord me aktorët
Raport i vlerësimit të nevojave mbi llojet e
evenimenteve/shkëmbimeve të praktikave të
Promovimi i KQZ-së në nivel rajonal dhe mira që duhen ndjekur dhe çështjet me
përparësi për t’u trajtuar
ndërkombëtar
Përcaktimi i udhëzimeve për rekrutimin e
personelit që do të ndjekë këto evenimente.
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3) ZËDHËNËSI
SHTYLLA
STRATEGJIKE I
MASAT
STRATEGJIKE

OBJEKTIVAT

OBJEKTIVI STRATEGJIK 1

Krijimi i Qendrës së Medias

AKTIVITETET STRATEGJIKE

TREGUESIT

Tërheqja e vëmendjes publike në të gjitha
format dhe formatet në dispozicion të
publikut të gjerë

Rritja e pranisë
në të gjitha
organet e medias
sociale

Krijimi i infrastrukturës së transmetimit /
Qasja e KQZ-së në të gjitha organet
dhënies së informacionit mbi KQZ-në për
mediatike
median / publikun në kohë reale

Prani e rregullt në të gjitha stacionet televizive/radiofonike
kombëtare
Prani ditore në 70% të mediave sociale/portaleve
Prani në organet e medias që iu drejtohen grupeve specifike të
votuesve (p.sh., organet rajonale, revistat për personat me aftësi
të kufizuara)
Ndërtimi i një platforme multimedia për të gjitha organet e
mediave
Rrahje idesh me aktorët mbi platformën, për ta përmirësuar më
tej
Ndërtimi i infrastrukturës për sallën e multimedias
Punë me një specialist të punimeve grafike, për të prodhuar
grafika interesante për informacione të ndryshme.

Krijimi i formateve interesante tip për
materiale/statistika/mesazhe
Faza e testimit të grafikave me njësitë e KQZ-së dhe me anketa
Kryerja e vlerësimit ex-post dhe zbatimi i mësimeve të nxjerra
Lufta kundër
keqinformimit

Përhapja e njohurive për çështjet zgjedhore, përfshi
Rritja e ndërgjegjësimit të medias
Forcimi i koherencës së njohurive dhe terminologjinë, përmes fushatave të informimit, përfshi
rreth aktiviteteve dhe funksioneve
platformat digjitale
mbikëqyrjes
të KQZ-së, me qëllim bllokimin e
Aktivitete ndërgjegjësuese me grupet e synuara
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keqinformimit
zgjedhjeve

gjatë

fushatës

/

Aktivitete ndërgjegjësuese (p.sh., seminare, tryeza të
rrumbullakëta, fushata ndërgjegjësimi) mbi keqinformimin
zgjedhor

Hartimi i kundërmasave për të luftuar
keqinformimin
Kodi i Praktikave të Mira kundër Keqinformimit

Vendosja e bashkëpunimit me nismat qytetare për çështjet
zgjedhore
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4) DREJTORIA E ADMINISTRIMIT TË TË DHËNAVE DHE SISTEMEVE INFORMATIKE (DADSIT)

SHTYLLA
STRATEGJIKE I
MASAT
STRATEGJIKE
Kuadër ligjor i
përshtatur për
nevojat e
teknologjisë së
informacionit

OBJEKTIVAT

OBJEKTIVI STRATEGJIK

Sigurimi i infrastrukturës transparente për nxitjen dhe
pjesëmarrjen e mërgatës në zgjedhje, përpunimin e rezultateve të
besueshme zgjedhore dhe krijimin e një mjedisi elektronik për
zhvillimin e zgjedhjeve

AKTIVITETET STRATEGJIKE

TREGUESIT

Propozime për ndryshime të neneve
Ndërgjegjësimi mbi ndikimin e
të Kodit Zgjedhor dhe akteve
kuadrit ligjor në zbatimet e
nënligjore sa u takon paqartësive ose
elementeve të teknologjisë së
problemeve
të
hasura
me
informacionit
teknologjinë
e
informacionit
zgjedhjet e fundit.

Raport i nevojave të vlerësimit mbi hendeqet ligjore dhe aspektet e
Teknologjive të Informacionit
Hartimi, diskutimi dhe rënia dakord brenda KQZ-së mbi
ndryshimet e propozuara
Ndjekja në vijimësi e ndryshimeve dhe shtesave ligjore. Nxjerrja
dhe shpërndarja e raporteve përkatëse tek aktorët.

Përcaktimi i standardeve për pajisjet dhe shërbimet e KQZ-së
Hartimi i një strategjie për kontrollin
Plan veprimi për cilësinë, me kontrolle, afate, ndarje të detyrave
e cilësisë
dhe objektiva
Kontroll cilësie i
pajisjeve dhe i
shërbimeve

Zhvillimi i sistemeve
specifike për

Përmirësimi i rezultateve të
pajisjeve dhe shërbimeve të KQZPërmirësimi i
së
përmes
kontrolleve
të
informacionit
funksionimit sipas standardeve të
miratuara

shkëmbimit

Pajisjet kompjuterike të personelit të KQZ-së
Ngritja e rrjetit të brendshëm të komunikimit elektronik të
të administratës së KQZ-së
Kontrolli i funksionalitetit të bazës së të dhënave të KQZ-së
Trajnimi i personelit për kontrollin e cilësisë

Zbatimi i kontrolleve të cilësisë sipas programit
Përmirësimi i punës së pajisjeve dhe
Nxjerrja e raporteve sistematike
garantimi i shërbimeve
Kryerja e vlerësimit dhe zbatimi i mësimeve të nxjerra
Rritja e besueshmërisë së publikut Sigurimi i efiçencës dhe shpejtësisë Projektimi i sistemeve që synojnë automatizimin e proceseve te
në proceset zgjedhore që lidhen me së operacioneve zgjedhore
brendshme operacionale të KQZ-së
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administrimin e
informacionit

identifikimin,
regjistrimin
e
zgjedhësve nga jashtë , votimin,
numërimin elektronik

Sigurimi
i
shpejtësisë
dhe
besueshmërisë së transmetimit dhe
shpalljes të rezultatit të zgjedhjeve

Krijimi, përmirësimi i sistemeve për
identifikimin dhe parandalimin e
mashtrimit në zgjedhje

Implementimi i sistemeve të manaxhimit të informacionit në
funksion të regjistrimit të zgjedhësve që banojnë jashtë vendit
Staf i kualifikuar teknik për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e
sistemeve
Rritja e aksesit për rezultatet në kohë reale në faqen zyrtare të KQZsë
Ngritja e infrastrukturës së modernizuar të për menaxhimin dhe
transmetimin e rezultatit të zgjedhjeve
Krijimi i sistemeve të integruara të informacionit për procesin e
numërimit dhe transmetimit të rezultateve
Krijimi i një platforme të unifikuar për raportimin në kohë reale të
pjesëmarrjes, denoncimeve, rezultateve
Optimizimi i treguesve dhe moduleve që mundësojnë identifikimin
e votimit të shumëfishtë
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5) DREJTORIA E KONTROLLIT FINANCIAR DHE AUDITIMIT TË BRENDSHËM

SHTYLLA STRATEGJIKE I
MASAT STRATEGJIKE

OBJEKTIVAT

OBJEKTIVI STRATEGJIK 1

Rritja e transparencës së financimeve të partive
politike, për të luftuar dukurinë e parave të
padeklaruara në procesin zgjedhor.

AKTIVITETET STRATEGJIKE

TREGUESIT

Diskutimi dhe përcaktimi i termave të referencës
Ideimi dhe projektimi i sistemit te platformës Ndërhyrja ne aktet nënligjore për mundësimin e
digjitale për financimin e partive politike
realizimit të platformës
Kontraktimi dhe testimi i platformës
Vlerësimi i përshtypjeve të përdoruesve dhe
harmonizimi i formateve tip
E disponueshme për t’u vrojtuar në kohë reale
Krijimi i një platforme, ku të dhënat
e përfituara gjatë zhvillimit të
procesit
të
monitorimit
të Implementimi dhe shtrirja e platformës
Digjitalizimi i të dhënave për
subjekteve zgjedhore do të hidhen
procesin e monitorimit dhe
në kohë reale, së bashku me të
auditimit.
dhënat e procesit të auditimit të
partive politike.

Aksesueshmëri pa pengesa për aktorët, dhe
reduktimi i përdorimit dhe administrimi i
formateve të raportimit manuale në masën 90 %
në 5 vitet e para.

Rritja e numrit të monitoruesve (deri në 120 në 2
vitet e para dhe në 200 monitorues brenda 5
viteve)
Shtrirja sa më e gjerë e zonave të monitorimit
Trajnimi periodik i të gjitha subjekteve,
monitoruesve dhe audituesve për përdorimin e
platformës.
Rritja dhe garantimi i transparencës
Publikimi i të dhënave të hedhura në kohë reale
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Postimi i informacionit nga monitoruesit dhe
audituesit brenda 24 orëve
Rritja e qëndrueshmërisë së objektivave
pavarësisht ndryshimeve ligjore
Rishikimi periodik i objektivave te trajnimit

Ngritja e strukturës të
trajnimit

Ngritja e një strukture trajnerësh
mbi baza rajonale, të cilët do të
shërbejnë për përgatitjen e
monitoruesve dhe për t’i ndihmuar Vlerësimi i vazhdueshëm i trajnimit
në kryerjen e funksioneve të tyre, si
dhe për trajnimin e partive politike,
aktorëve, shoqërisë civile dhe
medias.
Trajnimi i trajnerëve

SHTYLLA STRATEGJIKE II

OBJEKTIVI STRATEGJIK 2
Strategjia e auditimit

Përcaktimi i shtyllave dhe i
kontrolleve që përcaktojnë
hartën
e
auditimit
të
brendshëm

Ofrimi i një burimi objektiv
informacioni për drejtuesit e lartë
lidhur me rrezikun, kontrollet,
rregullat dhe praktikat rregullatore.

Zbatimi i planit të auditimit
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Sesione për shkëmbim idesh dhe pikëpamjesh
për rishikimin dhe implementimin e ndryshimeve
të mundshme.
Hartimi i moduleve vjetore sipas objektivit të
trajnimit
Miratimi i procesit të certifikimit për të trajnuarit
Vlerësimi dhe kontrolli i kryqëzuar (në fushat me
monitorim të dyfishtë) pas procesit zgjedhor
Diskutimi dhe përcaktimi i kritereve për
rekrutimin e 30 trajnerëve
Hartimi i dokumentacionit dhe moduleve të
trajnimit
Përcaktimi i vlerësimit për trajnimin e trajnerëve
dhe marrja e masave të duhura përmirësuese
Hartëzimi i fushës së auditimit të brendshëm
Diskutim i brendshëm për përcaktimin e
përparësive dhe afateve
Hartimi i dokumentacionit me kriteret e auditimit,
llojet e vlerësimeve dhe pasojat institucionale
Identifikimi i funksioneve të KQZ-së me rrezik të
lartë, të mesëm dhe të ulët
Realizimi i planit të auditimit dhe kryerja e
vlerësimit ex post
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Procesi i
personelit

certifikimit

të

Personeli është trajnuar dhe Baza për trajnimin
certifikuar si duhet, në përputhje me
nevojat e planit të auditimit
Zbatimi i trajnimit
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Zhvillimi i trajnimit të trajnerëve (d.m.th.,
rekrutimi i trajnerëve, dokumentacioni dhe
vlerësimi)
Hartimi i programit të trajnimit
Zhvillimi i trajnimit rregullisht
Vlerësimi ex-post
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6) DREJTORIA E BUXHETIT DHE FINANCËS
SHTYLLA
STRATEGJIKE I
MASAT STRATEGJIKE

OBJEKTIVAT

Identifikim i saktë i kërkesave
buxhetore. Pavarësisht planifikimit
të saktë të buxhetit, mund të ndodhë
Cikli i plotë i planifikimit
që jo të gjitha fondet e kërkuara të
dhe financimit të buxhetit
sigurohen.
Koordinim
i
diversifikimit të financimeve të
buxhetit

OBJEKTIVI STRATEGJIK 1

Optimizimi i menaxhimit financiar

AKTIVITETET STRATEGJIKE

TREGUESIT

Kërkesat për buxhetin janë në përputhje me
Rritje e bashkëpunimit midis drejtorive për kërkesat e të gjitha drejtorive së bashku.
një planifikim më të saktë dhe më të plotë
gjatë fazave përgatitore të planit afatmesëm Kërkesat e drejtorive janë në përputhje me
buxhetor, si dhe përpara nënshkrimit të detyrimet ligjore të institucionit.
kontratës, me qëllim që të mos identifikohen
Buxheti i vlefshëm është i mjaftueshëm për
probleme gjatë zbatimit të kontratës
shlyerjen e të gjitha detyrimeve
kontraktore.
Plani paraqitet në Sistemin Informativ
Planifikimi i buxhetit në përputhje me Shqiptar të Menaxhimit Financiar, në
udhëzimet e Ministrisë së Financave gjatë përputhje me klasifikimet dhe udhëzimet e
fazës së përgatitjes së Programit Buxhetor Ministrisë së Financave.
Plani është në përputhje me tavanet
Afatmesëm
buxhetore.
Gjurmimi i aktivitetit të financimit në
përputhje me buxhetet. Ngritja dhe
menaxhimi i sistemit financiar për
kontabilizimin e transaksioneve dhe
raportimin financiar, në përputhje me
Standardet Kombëtare të Kontabilitetit dhe
udhëzimet që përkojnë me ato të Ministrisë së
Financave
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Kryerja e pagesave në përputhje me planin.
Regjistrim kontabël i të gjithë aktivitetit
financiar.
Rakordimi i të gjitha të dhënave të
transaksioneve financiare me drejtorinë e
buxhetit.
Kryerja e koordinimit të diversifikimit të
buxhetit, nëse ka mungesa buxhetore.
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Përdorimi i teknologjisë
për menaxhimin
financiar dhe të aseteve

Përdorimi i teknologjisë së duhur,
që siguron kontrollin e plotë dhe
qasjen elektronike te buxhetet,
kontratat dhe amortizimi i tyre, do
të rritë elasticitetin e rishpërndarjes
së fondeve brenda kuadrit ligjor

Krijimi i modelit/sistemit financiar në
përputhje me objektivat dhe kërkesat e
Krijimi i një platforme elektronike e institucionit.
përshtatur me nevojat financiare
Zhvillimi dhe vënia në punë e softuerit
informatik dhe testimet përkatëse.
Hyrje në platformën e elektronike në çdo
kohë.
Nxjerrja e raporteve në përputhje me
kërkesat ligjore dhe menaxhimin e
brendshëm të cilësisë.
Popullimi i sistemit financiar/regjistrimit të
Zbatimi efikas i platformës elektronike
të gjitha të dhënave financiare, në përputhje
me standardet kombëtare të kontabilitetit
dhe udhëzimet përkatëse të Ministrisë së
Financave.
Trajnim i vazhdueshëm i personelit për
teknologjinë.

Ndërgjegjësim mbi
përditësimet ligjore që
ndikojnë në Drejtorinë e
Buxhetit & Financës

Shmangia e përkufizimeve joligjore
në kontrata sa u takon termave
financiare,
duke
shmangur
ngatërresat gjatë procesit të
përmbushjes
së
detyrimeve
financiare

Kriteret e pagesës të jenë në përputhje me
legjislacionin financiar.
Përmirësimi i monitorimit të pajtueshmërisë
Ofrimi i konsultimeve mbi kriteret
ligjore
financiare
përpara
nënshkrimit
të
kontratave.
Shmangia e parashikimeve të pasakta dhe jo Dorëzimi i kërkesave të sakta për fonde
në kohë, që sjellin kërkesa të kufizuara për buxhetore brenda afateve ligjore.
fonde buxhetore, të cilat janë të
pamjaftueshme për të kryer të gjitha Trajnim i vazhdueshëm i personelit për të
përmirësuar punën.
aktivitetet e nevojshme
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7) DREJTORIA E KOMISIONEVE DHE MATERIALEVE ZGJEDHORE
SHTYLLA
STRATEGJIKE I
MASAT STRATEGJIKE
Krijimi i një
qendre/programi
afatgjatë për formimin
e vazhduar të
administratës
zgjedhore, subjekteve,
monitoruesve,
financierëve të partive
politike

Organizimi sistematik i
trajnimit të trajnerëve

Vlerësimi i trajnimit

OBJEKTIVAT

OBJEKTIVI STRATEGJIK 1

Përthithja dhe promovimi i trajnerëve të kualifikuar.

AKTIVITETET STRATEGJIKE

TREGUESIT
Rritja e transparencës dhe parashikueshmërisë me
një kalendar trajnimi afatmesëm dhe afatgjatë.

Krijimi i një mjedisi inkurajues , të
përqendruar tek nevojat afatgjata të të nxënit Nxitja e angazhimit të personelit të KQZ-së dhe
personelit
të
kualifikuar
me
aktivitete
Konsolidimi i trajnimit si referencë
ndërgjegjësuese.
profesionale kyçe për administratën
Përcaktimi i treguesve konkretë të pjesëmarrjes mbi
zgjedhore
Përcaktimi i objektivave të matshme e baza vjetore.
afatgjata të të nxënit dhe inkurajimi për Ngritja e sistemit të stimulimit, nga certifikatat
arritjen e piketave kryesore
formale te trajnimi si parakusht për aktivitete të
caktuara.
Hartimi i listës me trajnerë të kualifikuar për
trajnimin e trajnerëve dhe organizimi i aktiviteteve
Kërkimi i trajnerëve të mirë për nxitjen e të të rregullta përditësuese.
nxënit të personalizuar
Kryerja e vlerësimit të nevojave të trajnerëve dhe
Rritja aftësive të trajnerëve dhe
aktivitetet që duhen zhvilluar pasi të jenë përcaktuar.
përmirësimi i komunitetit/rrjetit të
Duhen hartuar së paku 6 programe trajnimi me qasje
trajnerëve lokalë
publike për aktorët.
Hartimi i moduleve të trajnimit që mbulojnë
Realizimi dhe vlerësimi i aftësive praktike (p.sh.,
veprimtaritë zgjedhore.
praktikë reflektuese, të menduarit kritik) në bazë të
kritereve objektive të përcaktuara paraprakisht.
Rritja e ndërgjegjësimit të
Vlerësimi i trajnerëve dhe i të trajnuarve mbështetur
Kontrolli i njohurive të trajnimit
brendshëm të institucionit për
në kritere objektive.
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rezultatet faktike të aktiviteteve të
tyre

Përdorimi i komenteve si informacion për trajnimet
e ardhshme. Përcaktimi i një metodologjie formale si
sistem gjurmimi dhe llogaridhënieje.
Vlerësime individuale afatshkurtra dhe afatmesme,
për të matur sa kanë ndryshuar njohuritë dhe aftësitë
përpara dhe pas trajnimit.
Matja e ndikimit të trajnimeve

SHTYLLA
STRATEGJIKE I
MASAT
STRATEGJIKE

OBJEKTIVAT

Lehtësimi i përvojës së
votuesve në qendrat e Rritja e pjesëmarrjes së votuesve
votimit

Raporte sistematike mbi rezultatet e punës kundrejt
aktiviteteve të trajnimit. Vlerësim i masave, si
produktiviteti, cilësia, efikasiteti, nivelet e
kënaqshmërisë.

OBJEKTIVI STRATEGJIK 2

Rritja e pjesëmarrjes dhe aksesit së votuesve në
qendrat e votimit, votuesve nga jashtë dhe në
rezultatin e zgjedhjeve.

AKTIVITETET STRATEGJIKE

TREGUESIT

Sigurimi i rampave ose ngritja e qendrave të
posaçme të votimit në të gjitha qendrat zgjedhore për
personat me aftësi të kufizuar.
Sigurimi i infrastrukturës së nevojshme në
Krijimi i një baze të dhënash elektronike për qendrat
qendrat e votimit
e votimit, në bashkëpunim me pushtetin vendor.
Trajtimi 100% i ankesave nga grupet në nevojë gjatë
katër viteve të ardhshme.
Proces i besueshëm verifikimi elektronik për
votuesit që jetojnë jashtë vendit.
Verifikimi i votuesve
Identifikim elektronik i të paktën 98% të zgjedhësve
për zgjedhjet e ardhshme, që do të shkojë në 100%
pas katër vjetëve.
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Sistem mbështetës në letër, në rast problemesh të
mundshme.

Rritja e
ndërgjegjësimit të
administratës
zgjedhore (AZ) për
përpunimin e
votuesve dhe
trajtimin e
problemeve ditën e
zgjedhjeve

Linja telefonike ndihmëse, që vihen në funksion
gjashtë muaj përpara zgjedhjeve, me kapacitete të
sistemit të sporteleve ndihmëse.
Kanalet e medias sociale dhe aplikacioni i KQZ-së
Përmirësimi i komunikimit me votuesit dhe
ofrojnë produkte dhe marrin informacione në kohë
AZ-në
reale gjatë zgjedhjeve.
Numër më i lartë i denoncimeve të administruara në
Ulja e numrit të problemeve në qendrat
aplikacionin ose portalin e KQZ-së, të hetuara dhe të
e votimit/KZAZ
zgjidhura.
Vlerësim parazgjedhor i nevojave me përfshirje dhe
komente të drejtpërdrejta nga përdoruesit.

Vlerësimi i nevojave për informim dhe i
Vlerësim paszgjedhor me rekomandime për ciklin e
komunikimeve ditën e zgjedhjeve
ardhshëm zgjedhor, me përfshirje dhe komente të
drejtpërdrejta nga përdoruesit.

SHTYLLA
STRATEGJIKE I

OBJEKTIVI STRATEGJIK 3

MASAT STRATEGJIKE

OBJEKTIVAT

Krijimi i një administrate
zgjedhore të
qëndrueshme dhe me
planifikim afatgjatë

Rritja e rezistencës në ofrimin e
shërbimeve zgjedhore në nivel
lokal

AKTIVITETET STRATEGJIKE

Shtimi i pranisë së KQZ-së në terren

Përmirësimi i infrastrukturës
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Veprimtaritë dhe logjistika zgjedhore janë efikase
dhe miqësore në përdorim si për votuesit, ashtu edhe
për zyrtarët e zgjedhjeve.
TREGUESIT
Rekrutim i koordinatorëve lokalë afatgjatë për të
inspektuar kushtet e qendrave të votimit dhe
aktivitetet e KZAZ-ve.
Programe prezantuese dhe instruktimi për anëtarët e
rinj të KZAZ-ve.
Organizimi i hapësirave të reja të magazinimit,
bashkë me pajisjet dhe flotën e transportimit, për
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dorëzimin e materialeve zgjedhore në KZAZ /
Qendra Votimi (QV).

Anëtarë jopartiakë në qendrat e votimit

Vënia në punë e Modulit të Sistemit të Menaxhimit
të Qendrave të Votimit me ndarje të qartë të detyrave
dhe përgjegjësive.
Rishikimi i Kodit Zgjedhor, që lejon KQZ-në të
rekrutojë anëtarë jopartiakë në qendrat e votimit.
Të paktën kryetari i qendrës së votimit të caktohet
nga KQZ-ja.
Vënia në punë e aplikacionit të ditës së zgjedhjeve
për të raportuar ecurinë dhe incidentet në QV.

Modernizimi i
administratës zgjedhore
dhe i procedurave të
votimit

Sisteme të kompjuterizuara gjurmimi dhe Zbatimi i të gjitha aktiviteteve logjistike kryesore të
kompjuterizuara brenda tetë vjetëve.
Ngritja e një sistemi të përpunimi
Menaxhimi dhe zëvendësimi automatik i
kompjuterizuar të Menaxhimit të
komisionerëve të nivelit II, III dhe monitorimi i
Integruar të dokumenteve për
përputhshmërisë ligjore.
aktivitetet e administratës së KQZsë
Regjistri i Zbutjes së Riskut Zgjedhor, përfshi
qëndrimet
publike,
si
dhe
përvojat
e
administratorëve
dhe
kandidatëve
zgjedhorë.
Menaxhimi i riskut zgjedhor
Vendosja e bashkëpunimit me aktorët dhe miratimi
i protokolleve mbi trajtimin e rreziqeve zgjedhore.
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8) DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE
SHTYLLA
STRATEGJIKE I
MASAT STRATEGJIKE

Personeli ekzistues

OBJEKTIVI STRATEGJIK 1
OBJEKTIVAT

Personel plotësisht i përgatitur, i
gatshëm dhe i aftë për t’u marrë
me procesin zgjedhor/forcimi i
kapaciteteve ekzistuese njerëzore
të KQZ-së

Mbajtja, zhvillimi dhe shpërblimi i talenteve në KQZ.

AKTIVITETET STRATEGJIKE

TREGUESIT

Organizimi i dy trajnimeve mujore nga personeli i burimeve
njerëzore.
Norma minimale e pjesëmarrjes 80% dhe rritje e barazisë gjinore.
Trajnim për çështjet e
Gjurmim proaktiv i atyre që mungojnë.
përgjithshme
Kryerja e vlerësimit pas çdo trajnimi.
Dërgimi i materialeve paraprakisht dhe arkivimi i tyre për
konsultim publik.
Në përputhje me vlerësimin e punës, çdo drejtori
planifikon/paraqet projektplanin vjetor të nevojave për trajnimin e
personelit të saj. Minimumi, dy trajnime në vit dhe për drejtori.
Norma minimale e pjesëmarrjes 80% dhe rritje e barazisë gjinore.
Trajnime specifike në dispozicion Gjurmim proaktiv i atyre që mungojnë.
të të gjithë nëpunësve të një
Kryerja e vlerësimit pas çdo trajnimi.
drejtorie të caktuar
Dërgimi i materialeve paraprakisht dhe arkivimi i tyre për
konsultim publik.
Rritje e bashkëpunimit midis drejtorive për organizimin e
trajnimeve të përbashkëta për probleme të përbashkëta.
TiT për tetë nëpunës civilë të KQZ-së, me dy aktivitete trajnimi të
Trajnim
i
trajnerëve,
në përgjithshëm në muaj. Çështjet do të vendosen bashkërisht me
bashkëpunim
me
Shkollën ASPA-n.
shqiptare të Administratës Publike
TiT për 10 nëpunës civilë të KQZ-së për çështje specifike. Çështjet
(ASPA)
do të vendosen bashkërisht me ASPA-n dhe drejtoritë përkatëse
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Në bashkëpunim me ASPA-n, do të diskutohen dhe do të
publikohen termat e referencës për rekrutimin e trajnerëve. Të
merren në konsideratë trajnerë të nivelit ndërkombëtar, nëse nuk
janë të disponueshëm në rrjetin e ASPA-s.
Arkivimi i materialeve të trajnuesve dhe kryerja e vlerësimit.

Përmirësim i planifikimit
rekrutimit të talenteve

Rekrutimet e reja

Logjistika

1. Hartimi i një plani afatmesëm për vendet e lira të parashikuara
(p.sh., me kohë të pjesshme) / të papritura, bashkë me rishikimin e
termave të referencës për çdo pozicion.
të
2. Vlerësimi i aplikimeve të mëparshme për të identifikuar
hendeqet/fushat për përmirësim.

Komunikim proaktiv dhe zbulim talentesh (p.sh., universitetet,
përhapja e informacionit).
Rritja e transparencës me publikimin e të gjitha pozicioneve (p.sh.,
informimi paraprak për kriteret e aplikimit, ndarje e nevojave
Rekrutimi i talenteve më të
specifike për pozicion, ndarja e pikëve me aplikuesit).
kualifikuara, në përputhje me
Proces më i sigurt dhe efikas Zgjatje e periudhës së mirëseardhjes për t’u siguruar një përfshirje
detyrat që duhen përmbushur
të mirë të personave të saporekrutuar, sidomos atyre me kohë të
rekrutimi
pjesshme.
Hartimi i pyetjeve të intervistave për të kuptuar arsimimin dhe
njohuritë e përgjithshme të aplikuesit, pa asnjë diskriminim.
Thjeshtim i procedurave kontraktore.
Vëmendje e
posaçme
për
rekrutimin e personelit me kohë të Përmirësimi i aplikimit elektronik (p.sh., vlerësimi, përmirësimi).
pjesshme
Përmirësimi dhe zgjerimi i listës së personelit me kohë të pjesshme
me veprimtari ndërgjegjësimi/trajnimi të organizuara rregullisht.
Rekrutimi i talenteve më të
Trajnimet për çështjet e përgjithshme janë të detyrueshme për të
kualifikuara për të ndihmuar
gjithë personelin ekzistues.
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KQZ-në me logjistikën e saj ka Trajnime
nevojë për aktivitete gjithëvjetore pjesëmarrje
dhe për përmirësimet e nevojshme materialeve
gjatë periudhës zgjedhore
Arkivimi

Mjediset

stimuluese
për
Do të zhvillohet një trajnim i përgjithshëm njëherë në dy muaj për
dhe
ruajtja
e
punonjësit e logjistikës.
Zbatimi i bazës elektronike të të dhënave.
Qasje më e madhe në informacionin publik.
Vlerësimi i përputhshmëri me standardet e cilësisë së burimeve
njerëzore (p.sh., metra katrorë për person) dhe miratimi i masave
përkatëse.
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LISTA E SHKURTIMEVE
ASPA
AZ
KQZ
KZAZ
OJF
OShC
QV
SWOT

Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (shkurtimi në anglisht)
Administratë Zgjedhore
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Komision i Zonës së Administrimit Zgjedhor
Organizatë jo fitimprurëse
Organizatë e Shoqërisë Civile
Qendër Votimi
Pikat e forta, të dobëta, mundësitë dhe kërcënimet (term në anglisht)
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Plani i Veprimit 2022 - 2023
Etapat e Procesit Zgjedhor 2023
Data e
dekretit
Data e
zgjedhjeve
NR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

5 Shtator 2022
16 Prill 2023

Përshkrimi i Etapës
Ngritja e KZAZ-ve
Ngritja e KQV-ve
Caktimi dhe ngritja e GN-ve
Caktimi i vendndodhjes se QV
Fillimi i procesit te njoftimit me shkrim te zgjedhesve
Administrimi i te dhenave dhe identifikimi i VNV
Percaktimi i VNV
Depozitimi i listave te kandidateve ne KZAZ
Verifikimi i dokumentacionit dhe dergimi i listave ne KQZ
Njoftimi per azhornimet ne listen e zgjedhesve dhe te QV
Publikimi i listave te zgjedhesve ne NJA
Publikimi i listave të zgjedhësve në çdo QV
Manaxhimi i problematikave qe lidhen me administraten zgjedhore ne DZ
Miratimi i tabelës përmbledhëse të rezultatit të zgjedhjeve
Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
Asgjesimi i fleteve te votimit dhe arkivimi i dokumentacionit zgjedhor
Fillimi i mbikqyrjes se procesit te pergatitjes se listes se zgjedhesve
Emërimi i dy auditëve teknicienë për listen e zgjedhesve
Publikimi listes paraprake te zgjedhesve (ekstrakti I-re)
Përllogaritja e sasise se fleteve te votimit
Specifikimet e fletëve të votimit
Specifikimi i formatit elektronik te fletës së votimit në PEVN
Publikimi i zonave dhe vendodhjes se QV, hartat zgjedhore
Pergatit dhe aktivizon Kameran
Kthimi i Kamerave ne KZAZ
Publikimi i rezultateve në faqen web
Asgjesimi i të dhënave elektronike për votimin elektronik
Ndryshimi i Zonave te Administrimit Zgjedhor
Miratimi i manualit te perdorimit te pajisjes elektronike te votimit dhe numerimit
Kamerat ne VNV
Nxjerrja e tabeles permbledhese te rezultatit te zgjedhjeve

Neni
28
36
95
62; 51
52
93
94
67
73
56
51
56
100; 109
33; 122
167/2
178
50
61
51; 60
97
98
98
62
101
114
119
27
23
94
122; 123

Afati (VVVV.MM.DD)
Drejtoria
DKMZ
2023.01.15
DKMZ
2023.03.17
DKMZ
2023.04.04
DKMZ
2022.10.06
DKMZ
2022.11.20
DKMZ
2023.02.15
DKMZ
2023.03.07
DKMZ
2023.02.26
DKMZ
2023.03.08
DKMZ
2023.03.06
DKMZ
2022.10.05
DKMZ
2023.03.12
DKMZ
2023.04.16
SMMZ
2023.04.20
DKMZ
2023.09.01
DKMZ
2023.12.18
DADSIT
2022.09.10
Komisioneri/Nenkomisioneri
2022.10.05
DADSIT
2022.10.15
DADSIT
2022.10.22
DADSIT
2023.03.08
DADSIT
2023.03.08
DADSIT
2023.03.06
DADSIT
2023.04.16
DADSIT
2023.04.17
DADSIT
2023.04.20
DADSIT
2023.12.18
DADSIT
2022.11.15
DADSIT
2022.12.01
DADSIT
2023.02.15
DADSIT

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Kryerja e verifikimit paszgjedhor
167/2
Vendim KRr, Për përdorimin e pajisjes së identifikimit elektronik të votuesve në zgjedhje
22
Testimi operacional parazgjedhor nga KQZ-ja per sistemet e teknologjise se informacioni
22
Vendimi KRr për përcaktimin e kushteve dhe kritereve që duhet të plotësojë personeli
23
Miratimi i manualit te perdorimit te pajisjes elektronike te identifikimit
23
Marrja nga DPGJC e listës së zgjedhësve në format DB për SEIV
56
Dergimi i PEI ne KZAZ
99
Dergimi i PEI nga KZAZ në QV
100
Pergatitja dhe aktivizimi PEI
101
Kthimi i PEI ne KZAZ
114
Kryqezimi i të dhënave daktiloskopik
167/2
Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhënave personale
178
Akreditimi i vëzhguesve shqiptare
6
Akreditimi i vëzhguesve të huaj
6
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
19
Publikimi i spot/poster/ mbi mundësinë e zgjedhësit për ndryshime në listen e zgjedhesve
51
Rregullat për verifikimin e dokumentacionit të kandidimit
71;73
Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve zgjedhore(parti politike)
64
Dorëzimi i dokumentacionit të komiteteve nismëtare
70
Propozimi i kandidatit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak
70
Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve
65
Dorëzimi i listave të kandidateve
67
Monitorimi i veprimtarive të ndaluara
91; 92
Renditja e subjekteve zgjedhore në fletën e votimit
98
Miratimi i rezultateve
123
Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
Rezultati përfundimtar
2; 20
Shperndarja e fondeve neper bashki per transportin e bazes materiale nga KZAZ neper QV dhe ZAZ-KQZ
33
Buxheti i Zgjedhjeve
19
Rekrutimi i personelit me kohë jo të plotë pune
19
Administrimi i dokumentacionit per regjistrimin e subjekteve zgjedhore
64
Administrimi i dokumentacionit të komiteteve nismëtare
69
Administrimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve zgjedhore
65
Administrimi i listave të kandidatëve
67
Marrjen në dorëzim të tabelave të rezultateve për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për
123
Ruajtja dokumentacionit
178
Trajnimi i personelit me kohë jo të plotë pune
Trajnimi i KZAZ
19
Trajnimi i KQV
19
Trajnimi i GNV
19
Miratimi i udhezuesve KZAZ/KQV/GNV
20

DADSIT
DADSIT
DADSIT
DADSIT
DADSIT
DADSIT
DADSIT
DADSIT
DADSIT
DADSIT
DADSIT
DADSIT
DK
DK
DK
DK
DJDZ
DJDZ
DJDZ
DJDZ
DJDZ
DJDZ
DJDZ
DJDZ
DJDZ
DJDZ
DJDZ
DBF
DBF
DBNJ
DBNJ
DBNJ
DBNJ
DBNJ
DBNJ
DBNJ
DBNJ
ST
ST
ST
ST

2022.11.01
2023.03.20
2022.11.15
2022.12.01
2023.03.08
2023.04.13
2023.04.15
2023.04.16
2023.04.17
2023.04.21
2023.10.22
2023.04.01
2023.04.13
2022.09.16
2022.10.05
2022.12.05
2023.02.06
2023.02.06
2022.02.27
2023.02.15
2023.02.27
2022.12.16
2023.03.22
2023.01.10
2023.03.23
2022.04.15
2022.10.09
2023.02.06
2023.02.06
2023.02.15
2023.02.27

2023.01.20
2023.04.04
2023.04.16
2023.01.05

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Koordinimi i trajnimeve
19
Trajnimi i operatorëve teknik të KQZ
Evidentimi i numrit te personave me aftesi te kufizuara dhe i QV ku jane zgjedhes
108
Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per ngritjen e Komisioneve te Zonave te Administrimit Zgjedhor
28
Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
99
Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KZAZ në KQV (ndjekja e shperndarjes)
100
Dorezimi ne KQZ i kutive te votimit dhe kutive te materialeve zgjedhore
116/1
Akreditimi vëzhguesve (mediave)
6
Publikimi ekstraktit të përbërësve zgjedhorë
51
Caktimi i zonave dhe vendndodhjes se QV
62
Regjistrimi partive politike në zgjedhje
64
Regjistrimi i koalicioneve
65
Listat e kandidatëve
67
Kandidatët e propozuar nga zgjedhësit
69
Dokumentet e kandidimit
72
Fushata zgjedhore
77
Caktimi minutazhit për subjektet zgjedhore
80
Tarifat zyrtare të medias
84
Raportet e ndarjes së kohës për subjektet zgjedhore
84/1
Metodologjia e monitorimit të medias
85
Fillimi i Fushata zgjedhore
77
Heshtja zgjedhore
77
Afatii fundit i publikimit i sondazheve zgjedhore
78
Caktimi minutazhit falas per subjektet zgjedhore
83
Dorezimi i tarifave zyrtare te medias
84
Metodologjia e Monitorimit të Medias
85
Vendimet e kryetareve te bashkive per afishimin e materialeve propagandistike
79
Shperndarja e fondeve per subjektet zgjedhore
88
Percaktimi i vleres së një vote
88
Kompensimi financiar paszgjedhor
89
Depozitimi raporteve financiare te partive politike per fushaten zgjedhore
92/3
Monitorimi i fushates zgjedhore
92/4
Përzgjedhja e auditeve te licensuar
92/7
Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve të fushates zgjedhore
92/6
Trajnimi monitoruesve, financiereve te partive, audituesve, ojf
19

ST
ST
SMMZ
SMMZ
SMMZ
SMMZ
SMMZ
DK
ZDH
ZDH
ZDH
ZDH
ZDH
ZDH
ZDH
ZDH
ZDH
ZDH
ZDH
ZDH
DKFAB
DKFAB
DKFAB
DKFAB
DKFAB
DKFAB
DKFAB
DKFAB
DKFAB
DKFAB
DKFAB
DKFAB
DKFAB
DKFAB
DKFAB

2022.10.30
2023.01.26
2023.04.12
2023.04.15
2023.04.20
2023.04.01
2022.10.05
2023.02.05
2023.02.15
2023.02.25
2023.02.05
2023.01.31
2023.03.17
2023.03.17
2023.03.12
2023.03.07
2023.01.15
2023.03.17
2023.04.15
2023.04.11
2023.03.18
2023.03.13
2023.01.15
2023.03.13
2023.03.13

2022.10.17
2023.01.09

Detyrat DBNj 2022-2023
Data e
dekretit
Data e
zgjedhjeve

5 Shtator 2022
16 Prill 2023

Nr.

Përshkrimi i detyrës

Data e
Data e
fillimit
mbarimit
Drejtoria/sektori
(VVVV.MM (VVVV.MM
përgjegjës
.DD)
.DD)

Etapa e lidhur

1

Përmbledhja kërkesave të drejtorive për rekrutimin e personelit e part-time

2022.04.15

2022.04.30

SBNJSHM

Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë

2

2022.04.01

2022.04.15

SBNJSHM

Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë

3

Parashikimi i strukturës buxhetore/mallra shërbime
Përgatitja e strukturës së personelit kohë të jo të plotë që rekrutohet për periudhën
zgjedhore

2022.05.10

2022.06.10

SBNJSHM

Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë

4

Rishikimi i kontratave individuale të punës

2022.10.10

2022.10.30

SBNJSHM

Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë

5

Shpallja e vendeve vakante

2022.09.10

2022.09.22

SBNJSHM

Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë

6

Plotësimi i bazë së të dhënave

2022.09.10

2023.01.30

SBNJSHM

Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë

7

Intervistimi/përzgjedhja e kandidatëve

2022.09.24

2022.10.05

SBNJSHM

Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë

8

Trajnimi stafit part-time

SBNJSHM

Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë

9

Lidhja e kontratës e punonjësve part time

SBNJSHM

Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë

10

Ndjekja e shërbimeve dhe fotokopjime për mjetet të shumëfishimit; pajisjeve
elektronike; të automjeteve

2022.05.01

2023.04.30

SBNJSHM

11

Evidentimin dhe plotësimin e nevojave të punonjësve për shërbime/mallra/pajisje të
ndryshme pune

2022.05.01

2023.04.30

SBNJSHM

12

Administrim dhe koordinim me sktukturen perkatese per regjistrimin e subjekteve
zgjedhore

2023.02.06

2023.02.13

SAAD

13

Administrim i dokumentacionit të komiteteve nismetare

2023.02.06

2023.02.13

SAAD

Administrimi i dokumentacionit per
regjistrimin e subjekteve zgjedhore (parti
politike)
Administrimi i dokumentacionit të
komiteteve nismëtare

14

Administrim i dokumentacionit të koalicioneve

2023.02.15

2023.02.21

SAAD

Administrimi i dokumentacionit për
regjistrimin e koalicioneve zgjedhore

15

Administrimi i listave shumemerore (KZAZ dhe KQZ)
Administrimi i formularëve të vet deklarimit (nr. unik) i FVD për kryetar dhe
këshilltar bashkie
Skanim dhe shumfishim i dokumentacionit qe depozitojne KZAZ-te dhe subjektet
zgjedhore

2023.02.23

2023.03.09

SAAD

Administrimi i listave të kandidatëve

2023.02.23

2023.03.09

SAAD

Administrimi i listave të kandidatëve

2023.02.23

2023.03.09

SAAD

Administrimi i listave të kandidatëve

2023.03.25

2023.04.15

SAAD (Zyra
Arkives)

2023.04.18

2023.04.30

SAAD

16
17

18

19

Arkivimi i dokumentacionit te dorezuar nga subjektet zgjedhore dhe KZAZ-te,
perpunim, numertim, skanim, pershkrim dosje, numertim dosje dhe kutive arkivore
Administrim të dokumentacionit zgjedhor/ tabelat e rezultateve/librat e
protokollit/librat e vendimeve/regjistrat e posaçëm/regjistrat e korrespodencës, të
përdorura nga KZAZ-ja, të vendimeve të emërimit të anëtarëve të KQV/GN dhe
dokumente të tjera.

Faqe 1

Komente

Hartimi i draft kontratave për pozicionet e
punës specialiste /operatore/ punonjës
Njoftimi publik për vende të lira pune
Të dhënat personale të aplikantëve/personelit
të rekrutuar/ afatet e kontratave/ pozicioni i
Krijimi i komiteteve Ad-Hoc ( për
intervistimin e kandidatëve)
Kordinim dhe trajnimi në bashkëpunim me
sektorin e trajnimeve
Kërkesë për nisjen e procedurave
Urdhër për ndjekjen e procedurës
Ftesë për ofertë

zgjedhor;
dokumentacioni per kandidatet per kryetar
bashkie;
listat
Tabelat e rezultateve/fotokopjim/ skanim/
Marrjen në dorëzim të tabelave të rezultateve dorëzim në Drejtorinë e Teknologjisë dhe
për subjektet zgjedhorë dhe kandidatët për
Informacionit dhe në Drejtorinë Juridike.
kryetar bashkie
Skanim i gjithë materialit zgjedhor dhe

20

Arkivimi i dokumentacioni te dorezuara nga KZAZ-te; perpunim, numertim, skanim,
pershkrim dosje, numertim dosje dhe kutive arkivore
2023.04.30

21

Mbajtja e procesverbaleve ne mbledhjet e organeve drejtuese te KQZ-se,

2023.06.30

2022.09.06

SAAD (Zyra
Arkives)

SAAD

Faqe 2

Te tjera

Tabelave te rezultateve, (publikim ne faqen
elektonike te KQZ-se);
Librat e punes te perdorur nga KZAZ-ja;
Vendimet e emerimit/lirimit te
Zbardhja e materialit audio dhe perpunimi i
tij (korektim, redaktim). Skanimi i
procesverbaleve per publikim dhe hedhja e
tyre ne arkiven elektronike te KQZse.Dorezimi i materialeve dhe rakordimi me
SAAD.

Detyrat DBF 2022-2023
Data e
dekretit
Data e
zgjedhjeve

Nr.

5 Shtator 2022
16 Prill 2023

Përshkrimi i detyrës

Data e
Data e
fillimit
mbarimit Drejtoria/sektori
përgjegjës
(VVVV.MM (VVVV.MM
.DD)
.DD)

Etapa e lidhur

1
2
3

Dekretimi I dates se zgjedhjeve nga Presidenti
Mbledhja e kërkesave buxhetore nga drejtoritë
Evidentim i kërkesave të domosdoshme
Analizim I kostove të kërkesave

4

Përgatitja e projekt buxhetit final të zgjedhjeve, dërgimi per miratim te Komisioneri.

2022.09.30

2022.10.31

DBF

Fondet për zhvillimin e zgjedhjeve

5
6
7
8

Miratimi i projektaktit për buxhetin e zgjedhjeve
Përcjellja e vendimit të KSHZ në Ministrinë e Financave
Detajimi I limiteve mujore për llogaritë ekonomike të buxhetit
Komunikim me drejtoritë për fondet e miratuara.
Celja e numrit të punonjësve të përkohshëm në thesar/pas miratimit të strukturës së
personelit të përkohshëm.
Planifikimi i fondeve të shpenzimeve për KZAZ-të.
Transferimi nëpër bashki I fondeve për shpenzime për transportin e BM nga KZAZKQV dhe nga KZAZ-KQZ

2022.09.30
2022.11.01
2022.12.25
2022.11.15

2022.10.31
2022.11.02
2022.12.29
2022.11.02

DBF
DBF
DBF
DBF

Fondet për zhvillimin e zgjedhjeve
Fondet për zhvillimin e zgjedhjeve
Ligjin vjetor për buxhetin e shtetit
Te tjera
Miratimi i personelit të përkohshëm në
Kuvend
Shpërndarja e bazës materiale nëpër QV

9
10
11

2022.09.30
2022.09.30
2022.09.30

2022.10.31
2022.10.31
2022.10.31

DBF
DBF
DBF

2022.12.25

2022.12.29

DBF

2023.01.05

2023.01.10

DBF

2023.03.01

2023.03.10

DBF

12

Konfirmimi i urdherave te prokurimit ne zbatim te buxhetit te zgjedhjeve.

2023.01.01

2023.03.30

DBF

13

Konfirmimi i draft kontratave përpara miratimit, në zbatim të buxhetit.

2023.01.01

2023.03.30

DBF

Fondet për zhvillimin e zgjedhjeve
Fondet për zhvillimin e zgjedhjeve
Fondet për zhvillimin e zgjedhjeve

Shpërndarja e bazës materiale nëpër QV
Sigurimi i bazës materiale për zhvillimin e
zgjedhjeve
Sigurimi i bazës materiale për zhvillimin e
zgjedhjeve

Komente

Detyrat DJDZ 2022-2023
Data e
dekretit
Data e
zgjedhjeve

5 Shtator 2022
16 Prill 2023

1

Përshkrimi i detyrës
Hartimi i udhëzimit për dokumentacionin e kandidimit dhe rregullat për verifikimin e
tij.

2

Nr.

DJDZ
Data e
fillimit
(VVVV.MM
.DD)

Data e
mbarimit
(VVVV.MM Drejtoria/sektori
.DD)
përgjegjës

2022-11-01

2022-12-05 SPA

Regjistrimi i subjekteve zgjedhore (parti politike/komitet nismëtar)

2023-02-06

2023-02-15 SVDKLAAGJ

3

Verifikimi i dokumentacionit (2 ditë)

2023-02-06

2023-02-08 SVDKLAAGJ

4

Kthim për plotësim (2 ditë)

2023-02-07

2023-02-08 SPA

5

Plotësim i mangësive të dokumentacionit (24 orë)

2023-02-08

2023-02-09 SVDKLAAGJ

6

Hartimi e projektvendimeve të Komisionerit per regjistrim/mosregjistrim të subjektit
zgjedhor/komitetit nismëtar (24 orë)

2023-02-09

2023-02-10 SPA

7

Ankim në KAS mbi vendimmarrjen e regjistrim/mosregjistrim të subjekteve zgjedhore (32023-02-10
ditë)

2023-02-13 SVDKLAAGJ

8

Hedhja e shortit per përcaktimin e relatorit dhe shqyrtimi i cështjes nga KAS

2023-02-14

2023-02-14 SVDKLAAGJ

9

Ankimim ndaj vendimit te KAS në Kolegjin Zgjedhor Gjyqësor dhe shqyrtimi nga
KZGJ

2023-02-14

2023-02-15 SVDKLAAGJ

10

Regjistrimi i koalicioneve

2023-02-15

2023-02-27 SVDKLAAGJ

11

Verifikimi i dokumentacionit të koalicionit (24 orë)

2023-02-15

2023-02-16 SVDKLAAGJ

12

Kthim për plotësim (24 orë)

2023-02-16

2023-02-17 SPA

13

Plotësim i mangësive të dokumentacionit nga koalicioni (24 orë)

2023-02-17

2023-02-18 SVDKLAAGJ

14

Hartimi i projektvendimeve per regjistrim/mosregjistrim të koalicionit (24 orë)

2023-02-18

2023-02-19 SPA

15

Ankim mbi vendimmarrjen e regjistrim/mosregjistrim të koalicionit (3 ditë)

2023-02-19

2023-02-22 SVDKLAAGJ

16

Hedhja e shortit per përcaktimin e relatorit dhe shqyrtimi i çështjes nga KAS
Ankimim ndaj vendimit te KAS në Kolegjin Zgjedhor Gjyqësor dhe shqyrtimi nga
KZGJ

2023-02-23

2023-02-23 SVDKLAAGJ

2023-02-23

2023-02-27 SVDKLAAGJ

17

Etapa e lidhur
Komente
Rregullat për verifikimin e dokumentacionit
të kandidimit
Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e
subjekteve zgjedhore(parti politike)
Dorëzimi i dokumentacionit të komiteteve
nismëtare
Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e
subjekteve zgjedhore(parti politike).
Dorëzimi i dokumentacionit të komiteteve
nismëtare
Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e
subjekteve zgjedhore(parti politike).
Dorëzimi i dokumentacionit të komiteteve
nismëtare
Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e
subjekteve zgjedhore(parti politike).
Dorëzimi i dokumentacionit të komiteteve
nismëtare
Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e
subjekteve zgjedhore(parti politike).
Dorëzimi i dokumentacionit të komiteteve
nismëtare
Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e
subjekteve zgjedhore(parti politike).
Dorëzimi i dokumentacionit të komiteteve
nismëtare
Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e
subjekteve zgjedhore(parti politike).
Dorëzimi i dokumentacionit të komiteteve
nismëtare
Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e
koalicioneve
Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e
koalicioneve
Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e
koalicioneve
Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e
koalicioneve
Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e
koalicioneve
Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e
koalicioneve
Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e
koalicioneve
Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e
koalicioneve

18

Regjistrimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli
bashkiak

2023-02-27

2023-03-22 SVDKLAAGJ

19

Verifikimi i dokumentacionit të kandidatit të propozuar nga zgjedhësit

2023-02-28

2023-03-01 SVDKLAAGJ

20

Verifikimi i FVD per bashkitë me 1 KZAZ/ shkresa DPGJ, DPGJC

2023-02-28

2023-03-01 SD

21

Kthimi për plotësim dokumentacioni

2023-03-01

2023-03-01 SPA

22

Dorëzimi I dokumentacionit të plotësuar

2023-03-02

2023-03-03 SVDKLAAGJ

23

Verifikimi i nënshkrimeve në seancë publike

2023-02-28

2023-03-01 SVDKLAAGJ

24

Hartimi I projektvendimit për regjistrimin e kandidatëve të propozuar nga zgjedhësit

2023-03-04

2023-03-04 SPA

25

Hartimi I projektvendimit për vazhdimin e procedurave nga KZAZ për regjistrimin e
kandidatëve të propozuar nga zgjedhësit

2023-03-04

2023-03-04 SPA

26

Ankim mbi vendimmarrjen e regjistrim/mosregjistrim KQZ/KZAZ (3 ditë)

2023-03-05

2023-03-07 SVDKLAAGJ

27

Hedhja e shortit per përcaktimin e relatorit dhe shqyrtimi i çështjes nga KAS

2023-03-08

2023-03-08 SVDKLAAGJ

28
29
30
31
32
33

Ankimim ndaj vendimit te KAS në Kolegjin Zgjedhor Gjyqësor dhe shqyrtimi nga KZGJ 2023-03-08
Regjistrimi i listave të kandidatëve
2023-02-27
Verifikimi i listave (3 ditë)
2023-02-28
Evidentimi i dorëzimit të formularëve të dekriminalizimit
2023-02-28
Kthim për plotësim dokumentacioni + njoftim për plotësim të formularëve me mangësi 2023-02-28
Verifikimi i të dhënave të deklaruara në formular
2023-02-28
Administrimi I FVD të kandidatëve për bashkitë me 1 KZAZ, verifikimi i të dhënave
të deklaruara në formular
2023-02-28
Shkresë DPGjC dhe DPB (brenda 5 ditëve)
2023-03-01
Administrimi i përgjigjeve me DPGjC dhe DPB (brenda 5 ditëve)
2023-03-01
Përpunon të dhënat e deklaruara në FVD
2023-02-28
Identifikimi kryesisht i rasteve për verifikim të thelluar nga P.P dhe dërgimi i tyre në
P.P ( brenda 5 ditëve nga dorëzimi formularit)
2023-02-28
Administrimi I dokumentacionit të plotësuar + FVD
2023-03-02
Ridërgim shkresë Dr.Gjendjes Civile dhe Dr.Burgjeve dhe nëse P.P sipas rastit
brenda 5 ditëve
2023-03-07
Hartimi i projektvendimit për miratimin/refuzimim e listave
2023-03-07
Hartimi I projektvendimit për vazhdimin e procedurave nga KZAZ për regjistrimin e
listave
2023-03-07
Ankim mbi vendimmarrjen e regjistrim/mosregjistrim KQZ/KZAZ (3 ditë)
2023-03-08
Hedhja e shortit per përcaktimin e relatorit dhe shqyrtimi I cështjes nga KAS
2023-03-12
Ankimim ndaj vendimit te KAS në Kolegjin Zgjedhor Gjyqësor dhe shqyrtimi nga KZGJ 2023-03-13

2023-03-22
2023-03-27
2023-03-02
2023-03-02
2023-03-02
2023-03-02

SVDKLAAGJ
SVDKLAAGJ
SVDKLAAGJ
SD
SD
SD

Propozimi i kandidatit të propozuar nga
zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli
bashkiak
Propozimi i kandidatit të propozuar nga
zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli
bashkiak
Propozimi i kandidatit të propozuar nga
zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli
bashkiak
Propozimi i kandidatit të propozuar nga
zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli
bashkiak
Propozimi i kandidatit të propozuar nga
zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli
bashkiak
Propozimi i kandidatit të propozuar nga
zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli
bashkiak
Propozimi i kandidatit të propozuar nga
zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli
bashkiak
Propozimi i kandidatit të propozuar nga
zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli
bashkiak
Propozimi i kandidatit të propozuar nga
zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli
bashkiak
Propozimi i kandidatit të propozuar nga
zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli
bashkiak
Propozimi i kandidatit të propozuar nga
zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli
bashkiak
Dorëzimi i listave të kandidatëve
Dorëzimi i listave të kandidatëve
Dorëzimi i listave të kandidatëve
Dorëzimi i listave të kandidatëve
Dorëzimi i listave të kandidatëve

2023-03-02
2023-03-02
2023-03-02
2023-03-02

SD
SD
SD
SD

Dorëzimi i listave të kandidatëve
Dorëzimi i listave të kandidatëve
Dorëzimi i listave të kandidatëve
Dorëzimi i listave të kandidatëve

2023-03-06 SD
2023-03-06 SD

Dorëzimi i listave të kandidatëve
Dorëzimi i listave të kandidatëve

2023-03-07 SD
2023-03-08 SD

Dorëzimi i listave të kandidatëve
Dorëzimi i listave të kandidatëve

2023-03-07
2023-03-11
2023-03-12
2023-03-27

Hedhja e shortit per renditjen e subjekteve zgjedhore ne fleten e votimit
Koordinimi me DADSIT për aksesimin e ndërfaqes së raportimeve
Shkresë drejtuar kryetarëvë të bashkive për përcaktimimin e vendeve për afishimine
materialev propagandistike
Bashkia përcakton vendet e afishimit të materialeve propagandistike

2023-03-22
2022-11-15

2023-03-22 SPA
2023-04-16 SPA

Dorëzimi i listave të kandidatëve
Dorëzimi i listave të kandidatëve
Dorëzimi i listave të kandidatëve
Dorëzimi i listave të kandidatëve
Renditja e subjekteve zgjedhore në fletën e
votimit
Monitorimi I veprimtarive të ndaluara

2022-09-12
2023-03-12

2023-09-12 SPA
2023-03-23 SPA

Monitorimi I veprimtarive të ndaluara
Monitorimi I veprimtarive të ndaluara

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

SPA
SVDKLAAGJ
SVDKLAAGJ
SVDKLAAGJ

61
62
63
64

Shkresë drejtuar institucioneve shtetërore dhe institucioneve të tyre të varësisë për
caktimin e personit të kontaktit që do të raportojë veprimtaritë e institucioneve të tyre 2022-09-12
Shkresë drejtuar institucioneve shtetërore dhe institucioneve të varësisë së tyre mbi
detyrimin për raportim në ndërfaqe të veprimtarive të ndaluar
2022-09-12
Përpunimi I raportimeve në ndërfaqe
2022-12-16
Vendim "Ndaluar nga KQZ", mbi veprimtaritë e ndaluara (jo më vonë se dy ditë nga
afati i planifikimit të veprimtarisë)
Administrimi i denoncimeve sipas rastit
Hetimi administrativ (60 ditë nga denoncimi)
Vendimmarrja e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve
Ankimimi ndaj vendimmarrjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve në KAS3 ditë
nga vendimmarrja
Ankimim ndaj vendimit te KAS në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë (45
ditë nga vendimmarrja e KAS)
Hartim i projektvendimeve për nxjerrjen e rezultatit dhe dhënien e mandatit,
për kryetarët e bashkive me më shumë se 1 ZAZ (48 orë nga mbërritja e të
gjitha tabelave të rezultateve)
Hartim i projektvendimeve për miratimin e tabelave përmbledhëse të rezultateve dhe
dhënie mandati për kryetarë bashkie/ anëtarë këshilli bashkiak
Vendimmarrje për dhënie mandati kryetarëve të bashkive me 1 ZAZ (48 orë nga
mbërritja e vendimmarrjes së KZAZ)
Ankim mbi vendimmarrjen për nxjerrjen e rezultatit (5 ditë nga shpallja e vendimit)
Ankimim ndaj vendimit te KAS në Kolegjin Zgjedhor (15 ditë nga vendimmarrja e KAS)
Hartimi I projektvendimit për miratimin e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve

65

Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues

50
51
52
53
54
55
56
57
58

59
60

2023-01-10

2023-09-12 SPA

Monitorimi I veprimtarive të ndaluara

2023-09-12 SPA
2023-04-16 SPA

Monitorimi I veprimtarive të ndaluara
Monitorimi I veprimtarive të ndaluara

SPA
SVDKLAAGJ
SVDKLAAGJ
SVDKLAAGJ

Monitorimi I veprimtarive të ndaluara
Monitorimi I veprimtarive të ndaluara
Monitorimi I veprimtarive të ndaluara
Monitorimi I veprimtarive të ndaluara

SVDKLAAGJ

Monitorimi I veprimtarive të ndaluara

SVDKLAAGJ

Monitorimi I veprimtarive të ndaluara

SPA

Miratimi i rezultateve
Miratimi i rezultateve

SPA
SVDKLAAGJ
SVDKLAAGJ
SPA
SPA

Miratimi i rezultateve
Miratimi i rezultateve
Miratimi i rezultateve
Rezultati përfundimtar I zgjedhjeve
Përgatitja e akteve nënligjore me karakter
normues

Detyrat DK 2022-2023
Data e
dekretit
Data e
zgjedhjeve

Nr.

5 Shtator 2022
16 Prill 2023

Përshkrimi i detyrës

3

Organizimi i takimeve me organizata të shoqërisë civile që merren me zgjedhje.
Marrja e feedback-ut /opinioneve për projekt-akte të ndryshme ose udhëzime të
ndryshme të përgatitura nga drejtoritë.
Njoftime lidhur me aktivitete / takime të KQZ-së drejtuar komunitetit vendas dhe të
huaj. Marrja e feedback-ut/opinioneve për projekt-akte të ndryshme ose udhëzime të
ndryshme të përgatitura nga drejtoritë
Përgatitja e Buletinit Informativ çdo muaj.

4

Raportimi lidhur me kriterin politik në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme

1

2

Data e
Data e
fillimit
mbarimit Drejtoria/sektori
përgjegjës
(VVVV.MM (VVVV.MM
.DD)
.DD)

Etapa e lidhur

2022.09.05

2023.04.16

DK/SVKN

Të tjera

Rekomandimet e dala nga takimet e
zhvilluara si dhe ndjekja e tyre në vijimësi

2022.05.01

2023.04.16

DK/SVKN

Të tjera

2022.04.01

2023.04.16

DK/SVKN

Të tjera

2022.03.28

2023.04.16

DK/SVKN

Të tjera

Dërgimi i materialeve per konsultim me
OSHC.
Detyrë funksionale e vazhdueshme.
Përgatitja e materialit në bashkëpunim me
drejtoritë e tjera dhe dërgimi në MEPJ

20
21
22
23

Përditësimi i databazës lidhur me aktivitete të zhvilluara/ të planifikuara në rang lokal
dhe ndërkombtar.
Përditësimi i databazës lidhur me zgjedhjet në botë.
Menaxhimi dhe përditësimi i dokumentacionit lidhur me aktivitetet e KQZ.
Përkthime të materialeve të ndryshme
Moduli për akreditimin e vezhguesve
Përcaktimi i kritereve për ndërtimin e modulit.
Testimi i modulit dhe trajnimi i stafit
Përcaktimin e kritereve për punonjesit part time,
Hartimi i kërkesave për pozicione specifike brenda sektorit të vëzhgimit
Identifikimi i nevojave të trajnimit për stafin e përkohshem dhe të sigurohet që
programi mësimor përfshin njohurite dhe kompetencat kryesore per procesin e
akreditimit.
Takime brënda institucionit lidhur me rishikimin e udhëzimit për akreditimin e
vëzhguesve/ paraqitja e propozimeve per ndryshim nga Sektori i vezhgimit
Finalizim i dokumentit lidhur me akreditimin / Udhëzimi i rishikuar me ndryshimet e
propozuara për aprovim
Vendim për aktin / udhëzimin e akreditimit të vëzhguesve
Rishikimi i autorizimeve të vëzhguesve jopolitikë
(afatshkurtër/afatgjatë/media/pëkthyes)
Përgatitja e manualit të vëzhguesve në shqip
Organizimi i takimeve me delegacione të ndryshme për vëzhgimin e procesit
zgjedhor
Përgatitja e skedës së takimeve për çdo aktivitet
Përkthimi i manualit të vëzhguesve në anglisht
Publikim i manualit për vëzhguesit në faqen zyrtare të KQZ-s
Njoftime lidhur me aktivitete/takime të KQZ-së mbi procesin zgjedhor

24

Njoftimi në vijimësi lidhur me afatin e fundit të pranimit të kërkesave për akreditim

2023.03.25

2023.03.31

DK/SVKN

Akreditimi i vëzhguesve vendas

25
26
27
28
29

Paraqitja e kërkesave të subjekteve zgjedhore vendase
Shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur
Krijimi i regjistrit të vëzhguesve
Përgatitja e akteve për akreditimin e vëzhguesve vendas
Miratimi dhe zbardhja e tyre / publikimi

2022.09.05
2022.09.05
2022.10.01
2022.09.10
2022.09.10

2023.04.01
2023.04.01
2023.04.15
2023.04.01
2023.04.01

DK/SVKN
DK/SVKN
DK/SVKN
DK/SVKN
DK/SVKN

Akreditimi i vëzhguesve vendas
Akreditimi i vëzhguesve vendas
Akreditimi i vëzhguesve vendas
Akreditimi i vëzhguesve vendas
Akreditimi i vëzhguesve vendas

30

Njoftimi në vijimësi lidhur me afatin e fundit të pranimit të kërkesave për akreditim

2023.04.05

2023.04.12

DK/SVKN

Akreditimi i vëzhguesve vendas

31

Paraqitja e kërkesave të organizatave ndërkombëtare

2023.04.01

2023.04.13

DK/SVKN

Akreditimi i vëzhguesve te huaj

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Komente

2022.04.01

2023.04.30

DK/SVKN

Të tjera

2022.04.01
2022.04.01
2022.04.01
2022.05.01
2022.08.01
2022.11.01

2023.04.30
2023.04.30
2023.04.30
2022.12.31
2022.09.01
2022.12.31

DK/SVKN
DK/SVKN
DK/SVKN
DK/SVKN
DK/SVKN
DK/SVKN

Të tjera
Të tjera
Të tjera
Akreditimi i vëzhguesve shqiptarë e të huaj
Akreditimi i vëzhguesve shqiptare e të huaj
Akreditimi i vëzhguesve shqiptarë e të huaj

2022.09.10

2022.09.12

DK/SVKN

Akreditimi i vëzhguesve shqiptarë e të huaj

2022.10.01

2022.10.10

DK/SVKN

Koordinimi i trajnimeve

2022.10.15

2022.10.20

SVKN/DJDZ/DKM
Akreditimi i vëzhguesve shqiptarë e të huaj
Z

2022.10.22

2022.10.30

DK/SVKN

Akreditimi i vëzhguesve shqiptarë e të huaj

2022.11.01

2023.01.10

DK/SVKN

Akreditimi i vëzhguesve shqiptarë e të huaj

2022.11.10

2022.11.12

DK/SVKN

Akreditimi i vëzhguesve shqiptarë e të huaj

2022.11.15

2023.02.25

DK/SVKN

Akreditimi i vëzhguesve shqiptarë e të huaj

2022.09.10

2023.03.30

DK/SVKN

Të tjera

2022.09.10
2023.02.25
2023.03.16
2022.09.05

2023.04.16
2023.03.15
2023.03.30
2023.04.15

DK/SVKN
DK/SVKN
DK/SVKN
DK/SVKN

Akreditimi i vëzhguesve shqiptarë e të huaj
Akreditimi i vëzhguesve shqiptarë e të huaj
Akreditimi i vëzhguesve shqiptarë e të huaj
Të tjera

Proces në vijimësi
Proces në vijimësi

32
33
34
35
36
37
38
39

Shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur të organizatave ndërkombëtare
Përgatitja e akteve për akreditimin e vëzhguesve të huaj
Miratimi dhe zbardhja/publikimi e tyre
Përditesim i regjistrit të vëzhguesve dhe raporti final
Organizimi i takimit me të rinjtë, votues për herë të parë me nxënës të gjimnazeve në
Sarandë dhe Dropull

2023.04.13
2023.04.13
2023.04.14
2023.04.01

2023.04.15
2023.04.15
2023.04.16
2023.04.15

DK/SVKN
DK/SVKN
DK/SVKN
DK/SVKN

2022.04.19

2022.04.21

DK/SE

Organizimi i takimit me personat me aftësi të kufizuar,fondacioni "Së bashku"

2022.04.12

2022.04.12

DK/SE

2022.04.30

DK/SE

2022.09.01

DK/SE

Organizimi i aktivitetit me votuesit për herë të parë Pogradec edhe me nxënës të
2022.04.27
pakicave kombëtare në Pustec.
Organizimi i takimit me kryetarët e pakicave kombëtare për mbledhjen e nevojave për
2022.05.01
informim dhe sensibilizim për procesin zgjedhor.

40

Organizimi i aktivitetit me votuesit për herë të parë në gjimnaze në Korcë dhe Maliq.

2022.05.11

2022.05.13

DK/SE

41

Organizimi i aktivitetit/eventit me zgjedhës të pakicës kombëtare rome në Durrës.

2022.05.27

2022.05.28

DK/SE

42

Organizimi i takimeve me target grupet e synuara pakicat kombëtare greke dhe
maqedonase.

2022.06.01

2022.06.30

DK/SE

43

Organizimi i aktiviteteve për ditën e rinisë.

2022.08.12

2022.09.12

DK/SE

44

Organizimi i aktiviteteve për ditën e demokracisë.

2022.09.15

2022.09.15

DK/SE

45

Draft hartimi i programit të edukimit të zgjedhësve për zgjedhjet vendore 2023

2022.08.15

2022.09.16

DK/SE

46

Vendimi për miratimin e programit të edukimit të zgjedhësve 2023

2022.09.16

2022.09.16

DK/SE

47

Përzgjedhja e mediave ku do të shpërndahet fushata sensibilizuese

2022.09.01

2022.11.30

DK/SE

2022.10.05

2023.03.10

DK/SE

2022.10.05

2022.11.05

DK/SE

2022.10.25

2023.04.10

DK/SE

2022.11.01

2023.04.15

DK/SE

2022.12.16

2023.04.01

SE/DJDZ/DKFAB

48

49
50
51
52
53
54

55

56
57

58

Realizimi i pjesës së parë të programit të edukimit të zgjedhësve, "Lista e zgjedhësve"
prodhimi i spotit (me titra,në gjuhën e shenjave, në gjuhën e pakicave)dhe
transmetimi në Tv/radio/portale/gazeta/billboard/city light/bus station, etj./sipas
afateve të listës së zgjedhësve
Vendosja e materialeve informuese për pjesën e parë të programin, si edhe kolaudimi
i tyre në të gjitha qytetet ku janë vendosur materialet.
Realizimi i pjesës së dytë të programit të edukimit të zgjedhësve, "Krimet Zgjedhore"
prodhimi i spotit dhe transmetimi në Tv/radio/portale/gazeta/billboard/city light/bus
station, etj.
Vendosja e materialeve informuese për pjesën e dytë të programin, si edhe kolaudimi
i tyre në të gjitha qytetet ku janë vendosur materialet.
Realizimi i pjesës së tretë të programit të edukimit të zgjedhësve, "Monitorimi i
veprimtarive të ndaluara" prodhimi i spotit dhe transmetimi në
Tv/radio/portale/gazeta.
Prodhimi i materialeve informuese/posterave për tu vendosur në hyrje të bashkive,
apo institucioneve.
Prodhimi i materialeve informuese/posterave për QV për pjesën e dytë dhe të tretë të
programin, kolaudimi dhe marrja në dorëzim e tyre. Përkthimi i materialeve në
gjuhën e pakicave kombëtare.
Realizimi i pjesës së katërt të programit të edukimit të zgjedhësve, "Mënyra e votimit
së bashku me identifikimin elektronik të zgjedhësve" prodhimi i spotit (me titra,në
gjuhën e shenjave, në gjuhën e pakicave)dhe transmetimi në
Tv/radio/portale/gazeta/billboard/city light/bus station, etj.
Realizimi i pjesës së pestë të programit të edukimit të zgjedhësve, "Thirrje për
pjesëmarrje" prodhimi i spotit dhe transmetimi në
Tv/radio/portale/gazeta/billboard/city light/bus station, etj.
Vendosja e materialeve informuese për pjesën e pestë të programin, si edhe kolaudimi
i tyre në të gjitha qytetet ku janë vendosur materialet.
Realizimi i pjesës së gjashtë të programit të edukimit të zgjedhësve, "Plotësimi
korrekt i fletës së votimit" prodhimi i spotit (me titra,në gjuhën e shenjave, në gjuhën
e pakicave)dhe transmetimi në Tv/radio/portale/gazeta/billboard/city light/bus station,
etj.

Akreditimi i vëzhguesve te huaj
Akreditimi i vëzhguesve te huaj
Akreditimi i vëzhguesve te huaj
Akreditimi i vëzhguesve te huaj
Programi i edukimit informimit dhe
ndërgjegjësimit të zgjedhësve
Programi i edukimit informimit dhe
ndërgjegjësimit të zgjedhësve
Programi i edukimit informimit dhe
ndërgjegjësimit të zgjedhësve
Programi i edukimit informimit dhe
ndërgjegjësimit të zgjedhësve
Programi i edukimit informimit dhe
ndërgjegjësimit të zgjedhësve
Programi i edukimit informimit dhe
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Programi i edukimit informimit dhe
ndërgjegjësimit të zgjedhësve
Programi i edukimit informimit dhe
ndërgjegjësimit të zgjedhësve
Programi i edukimit informimit dhe
ndërgjegjësimit të zgjedhësve
Programi i edukimit informimit dhe
ndërgjegjësimit të zgjedhësve
Programi i edukimit informimit dhe
ndërgjegjësimit të zgjedhësve
Programi i edukimit informimit dhe
ndërgjegjësimit të zgjedhësve

Implementimi i programit te edukimit në
periudhë jozgjedhore
Implementimi i programit te edukimit në
periudhë jozgjedhore
Implementimi i programit te edukimit në
periudhë jozgjedhore
Implementimi i programit te edukimit në
periudhë jozgjedhore
Implementimi i programit te edukimit në
periudhë jozgjedhore
Implementimi i programit te edukimit në
periudhë jozgjedhore
Implementimi i programit te edukimit në
periudhë jozgjedhore
Implementimi i programit te edukimit në
periudhë jozgjedhore
Implementimi i programit te edukimit në
periudhë jozgjedhore
Implementimi i programit te edukimit të
zgjedhësve për Zgjedhjet 2023
Implementimi i programit te edukimit të
zgjedhësve për Zgjedhjet 2023
Implementimi i programit te edukimit të
zgjedhësve për Zgjedhjet 2023

Programi i edukimit informimit dhe
ndërgjegjësimit të zgjedhësve
Programi i edukimit informimit dhe
ndërgjegjësimit të zgjedhësve

Implementimi i programit te edukimit të
zgjedhësve për Zgjedhjet 2023
Implementimi i programit te edukimit të
zgjedhësve për Zgjedhjet 2023

Programi i edukimit informimit dhe
ndërgjegjësimit të zgjedhësve
Programi i edukimit informimit dhe
ndërgjegjësimit të zgjedhësve

Implementimi i programit te edukimit të
zgjedhësve për Zgjedhjet 2023
Implementimi i programit te edukimit të
zgjedhësve për Zgjedhjet 2023

Monitorimi i veprimtarive të ndaluara

Implementimi i programit te edukimit të
zgjedhësve për Zgjedhjet 2023
Implementimi i programit te edukimit të
zgjedhësve për Zgjedhjet 2023

Monitorimi i veprimtarive të ndaluara

Implementimi i programit te edukimit të
zgjedhësve për Zgjedhjet 2023

Programi i edukimit informimit dhe
ndërgjegjësimit të zgjedhësve

Implementimi i programit te edukimit të
zgjedhësve për Zgjedhjet 2023

Programi i edukimit informimit dhe
ndërgjegjësimit të zgjedhësve
Programi i edukimit informimit dhe
ndërgjegjësimit të zgjedhësve

Implementimi i programit te edukimit të
zgjedhësve për Zgjedhjet 2023
Implementimi i programit te edukimit të
zgjedhësve për Zgjedhjet 2023

Monitorimi i veprimtarive të ndaluara
2023.01.01

2023.03.01

DK/SE

2022.11.01

2023.03.10

DK/SE

2023.01.01

2023.04.15

DK/SE

2023.02.01

2023.03.01

DK/SE

2023.03.14

2023.04.015

DK/SE

2023.03.22

2023.03.30

DK/SE

Implementimi i programit te edukimit të
zgjedhësve për Zgjedhjet 2023
Renditja e subjekteve zgjedhore ne fleten e votimit

59
60
61
62

Prodhimi i materialeve informuese/posterave për tu vendosur në QV
Realizimi i pjesës së shtatë të programit të edukimit të zgjedhësve, "Sensibilizues për
target grupet" prodhimi i spotit(me titra,në gjuhën e shenjave, në gjuhën e pakicave)
dhe transmetimi në Tv/radio/portale/gazeta/billboard/, etj.
Organizimi i takimeve me organizatat vendase dhe të huaja, që kanë fokus edukimin
dhe sensibilizimin e zgjedhësve.
Organizimi i takimeve/aktiviteteve edukuese, informuese dhe sensibilizuese që
përfshijnë të gjithë zgjedhësit.

Implementimi i programit te edukimit të
zgjedhësve për Zgjedhjet 2023
Renditja e subjekteve zgjedhore ne fleten e votimit

2023.03.22

2023.04.10

DK/SE

2023.02.20

2023.04.01

DK/SE

2022.09.05

2023.04.14

DK/SE

Të tjera

DK/SE

Programi i edukimit informimit dhe
ndërgjegjësimit të zgjedhësve

2022.09.05

2023.04.14

Programi i edukimit informimit dhe
ndërgjegjësimit të zgjedhësve

Implementimi i programit te edukimit të
zgjedhësve për Zgjedhjet 2023
Proces në vijimësi
Proces në vijimësi

D
Data e
dekretit
Data e
zgjedhjeve

Nr.

5 Shtator 2022
16 Prill 2023

Përshkrimi i detyrës

Data e
Data e
fillimit
mbarimit Drejtoria/sektori
përgjegjës
(VVVV.MM (VVVV.MM
.DD)
.DD)

Etapa e lidhur

Komente

1

Kërkesë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Tiranë për regjistrin e Partive Politike

2023.01.03

2023.01.06

SKF

Te tjera

2

Kujtesë partive politike për dorëzimin e raporteve vjetore brenda 31 mars
PV per ndryshimin e formatit te standartizuar te raporteve financiare te PP per vitin
kalendarik
Vendim "Shpërndarja e fondeve vjetore partive politike në formën e ndihmës
financiare vjetore për vitin 2022"
Shkresë drejtuar Ministrisë së Financave për shpërndarjen e fondeve vjetore partive
politike (pas dorezimit te raporteve)

2023.01.09

2023.01.12

SKF

Te tjera

2022.10.01

2022.11.01

SKF

Te tjera

Ligji nr. 8580, datë 17.2.2000, "Për partitë
politike"
neni 23, Ligji nr. 8580, datë 17.2.2000, "Për
partitë politike"
Ligji nr. 8580, datë 17.2.2000, "Për partitë
politike"

2023.01.30

2023.02.06

SKF

Te tjera

neni 19, ligji nr. 8580 "Për partitë politike"

2023.02.07

2023.03.31

SKF

Te tjera

Publikimi i raporeteve financiare vjetore
Njoftimi për të aplikuar si ekspertë kontabël të licensuar për auditimin e fondeve të
përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike për vitin kalendarik
Përzgjedhja e aplikantëve të cilët plotësojnë kriteret e kërkuara si auditues të
licensuar per vitin kalendarik
Hedhja e shortit për caktimin e audituesve të licensuar per vitin kalendarik
Lidhja e kontratës me audituesit ligjorë dhe auditimi I fondeve të përfituara dhe të
shpenzuara nga partitë politike për vitin kalendarik
Publikimi raporteve te auditimit vjetor per partite politike
Vendim lidhur me dorëzimin e raporteve financiare vjetore nga ana e partive politike,
si dhe sanskione për mosdorëzimin e tyre
Rishikimi i formatit të kontratës së Audituesve
Njoftim per te aplikuar si ekspert kontabel të licensuar per auditimin e raporteve
financiare per fushate zgjedhore
Përzgjedhja e aplikantëve të cilët plotësojnë kriteret e kërkuara si ekspert kontabël të
licensuar per fushaten zgjedhore
Hedhja e shortit për caktimin e audituesve të licensuar per fushaten zgjedhore
Lidhja e kontratës me audituesit ligjorë dhe auditimi I fondeve të përfituara dhe të
shpenzuara nga partitë politike për fushatën zgjedhore

2023.02.10

2023.04.15

SKF

Te tjera

neni 19, ligji nr. 8580 "Për partitë politike"
neni 23, Ligji nr. 8580, datë 17.2.2000, "Për
partitë politike"

2023.02.01

2023.02.20

SKF

Te tjera

neni 23/2, Ligji per Partite Politike

2023.02.21
2023.03.01

2023.02.28
2023.03.05

SKF
SKF

Te tjera
Te tjera

neni 23/2, Ligji per Partite Politike
neni 23/2, Ligji per Partite Politike

2023.04.06
2023.05.15

2023.04.10
2023.05.25

SKF
SKF

Te tjera
Te tjera

neni 23/2, Ligji per Partite Politike
neni 23/2, Ligji per Partite Politike

2023.05.26
2023.01.15

2023.06.15
2023.01.30

SKF
SKF

Te tjera
Perzgjedhja e auditeve te licensuar

neni 23/4, ligji nr. 8580 "Për partitë politike"

2023.02.01

2023.02.20

SKF

Perzgjedhja e auditeve te licensuar

2023.02.21
2023.03.01

2023.02.28
2023.03.05

SKF
SKF

Perzgjedhja e auditeve te licensuar
Perzgjedhja e auditeve te licensuar
Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve te
fushates zgjedhore
Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve te
fushates zgjedhore
Dorëzimi i tarifave zyrtare të medias

3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Publikimi i raporteve te auditimit per fushaten zgjedhore
Shkresë drejtuar televizioneve për afatin dhe detyrimin per dorëzimin e tarifave
zyrtare të transmetimit te reklamave
Publikimi i tarifave zyrtare te mediave
Njoftim mediave dhe institucioneve qendrore dhe vendore mbi ndalimin e publikimit
të reklamave promovuese
Njoftim institucioneve mbi ndalimin e përdorimit të burimeve publike në funksion të
zjedhjeve
Vendim për përcaktimin e numrit të monitorusve te fushatës zgjedhore
Rishikimi i formatit të kontratës së Monitoruesve
Njoftimi për të aplikuar si monitorues për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore
2023
Përzgjedhja e aplikantëve të cilët plotësojnë kriteret e kërkuara për monitorues të
fushatës
Hedhja e shortit për caktimin e monitoruesve

SKF
SKF
2023.03.01
2023.03.07

2023.03.05
2023.03.20

SKF
SKF

2022.12.10

2022.12.16

SKF

Dorëzimi i tarifave zyrtare të medias
Monitorimi i veprimtarive te ndaluara
/Metodologjia e Monitorimit të Medias

2022.12.10
2022.09.01
2022.09.25

2022.12.16
2022.09.04
2022.10.01

SKF
SKF
SKF

Monitorimi i veprimtarive te ndaluara
Monitorimi i fushates zgjedhore
Monitorimi i fushates zgjedhore

2022.09.05

2022.09.12

SKF

Monitorimi i fushates zgjedhore

2022.09.19
2022.09.23

2022.09.21
2022.09.26

SKF
SKF

Monitorimi i fushates zgjedhore
Monitorimi i fushates zgjedhore

29

Lidhja e kontratës me monitoruesit

2022.10.13

2022.10.17

SKF

30
31
32

Trajnimi i monitoruesve të fushatës zgjedhore
Përpilim aktesh në rast raportimi nga monitoruesit të shkeljeve të konstatuara
Publikimi i raporteve te monitorimit
Krijimi dhe mbajtja e databazes nga konstatimet e monitoruesve gjatë fushatës
zgjedhore
Memo përmbledhëse mbi monitorimin e fushatës zgjedhore
Krijimi dhe mbajtja e databazes per mediat qe kane dorezuar tarifat zyrtare
Vendim për Metodologjinë e monitorimit të medias
Shkrese mediave: koha e fushates zgjedhore, koha e heshtjes zgjedhore dhe koha e
publikimit të rezultateve per sondazhet zgjedhore.
Shkrese mediave: koha e fushates zgjedhore, koha e heshtjes zgjedhore dhe koha e
publikimit të rezultateve per sondazhet zgjedhore.
Shkrese mediave: koha e fushates zgjedhore, koha e heshtjes zgjedhore dhe koha e
publikimit të rezultateve per sondazhet zgjedhore.

2022.11.05
2022.12.17
2022.12.18

2022.11.10
2023.04.16
2023.04.30

SKF
SKF
SKF

2022.12.17
2023.05.03
2023.03.10
2023.01.09

2023.04.23
2023.05.08
2023.03.20
2023.01.14

SKF
SKF
SKF
SKF

Monitorimi i fushates zgjedhore
Trajnimi i monitoruesve, financiereve të PP,
audituesve, ojf.
Monitorimi i fushates zgjedhore
Monitorimi i fushates zgjedhore
Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve te
fushates zgjedhore
Monitorimi i fushates zgjedhore
Dorëzimi i tarifave zyrtare të medias
Metodologjia e monitorimit te medias

2023.03.17

2023.04.15

SKF

Fillimi i fushatës zgjedhore

2023.03.17

2023.04.15

SKF

2023.03.17

2023.04.15

SKF

2023.03.13
2023.03.17
2023.04.20

2023.03.18
2023.04.16
2023.04.30

SKF
SKF
SKF

2023.03.17

2023.04.16

SKF

2023.01.23

2023.01.26

SKF

2023.03.01

2023.03.06

SKF

46

Vendim lidhur me caktimin e minutazhit falas në dispozicion të partive politike
Vendim per raportet javore të dorëzuara nga AMA (në rast konstatimi shkelje)
Vendim përfundimtar i raporteve te dorëzuara nga AMA
Krijimi dhe mbajtja e databazës mbi raportet e dorëzura nga AMA per minutazhin e
reklamave politike
Shkresë kujtese drejtuar Kuvendit për dijeni Ministrisë së Financave për buxhetin e
zgjedhjeve për Partitë Politike
Shkresë kryetarëve të bashkive për afatin e vendimit për afishimin e materialeve
propagandistike
Krijimi dhe mbajtja e databazes për shpenzimet e reklamave politike në median
sociale (facebook, instagram)

Heshtja zgjedhore
Afati i fundit i publikimit të sondazheve
zgjedhore
Caktimi i minutazhit falas per subjektet
zgjedhore
Metodologjia e monitorimit te medias
Metodologjia e monitorimit te medias
Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve te
fushates zgjedhore
Shpërndarja e fondeve për subjektet
zgjedhore
vendimet e kryetareve te Bashkive per
afishimin e materialeve propagandistike

2023.03.01

2023.04.16

SKF

47

Vendim për shpërndarjen e fondeve për partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhje

2023.03.06

2023.03.13

SKF

48

2023.03.15

SKF

2023.03.19

SKF

2023.03.08

SKF

51

Lidhja e akt-marrëveshjes me partitë politike
2023.03.13
Shkresë Ministrisë së Financës për ekzekutim shpërndarje fondesh partive politike për
fushatën zgjedhore
2023.03.16
Trajnimi i financierëve të partive politike, si dhe financierëve të kandidatëve të
propozuar nga zgjedhësit
2023.03.06
Shkresë kujtesë partive politike për respektimin e afateve të dorëzimit të raporteve të
fushatës zgjedhore

52

Verifikimi paraprak i raporteve të auditimit për mënyrën e plotësimit të formatit

SKF

53
54
55

Publikimi i raporteve financiare te subjekteve zgjedhore
Vendim për përcaktimin e vlerës në para së një vote të vlefshme
Vendim për kompensimin financiar paszgjedhor

SKF
SKF
SKF

56

Publikimi i raporteve te auditimit
Verifikimi i thelluar i raporteve financiare (monitorim/vetedeklarim i raporteve nga
subjektet/auditimi)
Raport gjetjesh mbi auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë
politike për fushatën zgjedhore
Vendim lidhur me raportet finanicare të dorëzuara nga vet partitë politike për
fushatën zgjedhore, raportet e auditimit të fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga
partitë politike për fushatën zgjedhore, si dhe gjetje të tjera lidhur me fushatën
zgjedhore
Ideimi i modulit per financimin
Trajnimi i personave te ngarkuar (moduli i financimit)
Zbatueshmëria e modulit të financimit
Përcaktimi i numrit dhe kritereve për trajnues për financimin e partive politike.
Publikimi i thirrjes per trajnues
Lidhja e kontratave me trajnuesit
Trajnimi i trajnuesve

SKF

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

49
50

57
58

59
60
62
63
64
65
66
67

SKF

Monitorimi i fushates zgjedhore
Shpërndarja e fondeve për subjektet
zgjedhore
Shpërndarja e fondeve për subjektet
zgjedhore
Shpërndarja e fondeve për subjektet
zgjedhore
Trajnimi i monitoruesve, financiereve të PP,
audituesve, ojf.
Depozitimi i raporteve financiare të Partive
Politike për fushatën zgjedhore
Depozitimi i raporteve financiare të Partive
Politike për fushatën zgjedhore
Depozitimi i raporteve financiare të Partive
Politike për fushatën zgjedhore
Përcaktimi i vlerës së një vote
Kompensimi financiar paszgjedhor
Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve te
fushates zgjedhore
Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve te
fushates zgjedhore
Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve te
fushates zgjedhore

SKF
SKF
SKF
SKF
SKF
SKF
SKF
SKF

Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve te
fushates zgjedhore
Të tjera
Të tjera
Të tjera
Koordinimi i trajnimeve
Koordinimi i trajnimeve
Koordinimi i trajnimeve
Koordinimi i trajnimeve

SKF

SKF

2022.09.01
2022.11.10
2022.12.17
2022.11.01
2022.11.06
2022.11.14
2022.11.20

2022.10.01
2023.04.30
2022.11.05
2022.11.13
2022.11.18
2022.12.01

68

Njoftim drejtuar kandidateve per kryetar bashkie/lista shumëemërorë për datat e
trajnimit.

2023.03.08

2023.03.09

SKF

69

Trajnimi i kandidatëve për kryetar bashkie dhe kandidatëve të listave shumemërore

2023.03.12

2023.04.04

SKF

70

Trajnimi i ekspertëve kontabël të licensuar të përzgjedhur

2023.04.20

2023.04.30

SKF

71
72
73
74
75

Trajnimi me OJF-të
Njoftim drejtuar Institucioneve Qendrore për datat dhe pjesëmarrjen në trajnim
Trajnimi me institucionet qendrore (Ministritë)
Njoftim drejtuar Institucioneve Vendore për datat dhe pjesëmarrjen në trajnim
Trajnimi me institucionet vendore (61 Bashki)

2023.02.20
2022.09.20
2022.10.10
2022.09.20
2022.10.15

2023.02.25
2022.09.25
2022.10.13
2022.09.25
2022.10.20

SKF
SKF
SKF
SKF
SKF

Trajnimi i monitoruesve, financiereve të PP,
audituesve, ojf.
Trajnimi i monitoruesve, financiereve të PP,
audituesve, ojf.
Trajnimi i monitoruesve, financiereve të PP,
audituesve, ojf.
Trajnimi i monitoruesve, financiereve të PP,
audituesve, ojf.
Monitorimi i veprimtarive te ndaluara
Monitorimi i veprimtarive te ndaluara
Monitorimi i veprimtarive te ndaluara
Monitorimi i veprimtarive te ndaluara

Data e
dekretit
Data e
zgjedhjeve

5 Shtator 2022
16 Prill 2023
Data e
fillimit
(VVVV.MM
.DD)
2022.09.07
2022.09.15
2022.09.06
2022.09.20

Data e
mbarimit
(VVVV.MM
.DD)
2022.09.20
2022.09.20
2022.09.30
2022.10.01

SKM
SKM
SKM
SKM

Ngritja e KZAZ
Pergatitja e akteve me karakter normues
Pergatitja e akteve me karakter normues
Caktimi i vendndodhjes se QV-ve

2022.09.20
2022.09.20
2022.09.20
2022.09.20

2022.10.05
2022.10.06
2022.10.06
2022.10.06

SKM
SKM
SKM
SKM

Publikim i listave te zgjedhesve ne NJA
Caktimi i vendndodhjes se QV-ve
Ngritja e KZAZ
Caktimi i vendndodhjes se QV-ve

2022.09.20

2022.10.06

SKM

2022.10.10

2022.11.02

SKM

Caktimi i vendndodhjes se QV-ve
Fillimi i procesit te njoftimit me shkrim te
zgjedhesve

11 Hartimi i draft projektakteve mbi miratimin e mases se shperblimit KZAZ/KQV/GNV 2022.09.10
12 Per caktimin e njesive administrative ku do te ngrihen selite e KZAZ-ve
2022.09.10

2022.11.10
2022.11.15

SKM
SKM

13 Njoftimi i bashkive per marrjen e masave per fillimin e procesit
14 Njoftim publik per shprehje interesi per emerim kryesisht anetare KZAZ
Miratimi i procedures se shortit per caktimin e partise politike qe do te propozoje
15 anetari e shtate/shpallja e rezultatit te shortit
Koordinimi i te dhenave per ndertimi i aplikacionit KQZ ne ueb dhe
16 playstore/appstore
17 Shkrese partive politike per te propozuar anetaret e KZAZ-ve
Per caktimin e partive politike qe kane te drejte te propozojne anetare/sekretare te
18 KZAZ
19 Automatizimi i proceseve te punes se KZAZ-ve

2022.11.03
2022.11.20

2022.11.20
2022.11.26

SKM
SKM

2022.09.30

2022.11.30

SKM

2022.06.01
2022.12.10

2022.12.01
2022.12.15

SKM
SKM

Ngritja e KZAZ
Menaxhim i problematikave qe lidhen me
performancen e administrates zgjedhore
Ngritja e KZAZ

2022.09.28
2022.09.07

2022.12.15
2022.12.20

SKM
SKM

Ngritja e KZAZ
Ngritja e KZAZ

2022.12.20
2022.12.25
2022.12.26
2022.10.01

2022.12.25
2022.12.26
2022.12.27
2022.12.30

SKM
SKM
SKM
SKM

Ngritja e KZAZ
Ngritja e KZAZ
Ngritja e KZAZ
Akreditimi i Vezhguesve shqiptare e te huaj

2022.09.01

2022.12.30

SKM

2022.12.02

2022.12.30

SKM

Ngritja e KZAZ
Menaxhim i problematikave qe lidhen me
performancen e administrates zgjedhore

2022.11.01
2023.01.10
2022.10.05
2023.12.20

2023.01.10
2023.01.10
2023.01.10
2023.01.13

SKM
SKM
SKM
SKM

Pergatitja e akteve me karakter normues
Ngritja e KZAZ
Publikim i listave te zgjedhesve ne NJA
Ngritja e KZAZ

2022.12.10
2023.01.15

2023.01.15
2023.01.15

SKM
SKM

Akreditimi i Vezhguesve shqiptare e te huaj
Ngritja e KZAZ

2022.10.06

2023.01.15

SKM

Publikim i listave te zgjedhesve ne NJA

Nr.

Përshkrimi i detyrës
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Kujtese bashkive per zbatimin e detyrimeve ligjore(Kujtesë)
Identifikimi i akteve qe do te hartohen ne funksion te zgjedhjeve
Vleresimi dhe permiresimi i akteve
Krijimi i database per vendndodhjet e QV-ve private
Kujtese per Bashkite dhe NJA per hartimi, publikimi i ekstraktit te perberesve
zgjedhor ne NJA
Administrim i informacionit te bashkive (QV, QV private, zgjedhes PAK etj.)
Administrim/shqyrtim i pergjigjes se kryetareve te bashkive per selite e KZAZ-ve
Rezultatet e verifikimit nga stafi, MRAG
Koordinimi me NJA per identifikimin e ambjenteve private per QV dhe
disponueshmerine e tyre
Miratimi i aktit per permbajtjen e te dhenave te raportimit per njoftimin me shkrim te
zgjedhesve

Verifikim te gjendjes gjyqesore te kandidaturave te propozuar per anetare/sekretare
Paraqitja e raportit per rezultatet e verifikimit te kandidaturave te paraqitura
Njoftim i partive politike per mangesi dokumentacioni/plotesimin e tyre
Ngritja i moduleve te regjistrimit te vezhguesve te subjekteve politike
Ngritja e modulit te regjistrimit te kandidateve per administraten zgjedhore (subjekte
dhe kryesisht)
Hartimi i udhezuesit per perdorimin e sistemit per raportimin e te dhenave nga
administrata zgjedhore
Hartimi i akteve per perdorimin e teknologjise nga subjektet dhe administrata
zgjedhore
Njoftim publik i thirrjes se mbledhjes se pare te KZAZ-ve
Monitorimi i procesit te afishimit te perberesve zgjedhor ne NJA
Per emerimin e anetareve dhe sekretareve te KZAZ-ve
Trajnimi i subjekteve politike per perdorimin e modulit te regjistrimit te vezhguesve
dhe administrates zgjedhore
Emerimi/pasqyrimi ne web i kryetareve dhe zvkryetareve te KZAZ-ve
Inspektim i rastesishem i NJA dhe marrje masave per respektimin e kerkesave ligjore
per publikimin e listave

Drejtoria/sektori
përgjegjës

Etapa e lidhur

Ngritja e KZAZ
Ngritja e KZAZ
Fillimi i procesit te njoftimit me shkrim te
zgjedhesve
Ngritja e KZAZ

Komente

33 Administrim i propozimeve per anetare dhe sekretare te KZAZ-ve
2022.12.16
34 Per ngritjen dhe thirrjen e mbledhjes se pare te KZAZ-ve
2023.01.15
Shkrese prefekteve per listen e objekteve te qarkut qe do te sherbejne si vendndodhje
35 e VNV-ve
2023.01.14

2023.01.17
2023.01.17

SKM
SKM

2023.01.19

SKM

36 Ndertimi i database me VNV e propozuara/shqyrtim i tyre

2023.01.19

2023.01.20

SKM

37 Kerkese prefekturave per paraqitjen e numrit te mandateve per cdo keshill bashkiak

2023.01.17

2023.01.20

SKM

38 Rezultatet pas konsultimit me subjektet zgjedhore/prefektet/pushteti vendor

2023.01.20

2023.01.25

SKM

39 Rezultatet e verifikimit nga stafi i KQZ/SRAGJ

2023.01.20

2023.01.25

SKM

40 Identifkimi i kostove per VNV private

2023.01.20

2023.01.25

SKM

41 Pasqyrimi i skemave te cdo VNV
Percaktimi i numrit te mandateve per cdo keshill bashkiak dhe njoftimi i subjekteve/
42 KZAZ
43 Hartimi i akteve per administraten zgjedhore, trajnimin dhe konsultimi i tyre
Modelimi i regjistrit te menaxhimit te çeshtjeve per tu plotesuar
44 nga Operatoret/Helpdesk

2023.01.20

2023.01.25

SKM

2023.01.20
2022.09.09

2023.01.30
2023.02.02

SKM
SKM

2023.02.01

2023.02.05

SKM

45 Hartimi i kontratave per VNV private
Per caktimin e partive politike qe kane te drejte te propozojne anetare te 3 dhe te 4 te
46 GNV-ve
Per shpalljen e rezultatit te shortit per partite qe do te propozojne anetare te 3 dhe te 4
47 te GNV-ve
48 Koordinimi i permbajtjes se projekt aktit per TPR dhe modelet e punes se GN

2023.01.25

2023.02.10

SKM

Dorezimi i listave te kandidateve ne KZAZ
Pergatitja e akteve me karakter normues
Menaxhim i problematikave qe lidhen me
performancen e administrates zgjedhore
Administrim i te dhenave dhe identifikimi i
VNV-ve

2023.01.10

2023.02.10

SKM

Caktimi dhe ngritja e GNV

2023.01.10
2023.01.30

2023.02.10
2023.02.10

SKM
SKM

Ndjekja e procesit te dorezimit te dokumentacionit te kandidateve (kryetar, keshill)
Verfikimi i listave te kandidateve per anetar/ sekretar kryesisht te KQV-ve
Administrimi i te kerkesave per ndryshim vendndodhje pertej afatit ligjor
Administrimi i propozimeve te prefekteve per VNV
Afishimi dhe ndjekja e procesit te afishimit te listave te zgjedhesve ne cdo QV
Caktimi i vendodhjeve te VNV-ve
Dergimi i listave te kandidateve per anetar/ sekretar kryesisht te KQV-ve
Monitorimi i veprimtarise se KZAZ npm pyetesoreve per caktimin e GN dhe
56 tavolinave

2023.11.30
2022.12.01
2022.10.07
2023.01.26
2023.03.03
2023.03.01
2023.03.01

2023.02.26
2023.03.01
2023.03.05
2023.03.06
2023.03.06
2023.03.07
2023.03.07

SKM
SKM
SKM
SKM
SKM
SKM
SKM

Caktimi dhe ngritja e GNV
TPR dhe dergimi ne KQZ me MZ
Verifikimi i dokumentacionit dhe dergimi i
listave ne KQZ
Ngritja e KQV
Caktimi i vendndodhjes se QV-ve
Percaktimi i VNV-ve
Publikimi i listave ne QV
Percaktimi i VNV-ve
Ngritja e KQV

2023.03.01

2023.03.07

SKM

57 Dorezimi i dokumentacionit bazuar ne format standard dhe verifkimi i tyre

2023.02.26

2023.03.08

SKM

58 Monitorimi i platformes online per dorezimin e dokumentacionit nga KZAZ
2023.02.27
59 Njoftim publik per shprehje interesi per emerim kryesisht anetare KQV
2023.02.26
Ndjekja e perditesimit te ndryshimeve te perberesve zgjedhor, azhornimi i tyre dhe
60 bashkerendim veprimesh
2022.09.20
61 Koordinimi i te dhenave per ndryshimet cilesore e sasiore te perbereseve zgjedhore
2022.09.21
Azhornim i database me informacionin mbi vendndodhjet e QV-ve, selive te KZAZ2022.09.20
62 ve
63 Monitorimi i kryerjes se procesit nga KZAZ-te
2023.03.07
64 Ndjekja e kontrolli i ndryshimit te vendndodhjeve te QV-ve
2022.10.06
65 Rakordimi i vendodhjes se QV sipas KZAZ-ve dhe te dhenave te derguara nga
2023.03.07
Monitorimin e verifikimit te detyrimit ligjor nga bashkite per lajmerimin
66 me shkrim te zgjedhesve
2022.11.20
67 Per miratimin e QV-ve ne ndertesa private
2022.10.10
68 Rishikimi i udhezimit per akreditimin e vezhguesve te subjekteve dhe akt per perdorimin
2023.01.09
e modlit
Administrimi i te dhenave dhe ndjekja e procesit te akreditimit te vezhguesve te
69 subjekteve
2023.01.10
Monitorimi i veprimtarise se KZAZ npm pyetesoreve per administrimin e kerkesave
70 te subjekteve per anetar GN
2023.03.07
71 Mbikqyrja e procesit te akreditimit te vezhguesve nga KZAZ
2023.04.02

2023.03.10
2023.03.10

SKM
SKM

2023.03.12
2023.03.13

SKM
SKM

2023.03.16
2023.03.20
2023.03.30
2023.03.30

SKM
SKM
SKM
SKM

2023.03.30
2023.03.30
2023.04.01

SKM
SKM
SKM

Caktimi i vendndodhjes se QV-ve
Publikimi i listave ne QV
Caktimi i vendndodhjes se QV-ve
Publikimi i listave ne QV
Fillimi i procesit te njoftimit me shkrim te
zgjedhesve
Caktimi i vendndodhjes se QV-ve
Akreditimi i Vezhguesve shqiptare e te huaj

2023.04.01

SKM

Akreditimi i Vezhguesve shqiptare e te huaj

2023.04.02
2023.04.02

SKM
SKM

Caktimi dhe ngritja e GNV
TPR dhe dergimi ne KQZ me MZ

49
50
51
52
53
54
55

Ngritja e KZAZ
Ngritja e KZAZ
Administrim i te dhenave dhe identifikimi i
VNV-ve
Administrim i te dhenave dhe identifikimi i
VNV-ve
Dorezimi i listave te kandidateve ne KZAZ
Administrim i te dhenave dhe identifikimi i
VNV-ve
Administrim i te dhenave dhe identifikimi i
VNV-ve
Administrim i te dhenave dhe identifikimi i
VNV-ve
Administrim i te dhenave dhe identifikimi i
VNV-ve

Caktimi dhe ngritja e GNV
Verifikimi i dokumentacionit dhe dergimi i
listave ne KQZ
Verifikimi i dokumentacionit dhe dergimi i
listave ne KQZ
Ngritja e KQV
Njoftim per azhornimet ne listen e
zgjedhesve e te QV
Njoftim per azhornimet ne listen e

Monitorimi i veprimtarise se KZAZ npm pyetesoreve per vendimarrjet e KZAZ per
72 emerimet e GN
Ndjekja e ligjshmerise se vendimarrjeve te KZAZ-se per akredtimin e vezhguesve
73 npm pyetesoreve standard
74 Publikimi ne web i adresave te selive dhe antaresise se KZAZ-ve
75 Administrimi i kerkesave per ndryshim te VNV
76 Dergimi ne Drejtorine e pergjithshme te Policise i listes se QV-ve dhe VNV-ve
Administrimi periodik i raporteve per ecurine e procesit te verifikimit dhe te kryerjes
77 se njoftimit
78 Njoftim per vendodhjen e VNV dhe njohja me subjektet zgjedhore
79 Miratimi i akteve te SKM/azhornimi i matrices ne dinamike

2023.04.02

2023.04.05

SKM

Caktimi dhe ngritja e GNV

2023.01.11
2023.01.05
2023.03.15
2023.03.20

2023.04.06
2023.04.08
2023.04.10
2023.04.10

SKM
SKM
SKM
SKM

2022.11.21
2023.02.15
2022.09.09

2023.04.10
2023.04.11
2023.04.16

SKM
SKM
SKM

80 Monitorimi i perdorimit te platformes KQZ

2023.01.05

2023.04.16

SKM

81 Marrja e te dhenave paraprake per mbylljen e procesit te votimit

2023.04.16

2023.04.16

SKM

82 Kontaktim me KZAZ/QV qe paraqesin problematika/vonesa
Marreveshje bashkepunimi me OSSHE per furnizim te panderprere me energji
83 elektrike te objekteve zgjedhore
Ndjekja e shperndarjes se bazes materiale zgjedhore ne KZAZ,
84 KQV/problematikat/shqyrtim/zgjidhje
Ngritja e grupeve te ndihmes (Helpdesk) per bashkite, NJA, administraten zgjedhore
85 dhe subjektet

2023.04.16

2023.04.16

SKM

Akreditimi i Vezhguesve shqiptare e te huaj
Ngritja e KZAZ
Percaktimi i VNV-ve
Caktimi i vendndodhjes se QV-ve
Fillimi i procesit te njoftimit me shkrim te
zgjedhesve
Percaktimi i VNV-ve
Pergatitja e akteve me karakter normues
Menaxhim i problematikave qe lidhen me
performancen e administrates zgjedhore
Menaxhim i problematikave qe lidhen me
performancen e administrates zgjedhore
Menaxhim i problematikave qe lidhen me
performancen e administrates zgjedhore

2023.03.15

2023.04.18

SKM

2023.04.14

2023.04.18

SKM

2022.10.30

2023.04.18

SKM

86 Grupet whatsapp, Viber per KZAZ/KQV/GN

2023.02.01

2023.04.18

SKM

87 Klasifikimi dhe trajtimi i kerkesave/problematikave

2023.02.05

2023.04.18

SKM

88 Monitorim 24/24 i procesit te numerimit.Komunikim i vazhdueshem me KZAZ
Monitorimi i procesit te numerimit dhe zgjidhja e problematikes se hasur ne rast
89 pezullimi
Identifikimi i KZAZ-ve qe nderpresin procesin dhe qe nuk kane perfunduar me shume
90 se 60% te QV-ve
91 Paraqitje te Komisioneri i projektaktit per shqyrtim te situates dhe vendimarrje
92 Ndjekja e KZAZ-ve per plotesimin e tabelave permbledhese te rezultateve
93 Administrimi i bazes se te dhenave te vezhguesve
94 Administrim i vendimeve te emerimit/lirim emerimit te anetarev te KQV dhe GNV
Hartimi i nje regjistri ku te pasqyrohen problematikat, reflektimi per permiresim,
95 rezultati
96 Administrim i borderove te realizuara nga KZAZ per KQV/GNV

2023.04.16

2023.04.18

SKM

Caktimi i vendndodhjes se QV-ve
Menaxhim i problematikave qe lidhen me
performancen e administrates zgjedhore
Menaxhim i problematikave qe lidhen me
performancen e administrates zgjedhore
Menaxhim i problematikave qe lidhen me
performancen e administrates zgjedhore
Menaxhim i problematikave qe lidhen me
performancen e administrates zgjedhore
Menaxhim i problematikave qe lidhen me
performancen e administrates zgjedhore

2023.04.16

2023.04.18

SKM

TPR dhe dergimi ne KQZ me MZ

2023.04.17
2023.04.17
2023.04.16
2023.03.18
2023.04.18

2023.04.18
2023.04.18
2023.04.18
2023.04.18
2023.04.20

SKM
SKM
SKM
SKM
SKM

2023.02.02
2023.04.20

2023.04.20
2023.04.30

SKM
SKM

97 Hartim i nje pyetesori per administraten zgjedhore/pushtetin vendor/subjektet politike 2023.04.20
98 Rezultatet e rakordimit te kryerjes se detyrimeve te KZAZ-ve
2023.04.20

2023.04.30
2023.05.30

SKM
SKM

99 Feedback, nxjerrja e konkluzioneve dhe detyra per te ardhmen

2023.05.20

2023.05.30

SKM

100 Kryerja e analizes me baze te gjere

2023.05.15

2023.06.30

SKM

101 Nxjerrja e problematikave dhe analiza e tyre

2023.04.18

2023.06.30

SKM

102 Rekrutimi i stafit per procesin e verifkimit paszgjedhor

2023.05.31

2023.06.30

SKM

103 Miratimi i urdhezimit per verifkimin paszgjedhor

2023.07.01

2023.07.20

SKM

104 Keqyrja e mepasshme e fleteve te votimit dhe materialit zgjedhor

2023.07.20

2023.09.20

SKM

105 Miratimi i raportit me gjetjet e verifkimit paszgjedhor per procesin e numerimit dhe administrimin
2023.09.21 e dokumentacionit
2023.09.30 SKM

TPR dhe dergimi ne KQZ me MZ
TPR dhe dergimi ne KQZ me MZ
TPR dhe dergimi ne KQZ me MZ
TPR dhe dergimi ne KQZ me MZ
TPR dhe dergimi ne KQZ me MZ
Organizimi dhe kryerja e verifikimit
paszgjedhor
TPR dhe dergimi ne KQZ me MZ
Organizimi dhe kryerja e verifikimit
paszgjedhor
TPR dhe dergimi ne KQZ me MZ
Organizimi dhe kryerja e verifikimit
paszgjedhor
Organizimi dhe kryerja e verifikimit
paszgjedhor
Organizimi dhe kryerja e verifikimit
paszgjedhor
Organizimi dhe kryerja e verifikimit
paszgjedhor
Organizimi dhe kryerja e verifikimit
paszgjedhor
Organizimi dhe kryerja e verifikimit
paszgjedhor
Organizimi dhe kryerja e verifikimit
paszgjedhor

106 Rezultatet e konfirmimit pas konsultimit me subjektet zgjedhore dhe pushtetin vendor 2022.10.01
107 Ndjekja e procesit te asgjesimit te fleteve te votimit
2023.11.01
108 Ndjekja e procesit te arkivimi i dokumentacionit
2023.11.02

Caktimi i vendndodhjes se QV-ve
Asgjesimi i fleteve te votimit
Asgjesimi i fleteve te votimit

2023.10.05
2023.12.30
2023.12.31

SKM
SKM
SKM

109 Per emerimin e kryetareve dhe zvkryetareve te KZAZ-ve
110 Identifikimi i pozicioneve te punes per punonjes te perkohshem
Krijimi i database per stafin e perkohshem ,
111 percaktimi i kerkesave per kushtet e kontrates, matesit e performances, penalitete
Vleresimi dhe pergatitja e projekt aktit per masen e shperblimit te adminsitrates
112 zgjedhore

2022.12.17
2022.06.10

2022.01.17
2022.06.16

SKM
SKM

Ngritja e KZAZ
Rekrutimi i personelit me kohe jo te plote

2022.09.10

2022.09.17

SKM

Rekrutimi i personelit me kohe jo te plote

2022.09.12

2022.09.19

SKM

Ngritja e KZAZ

Detyrat ST 2022-2023
Data e
dekretit
Data e
zgjedhjeve

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
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
43
44
45
46
47

5 Shtator 2022
16 Prill 2023
Data e
fillimit
(VVVV.MM
.DD)
Identifikimi i nevojave për trajnerë
2022.04.15
Identifikimi i zonave të riskut
2022.04.15
Përcaktimi i metodologjisë së trajnimit
2022.04.15
Përcaktimi i kritereve të rekrutimit për trajnerë
2022.04.15
Përcaktimi i skemës së vlerësimit të kritereve të rekrutimit
2022.04.15
Konceptimi i kalendarit të trajnimeve
2022.04.15
Konceptimi i një kalendari rezervë sipas nevojave
2022.04.15
Përcaktimi i skemës së trajnimeve
2022.04.15
Përgatitja e programit të trajnimit
2022.04.15
Hartimi i moduleve të trajnimit
2022.04.15
Konsolidimi i te dhenave per hartimin e udhezuesve te punes se KZAZ/GN dhe KQV 2022.10.01
Skicimi i nje strukture verifikimi te ndryshimeve dhe permiresimeve
2022.11.11
Evidentimi i problematikave dhe trajtimi i tyre
2022.10.15
Hartimi i dokumenteve të punës të KZAZ
2022.09.10
Hartimi i vendimit të Komisionerit për miratimin e dokumenteve të KZAZ
2022.09.10
Hartimi i dokumenteve të punës së KQV
2022.09.10
Hartimi i vendimit të Komisionerit për miratimin e dokumenteve të KQV
2022.09.10
Hartimi i udhëzuesit të punës për KZAZ
2022.11.20
Hartimi i vendimit të KRr për miratimin e udhëzuesit të KZAZ
2022.11.30
Hartimi i udhëzuesit të punës për KQV
2022.11.20
Hartimi i vendimit të KRr për miratimin e udhëzuesit të KQV
2022.11.30
Hartimi i udhëzuesit të punës për GNV
2022.11.20
Hartimi i vendimit të KRr për miratimin e udhëzuesit të GNV
2022.11.30
Hartimi i pyetjeve dhe përgjigjeve më të shpeshta
2023.01.05
Hartimi i kujtesave për çdo nivel të administratës zgjedhore
2022.01.05
Memo mbi kujtesat dhe protokollimi i tyre
2023.01.05
Publikimi i thirrjeve për aplikime për trajnerë sipas bashkive
2022.09.16
Shqyrtimi i aplikimeve të kandidatëve pë trajnerë
2022.09.27
Rankimi i kandidatëve dhe njoftimi i tyre
2022.09.27
Trajnimi dhe testimi i kandidatëve për trajnerë
2022.10.05
Përzgjedhja e trajnerëve
2022.10.05
Hartimi i urdhrit të SP për miratimin e listës së trajnerëve
2022.11.05
Konsolidimi i bazës së të dhënave të trajnerëve
2022.10.05
Hartimi i kontratave tip për trajnerët
2022.10.05
Hartimi i urdhrit për miratimin e kontratave tip
2022.10.05
Kontraktimi i trajnerëve
2022.11.05
Rakordimi me MASR për ambientet e trajnimeve
2023.02.01
Pajisja e trajnerëve me planin e trajnimit
2023.03.15
Rakordimi nga trajnerët i planit të trajnimeve me KZAZ
2023.03.15
Përgatija e pyetësorit për vlerësimin e trajnimit
2022.12.20
Përgatitja e pyetësorit për raportimin në kohë reale
2022.12.20
Hartimi i modeleve të testeve të administratës zgjedhore
2022.12.20
Hartimi i modelit të raportimit përfundimtar
2022.11.05
Vlerësimi i angazhimit dhe performancës së trajnerëve
2023.04.17
Rakordimi dhe likujdimi i pagesave
2023.05.30
Hartimi i projektit për trajnim përmes platformave online
2022.05.02
Planifikimi i llojeve të tjera të trajnimeve
2022.04.10
Përshkrimi i detyrës

Data e
mbarimit
(VVVV.MM
.DD)
2022.09.15
2022.09.15
2022.09.15
2022.09.15
2022.09.15
2022.09.15
2022.09.15
2022.09.15
2022.09.15
2022.09.15
2022.11.30
2022.11.30
2022.11.10
2022.11.15
2022.11.15
2022.11.20
2022.11.20
2022.11.30
2023.01.05
2023.01.05
2023.01.05
2023.01.05
2023.01.05
2023.01.20
2023.01.20
2023.01.20
2022.09.26
2022.10.05
2022.10.05
2022.11.05
2022.11.05
2022.11.25
2022.11.25
2022.11.01
2022.11.01
2022.11.15
2023.03.15
2023.03.20
2023.03.20
2023.01.10
2023.01.10
2023.01.10
2022.11.15
2023.05.30
2023.06.10
2022.06.10
2023.03.20

Drejtoria/sektori
përgjegjës
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST

Etapa e lidhur
Trajnimi i KZAZ
Trajnimi i KZAZ
Trajnimi i KZAZ
Trajnimi i KZAZ
Trajnimi i KZAZ
Trajnimi i KZAZ
Trajnimi i KQV
Trajnimi i KZAZ
Trajnimi i KZAZ
Trajnimi i KZAZ
Miratimi i udhezuesve KZAZ/KQV/GN
Miratimi i udhezuesve KZAZ/KQV/GN
Miratimi i udhezuesve KZAZ/KQV/GN
Ngritja e KZAZ
Ngritja e KZAZ
Ngritja e KQV
Ngritja e KQV
Trajnimi i KZAZ
Miratimi i udhezuesve KZAZ/KQV/GN
Miratimi i udhezuesve KZAZ/KQV/GN
Miratimi i udhezuesve KZAZ/KQV/GN
Miratimi i udhezuesve KZAZ/KQV/GN
Miratimi i udhezuesve KZAZ/KQV/GN
Trajnimi i KQV
Trajnimi i KQV
Të tjera
Trajnimi i KZAZ
Trajnimi i KZAZ
Trajnimi i KZAZ
Trajnimi i KZAZ
Trajnimi i KZAZ
Rekrutimi i personelit te perkohshem
Trajnimi i KZAZ
Rekrutimi i personelit te perkohshem
Rekrutimi i personelit te perkohshem
Rekrutimi i personelit te perkohshem
Trajnimi i KZAZ
Trajnimi i KQV
Trajnimi i KZAZ
Trajnimi i KZAZ
Trajnimi i KZAZ
Trajnimi i KZAZ
Trajnimi i KZAZ
Rekrutimi i personelit te perkohshem
Rekrutimi i personelit te perkohshem
Trajnimi i KZAZ
Kordinim i trajnimeve

Komente

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Identifikimi i mjediseve të trajnimeve dhe kohës
Përcaktimi i objektivave të trajnimit sipas pjesmarrësve
Kordinimi me drejtoritë e KQZ për trajnimin e stafit të përkohshëm
Kordinim për trajnimin e trajnerëve të monitoruesve të F. Zgjedhore
Kordinim për trajnimin e medias
Kordinim për trajnim të trajnerëve dhe mbikqyrësve të operatorëve PEI
Kordinim për trajnim të financierëve të SZ
Kordinim për trajnim të audituesve të SZ
Kordinim për trajnim të OJF që monitorojnë aspektet financiare
Identifikimi i pozicioneve të punës për punonjës të përkohshëm në ST
Hartimi i një regjistri të trajnimeve të ofruara/kordinuara nga KQZ
Përcaktimi i nevojave për bazën materiale për trajnime
Hartimi i planit të shpërndarjes së bazës materiale për trajnime
Përgatitja e bazës materiale për trajnime te KZAZ
Shpërndarja e bazës materiale për trajnime te KZAZ
Hartim i një projekti mbi konsolidimin e një trupe trajnerësh
Hartimi i skripteve per e-learning per KZAZ/ GN
Hartimi i skripteve per e-learning per KQV
Editimi i vidiove dhe leksioneve online/ e-learning
Përgatitja e bazës materiale për trajnime te KQV
Shpërndarja e bazës materiale për trajnime te KQV
Shpërndarja e bazës materiale për trajnime te GN-ve
Trajnimi i KZAZ-ve
Trajnimi i KZAZ-ve faza II
Trajnimi i KZAZ-ve zevendesimet
Trajnimi i dhe testimi i KQV
Trajnimi Sekretareve KZAZ dhe operatore sistemi
Trajnimi i GN
Administrimi i raporteve online
Administrimi i raporteve me shkrim
Vleresimi i pewrformances dhe konsolidimi i raportimeve
Analize paszgjedhore dhe mesimet e nxjerra

2022.04.10
2022.04.10
2022.04.10
2022.04.10
2022.04.10
2022.04.10
2023.02.10
2023.02.10
2023.03.10
2022.04.10
2022.04.10
2022.09.15
2022.12.15
2023.01.05
2023.01.05
2022.05.02
2022.10.01
2023.01.07
2022.11.30
2023.01.30
2023.02.27
2023.03.30
2023.01.10
2023.03.10
2023.04.01
2023.03.15
2023.04.01
2023.04.05
2023.01.10
2023.04.15
2023.05.01
2023.06.01

2022.09.10
2022.09.10
2022.09.10
2022.10.04
2023.04.10
2022.12.10
2023.03.10
2023.03.10
2023.03.20
2022.09.10
2022.09.10
2022.09.30
2023.01.05
2023.01.17
2023.01.17
2022.06.10
2022.11.20
2023.01.20
2023.01.20
2023.02.25
2023.03.07
2023.04.07
2023.01.17
2023.03.18
2023.04.15
2023.04.15
2023.04.10
2023.04.16
2023.04.16
2023.04.30
2023.05.20
2023.09.30

ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST

Kordinim i trajnimeve
Kordinim i trajnimeve
Kordinim i trajnimeve
Kordinim i trajnimeve
Kordinim i trajnimeve
Trajnim i operatorëve teknikë të KQZ
Kordinim i trajnimeve
Kordinim i trajnimeve
Kordinim i trajnimeve
Rekrutimi i personelit te perkohshem
Të tjera
Trajnimi i KZAZ
Trajnimi i KZAZ
Trajnimi i KZAZ
Trajnimi i KZAZ
Trajnimi i KZAZ
Trajnimi i KZAZ
Trajnimi i KQV
Trajnimi i KQV
Trajnimi i KQV
Trajnimi i KQV
Trajnimi i GNV
Trajnimi i KZAZ
Trajnimi i KZAZ
Trajnimi i KZAZ
Trajnimi i KQV
Trajnimi i GNV
Trajnimi i GNV
Të tjera
Të tjera
Të tjera
Të tjera

Detyrat SMMZ 2022-2023
Data e
dekretit
Data e
zgjedhjev
e

Nr.

Detyrat ST 2022-2023
5 Shtator 2022
16 Prill 2023

Përshkrimi i detyrës

Data e
Data e
fillimit
mbarimit Drejtoria/sektori
Etapa e lidhur
përgjegjës
(VVVV.MM (VVVV.MM
.DD)
.DD)
Personat PAK
2022.09.15 2022.10.30 SMMZ

5

Evidentimi i numrit te personave me aftesi te kufizuara dhe i QV ku jane zgjedhes
Rezultatet pas informacionit te ardhur nga Shoqata e Personave me Aftesi te
Kufizuara
Krijimi i database me të dhëna për KZAZ, QV, me nr e personave
Sigurimi i informacionit per vendosjen e rampave ne cdo QV
Diskutimi me bashkitë për mënyrën e pagesës, administrimit të këtyre pajisjeve (nëse
do të bëhen)

6

Paraqitja per miratim e akteve per mjetet dhe logjistiken zgjedhore

2022.06.01

2022.09.30

SMMZ

7

PV "Për miratimin e formatit dhe specifikimeve të vulës së KZAZ-ve, KQV-ve,
Kryetar KQV-je dhe të vulës rezervë të KQV

2022.06.01

2022.09.30

SMMZ

8

PV "Për miratimin e sasisë së vulave rezervë të KQV"

2022.06.01

2022.09.30

SMMZ

9

PV "Për miratimin e modelit dhe specifikimeve të kutive të votimit dhe kutive të
materialeve zgjedhore"

2022.06.01

2022.09.30

SMMZ

10

PV "Për miratimin e specifikimeve të lëndës së posacme për timbrimin e zgjedhësve" 2022.06.01

2022.09.30

SMMZ

11

PV "Për miratimin e modelit dhe specifikimeve të vulave me kod sigurie"

2022.06.01

2022.09.30

SMMZ

12

PV "Për miratimin e modelit dhe specifikimeve të dhomës së fshehtë"

2022.06.01

2022.09.30

SMMZ

13

PV "Për miratimin e modeleve dhe specifikimeve të shenjave dalluese të logjistikës
zgjedhore"

2022.06.01

2022.09.30

SMMZ

14

PV "Për miratimin e modeleve të zarfeve të sigurisë"

2022.06.01

2022.09.30

SMMZ

15

Kontraktimi i materialeve zgjedhore

2022.06.10

2022.10.30

NJP

16

Administrimi i BMZ nga prodhuesit/ furnitoret ne bashkepunim me NJP/ SP

2022.11.30

2023.04.10

SMMZ

17

Koordinim me Ministrinë e Brendshme për prodhimin e vulave për KZAZ-të, KQV,
kryetar KQV, rezerve

2022.12.01

2023.01.04

SMMZ

18

Pergatitja dhe dergimi i BM per KZAZ

2022.12.01

2023.01.14

SMMZ

1
2
3
4

2022.09.15
2022.09.15
2022.09.15

2022.10.30
2022.12.29
2022.10.29

SMMZ
SMMZ
SMMZ

Personat PAK
Personat PAK
Personat PAK

2022.10.30

2022.12.30

SMMZ

Personat PAK
Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per
ngritjen e Komisioneve te Zonave te
Administrimit Zgjedhor
Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per
ngritjen e Komisioneve te Zonave te
Administrimit Zgjedhor
Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per
ngritjen e Komisioneve te Zonave te
Administrimit Zgjedhor
Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per
ngritjen e Komisioneve te Zonave te
Administrimit Zgjedhor
Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per
ngritjen e Komisioneve te Zonave te
Administrimit Zgjedhor
Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per
ngritjen e Komisioneve te Zonave te
Administrimit Zgjedhor
Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per
ngritjen e Komisioneve te Zonave te
Administrimit Zgjedhor
Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per
ngritjen e Komisioneve te Zonave te
Administrimit Zgjedhor
Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per
ngritjen e Komisioneve te Zonave te
Administrimit Zgjedhor
Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per
ngritjen e Komisioneve te Zonave te
Administrimit Zgjedhor
Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per
ngritjen e Komisioneve te Zonave te
Administrimit Zgjedhor
Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per
ngritjen e Komisioneve te Zonave te
Administrimit Zgjedhor
Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per
ngritjen e Komisioneve te Zonave te
Administrimit Zgjedhor

Komente

19

Rekrutimi i personelit të përkohshëm te logjistikes zgjedhore

2022.09.30

2023.02.10

SMMZ

2023.02.01

2023.04.08

SMMZ

2022.10.15

2022.12.30

SMMZ

2022.11.15

2023.01.10

SMMZ

2023.01.10

2023.03.15

SMMZ

2022.09.01

2022.12.30

SMMZ

2023.01.10

2023.02.15

SMMZ

2023.02.15

SMMZ

2023.04.10

SMMZ

28

Ngjitja e etiketave adezive të kutive të votimit dhe kutive të materialeve zgjedhore
2023.02.01
Ndjekja e ecurisë së materialeve zgjedhore të prokuruara në bashkëpunim me njësinë
e prokurimit
2023.01.05
Organizimi/ndarja e bexheve identifikuese për KQV, GNV, vëzhgues sipas KZAZ,
QV-ve
2023.02.01

2023.04.08

SMMZ

29

Organizimi/ndarja e vulave (kdoeve të sigurisë) për KZAZ/KQV

2023.02.01

2023.04.08

SMMZ

30

Organizimi/ndarja e bojës timbruese sipas QV-ve

2023.02.01

2023.04.08

SMMZ

31

Organizimi/ndarja e PV , materiale informuese, manuale, sipas KQV, KZAZ

2023.02.01

2023.04.08

SMMZ

32

Oganizimi/ndarja e fleteve të votimit për kryetar dhe për këshill sipas cdo QV-je

2023.02.01

2023.04.08

SMMZ

33

Shpërndarje nëpër kuti të cdo materiali tjeter qe lidhet me zgjedhjet
Koordinim me Drejtorine e Policisë së Shtetit për shoqerimin gjate shperndarjes te
materialeve zgjedhore
Transporti i I-re i materialeve zgjedhore (shperndarja e dhomave te fshehta,
elementëve ndarës)

2023.02.01

2023.04.08

SMMZ

2023.03.01

2023.03.10

SMMZ

2023.03.27

2023.03.31

SMMZ

Transporti i II-te i bazamenteve dhe kamerave qe do te perdoren ne cdo QV
Transporti i III-te shperndarja e bazes materiale perfundimtare (kuti votimi dhe
materiale zgjedhore, PEI)
Evidentimi ndonje problematike te mundshme dhe zgjidhja e menjehershme e
mungesave
Hartimi i planit te marrjes ne dorezim nga KZAZ-te të kutive të votimit, dhe kutive të
materialeve zgjedhore.

2023.04.06

2023.04.09

SMMZ

2023.04.11

2023.04.14

SMMZ

2023.04.15

2023.04.16

SMMZ

2023.04.20

2023.04.25

SMMZ

2023.04.20

SMMZ

41

Transporti i IV- kthimi i Kamerave dhe PEI
2023.04.17
Pergatitja e listes se kontrollit per dorezimin e materialeve inventar/ dhe vetedeklarim
per dorezim materiale zgjedhore ne kuti sipas PV tip
2023.04.20

2023.04.25

SMMZ

42

Sistemimi i BM ne depot Lunder

2023.04.17

2023.04.30

SMMZ

43

Mbajtja e gatishmerise per rastet e verifkimit nga KAS te KMZ

2023.04.25

2023.05.15

SMMZ

44

Rakordimi i sasise se MZ te kthyera dhe mungesave

2023.05.16

2023.05.31

SMMZ

45

Marrja e masave per sigurimin e BMZ ne rastin e perseritjes se zgjedhjeve

2023.05.30

2023.06.20

SMMZ

46

Organizimi i BM dhe ndjekja e verifikimit paszgjedhor

2023.09.01

2023.09.30

SMMZ

47

Asgjesimi i fleteve te votimit dhe arkivimi i dokumentacionit zgjedhor
2023.11.01
Koordinimi i veprimtarive per kontraktimin e sistemeve digjitale ERP per magazinen
dhe logjistiken
2022.05.30

2023.12.18

SMMZ

2023.12.19

SMMZ

20
21
22
23
24
25
26
27

34
35
36
37
38
39
40

48

Përgatitja e një chekliste për cdo material zgjedhor që do vendoset nëpër kutitë e
KZAZ-ve, votimit dhe materialeve zgjedhore
Përgatitja e infrastrukturës së nevojshme për përpunimin dhe sistemimin e
materialeve zgjedhore që do të përdoren
Organizimi/ndarja e kutive të votimit dhe kutisë së materialeve zgjedhore sipas nje
skeme per cdo KZAZ dhe QV
Ndjekja e prodhimit te vulave për KQV-të, Kryetar KQV dhe vulave rezerve
Verifkimi i stokut te materialeve dhe raportimi i defekteve apo avarive qe kerkojne
me shume materiale/ financime;
Koordinimi me Ministrinë e Mbrojtjes për sigurimin e transportit te materialeve
zgjedhore

Rekrutimi i stafit me kohe jo te plote
Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per
ngritjen e Komisioneve te Zonave te
Administrimit Zgjedhor
Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në
KZAZ
Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në
KZAZ
Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në
KZAZ
Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në
KZAZ
Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në
KZAZ
Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në
KZAZ
Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në
KZAZ
Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në
KZAZ
Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në
KZAZ
Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në
KZAZ
Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në
KZAZ
Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në
KZAZ
Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në
KZAZ
Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në
KZAZ
Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në
KZAZ
Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në
KZAZ
Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në
KZAZ
Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KZAZ
në KQV (ndjekja e shperndarjes)
Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KZAZ
në KQV (ndjekja e shperndarjes)
Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KZAZ
në KQV (ndjekja e shperndarjes)
Dorezimi ne KQZ i kutive te votimit dhe
kutive te materialeve zgjedhore
Dorezimi ne KQZ i kutive te votimit dhe
kutive te materialeve zgjedhore
Dorezimi ne KQZ i kutive te votimit dhe
kutive te materialeve zgjedhore
Dorezimi ne KQZ i kutive te votimit dhe
kutive te materialeve zgjedhore
Dorezimi ne KQZ i kutive te votimit dhe
kutive te materialeve zgjedhore
Dorezimi ne KQZ i kutive te votimit dhe
kutive te materialeve zgjedhore
Dorezimi ne KQZ i kutive te votimit dhe
kutive te materialeve zgjedhore
Dorezimi ne KQZ i kutive te votimit dhe
kutive te materialeve zgjedhore

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Identifikimi i ambjenteve alternative për ambjent përpunim materiale zgjedhore
(qera)
Berja funksionale e ambjenteve të punës alternative
Kontraktimi i konsulencës për rikualifikimin e ambjenteve të përpunimit te BMZ
Paraqitja e projektit për diskutim
Finalizimi i projektit
Implementimi i sistemeve dixhitale (bar code)
Testimi i sistemeve dixhitale
Kontraktimi i shërbimeve që lidhen me procesin e digjitalizimit te logjistikes
Trajnimi i stafit te KQZ per perdorimin e sistemit ERP
Trajnimi i administrates zgjedhore per perdorimin e ERP

2022.04.10
2022.12.01
2022.05.01
2022.10.01
2023.01.04
2022.10.01
2023.01.15
2022.10.30
2022.12.01
2023.01.15

2022.07.30
2023.05.01
2022.12.30
2022.12.30
2023.02.28
2023.01.10
2023.01.30
2023.01.30
2023.01.30
2023.03.30

SMMZ
SMMZ
SMMZ
SMMZ
SMMZ
SMMZ
SMMZ
SMMZ
SMMZ
SMMZ

Permeresimi i Logjistikes Zgjedhore
Permeresimi i Logjistikes Zgjedhore
Permeresimi i Logjistikes Zgjedhore
Permeresimi i Logjistikes Zgjedhore
Permeresimi i Logjistikes Zgjedhore
Permeresimi i Logjistikes Zgjedhore
Permeresimi i Logjistikes Zgjedhore
Permeresimi i Logjistikes Zgjedhore
Permeresimi i Logjistikes Zgjedhore
Permeresimi i Logjistikes Zgjedhore

Detyrat DADSTI 2022-2023
Data e
dekretit
Data e
zgjedhjeve

5 Shtator 2022
16 Prill 2023

Nr.

Përshkrimi i detyrës

1

Dergimi i shkresës DBGJC për përpilimin dhe dergimin e listës në format elektronik

2

Marrja e listës në format elektronik nga DBGJC dhe kontrolli i saj

3

Data e
Data e
fillimit
mbarimit Drejtoria/sektori
përgjegjës
(VVVV.MM (VVVV.MM
.DD)
.DD)

Etapa e lidhur
Fillimi i mbikqyrjes se procesit te pergatitjes se listes
se zgjedhesve
Fillimi i mbikqyrjes se procesit te pergatitjes se listes
se zgjedhesve
Publikimi listes paraprake te zgjedhesve (ekstrakti Ire)
Vendim KRr, Për përdorimin e pajisjes së identifikimit
elektronik të votuesve në zgjedhje
Vendim KRr, Për përdorimin e pajisjes së identifikimit
elektronik të votuesve në zgjedhje
Emërimit dy auditëve teknicienë për verifikimin e
veprimeve në bazën e të dhënave të RKGjC-së
Ndryshimi I Zonave te Adminitrimit Zgjedhor
Emërimit dy auditëve teknicienë për verifikimin e
veprimeve në bazën e të dhënave të RKGjC-së
Emërimit dy auditëve teknicienë për verifikimin e
veprimeve në bazën e të dhënave të RKGjC-së

2022.09.10

2022.10.10

Përpunimi dhe publikimi i listës zgjedhore në faqen e KQZ

2022.10.10

2022.10.20

DADSIT

4

Importimi i të dhënve zgjedhore në serverin e të dhënave paraprake për pajisjet PEI

2022.10.10

2022.11.15

DADSIT

5

Importimi i të dhënve zgjedhore në serverat PEI
Shkresa dhe kriteret për emërimin e dy auditorëve teknicion për verifikimin e veprime në bazën e të
dhënave të RKGJC-së
Kontrolli i listës zgjedhore dhe ndryshimi i zonave të administrimit zgjedhor

2022.11.17

2022.11.25

DADSIT/Third party

6
7

2022.09.10
2022.11.01

2022.09.11
2022.11.15

DADSIT
DADSIT

8

Publikimi i kërkesës dhe kritereve per emërimin e dy auditorëve teknicienë. Kontraktimi i tyre.

2022.09.15

2022.10.10

DADSIT

9
10
11
12
13

Kontraktimi i dy auditorëve teknicjen
Përgatitja e shkresës për sasinë e fletëve të votimit
Përgatitja e shkresës për specifikimet teknike të fletës së votimit
Aprovimi i specifikimeve teknike të fletës së votimit nga KRR
Printimi i fletë së votimit

2022.10.11
2022.10.17
2023.03.01
2023.03.03
2023.03.15

2022.10.11
2022.10.27
2023.03.03
2023.03.05
2023.03.31

DBNJ
DADSIT
DADSIT
DADSIT
DADSIT

14

Shpallja e njoftimit për rekrutim i operatoëve part time PEVN

2022.12.31

2023.01.05

DADSIT

15

Shpallja e njoftimit për rektutim e operatorëve e apjisjes PEVN në ditën e zgjedhjeve

2023.02.01

2023.02.15

DADSIT

16

Shkresa për masën e shpërblimit të operatorëve të pajisjes PEVN në ditën e zgjedhjeve

2023.01.02

2023.01.15

DADSIT

17

Rekrutimi i operatorëve të pajisjes PEVN në ditën e zgjedhjeve

2023.01.17

2023.01.27

DADSIT

18

Trajnimi i operatorëve të pajisjes PEVN në ditën e zgjedhjeve

2023.03.10

2023.03.25

DADSIT

19

Krijimi i dezigne të fletës elektronike të votimit

2023.03.01

2023.03.08

DADSIT

20

2023.03.21

DADSIT

21

Implementimi i fletës elektronike të votimit në pajisjet PEVN
2023.03.09
Krijimi i raporteve elektronike të rezultatit te votimit, kapjes së qendrës së votimit, mbylljes së qendres
së votimit, raporti për QV dhe raporti për cdo pajisje etj
2023.03.09

2023.03.29

DADSIT

22

Krijimi i manulit të përdorimit të pajisjes PEVN

2023.11.15

2022.12.01

DADSIT

23
24

Printimi dhe shumfishimi i manualit
Testimi publik operacional i pajisjes PEVN

2023.03.22

2023.01.30
2023.03.22

DADSIT
DADSIT

25

Kontrolli i listës së zgjedhëve për përcaktimin e ZAZ dhe QV nëse nevojiten ndryshime

2022.11.20

2022.12.10

DADSIT

26

Publikimi i zonave dhe vendodhjes se QV, hartat zgjedhore ne faqen web
Përcaktimi i mënyrës së komunikimit të pajisjeve PEI me sistemin qendror te menaxhimit të votimit të
KQZ
Publikimi i pjesëmarrjes në votim në faqen web
Hedhja e rezultateve paraprake nga VNV në programin e menaxhimit të zgjedhjeve
Përpunimi dhe kontrolli i rezultateve paraprake nga operatoret e KQZ
Publikimi i rezultateve paraprake në faqen web të KQZ

2023.03.01

2023.03.06

DADSIT

Përllogaritja e sasise se fleteve te votimit
Krijimi i specifikimeve të fletës së votimit
Krijimi i specifikimeve të fletës së votimit
Krijimi i specifikimeve të fletës së votimit
Vendim KRr, Për përdorimin e pajisjes së identifikimit
elektronik të votuesve në zgjedhje
Vendim KRr, Për përdorimin e pajisjes së identifikimit
elektronik të votuesve në zgjedhje
Vendim KRr, Për përdorimin e pajisjes së identifikimit
elektronik të votuesve në zgjedhje
Vendim KRr, Për përdorimin e pajisjes së identifikimit
elektronik të votuesve në zgjedhje
Vendim KRr, Për përdorimin e pajisjes së identifikimit
elektronik të votuesve në zgjedhje
Specifikimi i formatit elektronik te fletës së votimit në
PEVN
Specifikimi i formatit elektronik te fletës së votimit në
PEVN
Specifikimi i formatit elektronik te fletës së votimit në
PEVN
Miratimi i manualit te perdorimit te pajisjes
elektronike te votimit dhe numerimit
Miratimi i manualit te perdorimit te pajisjes
elektronike te votimit dhe numerimit
Testimi operacional i teknologjisë në zgjedhje
Publikimi i zonave dhe vendodhjes se QV, hartat
zgjedhore
Publikimi i zonave dhe vendodhjes se QV, hartat
zgjedhore

2023.01.05

2023.01.15
DADSIT
DADSIT
DADSIT
DADSIT

Publikimi i rezultateve në faqen web
Publikimi i rezultateve në faqen web
Publikimi i rezultateve në faqen web
Publikimi i rezultateve në faqen web
Publikimi i rezultateve në faqen web

27
28
29
30
31

DADSIT
DADSIT

2023.04.17
2023.04.17
2023.04.20

2023.04.20
2023.04.20
2023.04.20

Komente

32
33

Kontrolli i rezultateve përfundimtare të sjella me shkresë në KQZ dhe modifikimi i rezultateve
paraprake
Aprovimi i rezutatit përfundimtar

34

Publikimi i rezutateve përfundimtare në faqen zyrtere të KQZ

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Përcaktimi i sasive dhe specifikimeve teknike të kamerave në VNV përfshirë edhe pajisjet ndihmëse
Vendosje e kamerave dhe pajisjeve të tjera të nevojshme në VNV
Ngritja e sallës së monitorimit në ambientin e paracaktuar
Cinstalimi i kamerave dhe pajisjeve të tjera të nevojshme nga VNV
Përgatitja e kamerave të vëzhgimit të QV për filmi në qendrat e votimit
Transporti i kamerave të vëzhgimit nga KQZ në ZAZ
Transporti i kamerave të vëzhgimit nga ZAZ në KQZ
Kopjimi i pamjeve filmike nga kamerat ne servein qendror
Verifikimi paszgjedhor i votimit elektronik
Asgjesimi i materialeve zgjedhore

2023.04.17

2023.01.05
2023.03.05
2023.01.20
2023.04.18
2022.11.01
2023.04.10
2023.04.17
2023.04.25
2023.07.16
2023.10.16

DADSIT

Publikimi i rezultateve në faqen web
Publikimi i rezultateve në faqen web
Nxjerrja e tabeles permbledhese te rezultatit te
zgjedhjeve

DADSIT
DADSIT/Third party
DADSIT/Third party
DADSIT/Third party
DADSIT
DADSIT
ZAZ
DADSIT
DADSIT
DADSIT

Kamerat ne VNV
Kamerat ne VNV
Kamerat ne VNV
Kamerat ne VNV
Kamerat ne VNV
Kamerat ne VNV
Kamerat ne VNV
Verifikimi paszgjedhor
Verifikimi paszgjedhor
Asgjesimi I materialeve zgjedhore

DADSIT
DADSIT

2023.01.10
2023.04.01
2022.04.07
2023.04.22
2023.02.20
2023.04.14
2023.04.22
2023.06.05
2023.07.17
2023.11.16

Detyrat IE 2022-2023
Data e
dekretit
Data e
zgjedhjeve

5 Shtator 2022
16 Prill 2023

Nr.

Përshkrimi i detyrës

Data e
Data e
Drejtoria/sektori
fillimit
mbarimit
përgjegjës
(VVVV.MM (VVVV.MM
.DD)
.DD)

1

Dekretimi i dates së zgjedhjeve nga Presidenti

2
3
4

Shpallja online për Operatorë
Shpallja online për Trajnerë
Shpallja online për agjente telefonikë

2022.12.15
2022.11.30
2023.02.27

2023.01.17 IE
2023.01.09 IE
2023.03.13 IE

5
6
7
8
9
10
11

Përzgjedhja e kandidatëve për Operatorë
Përzgjedhja e kandidatëve për Trajnerë
Përgatitja e manualit të trajnimit për trajnerët
Prodhimi i manualit
Trajnimi i trajnerëve
Përgatitja e manualit të trajnimit për operatorët
Prodhimi i manualit

2023.01.09
2023.01.09
2022.04.01
2023.01.16
2023.01.26
2023.01.13
2023.01.23

2023.02.10
2023.01.13
2023.01.13
2023.01.23
2023.02.05
2023.01.23
2023.01.30

IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE

12
13
14
15
16

Trajnimi i operatorëve
Përgatitja e Software të PEi
Përmirësime në UX
Rekrutimi dhe përzgjedhja e stafit të përkohshëm
Trajnimi i stafit të përkohshëm

2023.02.27
2022.06.01
2022.06.01
2022.11.01
2022.12.01

2023.03.19
2023.03.01
2023.01.01
2022.11.25
2022.12.31

IE
IE
IE
IE
IE

17

Fshirja e të dhënave nga pajisjet

2022.09.26

2022.10.25 IE

18

Fshirja e të dhënave nga USB

2022.09.26

2022.10.25 IE

19
20
21
22
23

Fshirja e serverit SEiV nga të dhënat e zgjedhjeve të mëparshme
Përgatitja teknike e SEiV me specifikat për zgjedhjet
Prodhimi i software të PEi për trajnim
Hedhja e Software ViU në PEi për trajnim
Hedhja e Listës zgjedhore në PEi për trajnim

2022.09.27
2023.02.01
2023.02.13
2023.02.15
2023.02.16

2022.10.30
2023.02.07
2023.02.14
2023.02.20
2023.02.21

24

Marrja në dorëzim e listës finale të QV nga DPGJC

2023.03.08

2023.03.15 IE

25

Marrja në dorëzim e listës finale të zgjedhësve nga DPGJC

2023.03.08

2023.03.09 IE

26
27
28
29
30
31
32
33

Ngarkimi i listave në SEiV
Prodhimi i software të PEi për zgjedhje
Përgatitja fizike e PEi
Kontrolli fizik i çdo komponenti të PEi
Marrja në dorëzim e materialeve të konsumit për PEi; letra termike, kodet e sigurisë
Hedhja e Software ViU në PEi
Hedhja e Listës zgjedhore në PEi
Diagnostikimi i të gjitha pajisjeve

2023.03.15
2023.03.18
2022.09.26
2023.01.09
2023.01.09
2023.03.20
2023.03.21
2023.03.24

2023.03.18
2023.03.20
2023.04.09
2023.01.31
2023.02.01
2023.04.03
2023.04.04
2023.04.04

IE
IE
IE
IE
IE

IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE

Etapa e lidhur

Vendimi KRr për përcaktimin e kushteve dhe
kritereve që duhet të plotësojë personeli
teknik i PEI
Te Tjera
Te Tjera
Vendimi KRr për përcaktimin e kushteve dhe
kritereve që duhet të plotësojë personeli
teknik i PEI
Te Tjera
Te Tjera
Te Tjera
Te Tjera
Te Tjera
Te Tjera
Vendimi KRr për përcaktimin e kushteve dhe
kritereve që duhet të plotësojë personeli
teknik i PEI
Te Tjera
Te Tjera
Te Tjera
Te Tjera
Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të
dhënave personale
Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të
dhënave personale
Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të
dhënave personale
Te Tjera
Te Tjera
Te Tjera
Te Tjera
Marrja nga DPGJC e listës së zgjedhësve në
format DB për SEiV
Marrja nga DPGJC e listës së zgjedhësve në
format DB për SEiV
Marrja nga DPGJC e listës së zgjedhësve në
format DB për SEiV
Te Tjera
Te Tjera
Dërgimi i PEi në KZAZ
Dërgimi i PEi në KZAZ
Dërgimi i PEi në KZAZ
Dërgimi i PEi në KZAZ
Dërgimi i PEi në KZAZ

Komente

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Testimi operacional parazgjedhor
Përgatitja e pajisjeve rezervë
Vulosje me kode sigurie dhe inventarizim
Dërgimi i pajisjeve për në KZAZ
DTA E ZGJEDHJEVE
Kthimi në Magazinë i pajisjeve
Kthimi i PEi në KZAZ
Marrja në dorëzim e pajisjeve në magazinë
Kontrolli i kodeve të sigurisë
Kontrolli fizik i çdo komponenti te PEi
Mbledhja e USB me informacionin zgjedhor
Konsolidimi i informacionit nga USB ne SEiV
inventarizimi i të gjithë pajisjeve
Kryqezimi i të dhënave
Përpunimi i të dhënave nga SEiV
Trajnimi i stafit për deduplikimin
Validim i të gjitha rasteve të prodhuara nga SEiV
Gjenerimi i të gjitha rasteve të prodhuara nga SEiV për referim prokurorisë
Gjenerimi i raporteve për zgjedhjet

2023.03.20
2023.04.04
2023.04.03
2023.04.13
2023.04.16
2023.04.17
2023.04.16
2023.04.18
2023.04.24
2023.04.25
2023.04.26
2023.05.05
2023.06.01
2023.05.05
2023.05.12
2023.05.15
2023.05.19
2023.05.29
2023.06.05

2023.03.20
2023.04.07
2023.04.09
2023.04.15
2023.04.16
2023.04.23
2023.04.17
2023.04.24
2023.04.30
2023.05.01
2023.05.05
2023.05.12
2023.06.15
2023.05.26
2023.05.19
2023.05.16
2023.05.26
2023.06.02
2023.06.10

53

Fshirja e të dhënave nga pajisjet

2023.11.05

2023.12.04 IE

54

Fshirja e të dhënave nga USB

2023.11.05

2023.12.04 IE

55

Fshirja e serverit SEiV nga të dhënat e zgjedhjeve të mëparshme

2023.11.06

2023.11.10 IE

IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE

Testimi operacional parazgjedhor nga KQZja për sistemet e teknologjisë së informacioni
Dërgimi i PEi në KZAZ
Dërgimi i PEi në KZAZ
Dërgimi i PEi në KZAZ
Përgatitja dhe aktivizimi PEI
Kthimi i PEi në KZAZ
Te Tjera
Te Tjera
Te Tjera
Kryqezimi i të dhënave daktiloskopik
Kryqezimi i të dhënave daktiloskopik
Kryqezimi i të dhënave daktiloskopik
Te Tjera
Kryqezimi i të dhënave daktiloskopik
kërkesë KAS/çertifikimi i zgjedhjeve
Kryqezimi i të dhënave daktiloskopik
Kryqezimi i të dhënave daktiloskopik
Kryqezimi i të dhënave daktiloskopik
Kryqezimi i të dhënave daktiloskopik
Te Tjera
afate ligjore+6 muaj/kërkesë KAS
Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të
dhënave personale
Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të
dhënave personale
Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të
dhënave personale

Detyrat SVE 2022-2023
Data e
dekretit
Data e
zgjedhjeve

Nr.

1
2
3
4

5
6

7

8
9

10

5 Shtator 2022
16 Prill 2023

Përshkrimi i detyrës
Finalizimi i axhendës dhe listës së pjesëmarrësve për konferencën kombëtare për
votimin e emigrantëve (Maj 2022)
Përgatitja e materialit prezantues në Konferencë
Hartimi i concept note-s për fushatën e ndërgjegjësimit/informimit të targetuar për
votimin e emigrantëve
Zhvillimi i konferencës kombëtare për votimin e emigrantëve
Përgatitja e konkluzioneve nga Konferenca dhe mbledhja e opinioneve me shkrim të
grupeve të interesit
Rishikim (if applicable) të projektaktit për përcaktimin e rregullave dhe procedurave
të regjistrimit të shtetasve me banim jashtë territorit të RSH
Miratim i projektaktit për përcaktimin e rregullave dhe procedurave të regjistrimit të
shtetasve me banim jashtë territorit të RSH
Përgatitja e TORs për infrastrukturën TIK për të materializuar përcaktimet e bëra në
projektaktin/aktin për përcaktimin e rregullave dhe procedurave të regjistrimit të
shtetasve me banim jashtë territorit të RSH
Aplikimi/zbatimi i fushatës së ndërgjegjësimit/informimit të targetuar për votimin e
emigrantëve

Ngritja e infrastrukturës TIK për të materializuar përcaktimet e bëra në
projektaktin/aktin për përcaktimin e rregullave dhe procedurave të regjistrimit të
shtetasve me banim jashtë territorit të RSH

Data e
Data e
fillimit
mbarimit Drejtoria/sektori
përgjegjës
(VVVV.MM (VVVV.MM
.DD)
.DD)

Etapa e lidhur

2022.03.01
2022.03.01

2022.04.01
2022.05.01

SVE
SVE

Të tjera
Të tjera

2022.05.24
2022.05.24

2022.05.31
2022.05.24

SVE
SVE

Të tjera
Të tjera

2022.05.24

2022.06.15

SVE

Të tjera

2022.06.15

2022.06.30

Të tjera

2022.06.30

2022.07.10

SVE
Komisioni
Rregullator
(Rregullatori)

Të tjera

2022.07.10

2022.07.20

SVE

Të tjera

2022.07.20

në vijimësi

SVE

Të tjera

2022.10.03

2022.12.30

SVE

Të tjera

Komente

Data është ende tentative.
Data reale e mbarimit do të varet nga
angazhimi i palëve për të dhënë feedback në
kohë.

Lidhja në kohë e detyrës në rreshtin 8 me atë
në rreshtin 10 vjen me supozimin se
procedurat për ngritjen e infrastrukturës do të
fillojnë me rishikimin e buxhetit dhe/ose akt
normativ për alokim buxheti (Tetor 2022).

Detyrat Zedhenesi 2022-2023
Data e
dekretit
Data e
zgjedhjev
e

5 Shtator 2022
16 Prill 2023

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Data e
fillimit
(VVVV.MM
.DD)
Publikimi i rendit të ditës për seancat publike KSHZ, KRr, KAS
2023.09.05
Transmetimi live i seancave publike
2023.09.05
Publikimi i njoftimeve mbi vendimmarrjen e KSHZ, KRr, KAS
2023.09.05
Publikimi i akteve të KSHZ
2023.09.05
Publikimi vendimeve të KRr dhe KAS
2023.09.05
Publikimi i proceverbaleve të mbledhjeve të KSHZ, KRr, KAS
2023.09.05
Publikimi i informacionit për KZAZ-të (adresë/anëtarësi/kontakte)
2023.01.05
Njoftim mbi depozitimin e propozimeve për anëtarë KZAZ nga subjeketet zgjedhore 2022.12.01
Publikimi i vendndodhjes së QV-ve në faqen zyrtare
2022.09.10
Njoftim mbi depozitimin e propozimeve për anëtarë KQV nga subjeketet zgjedhore
2023.03.01
Rikujtesë mediave për akreditim
2022.11.01
Publikimi i udhëzuesve të vëzhguesve
2023.03.26
Rikujtesë në median sociale mbi afatet e akreditimit të vëzhguesve
2022.11.01
Publikimi në faqen zyrtare i linkut të DPGJC me ekstraktin e I-rë të listës së zgjedhësve 2022.10.05
Publikimi në faqen zyrtare dhemedian sociale i mesazheve për të kontrolluar emrin në listë
2022.10.05
Publikimi në faqen zyrtare i linkut të DPGJC të listës së zgjedhësve (sa herë vjen nga MB)
2022.11.05
Publikimi në faqen zyrtare i linkut të DPGJC i listës përfundimtare të zgjedhësve
2023.03.07
Publikimi i programit të edukimit në faqen zyrtare
2022.09.16

19

Publikimi në faqen zyrtare të spoteve/posterave

2022.10.05

2023.04.16

ZDH

Programi i edukimit të zgjedhësve

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Publikimi në median sociale të spoteve/posterave
2022.10.05
Publikimi në median sociale të funksionalitetit të ndërfaqes "Kallëzo"
2022.10.17
Publikimi në median sociale të funksionalitetit të ndërfaqes veprimtarive të ndaluara
2022.12.16
Publikimi i dokumenteve të kandidimit në faqen zyrtare
Njoftim mbi partitë që kanë depozituar kërkesë për regjistrim
2023.01.20
Njoftim mbi partitë e regjistruara si subjekte zgjedhore
2023.02.13
Njoftim mbi kërkesat e komiteteve nismëtare
2023.02.06
Njoftim mbi komitetet nismëtarë të regjistruara si subjektë zgjedhore
2023.02.06
Njoftim mbi kërkesat e subjekteve për tu regjistruar si koalicione
2023.02.13
Njoftim mbi koalicionet e regjistruara
2023.02.15
Publikimi në faqen zyrtare i subjekteve zgjedhore të regjistruara
2023.01.20
Njoftim/informim mbi subjektet që dorëzojnë lista shumemërore për kryetar/këshilla 2023.03.01
Njoftim/informim mbi subjektet të cilave u janë regjistruar listat shumemërore
2023.03.09
Publikimi në faqen zyrtare të listave shumemërore
2023.03.09
Publikimi në faqen zyrtare të formularëve të dekriminalizimit/CV
2023.03.09
Publikimi në faqën zyrtare dhe median sociale të modelit të fletës së votimit
2023.03.08
Publikimi në faqen zyrtare dhe median sociale të renditjes së subjekteve në fletën e votimit
2023.03.22

2023.04.16
2023.04.15
2023.04.15
2023.02.06
2023.02.14
2023.02.15
2023.02.13
2023.02.15
2023.02.21
2023.03.09
2023.03.09
2023.03.10
2023.03.10
2023.03.10
2023.03.22
2023.03.22

ZDH
ZDH
ZDH
ZDH
ZDH
ZDH
ZDH
ZDH
ZDH
ZDH
ZDH
ZDH
ZDH
ZDH
ZDH
ZDH
ZDH

37

Marrja e masave për prezencën e medias në testimin operacional të PEVN

2023.02.01

2023.03.22

ZDH

38

Marrja e masave për prezencën e medias në testimin operacional të PEI

2023.02.01

2023.03.22

ZDH

39
40
41

Publikimi i tutorialeve të PEVN/PEI në faqen zyrtare
2022.12.01
Komunikimi me RTSH mbi hedhjen e shortit për minutazhin falas për subjektet zgjedhore
2023.03.09
Marrja pjesë në shortin e hedhur nga RTSH për minutazhin falas të subjekteve
2023.03.09

2023.03.22
2023.03.17
2023.03.17

ZDH
ZDH
ZDH

Programi i edukimit të zgjedhësve
Monitorimi i fushatës zgjedhore
Monitorimi i veprimtarive të ndaluara
Dokumentet e kandidimit
Regjistrimi i subjekteve
Regjistrimi i subjekteve
Regjistrimi i Komiteteve Nismëtare
Regjistrimi i Komiteteve Nismëtare
Regjistrimi i koalicioneve
Regjistrimi i koalicioneve
Regjistrimi i subjekteve
Listat shumemërore
Listat shumemërore
Listat shumemërore
Listat shumemërore
Fleta e votimit
Fleta e votimit
Testimi operacional i pajisve te teknologjise
se informacionit
Testimi operacional i pajisve te teknologjise
se informacionit
Miratimi i manualit te perdorimit te pajisjes
elektronike te identifikimit
Caktimi minutazhit për subjektet zgjedhore
Caktimi minutazhit për subjektet zgjedhore

Nr.

Përshkrimi i detyrës

Data e
mbarimit Drejtoria/sektori
Etapa e lidhur
përgjegjës
(VVVV.MM
.DD)
2023.12.31
ZDH
2023.12.31
ZDH
2023.12.31
ZDH
2023.12.31
ZDH
2023.12.31
ZDH
2023.12.31
ZDH
Ngritja e KZAZ-ve
2023.04.14
ZDH
Ngritja e KZAZ-ve
2023.01.15
ZDH
Ngritja e KQV-ve
2023.03.17
ZDH
Ngritja e KQV-ve
2023.03.17
ZDH
Akreditimi vëzhguesve
2023.04.01
ZDH
Akreditimi vëzhguesve
2023.03.28
ZDH
Akreditimi vëzhguesve
2023.04.13
ZDH
Publikimi ekstraktit të përbërësve zgjedhorë
2022.10.15
ZDH
Publikimi ekstraktit të përbërësve zgjedhorë
2022.10.10
ZDH
Publikimi ekstraktit të përbërësve zgjedhorë
2023.03.08
ZDH
Publikimi ekstraktit të përbërësve zgjedhorë
2023.03.08
ZDH
Programi i edukimit të zgjedhësve
2022.10.01
ZDH

Komente

Në varësi të prodhimeve të spoteve sipas
fazave të përcaktuara nga DK
Në varësi të prodhimeve të spoteve sipas
fazave të përcaktuara nga DK

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Publikimi në faqen zyrtare të rezultateve të shortit të RTSH
2023.03.09
Takim konsultues me AMA mbi Metodologjinë e Monitorimit të Medias
2022.09.05
Bashkëpunimi me KRr në rast të ndryshimit të MMM
2022.09.06
Publikimi në faqen zyrtare i Metodologjisë e Monitorimit të Medias
2023.01.16
Dërgimi i MMM AMA-s dhe medias
2023.01.16
Rikujtesë mediave për dorëzimin e tarifave zyrtare
2023.02.20
Publikimi i tarifave zyrtare të medias
2023.02.20
Publikimi i vendimeve të kryetareve te bashkive per afishimin e materialeve propagandistike
Publikimi i raporteve ditore të AMA për monitorimin e medias
2023.03.17
Dërgimi i raporteve të AMA-së mediave
2023.03.17
Mesazh/rikujtesë në media për mos thyerjen e heshtjes zgjedhore
2023.04.01
Publikimi i raporteve te monitorimit nw faqen zyrtare
2022.12.18
Njoftim/Informim mbi mbërritjen e fletës së votimit

2023.03.17
2023.01.15
2023.01.16
2023.01.20
2023.01.20
2023.03.12
2023.03.12
2023.03.13
2023.04.17
2023.04.17
2023.04.16
2023.04.30

ZDH
ZDH
ZDH
ZDH
ZDH
ZDH
ZDH
ZDH
ZDH
ZDH
ZDH
ZDH
ZDH

55

Njoftim/informim mbi shpërndarjen e bazës materiale zgjedhore nga KQZ në KZAZ

2023.04.10

2023.04.12

ZDH

56
57
58
59

Njoftim/informim mbi shpërndarjen e bazës materiale zgjedhore nga KZAZ në KQV 2023.04.12
Njoftim/informime mbi trajnimet e KZAZ/KQV/GNV/Operatorëve
2023.01.15
Grumbullimi i informacionit në DITËN E ZGJEDHJEVE
2023.04.16
Publikimi në median soociale të modulit për pjesëmarrjen dhe rezultatet në faqen zyrtare2023.04.14

2023.04.15
2023.04.16
2023.04.16
2023.04.30

ZDH
ZDH
ZDH
ZDH

60
61
62
63
64
65
66
67

Njoftimi/informimi mbi ecurinë e procesit të numërimit të votave
2023.04.17
Njoftimi/informimi mbi ecurinë e dorëzimit të materialeve zgjedhore nga KZAZ në KQZ2023.04.20
Publikimi në faqen zyrtare të raporteve vjetore financiare të partive politike
2023.02.10
Publikimi raporteve të auditimit vjetor për partitë politike
2023.05.15
Publikimi i raporteve të partive politike për fushatën zgjedhore
Publikimi i raporteve të auditimit për fushatën zgjedhore
Publikimi i statistikave në median sociale
Publikimi i regjistrit të ankimimeve në KAS
2023.09.05

2023.04.20
2023.04.24
2023.04.15
2023.05.25

ZDH
ZDH
ZDH
ZDH
ZDH
ZDH
ZDH
ZDH

68

Marrja e masave për transmetimin live të procesit të verifikimit paszgjedhor

ZDH

69

Publikimi i informacionit mbi ecurinë e procesit të verifikimit paszgjedhor

ZDH

70
71

Njoftimi/informimi mbi asgjësimin e fletëve të votimit
Njoftimi/informimi mbi procesin e kryqëzimit të të dhënave të PEI

ZDH
ZDH

72

Njoftimi/informimi mbi procesin e asgjësimit të të dhënave personale

ZDH

Caktimi minutazhit për subjektet zgjedhore
Metodologjia e Monitorimit të Medias
Metodologjia e Monitorimit të Medias
Metodologjia e Monitorimit të Medias
Metodologjia e Monitorimit të Medias
Tarifat zyrtare të medias
Tarifat zyrtare të medias
Afishimi i materialeve propagandistike
Afishimi i materialeve propagandistike
Monitorimi i fushatës në media
Monitorimi i fushatës në media
Monitorimi i fushatws zgjedhore
Fleta e votimit
Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në
KZAZ
Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KZAZ
në KQV
Trajnimi i operatoreve teknike te KQZ
Dita e Zgjedhjeve
Publikimi i rezultateve në faqen ëeb
Miratimi i tabelës përmbledhëse të rezultatit
të zgjedhjeve
Dorëzimi në KQZ i materialeve zgjedhore
Auditimi i fondeve vjetore
Auditimi i fondeve vjetore
Auditimi i fondeve të fushatës (raporte)
Auditimi i fondeve të fushatës (raporte)
Rezultati përfundimtar
Ankimimet
Organizimi dhe kryerja e verifikimit
paszgjedhor
Organizimi dhe kryerja e verifikimit
paszgjedhor
Asgjësimi i fletëve të votimit dhe arkivimi i
dokumentacionit zgjedhor
Kryqezimi i të dhënave daktiloskopike
Asgjësimi i fletëve të votimit dhe arkivimi i
dokumentacionit zgjedhor

Raportet ditore dhe javore

Raportet e monitoruesit

