
Data e 
dekretit

24 Tetor 2022

Data e 
zgjedhjeve

14 Maj 2023

NR. Përshkrimi i Etapës Neni Drejtoria Afati  (VVVV.MM.DD)
1 Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve 19 DKK 2022.11.04
2 Fillimi i mbikqyrjes se procesit te pergatitjes se listes se zgjedhesve 50 DLD 2022.11.24
3 Publikimi i listave te zgjedhesve ne njesite administrative 51 DAZ 2022.11.24
4 Emërimi i dy auditëve teknicienë për listen e zgjedhesve 61 Komisioneri/Nenkomisioneri 2022.11.24
5 Publikimi listes paraprake te zgjedhesve (ekstrakti I-re) ne faqen ueb 51; 60 DLD/ ZDH 2022.11.30
6 Publikimi i spot/poster/ mbi mundësinë e zgjedhësit për ndryshime në listen e zgjedhesve 51 DKK 2022.11.25
7 Koordinimi i trajnimeve 19 STDZ 2022.12.01
8 Rregullat për verifikimin e dokumentacionit të kandidimit 71;73 DL 2022.12.05
9 Publikimi i zonave dhe vendodhjes se QV, hartat zgjedhore 62 DLD 2023.04.04

10 Ndryshimi i Zonave te Administrimit Zgjedhor 27 DLD 2022.12.14
11 Evidentimi i numrit te personave me aftesi te kufizuara dhe i QV ku jane zgjedhes 108 SMZ 2022.12.30
12 Monitorimi i fushates zgjedhore 92/4 DSZMFM 2023.01.14

13
Fillimi i procesit të administrimit dhe trajtimit të denoncimeve

123/1; 123/2; 
123/3

DL 2023.01.14

14 Monitorimi i veprimtarive të ndaluara 91; 92 DL 2023.01.14
15 Vendim KRr, Për përdorimin e pajisjes së identifikimit elektronik të votuesve në zgjedhje 22 DLD 2023.01.15
16 Vendimi KRr për përcaktimin e kushteve dhe kritereve që duhet të plotësojë personeli teknik i PEI 23 DLD 2023.01.15
17 Buxheti i Zgjedhjeve 19 DMB 2023.01.15
18 Fillimi i procesit të njoftimit me shkrim te zgjedhesve 52 DAZ 2023.01.23
19 Trajnimi monitoruesve, financiereve te partive, audituesve, OJF 19 DSZMFM 2023.01.06
20 Rekrutimi i personelit me kohë jo të plotë pune 19 DBNjShM 2023.01.30
21 Dokumentet e kandidimit 72 ZDH 2023.01.31
23 Hartimi i udhezuesve KZAZ/KQV/GNV 20 STDZ 2023.02.05
24 Regjistrimi partive politike në zgjedhje  64 ZDH 2023.02.05
25 Kandidatët e propozuar nga zgjedhësit 69 ZDH 2023.02.05
26 Specifikimet e fletëve të votimit 98 DL 2023.02.10
27 Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues DL 2023.02.10
28 Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per ngritjen e Komisioneve te Zonave te Administrimit Zgjedhor 28 SMZ 2023.02.10
29 Trajnimi i KZAZ 19 STDZ 2023.02.13
30 Ngritja e KZAZ-ve 28 DAZ 2023.02.13
31 Metodologjia e Monitorimit të Medias 85 DSZMFM 2023.02.14
32 Metodologjia e monitorimit të medias 85 ZDH 2023.02.14
33 Regjistrimi i koalicioneve 65 ZDH 2023.02.15
34 Miratimi i manualit te perdorimit te pajisjes elektronike te votimit dhe numerimit 23 DLD 2023.02.20
35 Miratimi i manualit te perdorimit te pajisjes elektronike te identifikimit 23 DLD 2023.02.20
36 Specifikimi i formatit elektronik te fletës së votimit në PEVN 98 DLD 2023.02.20
37 Listat e kandidatëve 67 ZDH 2023.02.25
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38 Pergatitja e kamerave te QV-ve 101 DLD 2023.03.01
39 Përzgjedhja e auditeve te licensuar 92/7 DSZMFM 2023.03.05
40 Administrimi i dokumentacionit per regjistrimin e subjekteve zgjedhore 64 DBNjShM 2023.03.06
41 Administrimi i dokumentacionit të komiteteve nismëtare 69 DBNjShM 2023.03.06
42 Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve zgjedhore(parti politike) 64 DSZMFM 2023.03.06
43 Dorëzimi i dokumentacionit të komiteteve nismëtare 70 DSZMFM 2023.03.06
44 Raportet e ndarjes së kohës për subjektet zgjedhore 84/1 ZDH 2023.03.07
45 Tarifat zyrtare të medias 84 ZDH 2023.03.12
46 Administrimi i te dhenave dhe identifikimi  i VNV 94 DAZ 2023.03.15
47 Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve 65 DSZMFM 2023.03.15
48 Administrimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve zgjedhore 65 DBNjShM 2023.03.15
49 Depozitimi i listave te kandidateve ne KZAZ / KQZ për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak 67; 70 DSZMFM 2023.03.27
50 Verifikimi i dokumentaciont dhe kthimi per plotesim te dokumentacionit te kandidimit 73 DSZMFM 2023.03.30
51 Caktimi minutazhit për subjektet zgjedhore 80 ZDH 2023.04.01
52 Plotesimi i dokumentacionit te kandidimit kthyer nga KZAZ/KQZ per subjektet zgjedhore 73 DSZMFM 2023.04.03
53 Caktimi  minutazhit falas per subjektet zgjedhore 84/1 DSZMFM 2023.04.04
54 Caktimi i vendndodhjes së QV 62; 51 DAZ 2023.04.04
55 Hartimi i listes perfundimtare e zgjedhesve dhe te QV 56 DAZ 2023.04.04
56 Renditja e subjekteve zgjedhore në fletën e votimit 98 DL 2023.04.04
57 Miratimi/ refuzimi i listave te kandidateve 73 DSZMFM 2023.04.04
58 Percaktimi i VNV 94 DAZ 2023.04.04
59 Administrimi i listave të kandidatëve dhe dokumentave te kandidimit nga KZAZ 67 DBNjShM 2023.04.05
60 Shperndarja e fondeve per subjektet zgjedhore 88 DSZMFM 2023.04.06
61 Dorezimi i tarifave zyrtare te medias 84 DSZMFM 2023.04.08
62 Publikimi i listave të zgjedhësve në çdo QV 56 DAZ 2023.04.09
63 Përllogaritja e sasise se fleteve te votimit 97 DLD 2023.04.10
64 Vendimet e kryetareve te bashkive per afishimin e materialeve propagandistike 79 DSZMFM 2023.04.10
65 Fushata zgjedhore 77 ZDH 2023.04.13
66 Fillimi i Fushatës zgjedhore  77 DSZMFM 2023.04.14
67 Trajnimi i operatorëve teknik të KQZ PEI 2023.04.14
68 Propozimi i kandidateve per anetare QV 36 DAZ 2023.04.14
69 Marrja nga DPGJC e listës së zgjedhësve në format DB për SEIV 56 DLD 2023.04.14 
70 Shperndarja e fondeve neper bashki per transportin e bazes materiale nga KZAZ neper QV dhe ZAZ-KQZ 33 DMB 2023.04.15
71 Testimi operacional parazgjedhor nga KQZ-ja per sistemet e teknologjise se informacioni 22 DLD 2023.04.20
72 Ngritja e KQV-ve 36 DAZ 2023.04.24
73 Kërkesat për akreditimin i vëzhguesve shqiptare 6 DKK 2023.04.28
74 Akreditimi vëzhguesve shqiptare 6 DKK/ KZAZ 2023.05.02
75 Caktimi dhe ngritja e GN-ve 95 DAZ 2023.05.04
76 Mbikqyrja e  vendosjes e kamerave ne VNV 94 DLD 2023.05.04
77 Trajnimi i GNV 19 STDZ 2023.05.04
78 Afati i fundit i publikimit i sondazheve zgjedhore 78 DSZMFM 2023.05.08
79 Akreditimi i vëzhguesve të huaj 6 DKK 2023.05.11
80 Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ 99 SMZ 2023.05.12
81 Dergimi i PEI ne KZAZ 99 DLD 2023.05.12
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82 Perfundimi i procesit te trajnimit të KQV 19 STDZ 2023.05.13
83 Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KZAZ në KQV (ndjekja e shperndarjes) 100 SMZ 2023.05.13
84 Heshtja zgjedhore 77 DSZMFM 2023.05.13
85 Trajnimi i personelit me kohë jo të plotë pune DBNjShM 2023.05.13
86 Dergimi i PEI nga KZAZ në QV 100 DLD 2023.05.13 
87 Kthimi i Kamerave ne KZAZ 114 DLD 2023.05.14
88 Kthimi i PEI ne KZAZ 114 DLD 2023.05.14
89 Pergatitja dhe aktivizimi PEI 101 DLD 2023.05.14
90 Manaxhimi i problematikave qe lidhen me administraten zgjedhore ne DZ 100; 109 DAZ 2023.05.14
91 Publikimi i rezultateve në faqen web 119 DLD 2023.05.15
92 Fillimi i procesit te kthimit dhe dorezimit ne KQZ te kutive te votimit dhe kutive te materialeve zgjedhore 116/1 SMZ 2023.05.16
93 Nxjerrja e tabeles permbledhese te rezultatit te zgjedhjeve dhe ndarja e mandateve 122; 123 DLD 2023.05.21
94 Kryqezimi i të dhënave daktiloskopik 167/2 DLD 2023.05.21 
95 Miratimi i tabelës përmbledhëse të rezultatit të zgjedhjeve 33; 122 DLD 2023.05.30
96 Marrjen në dorëzim të tabelave të rezultateve për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për kryetar bashkie 123 DBNjShM
97 Miratimi i rezultateve 123 DL
98 Rezultati përfundimtar 2; 20 DL
99 Percaktimi i vleres së një vote 88 DSZMFM  

100 Kompensimi financiar paszgjedhor 89 DSZMFM  
101 Depozitimi raporteve financiare te partive politike per fushaten zgjedhore 92/3 DSZMFM  
102 Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve të fushates zgjedhore 92/6 DSZMFM  
103 Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor 167/2 DAZ 2023.10.01
104 Asgjesimi i fleteve te votimit dhe arkivimi i dokumentacionit zgjedhor 178 DLD 2023.12.18
105 Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhënave personale 178 DLD 2023.12.18
106 Asgjesimi i të dhënave elektronike për votimin elektronik DLD 2023.12.18
107 Ruajtja e dokumentacionit 178 DBNjShM
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Nr. Përshkrimi i detyrës Data e fillimit Data e mbarimit
Drejtoria/sektori 

përgjegjës Etapa e lidhur
1 Identifikimi i nevojave për trajnerë 2022-04-15 2022-09-15 STDZ Trajnim i KZAZ
2 Identifikimi i zonave të riskut 2022-04-15 2022-09-15 STDZ Trajnim i KZAZ
3 Planifikimi i nevojave për trajnerë 2022-04-15 2022-09-15 STDZ Trajnim i KZAZ
4 Planifikimi i mjediseve të përqëndruara për kryerjen e trajnimeve të KQV 2022-09-10 2022-11-20 STDZ Trajnim i KQV
5 Shkresë Bashkive për përcaktimin e mjediseve të përqëndruara të trajnimeve 2022-09-10 2022-11-20 STDZ Trajnim i KQV
6 Përcaktimi i metodologjisë së trajnimit 2022-04-15 2022-11-15 STDZ Trajnim i KZAZ
7 Përcaktimi i kritereve të rekrutimit për trajnerë 2022-04-15 2022-11-15 STDZ Trajnim i KZAZ
8 Konceptimi i kalendarit të trajnimeve 2022-04-15 2022-11-15 STDZ Trajnim i KZAZ
9 Përgatitja e programit të trajnimit 2022-04-15 2022-11-15 STDZ Trajnim i KZAZ

11 Hartimi i urdhrit të komisionerit për miratimin e programit të trajnimit 2022-04-15 2022-11-15 STDZ Trajnim i KZAZ
12 Miratimi i urdhrit të komisionerit për miratimin e programit të trajnimit 2022-04-15 2022-11-20 STDZ Trajnim i KZAZ
13 Shkresë MAS "Kërkesë për bashkëpunim" për ambientet e trajnimeve 2023-02-01 2023-04-10 STDZ Trajnim i KZAZ
14 Përcaktimi i skemës së vlerësimit të kritereve të rekrutimit 2022-09-20 2022-11-15 STDZ Trajnim i KZAZ
15 Miratimi i skemës së vlerësimit të kritereve të rekrutimit nga DP 2022-09-20 2022-11-15 STDZ Trajnim i KZAZ
16 Konceptimi i një kalendari rezervë sipas nevojave 2022-09-20 2023-05-10 STDZ Trajnim i KZAZ
17 Miratimi i kalendarit rezervë nga SP 2022-09-20 2023-05-10 STDZ Trajnim i KZAZ
18 Përcaktimi i skemës së trajnimeve 2022-09-20 2022-11-22 STDZ Trajnim i KZAZ
19 Miratimi i skemës së trajnimeve nga SP 2022-09-20 2022-11-22 STDZ Trajnim i KZAZ
20 Miratimi i moduleve të trajnimit nga DP 2022-09-20 2022-11-20 STDZ Trajnim i KZAZ
21 Konceptimi i thirrjes për aplikime dhe miratimi i saj nga SP para publikimit 2022-09-20 2022-11-20 STDZ Trajnim i KZAZ
22 Hartimi i urdhrit të SP për ngritjen e grupit të punës për intervistimin e struktuar të trajnerëve profesionistë 2022-09-20 2022-12-10 STDZ Trajnim i KZAZ
23 Hartimi i modelit të intervistës së strukturuar nga grupi i punës dhe miratimi nga DP 2022-09-20 2022-12-10 STDZ Trajnim i KZAZ
24 Hartimi i modelit të testimit të kandidatëve për trajnerë të administratës zgjedhore 2022-09-20 2022-11-20 STDZ Trajnim i KZAZ
25 Miratimi i modelit të testimit të kandidatëve për trajnerë të administratës zgjedhore nga DP 2022-09-20 2022-12-10 STDZ Trajnim i KZAZ
26 Hartimi i modelit të vlerësimit të trajnimit nga trajnerët e administratës zgjedhore 2022-09-20 2022-12-15 STDZ Trajnim i KZAZ
27 Miratimi i modelit të vlerësimit të trajnimit nga trajnerët e administratës zgjedhore nga DP 2022-09-20 2022-12-15 STDZ Trajnim i KZAZ
28 Ekzekutimi i programit të trajnimit 2022-09-20 2023-05-16 STDZ Trajnim i KZAZ
29 Publikimi i thirrjeve për aplikime për trajnerë sipas bashkive 2022-11-20 2022-12-05 STDZ Trajnim i KZAZ
30 Shqyrtimi i aplikimeve të kandidatëve për trajnerë profesionistë 2022-11-20 2022-12-05 STDZ Trajnim i KZAZ
31 Vlerësimi i kandidatëve për trajnerë profesionistë dhe përzgjedhja e tyre 2022-12-05 2022-12-12 STDZ Trajnim i KZAZ
32 Hartimi i urdhrit të SP për miratimin e trajnerëve profesionistë të përzgjedhur 2022-12-12 2022-12-14 STDZ Trajnim i KZAZ
33 Prezantimi i moduleve të trajnimit me trajnerët profesionistë 2022-12-15 2022-12-15 STDZ Trajnim i KZAZ
34 Shqyrtimi i aplikimeve të kandidatëve për trajnerë të administratës zgjedhore 2022-12-05 2022-12-12 STDZ Trajnim i KZAZ
35 Rankimi i kandidatëve dhe njoftimi i tyre 2022-12-12 2022-12-12 STDZ Trajnim i KZAZ
36 Përcaktimi i mjedisit të trajnimit dhe vendi i akomodimit të kandidatëve 2022.11.20 2022.12.10 STDZ Trajnim i KZAZ
37 Trajnimi dhe testimi i kandidatëve për trajnerë 2022.12.15 2023.01.04 STDZ Trajnim i KZAZ
38 Përzgjedhja e trajnerëve të administratës zgjedhore 2023.01.04 2023.01.04 STDZ Trajnim i KZAZ
39 Hartimi i listës së trajnerëve të përgjedhur të administratës zgjedhore 2023.01.04 2023.01.04 STDZ Trajnim i KZAZ
40 Hartimi i urdhrit të SP për miratimin e listës së trajnerëve të përzgjedhur të administratës zgjedhore 2023.01.04 2023.01.04 STDZ Trajnim i KZAZ
41 Hartimi i autorizimit të komisionerit për nënshkrimin e kontratave të trajnerëve 2022-12-20 2022-12-20 STDZ Trajnim i KZAZ
42 Hartimi i modeleve të kontratave për trajnerë profesionistë si dhe ata të administratës zgjedhore 2022-11-20 2022-12-15 STDZ Trajnim i KZAZ
43 Hartimi i urdhrit të SP për miratimin e kontratave tip të trajnerëve 2022-12-20 2022-12-20 STDZ Trajnim i KZAZ
44 Përgatitja e kontratave të secilit trajner përfshirë anekset (plan trajnimi, kalendar dhe skemë individuale trajnimi) 2023.01.04 2023.01.05 STDZ Trajnim i KZAZ
45 Pajisja e trajnerëve me kontratat dhe planin e trajnimit 2023.01.05 2023.01.05 STDZ Trajnim i KZAZ
46 Shkresë MAS për mjediset e trajnimeve 2023.04.02 2023.04.25 STDZ Koordinimi i trajnimeve
47 Rakordimi nga trajnerët  i planit të trajnimeve me KZAZ 2023.04.20 2023.04.30 STDZ Trajnim i KZAZ
48 Përgatitja e pyetësorit për vlerësimin e trajnimit nga KZAZ 2023.02.01 2023.02.05 STDZ Trajnim i KZAZ
49 Miratimi i pyetësorit për vlerësimin e trajnimit nga KZAZ nga DP 2023.02.05 2023.02.05 STDZ Trajnim i KZAZ
50 Përgatitja e pyetësorit për vlerësimin e trajnimit nga KQV 2023.04.20 2023.04.30 STDZ Trajnim i KQV
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51 Miratimi i pyetësorit për vlerësimin e trajnimit nga KQV nga DP 2023.04.30 2023.05.01 STDZ Trajnim i KQV
52 Përgatitja e pyetësorit për vlerësimin e trajnimit nga GNV 2023.04.22 2023.04.25 STDZ Trajnim i GNV
53 Miratimi i pyetësorit për vlerësimin e trajnimit nga GNV nga DP 2023.04.25 2023.04.27 STDZ Trajnim i GNV
54 Përgatitja e pyetësorit për raportimin në kohë reale 2023.04.20 2023.04.30 STDZ Trajnim i KZAZ
55 Miratimi i pyetësorit për raportimin në kohë reale ng DP 2023.04.30 2023.05.01 STDZ Trajnim i KZAZ
56 Hartimi i modelit të raportimit përfundimtar për KZAZ 2022.12.10 2022.12.25 STDZ Trajnim i KZAZ
57 Miratimi i modelit të raportimit përfundimtar për KZAZ, pjesë e kontratave, nga SP 2022.12.25 2022.12.27 STDZ Trajnim i KZAZ
58 Hartimi i modelit të raportimit përfundimtar për KQV 2022.12.10 2022.12.25 STDZ Trajnim i KQV
59 Miratimi i modelit të raportimit përfundimtar për KQV, pjesë e kontratave, nga SP 2022.12.25 2022.12.30 STDZ Trajnim i KQV
60 Hartimi i modelit të raportimit përfundimtar për GNV 2022.12.10 2022.12.25 STDZ Trajnim i GNV
61 Miratimi i modelit të raportimit përfundimtar për GNV, pjesë e kontratave, nga SP 2022.12.25 2022.12.30 STDZ Trajnim i GNV
62 Administrimi i raporteve përfundimtare nga ST 2023-05-20 2023-06-10 STDZ Trajnim i KZAZ
63 Hartimi i dokumenteve të punës të KZAZ 2022.11.15 2022.12.10 STDZ Trajnim i KZAZ
64 Hartimi i vendimit të komisionerit dhe relacionit shoqërues për miratimin e dokumenteve të punës së KZAZ 2022.12.10 2022.12.12 STDZ Trajnim i KZAZ
65 Miratimi i vendimit të komisionerit për dokumentet e punës së KZAZ 2022.12.12 2022.12.15 STDZ Trajnim i KZAZ
66 Hartimi i dokumenteve të punës së KQV 2022.11.15 2022.12.10 STDZ Trajnim i KQV
67 Hartimi i vendimit të komisionerit dhe relacionit shoqërues për miratimin e dokumenteve të punës së KQV 2022.12.10 2022.12.15 STDZ Trajnim i KQV
68 Miratimi i vendimit të komisionerit për dokumentet e punës së KQV 2022.12.15 2022.12.20 STDZ Trajnim i KQV
69 Hartimi i udhëzuesit të punës për KZAZ 2022.12.20 2023.01.20 STDZ Trajnim i KZAZ
70 Hartimi i projektvendimit të KRr dhe relacionit shoqërues për miratimin e udhëzuesit të KZAZ 2023.01.20 2023.01.25 STDZ Trajnim i KZAZ
71 Koordinimi I aktiviteteve dhe ndjekja e proceseve per miratimin e udhëzuesit për KZAZ 2023.01.25 2023.02.05 STDZ Trajnim i KZAZ
72 Hartimi i udhëzuesit të punës për KQV 2022.12.20 2023.01.20 STDZ Trajnim i KQV
73 Hartimi i projektvendimit të KRr dhe relacionit shoqërues për miratimin e udhëzuesit të KQV 2023.01.20 2023.01.25 STDZ Trajnim i KQV
74 Koordinimi I aktiviteteve dhe ndjekja e proceseve per miratimin e udhëzuesit për KQV 2023.01.25 2023.02.08 STDZ Trajnim i KQV
75 Hartimi i udhëzuesit të punës për GNV 2022.12.20 2023.01.20 STDZ Trajnim i GNV
76 Hartimi i projektvendimit të KRr dhe relacionit shoqërues për miratimin e udhëzuesit të GNV 2023.01.20 2023.01.22 STDZ Trajnim i GNV
77 Koordinimi I aktiviteteve dhe ndjekja e proceseve per miratimin e udhëzuesit për GNV 2023.01.22 2023.02.25 STDZ Trajnim i GNV
78 Hartimi i pyetjeve dhe përgjigjeve më të shpeshta 2022.12.20 2023.02.10 STDZ Trajnim i KQV
79 Hartimi i kujtesave për çdo nivel të administratës zgjedhore 2023.02.05 2023.02.10 STDZ Trajnim i KQV
80 Memo mbi kujtesat dhe protokollimi i tyre 2023-02-10 2023-02-10 STDZ Koordinimi i trajnimeve
81 Përcaktimi i nevojave për bazën materiale për trajnime 2022-10-10 2023-01-10 STDZ Koordinimi i trajnimeve
82 Paraqitja e kërkesës për nevoja për bazën materiale për trajnime 2022-10-10 2023-01-10 STDZ Koordinimi i trajnimeve
83 Hartimi i planit të shpërndarjes së bazës materiale për trajnime 2023-01-15 2023-01-27 STDZ Trajnim i KZAZ
84 Përgatitja e bazës materiale për trajnime të KZAZ 2023-02-10 2023-02-12 STDZ Trajnim i KZAZ
85 Shpërndarja e bazës materiale për trajnime të KZAZ 2023-02-11 2023-02-12 STDZ Trajnim i KZAZ
86 Përgatitja e bazës materiale për trajnime të KQV 2023-02-25 2023-03-10 STDZ Trajnim i KQV
87 Shpërndarja e bazës materiale për trajnime të KQV 2023-04-25 2023-04-30 STDZ Trajnim i KQV
88 Shpërndarja e bazës materiale për trajnime të GNV 2023-04-25 2023-04-30 STDZ Trajnim i GNV
89 Hartimi i autorizimit nga komisioneri për lejimin e trajnerëve si monitorues 2023-02-05 2023-02-10 STDZ Koordinimi i trajnimeve
90 Konsolidimi i bazës së të dhënave të trajnerëve 2022.12.20 2023.01.10 STDZ Koordinimi i trajnimeve
91 Vlerësimi i angazhimit dhe performancës së trajnerëve 2023.06.10 2023.06.15 STDZ Koordinimi i trajnimeve
92 Rakordimi dhe likujdimi i pagesave 2023.06.15 2023.06.25 STDZ Koordinimi i trajnimeve
93 Planifikimi i llojeve të tjera të trajnimeve 2022.11.20 2022.12.10 STDZ Të tjera
94 Identifikimi i mjediseve të trajnimeve dhe kohës për trajnimet e stafit të përkohshëm 2022.11.20 2022.12.10 STDZ Të tjera
95 Përcaktimi i objektivave të trajnimit sipas pjesmarrësve 2022.11.20 2022.12.10 STDZ Të tjera
96 Kordinimi me drejtoritë e KQZ për trajnimin e stafit të përkohshëm 2022.11.20 2022.12.10 STDZ Të tjera
97 Kordinim për trajnimin e trajnerëve të monitoruesve të F. Zgjedhore 2022.11.20 2022.12.10 STDZ Të tjera
98 Kordinim për trajnimin e medias 2022.11.20 2022.12.10 STDZ Të tjera
99 Kordinim për trajnim të trajnerëve dhe mbikqyrësve të operatorëve PEI 2022.11.20 2022.12.10 STDZ Të tjera
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100 Kordinim për trajnim të financierëve të SZ 2022.11.20 2022.12.10 STDZ Të tjera
101 Kordinim për trajnim të audituesve të SZ 2022.11.20 2022.12.10 STDZ Të tjera
102 Kordinim për trajnim të OJF që monitorojnë aspektet financiare 2022.11.10 2022.12.10 STDZ Të tjera
103 Identifikimi i pozicioneve të punës për punonjës të përkohshëm në ST 2022.09.10 2022.10.10 STDZ Të tjera
104 Hartimi i modulit për trajnimin e stafit të përkohshëm në KQZ 2022.04.15 2022.11.10 STDZ Koordinimi i trajnimeve
105 Hartimi i modulit për trajnimin e trajnerëve për administratën zgjedhore 2022.11.15 2022.12.10 STDZ Koordinimi i trajnimeve
106 Hartimi i modulit për trajnimin e monitoruesve të fushatës zgjedhore 2022.11.15 2022.12.10 STDZ Koordinimi i trajnimeve
107 Hartimi i modulit për trajnimin e audituesve/financierëve 2022.11.15 2022.12.10 STDZ Koordinimi i trajnimeve
108 Hartimi i modulit për trajnimin e administratës publike qendrore e lokale 2022.11.15 2022.12.20 STDZ Koordinimi i trajnimeve
109 Hartimi i modulit për trajnimin e medias 2022.11.15 2022.12.20 STDZ Koordinimi i trajnimeve
110 Hartimi i modulit për trajnimin e kandidatëve 2022.11.15 2022.12.20 STDZ Koordinimi i trajnimeve
111 Hartimi i modulit për trajnimin e operatorëve  dhe mbikëqyrësve PEI 2022.12.15 2023.01.20 STDZ Koordinimi i trajnimeve
112 Hartimi i projektit për trajnim përmes platformave online 2022.05.02 2022.06.10 STDZ Koordinimi i trajnimeve
113 Hartim i një projekti mbi konsolidimin e një trupe trajnerësh 2022.05.02 2022.06.10 STDZ Koordinimi i trajnimeve
114 Hartimi i skripteve per e-learning per KZAZ/ GNV 2022.12.20 2023.02.01 STDZ Koordinimi i trajnimeve
115 Hartimi i skripteve per e-learning per KQV 2023.01.07 2023.02.01 STDZ Koordinimi i trajnimeve
116 Editimi i vidiove dhe leksioneve online/ e-learning 2022.12.30 2023.02.10 STDZ Koordinimi i trajnimeve
117 Trajnimi i KZAZ-ve 2023.02.13 2023.02.17 STDZ Trajnim i KZAZ
118 Trajnimi i KZAZ-ve faza II 2023.04.12 2023.04.20 STDZ Trajnim i KZAZ
119 Trajnimi i KZAZ-ve zevendesimet 2023-04-11 2023-04-25 STDZ Trajnim i KZAZ
120 Trajnimi i dhe testimi i KQV 2023-04-22 2023-05-13 STDZ Trajnim i KQV
121 Trajnimi Sekretareve KZAZ dhe operatore sistemi 2023.05.05 2023.05.10 STDZ Trajnim i GNV
122 Trajnim i kryetarëve dhe sekretarëve të KQV 2023.05.01 2023.05.13 STDZ Trajnim i KQV
123 Trajnimi i GNV 2023.05.08 2023.05.11 STDZ Trajnim i GNV
124 Administrimi i raporteve online 2023.02.01 2023.05.15 STDZ Koordinimi i trajnimeve
125 Administrimi i raporteve me shkrim 2023.05.20 2023.06.10 STDZ Koordinimi i trajnimeve
126 Vleresimi i performances dhe konsolidimi i raportimeve 2023.06.10 2023.06.15 STDZ Koordinimi i trajnimeve
127 Analize paszgjedhore dhe mesimet e nxjerra 2023.06.30 2023.09.30 STDZ Koordinimi i trajnimeve
128 Hartimi i modulit për trajnimin e stafit të përkohshëm në KQZ 2022-04-15 2022-11-10 STDZ Koordinimi i trajnimeve
129 Hartimi i modulit për trajnimin e trajnerëve për administratën zgjedhore 2022-04-15 2022-11-10 STDZ Koordinimi i trajnimeve
130 Hartimi i modulit për trajnimin e monitoruesve të fushatës zgjedhore 2022-04-15 2022-11-10 STDZ Koordinimi i trajnimeve
131 Hartimi i modulit për trajnimin e audituesve/financierëve 2022-04-15 2022-11-10 STDZ Koordinimi i trajnimeve
132 Hartimi i modulit për trajnimin e administratës publike qendrore e lokale 2022-04-15 2022-11-20 STDZ Koordinimi i trajnimeve

133 Koordinim me poste elektronike/ shkrese me bashkite dhe SMZ per evidentimin e numrit te personave me aftesi te kufizuara dhe i QV ku jane zgjedhes2022-10-22 2022-11-30 SK
Evidentimi i numrit te personave me aftesi te kufizuara dhe i 

QV ku jane zgjedhes
134 Krijimi i database me të dhëna për KZAZ, QV, me nr e personave 2022-10-22 2022-11-30 SMZ Personat PAK 

135 Sigurimi i informacionit dhe koordinimi me SMZ  per vendosjen e rampave ne cdo QV ose caktimin e ekipeve per asistimin e PAK nga bashkiote2022-12-01 2022-12-31 SK
Evidentimi i numrit te personave me aftesi te kufizuara dhe i 

QV ku jane zgjedhes
136 Diskutimi me bashkitë për mënyrën e pagesës, administrimit të këtyre pajisjeve (nëse do të bëhen) 2022-11-06 2022-12-15 SMZ Personat PAK 
137 Paraqitja per miratim e akteve per mjetet dhe logjistiken zgjedhore 2022-11-06 2022-12-15 SMZ Pergatitja e projekt akteve per miratim 
138 PV  "Për miratimin e formatit dhe specifikimeve të vulës së KZAZ-ve, KQV-ve, Kryetar KQV-je dhe të vulës rezervë të KQV 2022-11-06 2022-12-15 SMZ Pergatitja e projekt akteve per miratim 
139 PV "Për miratimin e sasisë së vulave rezervë të KQV" 2022-11-06 2022-12-15 SMZ Pergatitja e projekt akteve per miratim 
140 PV "Për miratimin e modelit dhe specifikimeve të kutive të votimit dhe kutive të materialeve zgjedhore" 2022-11-06 2022-12-15 SMZ Pergatitja e projekt akteve per miratim 
141 PV "Për miratimin e specifikimeve të lëndës së posacme për timbrimin e zgjedhësve" 2022-11-06 2022-12-15 SMZ Pergatitja e projekt akteve per miratim 
142 PV "Për miratimin e  modelit dhe specifikimeve të vulave me kod sigurie" 2022-11-06 2022-12-15 SMZ Pergatitja e projekt akteve per miratim 
143 PV  "Për miratimin e modelit dhe specifikimeve të dhomës së fshehtë" 2022-11-06 2022-12-15 SMZ Pergatitja e projekt akteve per miratim 
144 PV "Për miratimin e modeleve dhe specifikimeve të shenjave dalluese të logjistikës zgjedhore"  2022-11-06 2022-12-15 SMZ Pergatitja e projekt akteve per miratim 
145 PV "Për miratimin e modeleve të zarfeve të sigurisë" 2022-11-06 2022-12-15 SMZ Pergatitja e projekt akteve per miratim 
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146 Kontraktimi i materialeve zgjedhore 2022-11-01 2022-11-30 NJP
Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per ngritjen e 

Komisioneve te Zonave te Administrimit Zgjedhor

147 Administrimi i BMZ nga prodhuesit/ furnitoret ne bashkepunim me NJP/ SP 2022-11-30 2023-04-10 NJP
Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per ngritjen e 

Komisioneve te Zonave te Administrimit Zgjedhor
148 Rekrutimi i personelit të përkohshëm te logjistikes zgjedhore 2023-01-03 2023-04-15 SMZ Rekrutimi i stafit me kohe jo te plote
149 Trajnimi I personelit tw pwrkohshwm pwr proceset e punws 2023-01-03 2023-03-15 SMZ Trajnimi i personelit me kohë jo të plotë pune

150 Shkrese koordinuese me Ministrinë e Brendshme për prodhimin e vulave për KZAZ-të, KQV, kryetar KQV, rezerve 2022-12-01 2023-01-04 SMZ
Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per ngritjen e 

Komisioneve te Zonave te Administrimit Zgjedhor

151 Ndjekja e prodhimit te vulave për KZAZ-te (konstituimi I KZAZ-ve) 2022-12-15 2023-01-10 SMZ
Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per ngritjen e 

Komisioneve te Zonave te Administrimit Zgjedhor
152 Dergimi i Kutivë te materialeve zgjedhore paraprake për mbledhjen e parë të KZAZ-ve 2023.01.20 2023-02-13 SMZ Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
153 Prodhimi i vulave për KQV-të, kryetarët e KQV-ve dhe vulave rezervë.  Paketimi dhe ndarja sipas QV-ve (ndjek ritmet e prodhimit) 2023-01-10 2023-04-15 SMZ Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
154 Paketimi i vulave të KQV-ve, kryetarëve të KQV-ve dhe vulave rezervë, në KQZ, sipas numrit të QV-ve, për çdo KZAZ dhe dergimi i tyre rast pas rasti ne magazinat e Lundres. 2023-01-20 2023-04-15 SMZ Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
155 Përgatitja e një chekliste për cdo material zgjedhor që do vendoset nëpër kutitë e KZAZ-ve, votimit dhe materialeve zgjedhore 2023-02-01 2023-04-08 SMZ Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
156 Përgatitja e infrastrukturës së nevojshme për përpunimin dhe sistemimin e materialeve zgjedhore që do të përdoren 2022-01-05 30/1/2023 SMZ Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
157 Organizimi/ndarja e kutive të votimit dhe kutisë së materialeve zgjedhore sipas nje skeme per cdo KZAZ dhe QV 2023-01-05 2023-02-28 SMZ Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
158 Verifkimi i stokut te materialeve dhe raportimi i defekteve apo avarive qe kerkojne me shume materiale/ financime; (nga hapja e kutive te 6 Marsit) 2022-11-05 2022-12-20 SMZ Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
159 Koordinimi me Ministrinë e Mbrojtjes për sigurimin e transportit te materialeve zgjedhore 2023-02-10 2023-03-30 SMZ Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
160 Ngjitja e etiketave adezive të kutive të votimit dhe kutive të materialeve zgjedhore 2023-02-01 2023-03-15 SMZ Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
161 Ndjekja e ecurisë së materialeve zgjedhore të prokuruara në bashkëpunim me njësinë e prokurimit 2023-01-05 2023-04-20 SMZ Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
162 Organizimi/ndarja e bexheve identifikuese për KQV, GNV, vëzhgues sipas KZAZ, QV-ve 2023-02-15 2023-04-22 SMZ Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
163 Organizimi/ndarja e vulave (kdoeve të sigurisë) për KZAZ/KQV 2023-02-15 2023-04-22 SMZ Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
164 Organizimi/ndarja e bojës timbruese sipas QV-ve 2023-02-15 2023-04-22 SMZ Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
165 Organizimi/ndarja e PV , materiale informuese, manuale, sipas KQV, KZAZ 2023-02-15 2023-04-22 SMZ Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
166 Oganizimi/ndarja e fleteve të votimit për kryetar dhe për këshill sipas cdo QV-je 2023-02-15 2023-04-22 SMZ Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
167 Shpërndarje nëpër kuti të cdo materiali tjeter qe lidhet me zgjedhjet 2023-02-15 2023-04-22 SMZ Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
168 Koordinim me Drejtorine e Policisë  së Shtetit për shoqerimin gjate shperndarjes te materialeve zgjedhore 2023-03-01 2023-04-10 SMZ Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
169 Verifikimi i sasive  te paketuara 2023-04-24 2023-05-12 SMZ Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
170 Transporti i I-re i materialeve zgjedhore (shperndarja e dhomave te fshehta, elementëve ndarës) 2023-04-25 2023-04-28 SMZ Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
171 Transporti i II-te i bazamenteve dhe kamerave qe do te perdoren ne cdo QV 2023-05-04 2023-05-07 SMZ Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
172 Transporti i III-te shperndarja e bazes materiale perfundimtare (kuti votimi dhe materiale zgjedhore, PEI) 2023-05-08 2023-05-12 SMZ Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ

173 Evidentimi ndonje problematike te mundshme dhe zgjidhja e menjehershme e mungesave 2023-05-13 2023-05-15 SMZ
Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KZAZ në KQV (ndjekja e 

shperndarjes)

174 Hartimi i planit te marrjes ne dorezim nga KZAZ-te të kutive të votimit, dhe kutive të materialeve zgjedhore. 2023-05-17 2023-05-27 SMZ
Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KZAZ në KQV (ndjekja e 

shperndarjes)

175 Transporti i IV- kthimi i Kamerave dhe PEI 2023-05-15 2023-05-16 SMZ
Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KZAZ në KQV (ndjekja e 

shperndarjes)

176 Pergatitja e listes se kontrollit per dorezimin e materialeve inventar/ dhe vetedeklarim per dorezim materiale zgjedhore ne kuti sipas PV tip2023-05-17 2023-05-27 SMZ
Dorezimi ne KQZ i kutive te votimit dhe kutive te 

materialeve zgjedhore

177 Sistemimi i BM ne depot Lunder 2023-05-17 2023-06-30 SMZ
Dorezimi ne KQZ i kutive te votimit dhe kutive te 

materialeve zgjedhore

178 Mbajtja e gatishmerise per rastet e verifkimit nga KAS te KMZ 2023-05-25 2023-06-15 SMZ
Dorezimi ne KQZ i kutive te votimit dhe kutive te 

materialeve zgjedhore

179 Rakordimi i sasise se MZ te kthyera dhe mungesave 2023-06-01 2023.06.30 SMZ
Dorezimi ne KQZ i kutive te votimit dhe kutive te 

materialeve zgjedhore

180 Marrja e masave per sigurimin e BMZ ne rastin e perseritjes se zgjedhjeve 2023-05-30 2023-06-20 SMZ
Dorezimi ne KQZ i kutive te votimit dhe kutive te 

materialeve zgjedhore
203 Organizimi i BM dhe ndjekja e verifikimit paszgjedhor 2023-09-01 2023-09-30 SMZ Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
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204 Asgjesimi i fleteve te votimit dhe arkivimi i dokumentacionit zgjedhor 2023-12-01 2024-01-20 SMZ Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhënave personale
205 Koordinimi i veprimtarive per kontraktimin e sistemeve digjitale ERP per magazinen dhe logjistiken 2022-05-30 2023-12-19 SMZ Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
206 Identifikimi i ambjenteve alternative për ambjent përpunim materiale zgjedhore (qera) 2022-04-10 2022-12-30 SMZ Përmirësimi i Logjistikës Zgjedhore
207 Berja funksionale e ambjenteve të punës alternative 2022-12-01 2023-05-01 SMZ Përmirësimi i Logjistikës Zgjedhore
208 Kontraktimi i konsulencës për rikualifikimin e ambjenteve të përpunimit te BMZ 2022-05-01 2022-12-30 SMZ Përmirësimi i Logjistikës Zgjedhore
209 Paraqitja e projektit për diskutim 2022-10-01 2022-12-30 SMZ Përmirësimi i Logjistikës Zgjedhore
210 Finalizimi i projektit 2023-01-04 2023-02-28 SMZ Përmirësimi i Logjistikës Zgjedhore
211 Implementimi i sistemeve dixhitale (bar code) 2022-10-01 2023-01-10 SMZ Përmirësimi i Logjistikës Zgjedhore
212 Testimi i sistemeve dixhitale 2023-01-15 2023-01-30 SMZ Përmirësimi i Logjistikës Zgjedhore
213 Kontraktimi i shërbimeve që lidhen me procesin e digjitalizimit te logjistikes 2022-10-30 2023-01-30 SMZ Përmirësimi i Logjistikës Zgjedhore
214 Trajnimi i stafit te KQZ per perdorimin e sistemit ERP 2022-12-01 2023-01-30 SMZ Përmirësimi i Logjistikës Zgjedhore
215 Trajnimi i administrates zgjedhore per perdorimin e ERP 2023-01-15 2023-03-30 SMZ Përmirësimi i Logjistikës Zgjedhore

216 Ndjekja e procesit te asgjesimit te fleteve te votimit dhe materialeve zgjedhore 2023-12-18 2023-12-23 SMZ Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhënave personale

217 Ndjekja e procesit te arkivimit te dokumentaiconit zgjedhor 2023-12-18 2023-12-23 SMZ Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhënave personale
218 Pergatitja e pershkrimeve te punes per personelin e perkohshem 2022-11-01 2022-11-04 IE Të tjera

219 Shpallja online për Operatorë 2023-02-16 2023-03-31 IE
Vendimi KRr për përcaktimin e kushteve dhe kritereve që 

duhet të plotësojë personeli teknik i PEi
220 Shpallja online për Trajnerë 2023-01-15 2023-02-28 IE Të tjera
221 Shpallja online për Suport Terreni 2023-02-15 2023-03-30 IE Të tjera
222 Shpallja online për Agjente Telefonikë 2023-04-01 2023-04-15 IE Të tjera

223 Përzgjedhja e kandidatëve për Operatorë 2023-03-31 2023-04-07 IE
Vendimi KRr për përcaktimin e kushteve dhe kritereve që 

duhet të plotësojë personeli teknik i PEi
224 Përzgjedhja e kandidatëve për Trajnerë 2023-02-28 2023-03-07 IE Të tjera
225 Përzgjedhja e kandidatëve për Agjente Telefonikë 2023-04-15 2023-04-22 IE  Rekrutimi i personelit me kohë jo të plotë pune
226 Përzgjedhja e kandidatëve për Suport Terreni 2023-03-30 2023-03-07 IE Rekrutimi i personelit me kohë jo të plotë pune
227 Pergatitja dhe editimi I tutorialeve per trajnimin e Trajnereve dhe Operatoreve 2023-02-10 2023-03-14 IE Të tjera
228 Përgatitja e manualit të trajnimit për trajnerët 2023-01-31 2023-02-28 IE Të tjera
229 Prodhimi i manualit 2023-02-28 2023-03-06 IE Të tjera
230 Trajnimi i trajnerëve 2023-03-06 2023-03-11 IE Të tjera
231 Përgatitja e manualit të trajnimit për operatorët 2023-03-25 2023-04-01 IE Të tjera
232 Prodhimi i manualit 2023-03-31 2023-04-07 IE Të tjera

233 Trajnimi i operatorëve 2023-04-03 2023-04-14 IE
Vendimi KRr për përcaktimin e kushteve dhe kritereve që 

duhet të plotësojë personeli teknik i PEi
234 Trajnimi per Suportin ne Terren 2023-03-07 2023-03-11 IE Të tjera
235 Trajnimi i agjenteve telefonikë 2023-04-22 2023-04-23 IE Të tjera
236 Draftimi i Dokumentacionit Zgjedhor qe lidhet me PEI 2022-11-15 2023-01-30 IE Të tjera
237 PV dorezimi, PV 09 2022-11-15 2022-12-30 IE Të tjera
238 Kartelat e shoqerimit per KZAZ 2022-11-15 2022-12-30 IE Të tjera
239 Kalendari i trajnimeve 2022-11-15 2022-12-30 IE Të tjera
240 Kontrata per Operatoret 2022-11-15 2022-12-30 IE Të tjera
241 Kontrata per Helpdesk 2022-11-15 2022-12-30 IE Të tjera
242 Kontrata per Trajneret 2022-11-15 2022-12-30 IE Të tjera
243 Kontrata per Suport ne terren 2022-11-15 2022-12-30 IE Të tjera
244 Njoftim per KZAZ me listen e operatoreve 2023-05-11 2023-05-13 IE Të tjera
245 Autorizimin per trajneret per te lidhur kontratat me operatoret 2022-11-15 2022-12-30 IE Të tjera
246 Pergatitja e grupeve te komunikimit ne Wapp 2023-03-27 2023-04-16 IE Të tjera
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247 Pergatitja infrastruktures teknologjike te Call Centerit 2022-10-29 2023-04-17 IE Të tjera
248 Setup i Helpdesk 2023-04-17 2023-04-29 IE Të tjera
249 Përgatitja e Software të PEI 2022-06-29 2023-03-29 IE Të tjera
250 Percaktimi i Listes me kerkesa per ndryshim te Software te PEI 2022-06-29 2022-09-28 IE Të tjera
251 Zhvillimi i ndryshimeve te software per PEI 2022-09-29 2022-12-28 IE Të tjera
252 Testimi i ndryshimeve te software per PEI 2022-12-28 2023-01-28 IE Të tjera
253 Sistemi i transmetimit te pjesmarrjes ne zgjedhje 2022-09-29 2023-02-28 IE Të tjera
254 Rekrutimi dhe përzgjedhja e stafit të përkohshëm 2022-11-29 2022-12-23 IE Të tjera
255 Trajnimi i stafit  të përkohshëm 2022-12-29 2023-01-28 IE Të tjera

256 Fshirja e të dhënave nga pajisjet 2022-10-24 2022-11-22 IE Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhënave personale

257 Fshirja e të dhënave nga USB 2022-10-24 2022-11-22 IE Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhënave personale

258 Fshirja e serverit SEiV nga të dhënat e zgjedhjeve të mëparshme 2022-10-25 2022-11-27 IE Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhënave personale
259 Përgatitja teknike e SEiV me specifikat për zgjedhjet 2023-03-01 2023-03-07 IE Të tjera
260 Prodhimi i software të PEi për trajnim 2023-03-13 2023-03-14 IE Të tjera
261 Hedhja e Software ViU në PEi për trajnim 2023-03-15 2023-03-20 IE Të tjera
262 Hedhja e Listës zgjedhore në PEi për trajnim 2023-03-16 2023-03-21 IE Të tjera

263 Marrja në dorëzim e listës finale të QV nga DPGJC 2023-04-05 2023-04-12 IE
Marrja nga DPGJC e listës së zgjedhësve në format DB për 

SEiV

264 Marrja në dorëzim e listës finale të zgjedhësve nga DPGJC 2023-04-05 2023-04-06 IE
Marrja nga DPGJC e listës së zgjedhësve në format DB për 

SEiV

265 Ngarkimi i listave në SEiV 2023-04-12 2023-04-15 IE
Marrja nga DPGJC e listës së zgjedhësve në format DB për 

SEiV
266 Prodhimi i software të PEi për zgjedhje 2023-04-15 2023-04-17 IE Të tjera
267 Përgatitja fizike e PEI 2022-10-24 2023-05-07 IE Të tjera
268 Pergatitja e guides se shkurter per operatoret 2023-04-29 2023-05-08 IE Të tjera
269 Pergatitja e guides se shkurter dhe materialet ndihmese per Helpdesk 2023-04-29 2023-05-08 IE Të tjera
270 Kontrolli fizik i çdo komponenti të PEi 2023-02-06 2023-02-28 IE Dërgimi i PEi në KZAZ
271 Marrja në dorëzim e materialeve të konsumit për PEi; letra termike, kodet e sigurisë 2023-02-06 2023-03-01 IE Dërgimi i PEi në KZAZ
272 Hedhja e Software ViU në PEi 2023-04-17 2023-05-01 IE Dërgimi i PEi në KZAZ
273 Hedhja e Listës zgjedhore në PEi 2023-04-18 2023-05-02 IE Dërgimi i PEi në KZAZ
274 Diagnostikimi i të gjitha pajisjeve 2023-04-21 2023-05-02 IE Dërgimi i PEi në KZAZ

275 Testimi operacional parazgjedhor 2023-04-17 2023-04-17 IE
Testimi operacional parazgjedhor nga KQZ-ja për sistemet e 

teknologjisë së informacioni
276 Përgatitja e pajisjeve rezervë 2023-05-02 2023-05-05 IE Dërgimi i PEi në KZAZ
277 Vulosje me kode sigurie dhe inventarizim 2023-05-01 2023-05-07 IE Dërgimi i PEi në KZAZ
278 Dërgimi i pajisjeve për në KZAZ 2023-05-11 2023-05-13 IE Dërgimi i PEi në KZAZ
279 DITA E ZGJEDHJEVE 2023-05-14 2023-05-14 IE Përgatitja dhe aktivizimi PEi
280 Kthimi në Magazinë i pajisjeve 2023-05-15 2023-05-21 IE Kthimi i PEi në KZAZ
281 Kthimi i PEi në KZAZ 2023-05-14 2023-05-15 IE Të tjera
282 Marrja në dorëzim e pajisjeve në magazinë 2023-05-16 2023-05-22 IE Të tjera
283 Kontrolli i kodeve të sigurisë 2023-05-22 2023-05-28 IE Të tjera
284 Kontrolli fizik i çdo komponenti te PEi 2023-05-23 2023-05-29 IE Kryqezimi i të dhënave daktiloskopike
285 Mbledhja e USB me informacionin zgjedhor 2023-05-24 2023-06-02 IE Kryqezimi i të dhënave daktiloskopike
286 Konsolidimi i informacionit nga USB ne SEiV 2023-06-02 2023-06-09 IE Kryqezimi i të dhënave daktiloskopike
287 inventarizimi i të gjithë pajisjeve 2023-06-29 2023-07-13 IE Të tjera
288 Kryqezimi i të dhënave 2023-06-02 2023-06-23 IE Kryqezimi i të dhënave daktiloskopike
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289 Përpunimi i të dhënave nga SEiV 2023-06-09 2023-06-16 IE Kryqezimi i të dhënave daktiloskopike
290 Trajnimi i stafit për deduplikimin 2023-06-12 2023-06-13 IE Kryqezimi i të dhënave daktiloskopike
291 Validim i të gjitha rasteve të prodhuara nga SEiV 2023-06-16 2023-06-23 IE Kryqezimi i të dhënave daktiloskopike
292 Gjenerimi i të gjitha rasteve të prodhuara nga SEiV për referim prokurorisë 2023-06-26 2023-06-30 IE Kryqezimi i të dhënave daktiloskopike
293 Gjenerimi i raporteve për zgjedhjet 2023-07-03 2023-07-08 IE Të tjera

294 Fshirja e të dhënave nga pajisjet 2023-12-03 2024-01-01 IE Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhënave personale

295 Fshirja e të dhënave nga USB 2023-12-03 2024-01-01 IE Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhënave personale

296 Fshirja e serverit SEiV nga të dhënat e zgjedhjeve të mëparshme 2023-12-04 2023-12-08 IE Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhënave personale
297 Finalizimi i axhendës dhe listës së pjesëmarrësve për konferencën kombëtare për votimin e emigrantëve (24 Maj 2022). 2022-03-01 2022-04-01 DVJ Të tjera
298 Përgatitja e materialit prezantues në Konferencë. 2022-03-01 2022-05-01 DVJ Të tjera
299 Zhvillimi i konferencës kombëtare për votimin e emigrantëve. 2022-05-24 2022-05-24 DVJ Të tjera
300 Përgatitja e konkluzioneve nga Konferenca dhe mbledhja e opinioneve me shkrim të grupeve të interesit. 2022-05-24 2022-06-15 DVJ Të tjera
301 Rishikim (if applicable) të projektaktit për përcaktimin e rregullave dhe procedurave të regjistrimit të shtetasve me banim jashtë territorit të RSH.2022-06-15 2022-06-30 DVJ Të tjera
302 Zhvillimi i takimit konsultativ virtual për përcaktimin e rregullave për regjistrimin e zgjedhësve nga jashtë vendit për zgjedhjet për Kuvendin2022-10-13 2022-10-19 DVJ Të tjera
303 Përmbledhje e konkluzioneve/mendimeve/rekomandimeve të integruar në draftin që do tí dërgohet për miratim Komisionit Rregullator2022-09-30 2022-11-30 DVJ Të tjera
304 Miratim i projektaktit për përcaktimin e rregullave dhe procedurave të regjistrimit të shtetasve me banim jashtë territorit të RSH. 2022-11-30 2022-12-31 Komisioni Rregullator (Rregullatori) Të tjera
305 Mbledhje e grupit të punës për draftimin e projektvendimit të dytë për përcaktimin e rregullave për procedurat e votimit, për administrimin dhe numërimin e votave nga jashtë vendit dhe përfshirjen e tyre në rezultatin e përgjithshëm të zgjedhjeve për Kuvendin.  2022-10-31 2022-11-20 DVJ Të tjera
306 Përgatitja e draftit të projektvendimin të dytë për përcaktimin e rregullave për procedurat e votimit, për administrimin dhe numërimin e votave nga jashtë vendit dhe përfshirjen e tyre në rezultatin e përgjithshëm të zgjedhjeve për Kuvendin.  2022-11-20 2022-12-15 DVJ Të tjera
307 Shqyrtim i këtij projektvendimi në mbledhjen e grupit të punës.  2022-12-15 2023-01-10 DVJ Të tjera
308 Zhvillimi i tryezës/ave konsultuese për përcak min e rregullave për procedurat e vo mit, për administrimin dhe numërimin e votave nga jashtë vendit dhe përfshirjen e tyre në rezulta n e përgjithshëm të zgjedhjeve për Kuvendin.  2023-01-25 2023-02-15 DVJ Të tjera
309 Përmbledhje e konkluzioneve/mendimeve/rekomandimeve të integruar në draftin që do tí dërgohet për miratim Komisionit Rregullator. 2023-02-20 2023-02-20 DVJ Të tjera
310 Miratim i projektaktit për përcaktimin e rregullave përcaktimin e rregullave për procedurat e votimit, për administrimin dhe numërimin e votave nga jashtë vendit dhe përfshirjen e tyre në rezultatin e përgjithshëm të zgjedhjeve për Kuvendin.  2023-02-20 2023-03-30 Komisioni Rregullator (Rregullatori) Të tjera
311 Rishikim kontratës me audituesit për vitin kalendarik Te tjera
312 Marrja e te dhënave nga DBGJC dhe mbikëqyrja per procesin e hartimit të listave të zgjedhësve, administrimin e zonave të qendrave të votimit dhe numrit të zgjedhësve për çdo qendër votimi2022-11-30 2022-11-30 DLD Publikimi i te dhenave mbi nr e zgjedhesve dhe QV

313 Përpunimi dhe publikimi i ekstraktit të listës së zgjedhësve në faqen web të KQZ-së 2022-11-30 2023-04-30 DLD
Publikimi listes paraprake te zgjedhesve (ekstrakti I-re) dhe 

vazhdim ekstraktet

314 Publikimi i zonave dhe vendodhjes se QV, hartat zgjedhore ne faqen web të KZ-së 2022-11-30 2023-04-30 DLD Publikimi i zonave dhe vendodhjes se QV, hartat zgjedhore

315 Importimi i të dhënave zgjedhore në serverin e të dhënave paraprake për pajisjet PEI 2023-08-04 2023-04-14 DLD
Vendim KRr, Për përdorimin e pajisjes së identifikimit 

elektronik të votuesve në zgjedhje 
316 Përcaktimi i sasive dhe specifikimeve teknike të kamerave në VNV përfshirë edhe pajisjet ndihmëse 2022-01-11 2023-01-10 DLD Kamerat ne VNV

317 Importimi i të dhënave zgjedhore në serverat PEI 2023-11-04 2023-04-17 DLD
Vendim KRr, Për përdorimin e pajisjes së identifikimit 

elektronik të votuesve në zgjedhje 
318 Përgatitja e aktit për specifikimet teknike të fletës së votimit 2022-12-01 2022.12.15 DL Krijimi i specifikimeve të fletës së votimit

319 Shpallja e njoftimit për rekrutim i operatorëve part time PEVN 2022-11-30 2023-01-05 DLD/DBNJ
Vendim KRr, Për përdorimin e pajisjes së identifikimit 

elektronik të votuesve në zgjedhje 

320 Krijimi i manualit të përdorimit të pajisjes PEVN 2022-12-01 2023-02-01 DLD
Miratimi i manualit te perdorimit te pajisjes elektronike te 

votimit dhe numerimit

321 Shkresa për masën e shpërblimit të operatorëve të pajisjes PEVN në ditën e zgjedhjeve 2023-01-02 2023-02-15 DLD/DBNJ/DBF
Vendim KRr, Për përdorimin e pajisjes së identifikimit 

elektronik të votuesve në zgjedhje 

322 Krijimi i modelit të fletës elektronike të votimit 2023-02-01 2023-03-08 DLD Specifikimi i formatit elektronik te fletës së votimit në PEVN

323 Shpallja e njoftimit për rekrutim e operatorëve e paisjes PEVN në ditën e zgjedhjeve 2023-02-01 2023-02-14 DLD/DBNJ
Vendim KRr, Për përdorimin e pajisjes së identifikimit 

elektronik të votuesve në zgjedhje 
324 Miratimi i modelit të fletës së votimit 2023-02-01 2023-02-10 DLD Vendim
325 Miratimi i modeleve të tabelave të rezultateve të zgjedhjeve 2023-02-15 2023-02-25 DLD Vendim
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326 Miratimi i sasise se fleteve te votimit për zgjedhjet vendore 2023-08-03 2023-04-14 DLD Vendim Komisioneri

327 Trajnimi i operatorëve të pajisjes PEVN në ditën e zgjedhjeve 2023-09-03 2023-03-25 DLD
Vendim KRr, Për përdorimin e pajisjes së identifikimit 

elektronik të votuesve në zgjedhje 

328 Implementimi i fletës elektronike të votimit në pajisjet PEVN 2023-09-03 2023-03-21 DLD Specifikimi i formatit elektronik te fletës së votimit në PEVN

329 Krijimi i raporteve elektronike të rezultatit te votimit, hapjes së qendrës së votimit, mbylljes së qendres së votimit, raporti për QV dhe paisje2023-09-03 2023-03-29 DLD Specifikimi i formatit elektronik te fletës së votimit në PEVN

330 Pergatitja, printimi dhe shumfishimi i manualit 2023-09-03 2023-03-22 DLD
Miratimi i manualit te perdorimit te pajisjes elektronike te 

votimit dhe numerimit
331 Testimi publik operacional i pajisjes PEVN 2023-03-22 2023-03-22 DLD Testimi operacional i teknologjisë në zgjedhje
332 Edukimi i zgjedhësve nëpërmjet demostrimit direkt në pajisjet PEVN në ZAZ 2023-10-03 2023-04-20 DLD Testimi operacional i teknologjisë në zgjedhje
333 Përgatitja e kamerave të vëzhgimit të QV për filmim, në qendrat e votimit 2023-03-02 2023-05-14 DLD Kamerat ne VNV
334 Mbikqyrja e vendosjes se kamerave dhe pajisjeve të tjera të nevojshme në VNV 2023-03-05 2023-05-01 DLD/Third party Kamerat ne VNV
335 Ngritja e sallës së monitorimit në ambientin e paracaktuar 2023-04-20 2023-05-07 DLD/Third party Kamerat ne VNV
336 Transporti i kamerave nga KQZ në ZAZ 2023-07-05 2023-05-13 DLD Kamerat ne VNV
337 Ç`instalimi i kamerave dhe pajisjeve të tjera të nevojshme nga VNV 2023-05-17 2023-05-20 DLD/Third party Kamerat ne VNV
338 Transporti i kamerave të vëzhgimit nga ZAZ në KQZ 2023-05-15 2023-05-20 DLD Kamerat ne KQZ
339 Mbledhja, administrimi dhe publikimi i informacionit të procesit të numërimit të votave. 2023-05-14 2023-05-30 DLD Publikimi i rezultateve në faqen web
340 Kopjimi i pamjeve filmike nga kamerat per ne serverin qendror 2023-05-15 2023-06-05 DLD Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
341 Përpunimi dhe kontrolli i rezultateve paraprake nga operatoret e KQZ-se 2023-05-15 2023-05-30 DLD Publikimi i rezultateve në faqen web
342 Nxjerrja e rezultatit të zgjedhjeve për Kryetar dhe për këshilltarë, për ato njësi vendore ku zgjedhjet administrohen nga më shumë se një KZAZ2023-05-16 2023-05-26 DLD Publikimi i rezultateve në faqen web
343 Administrimi i te dhenave nga DLD dhe hartimi i projekt aktit per shperndarjen e mandateve për këshilltarë për cdo bashki 2023-05-14 2023-05-30 DLD Publikimi i rezultateve në faqen web
344 Miratimi i rezutatit përfundimtar te zgjedhjeve vendore  2023 2023-05-18 2023-05-30 DLD Publikimi i rezultateve në faqen web
345 Verifikimi paszgjedhor i votimit elektronik 2023-07-16 2023-07-17 DLD Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor

346 Ndjekja e ankimit në KAS mbi vendimmarrjen e regjistrim/mosregjistrim të subjekteve zgjedhore (3 ditë) 2023-03-06 2023-03-15 SDAS
Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve 

zgjedhore(parti politike/komitet nismëtar)

347 Hedhja e shortit per përcaktimin e relatorit dhe shqyrtimi i cështjes nga KAS 2023-03-06 2023-03-07 SDAS
Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve 

zgjedhore(parti politike/komitet nismëtar)

348 Ndjekja e ankimit ndaj vendimit te KAS në Kolegjin Zgjedhor Gjyqësor 2023-03-07 2023-03-15 SDAS
Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve 

zgjedhore(parti politike/komitet nismëtar)

349 Ndjekja e ankimit mbi vendimmarrjen e regjistrim/mosregjistrim të koalicionit (3 ditë) 2023-03-16 2023-03-27 SDAS Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve

350 Hedhja e shortit per përcaktimin e relatorit dhe shqyrtimi i çështjes nga KAS 2023-03-16 2023-03-17 SDAS Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve

351 Ndjekja e ankimit ndaj vendimit te KAS në Kolegjin Zgjedhor Gjyqësor 2023-03-17 2023-03-27 SDAS Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve

352 Ndjekja ndaj ankim mbi vendimmarrjen e regjistrim/mosregjistrim KQZ/KZAZ (3 ditë) 2023-03-27 2023-04-04 SDAS
Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për 

kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak

353 Hedhja e shortit per përcaktimin e relatorit dhe shqyrtimi i çështjes nga KAS 2023-03-27 2023-03-28 SDAS
Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për 

kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak

354 Ndjekja e ankimit ndaj vendimit te KAS në Kolegjin Zgjedhor Gjyqësor 2023-03-28 2023-04-04 SDAS
Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për 

kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak
355 Ndjekja e ankimeve mbi vendimmarrjen e regjistrim/mosregjistrim KQZ/KZAZ (3 ditë) 2023-03-27 2023-04-04 SDAS Dorëzimi i listave të kandidatëve
356 Hedhja e shortit per përcaktimin e relatorit dhe shqyrtimi i cështjes nga KAS 2023-03-27 2023-03-28 SDAS Dorëzimi i listave të kandidatëve
357 Ndjekja e ankimit ndaj vendimit te KAS në Kolegjin Zgjedhor Gjyqësor 2023-03-28 2023-04-04 SDAS Dorëzimi i listave të kandidatëve
358 Pergatitja e aktit per menyren e hedhjes se shortit per renditjen e subjekteve ne FV 2022-12-15 2022-12-20 SHA Renditja e subjekteve zgjedhore në fletën e votimit
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359 Hedhja e shortit per renditjen e subjekteve zgjedhore ne fleten e votimit 2023-04-04 2023-04-13 SHA Monitorimi i veprimtarive të ndaluara
360 Koordinimi me DADSIT për aksesimin e ndërfaqes së raportimeve 2022-12-10 2023-01-14 SHA Monitorimi i veprimtarive të ndaluara
361 Shkresë drejtuar institucioneve shtetërore dhe institucioneve të tyre të varësisë për caktimin e personit të kontaktit që do të raportojë veprimtaritë e institucioneve të tyre2022-12-01 2022-12-02 SHA Monitorimi i veprimtarive të ndaluara
362 Përpunimi I raportimeve në ndërfaqe 2023-01-14 2023-05-15 SHA Monitorimi i veprimtarive të ndaluara
363 Vendim "Ndaluar nga KQZ", mbi veprimtaritë e ndaluara (jo më vonë se dy ditë nga afati i planifikimit të veprimtarisë) 2023-01-14  2023.05.14 SHA Monitorimi i veprimtarive të ndaluara

364 Administrimi i denoncimeve sipas rastit 2023-01-15  2023.12.31 SDAS
Fillimi i procesit të administrimit dhe trajtimit të 

denoncimeve

365 Ndjekja e ankimeve ndaj vendimmarrjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve në KAS (3/30 ditë nga vendimmarrja) 2022-10-24  2023.12.31 SDAS
Fillimi i procesit të administrimit dhe trajtimit të 

denoncimeve
366 Ndjekja e ankimeve ndaj vendimit te KAS në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë (45 ditë nga vendimmarrja e KAS) 2022-10-24  2023.12.31 SDAS Miratimi i rezultateve
367 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)2023-05-15  SHA Miratimi i rezultateve
368 Hartim i projektvendimeve për miratimin e tabelave përmbledhëse të rezultateve dhe dhënie mandati për kryetarë bashkie/ anëtarë këshilli bashkiak2023-05-14 SHA Miratimi i rezultateve
369 Ndjekje e ankimeve mbi vendimmarrjen për nxjerrjen e rezultatit (5 ditë nga shpallja e vendimit) 2023-05-14  SDAS Miratimi i rezultateve
370 Ndjekja e ankimeve ndaj vendimit te KAS në Kolegjin Zgjedhor (15 ditë nga vendimmarrja e KAS) 2023-05-14  SDAS Rezultati përfundimtar I zgjedhjeve
371 Hartimi I projektvendimit për miratimin e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve 2023-05-14  SHA Rezultati përfundimtar I zgjedhjeve
372 Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues 2022-10-25  2023.02.10 SHA Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
373 Koordinimi me DLD dhe DAZ për informacionin e paraqitur ne tabelat përmbledhëse të rezultateve 2023-05-14 SHA Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
374 Koordinimi me drejtoritë për identifkimin e akteve nënligjore që do të miratohen 2022-10-24 2022-11-05 SHA Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
375 Hartimi dhe miratimi i matricës së akteve 2022-11-05 2022-11-05 SHA Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
376 Ndjekja dhe azhornimi i matricës së akteve 2022-11-05 2023-08-31 SHA Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
377 Vleresimi i bazes ligjore dhe teknikes legjislative per aktet e hartuara 2022-10-24 2023-12-31 SHA Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
378  Implementimi i teknologjisë për qarkullimin elektronik të akteve normative të Komisionit Rregullator   SHA Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
379  Trajnimi i stafit për qarkullimin elektronik të akteve normative të Komisionit Rregullator   SHA Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
380 Implementimi I modulit të administrimit të kërkesave ankimore për KAS   SDAS Të tjera
381 Trajnimi I personelit të përkohshëm 2022-11-30 2022-12-15 SHA/SDAS Të tjera
382 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.2022-09-05 2023-05-14 DKK/SVKN Të tjera
383 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 drejtoritë2022-10-01 2023-05-20 DK/SVKN Të tjera
384 Përgatitja e Buletinit Informativ çdo muaj. 2022-11-05 2023-05-05 DK/SVKN Të tjera
385 Raportimi lidhur me kriterin politik në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme 2022-09-04 2023-05-14 DK/SVKN Të tjera
386 Përgatitja e modulit për vëzhguesit politik dhe jo politik 2023-01-10 2023-02-15 DK Akreditimi i vëzhguesve shqiptare e të huaj
387 Rishikimi i autorizimeve të vëzhguesve jopolitikë (afatshkurtër/afatgjatë/media/pëkthyes) 2022-10-01 2022-11-01 DK Akreditimi i vëzhguesve shqiptare e të huaj
388 Përgatitja e manualit (online) të vëzhguesve në shqip dhe anglisht, përditësimi i vazhdueshëm i tij bazuar në çdo vendimarrje për procesin zgjedhor.2022-11-20 2023-05-10 DK Akreditimi i vëzhguesve të huaj
389 Publikim i manualit për vëzhguesit në faqen zyrtare  të KQZ-s 2022-11-21 2023-05-11 DK Akreditimi i vëzhguesve të huaj
390 Përgatitja e aktit  lidhur me akreditimin / Udhëzimi i rishikuar për vëzhguesit politik dhe jo politik 2022-11-03 2022-11-10 DK Akreditimi i vëzhguesve shqiptare
391 Përgatitja e akteve për akreditimin e vëzhguesve vendas, rast pas rasti bazuar në kërkesat e ardhura. 2022-11-04 2023-04-28 DK Akreditimi i vëzhguesve shqiptare
392 Përgatitja e akteve për akreditimin e vëzhguesve të huaj, rast pas rasti bazuar në kërkesat e ardhura. 2022-11-04 2023-05-10 DK Akreditimi i vëzhguesve të huaj
393 Publikimi i aktit pas miratimit nga Komisioneri 2022-11-05 2023-05-12 DK Akreditimi i vëzhguesve shqiptare e të huaj
394 Rekrutimi i punonjësve part time 2022-11-01 2022-12-15 DK Të tjera
395 Trajnimi i punonjësve part time 2022-11-05 2022-12-20 DK Koordinimi i trajnimeve
396 Njoftim në mediat sociale vazhdimisht lidhur me afatin e fundit të pranimit të kërkesave për akreditim për vëzhguesit vendas. 2022-01-09 2023-04-25 DK Akreditimi i vëzhguesve shqiptare
397 Njoftimi mediat sociale në vijimësi lidhur me afatin e fundit të pranimit të kërkesave për akreditim për vëzhguesit e huaj 2023-01-09 2023-05-10 DK Akreditimi i vëzhguesve të huaj

398 Organizimi i aktiviteteve për ditën e demokracisë. 2022-09-15 2022-09-15 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

399 Organizimi i nje tryeze të rrumbullakët me përfaqësite e Ambasadave që kanë minoritarë në Shqipëri 2022-09-20 2022-09-21 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

400 Miratimi i Programit të Edukimit të Zgjedhësve 2023 2022-11-03 2022-11-05 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

401 Prodhim video me të dhënat statistikore për pjesmarrje në Zgjedhjet e 2021 2022-11-07 2022-11-14 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 



Data e 
dekretit

24 Tetor 2022

Data e 
zgjedhjeve

14 Maj 2023

Nr. Përshkrimi i detyrës Data e fillimit Data e mbarimit
Drejtoria/sektori 

përgjegjës Etapa e lidhur

Plani i Veprimit 2022 - 2023 
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023

402 Lidhja e kontratave për prodhimin e spoteve 2022-11-25 2022-11-30 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

403 Lidhja e kontratës me kompaninë që do i prodhoj posterat vetëm për QV dhe do afishoj ato në gjithë Shqipërinë (city light) 2023-01-10 2023-01-31 Prokurimet 
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

404 Prodhimi i posterit/banerit " M " "Informim dhe sensibilizim publik për datën e zgjedhjeve " 2022-11-08 2022-11-15 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

405 Publikim i posterit/banerit " M " në rrjetet sociale "Informim dhe sensibilizim publik për datën e zgjedhjeve " 2022-11-20 2023-05-14 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

406 Prodhimi i TeleSpotit "A" "Kontrollo emrin në listën e zgjedhësve" 2022-11-20 2022-11-24 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

407 Prodhimi Radiospotit "A"  "Kontrollo emrin në listën e zgjedhësve" 2022-11-20 2022-11-24 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

408 Prodhimi posterit/banerit " A " "Kontrollo emrin në listën e zgjedhësve" 2022-11-20 2022-11-24 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

409 Prodhimi posterit/banerit " B " "Krimet zgjedhore" 2023-01-05 2023-01-12 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

410 Afishimi i posterit (city light/billboard) " A "  "Kontrollo emrin në listën e zgjedhësve" në të gjithë Shqipërinë  (për 1 muaj) 2023-01-05 2023-05-14 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

411 Publikim i posterit/banerit " A " në rrjetet sociale "Kontrollo emrin në listën e zgjedhësve" 2022-12-01 2023-04-01 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

412 Prodhimi i posterit/banerit " D " "Administrata publike, veprimet e ndaluara, portali i denoncimeve" 2022-12-09 2022-12-28 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

413 Prodhimi i Telespotit " B "  "Krimet zgjedhore" 2022-12-28 2023-01-12 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

414 Prodhimi i Radiospotit " B " "Krimet zgjedhore" 2023-01-12 2023-01-17 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

415 Prodhimi i posterit/banerit " C " "Mënyra e votimit së bashku me identifikimin elektronik të zgjedhësve" 2023-01-11 2023-01-31 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

416 Prodhimi Telespot " D " "Administrata publike, veprimet e ndaluara, portali i denoncimeve" 2023-01-18 2023-01-31 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

417 Përzgjedhja e mediave ku do të shpërndahet fushata sensibilizuese 2022-11-23 2023-11-24 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

418 Prodhimi i posterit/banerit " E " "Financimi i partive politike dhe transparenca" 2022-11-29 2022-11-30 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

419 Përzgjedhja e të gjitha kanaleve mediatike ku do të shpërndahet fushata sensibilizuese 2022-11-29 2022-11-30 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

420 Publikim i posterit/banerit " B " në rrjetet sociale "Krimet Zgjedhore" 2023-02-09 2023-05-14 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

421 Kontrata TIP për tv dhe kanalet e tjera të komunikimit që do të përdorim për fushatën e edukimit zgjedhor 2022-12-01 2022-12-02 DK/DJDZ/SP/DFB
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

422 Lidhja e kontratave me radiot e përzgjedhura 2022-12-03 2022-12-04 DK/SP
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

423 Lidhja e kontratave për trasmetimin ne tv lokale 2022-12-05 2022-12-06 DK/SP
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

424 Trasmetimi i Telespotit " A " në televizionet lokale "Kontrollo emrin në listën e zgjedhësve" 2022-12-05 2023-03-30 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

425 Prodhimi i posterit/banerit " F " " Rëndësia e pjesmarrjes në zgjedhje të të rinjve votues për herë të parë" 2022-12-15 2022-12-16 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

426 Trasmetimi i Telespotit " B " në televizionet lokale "Krimet zgjedhore" 2023-01-20 2023-05-14 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 
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427 Lidhja e kontratave për trasmetimin ne tv kombëtare 2023-02-01 2023-02-22 DK/SP
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

428 Trasmetimi i Telespotit " A " në televizionet kombëtare "Kontrollo emrin në listën e zgjedhësve" 2022-11-24 2023-03-30 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

429 Trasmetimi i radiospotit  "A " "Kontrollo emrin në listën e zgjedhësve" në të gjitha radiot e përgjedhura 2022-11-25 2023-03-31 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

430 Prodhim posteri/baner " H " " Pjesëmarrja e grave në zgjedhje" 2022-12-20 2022-12-29 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

431 Lidhja e kontratave me mediat sociale/google adds 2022-12-22 2022-12-23 DK/SP
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

432 Trasmetimi i posterit/banerit " A " në mediat sociale/google adds "Kontrollo emrin në listën e zgjedhësve" 2022-11-25 2023-03-30 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

433 Prodhimi i Telespotit  " C "  "Mënyra e votimit së bashku me identifikimin elektronik të zgjedhësve" 2022-12-23 2022-12-24 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

434 Trasmetimi i Telespotit " D " në televizionet lokale"Administrata publike, veprimet e ndaluara, portali i denoncimeve" 2023-02-02 2023-05-10 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

435 Printimi i materialeve informuese/posterave që do vendosen në QV që do shërbejnë për ditën e zgjedhjeve 2023-01-01 2023-01-04 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

436 Afishimi i posterit (city light/billboard)  " B " në të gjithë Shqipërinë (për 1 muaj) 'Kontrimet zgjedhore " 2023-02-05 2023-02-06 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

437 Publikim i posterit/banerit " D " në rrjetet sociale "Administrata publike, veprimet e ndaluara, portali i denoncimeve" 2023-02-07 2023-02-07 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

438 Vendosia e posterit "D" në bashki apo në institucionet e tjera publike "Administrata publike, veprimet e ndaluara, portali i denoncimeve" në bashki apo institucione të tjera publike.2023-02-09 2023-02-10 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

439 Trasmetimi i Telespotit " B " në televizionet kombëtare " Krimet Zgjedhore " 2023-02-10 2023-05-10 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

440 Trasmetimi i Radiospotit " B " në të gjitha radiot " Krimet Zgjedhore" 2023-02-10 2023-05-15 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

441 Publikim i posterit/banerit " B " në mediat sociale/ google adds " Krimet Zgjdhore " 2023-02-10 2023-05-14 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

442 Prodhimi posterit/banerit " J " " Për rritjen e pjesëmarrjes së minoriteteve në zgjedhje " 2023-02-10 2023-02-11 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

443 Publikim i posterave/banerave " C " 'Mënyra e votimit së bashku me identifikimin elektronik të zgjedhësve' në rrjete sociale 2023-02-12 2023-05-13 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

444 Prodhimi i Telespotit " G " " Financimi i partive politike dhe transparenca " 2023-02-12 2023-02-13 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

445 Trasmetimi  i Telespotit " C " në televizionet lokale " Mënyra e votimit së bashku me identifikimin elektronik të zgjedhësve" 2023-02-13 2023-05-14 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

446 Publikim i posterit/banerit " G " 'Financimi i partive politike dhe transparenca' ne rrjetet sociale" 2023-02-20 2023-02-10 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

447 Trasmetimi i Telespotit " C  " në televizionet kombëtare "Mënyra e votimit së bashku me identifikimin elektronik të zgjedhësve" 2023-02-26 2023-05-14 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

448 Trasmetimi i Telespotit " G " " Financimi i partive politike dhe transparenca" 2023-02-27 2023-05-01 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

449 Prodhim Telespoti " J "  " Për pjesmarrjen e  pakicat kombëtare në zgjedhje" 2023-02-20 2023-02-24 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

450 Prodhim Telespoti " F " Për pjesëmarrjen e të rinjve votues për herë të parë" 2023-03-01 2023-03-02 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

451 Prodhim radiospoti  " F " "Pjesmarrja e të rinjve votues për herë te pare" 2023-03-01 2023-03-02 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 
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452 Prodhim Telespoti  " H "Për pjesëmarrjen e grave në zgjedhje 2023-03-01 2023-03-02 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

453 Prodhim Radiospoti " H " "Për pjesëmarrjen e grave në zgjedhje" 2023-03-01 2023-03-02 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

454 Dita botërore e zgjedhjeve 2023-02-09 2023-02-09 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

455 Publikim baneri/posteri në rrjetet sociale " J "  " Për pjesmarrjen e  pakicat kombëtare në zgjedhje" 2023-03-02 2023-05-13 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

456 Publikim baneri/posteri rrjetet sociale " F " Për pjesëmarrjen e të rinjve votues për herë të parë" 2023-03-02 2023-05-13 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

457 Publikim baneri/posteri rrjetet sociale " H " "Për pjesëmarrjen e grave në zgjedhje" 2023-03-02 2023-05-13 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

458 Trasmetim Telespoti " J "   në televizionet lokale  " Për pjesmarrjen e pakicave kombëtare në zgjedhje" 2023-03-05 2023-05-11 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

459 Trasmetim Telespoti " F " në televizionet lokale "Pjesmarrja e të rinjve votues për herë te parë" 2023-03-05 2023-05-11 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

460 Trasmetim Telespoti  " H " në televizionet lokale "Për pjesëmarrjen e grave në zgjedhje" 2023-02-05 2023-04-15 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

461 Prodhimi i posterit/baner  " T " "Thirrje per pjesmarrje" 2023-03-02 2023-05-13 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

462 Publikim i posterit/banerit " T "në mediat sociale / google adds  "Thirrje per pjesmarrje" 2023-03-05 2023-05-11 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

463 Afishim i citilight / billboard  " T " "Thirrje per pjesmarrje" në të gjithë Shqipërinë (për 1muaj) 2023-04-15 2023-05-13 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

464 Prodhimi i Telespotit  " W " Plotësimi korrekt i fletës së votitmit" 2023-04-01 2023-05-02 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

465 Prodhimi i posterit/banerit " W " "Plotësimi korrekt i fletës së votimit" 2023-04-02 2023-04-03 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

466 Publikim i posterit/banerit në mediat sociale/ google adds " W "  "Plotësimi korrekt i fletës së votitmit" 2023-04-03 2023-05-13 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

467 Transmetimi i Telespotit " W " në televizionet lokale "Plotësimi korrekt i fletës së votitmit" 2023-04-03 2023-05-14 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 

468 Transmetimi i Telespotit " W " në televizionet kombëtare "Plotësimi korrekt i fletës së votitmit" 2023-04-03 2023-05-14 DK/SE
Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të 

zgjedhësve 
469 Përmbledhja kërkesave të drejtorive për rekrutimin e personelit e part-time                                                               2022-04-15 2022-04-30 SBNj Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
470 Parashikimi i strukturës buxhetore/mallra shërbime 2022-04-01 2022-04-15 SBNj Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
471 Përgatitja e strukturës së personelit kohë të jo të plotë që rekrutohet për periudhën zgjedhore 2022-05-10 2022-06-10 SBNj Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
472 Rishikimi i kontratave individuale të punës 2022-09-20 2022-10-10 SBNj Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
473 Workflow i modulit për punësimet part-time 2022-09-10 2022-10-20 SBNj Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
474 Shpallja e vendeve vakante/Njoftimi për publikim 2022-11-07 2022-11-30 SBNj Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
475 Krijimi/përditësimi_DB _personeli part-time 2022-11-30 2023-05-14 SBNj Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
476 Intervistimi/përzgjedhja e kandidatëve 2022-11-30 2022-12-30 SBNj Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
477 Hartimi i një programi trajnimi në bashkëpunim me sektorin e trajnimeve      2022-11-30 2022-12-30 SBNj Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
478 Trajnimi stafit part-time 2023-02-05 2023-05-13 SBNj Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
479 Ndjekje/mbështeje ne realizimin e programeve  trajnuese që do zhvillojnë drejtoritë 2023-02-05 2023-05-13 SBNj Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
480 Autorizim nga titullari per ndjekjen dhe zbatimin e kushteve kontraktore për marredhëniet e punes 2022-11-22 2022-12-15 SBNj Te tjera
481 Lidhja e kontratës individuale e punës për punonjësit part time 2023-01-30 2023-05-14 SBNj Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
482 Ndjekja e shërbimeve/ mirëmbajtja e mjeteve të shumëfishimit; pajisjeve elektronike; të automjeteve, etj. 2022-09-14 2023-06-30 SBNj Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
483 Evidentimin dhe plotësimin e nevojave të punonjësve për shërbime/mallra/pajisje të ndryshme pune 2022-05-01 2023-06-30 SShM Të tjera
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484 Administrim dhe koordinim me strukturen perkatese per regjistrimin e subjekteve zgjedhore                            2023-03-02 2023-03-05 SPA
Administrimi i dokumentacionit per regjistrimin e subjekteve 

zgjedhore (parti politike)

485 Administrim i dokumentacionit të komiteteve nismetare 2023-03-05 2023-03-05 SPA Administrimi i dokumentacionit të komiteteve nismëtare

486 Administrim i dokumentacionit të koalicioneve 2023-03-15 2023-03-15 SPA
Administrimi i dokumentacionit për regjistrimin e 

koalicioneve zgjedhore
487 Administrimi i  listave shumemerore (KZAZ dhe KQZ)                                                                                                                                                                  2023-03-11 2023-03-25 SPA Administrimi i listave të kandidatëve
488 Administrimi i formularëve të vet deklarimit (nr. unik) i  FVD për kryetar dhe këshilltar bashkie 2023-03-11 2023-03-25 SPA Administrimi i listave të kandidatëve
489 Administrim i dokumentacionit korrespondenca shkresore 2022-10-24 2023-12-30 SPA Te tjera
490 Arkivimi i dokumentacionit te dorezuar nga subjektet zgjedhore dhe KZAZ-te, perpunim, numertim, skanim, pershkrim dosje, numertim dosje dhe kutive arkivore2023-05-24 2023-06-16 SPA Te tjera

491 Administrim/ skanim/shumefishim 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.                                                                                                                                                                                               2023-06-14 2023-06-26 SPA
Marrjen në dorëzim të tabelave të rezultateve për subjektet 

zgjedhorë dhe kandidatët për kryetar bashkie
492 Arkivimi i dokumentacioni te dorezuara nga KZAZ-te; perpunim, numertim, skanim, pershkrim dosje, numertim dosje dhe kutive arkivore2023-07-01 2023-09-01 SPA Te tjera
493 Mbajtja e procesverbaleve ne mbledhjet e organeve drejtuese te KQZ-se. 2022-11-01 2023-12-31 SPA Te tjera
494 Publikimi i rendit të ditës për seancat publike KSHZ, KRr, KAS 2022-09-05 2023-12-31 ZDH Të tjera
495 Transmetimi live i seancave publike 2022-09-05 2023-12-31 ZDH Të tjera
496 Publikimi i njoftimeve mbi vendimmarrjen e KSHZ, KRr, KAS 2022-09-05 2023-12-31 ZDH Të tjera
497 Publikimi i akteve të KSHZ 2022-09-05 2023-12-31 ZDH Të tjera
498 Publikimi vendimeve të KRr dhe KAS 2022-09-05 2023-12-31 ZDH Të tjera
499 Publikimi i proceverbaleve të mbledhjeve të KSHZ, KRr, KAS 2022-09-05 2023-12-31 ZDH Të tjera
500 Rekrutimi i kameramanit për transmetimin live të organeve të KQZ 2022-10-01 2022-10-15 ZDH Të tjera
501 Lidhja e kontratës me kameramanin 2022-12-16 2023-01-01 ZDH Të tjera
502 Publikimi i informacionit për KZAZ-të (adresë/anëtarësi/kontakte) 2023-02-15 2023-02-16 ZDH Ngritja e KZAZ
503 Njoftim mbi depozitimin e propozimeve për anëtarë KZAZ nga subjeketet zgjedhore 2022-12-01 2023-01-26 ZDH Ngritja e KZAZ
504 Publikimi ne web i adresave te selive dhe antaresise se KZAZ-ve 2023-01-09 2023-05-08 ZDH Ngritja e KZAZ
505 Njoftim publik per  shprehje interesi per emerim kryesisht anetare KZAZ 2023-01-20 2023-01-26 ZDH Ngritja e KZAZ
506 Njoftim publik i thirrjes se mbledhjes se pare te KZAZ-ve 2023-02-12 2023-02-12 ZDH Ngritja e KZAZ
507 Publikimi i vendndodhjes së QV-ve në faqen zyrtare/hartat zgjedhore 2022-11-07 2023-04-30 ZDH Ngritja e KQV
508 Njoftim mbi depozitimin e propozimeve për anëtarë KQV nga subjeketet zgjedhore 2023-04-14 2023-04-15 ZDH Ngritja e KQV
509 Njoftim publik per shprehje interesi per emerim kryesisht anetare KQV 2023-03-13 2023-03-24 ZDH Ngritja e KQV
510 Rikujtesë mediave për akreditim 2023-02-01 2023-05-11 ZDH Akreditimi i vëzhguesve shqiptare
511 Publikimi i udhëzuesve të vëzhguesve 2023-04-01 2023-05-01 ZDH Akreditimi i vëzhguesve shqiptare
512 Rikujtesë në median sociale mbi afatet e akreditimit të vëzhguesve 2023-02-01 2023-05-11 ZDH Akreditimi i vëzhguesve shqiptare
513 Publikimi në faqen zyrtare i linkut të DPGJC me ekstraktin e I-rë të listës së zgjedhësve 2022-11-30 2022-12-01 ZDH Publikimi ekstraktit të përbërësve zgjedhorë
514 Publikimi në faqen zyrtare dhemedian sociale i mesazheve për të kontrolluar emrin në listë 2022-10-05 2022-10-10 ZDH Publikimi ekstraktit të përbërësve zgjedhorë
515 Publikimi në faqen zyrtare i linkut të DPGJC të listës së zgjedhësve (sa herë vjen nga MB) 2022-12-01 2023-04-30 ZDH Publikimi ekstraktit të përbërësve zgjedhorë
516 Publikimi në faqen zyrtare i linkut të DPGJC i listës përfundimtare të zgjedhësve 2023-04-04 2023-04-05 ZDH Publikimi ekstraktit të përbërësve zgjedhorë
517 Publikimi i programit të edukimit në faqen zyrtare 2022-11-30 2022-12-01 ZDH Programi i edukimit të zgjedhësve 
518 Publikimi në faqen zyrtare të spoteve/posterave 2022-11-20 2023-05-13 ZDH Programi i edukimit të zgjedhësve 
519 Publikimi në median sociale të spoteve/posterave 2023-01-12 2023-05-13 ZDH Programi i edukimit të zgjedhësve 
520 Publikimi në median sociale të funksionalitetit të ndërfaqes "Kallëzo" 2023-01-05 2023-05-13 ZDH Monitorimi i fushatës zgjedhore
521 Publikimi në median sociale të funksionalitetit të ndërfaqes veprimtarive të ndaluara 2023-01-05 2023-05-13 ZDH Monitorimi i veprimtarive të ndaluara
522 Publikimi i dokumenteve të kandidimit në faqen zyrtare (modelet e miratuara) 2023-12-12 2023-02-01 ZDH Dokumentet e kandidimit
523 Njoftim mbi partitë që kanë depozituar kërkesë për regjistrim 2023-01-20 2023-03-06 ZDH Regjistrimi i subjekteve 
524 Njoftim mbi partitë e regjistruara si subjekte zgjedhore 2023-03-06 2023-03-10 ZDH Regjistrimi i subjekteve 
525 Njoftim mbi kërkesat e komiteteve nismëtare 2023-01-20 2023-03-06 ZDH Regjistrimi i Komiteteve Nismëtare
526 Njoftim mbi komitetet nismëtarë të regjistruara si subjekte zgjedhore 2023-03-06 2023-03-10 ZDH Regjistrimi i Komiteteve Nismëtare
527 Njoftim mbi kërkesat e subjekteve për tu regjistruar si koalicione 2023-03-06 2023-03-15 ZDH Regjistrimi i koalicioneve
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528 Njoftim mbi koalicionet e regjistruara 2023-03-15 2023-03-20 ZDH Regjistrimi i koalicioneve
529 Publikimi në faqen zyrtare i subjekteve zgjedhore të regjistruara 2023-03-15 2023-03-20 ZDH Regjistrimi i subjekteve 
530 Njoftim/informim mbi subjektet që dorëzojnë lista shumemërore për kryetar/këshilla 2023-03-15 2023-03-27 ZDH Listat shumemërore
531 Njoftim/informim mbi subjektet të cilave u janë regjistruar listat shumemërore 2023-03-27 2023-04-04 ZDH Listat shumemërore
532 Publikimi në faqen zyrtare të listave shumemërore 2023-04-04 2023-04-05 ZDH Listat shumemërore
533 Publikimi në faqen zyrtare të formularëve të dekriminalizimit/CV 2023-03-27 2023-04-04 ZDH Listat shumemërore
534 Publikimi në faqën zyrtare dhe median sociale të modelit të fletës së votimit 2023-02-10 2023-02-11 ZDH Fleta e votimit
535 Publikimi në faqen zyrtare dhe median sociale të renditjes së subjekteve në fletën e votimit 2023-04-04 2023-04-12 ZDH Fleta e votimit
536 Shpallja online për Operatorë të PEI 2023-02-16 2023-03-31 ZDH Të tjera
537 Shpallja online për Operatorë të PEVN 2023-02-16 2023-03-31 ZDH Të tjera

538 Marrja e masave për prezencën e medias në testimin operacional të PEVN 2023-03-22 2023-03-22 ZDH Testimi operacional i pajisve te teknologjise se informacionit

539 Marrja e masave për prezencën e medias në testimin operacional të PEI 2023-04-01 2023-04-17 ZDH Testimi operacional i pajisve te teknologjise se informacionit

540 Publikimi i tutorialeve të PEVN/PEI në faqen zyrtare 2023-02-10 2023-03-14 ZDH
Miratimi i manualit te perdorimit te pajisjes elektronike te 

identifikimit
541 Komunikimi me RTSH mbi hedhjen e shortit për minutazhin falas për subjektet zgjedhore 2023-03-27 2023-04-01 ZDH Caktimi minutazhit për subjektet zgjedhore
542 Marrja pjesë në shortin e hedhur nga RTSH për minutazhin falas të subjekteve 2023-04-01 2023-04-03 ZDH Caktimi minutazhit për subjektet zgjedhore
543 Publikimi në faqen zyrtare të rezultateve të shortit të RTSH 2023-04-03 2023-04-05 ZDH Caktimi minutazhit për subjektet zgjedhore
544 Publikim në media i datës së fillimit të fushatës zgjedhore 2023-04-01 2023-04-14 ZDH Fushata Zgjedhore
545 Fillimi i Fushatës zgjedhore 2023-04-14 2023-05-13 ZDH Fushata Zgjedhore
546 Takim konsultues me AMA mbi Metodologjinë e Monitorimit të Medias 2022-01-01 2023-01-01 ZDH Metodologjia e Monitorimit të Medias
547 Bashkëpunimi me KRr në rast të ndryshimit të MMM 2022-01-01 2023-02-01 ZDH Metodologjia e Monitorimit të Medias
548 Publikimi në faqen zyrtare i Metodologjisë e Monitorimit të Medias 2023-02-14 2023-02-14 ZDH Metodologjia e Monitorimit të Medias
549 Dërgimi i MMM AMA-s dhe medias 2023-02-14 2023-02-15 ZDH Metodologjia e Monitorimit të Medias
550 Rikujtesë mediave për dorëzimin e tarifave zyrtare 2023-04-01 2023-04-09 ZDH Tarifat zyrtare të medias
551 Publikimi i tarifave zyrtare të medias 2023-03-01 2023-04-09 ZDH Tarifat zyrtare të medias

552 Publikimi i vendimeve të kryetareve te bashkive per afishimin e materialeve propagandistike 2023-03-15 2023-04-08 ZDH
Vendimet e kryetareve te bashkive per afishimin e 

materialeve propagandistike
553 Publikimi i raporteve ditore të AMA për monitorimin e medias 2023-04-14 2023-05-14 ZDH Monitorimi i fushatës në media
554 Dërgimi i raporteve të AMA-së mediave 2023-04-14 2023-05-14 ZDH Monitorimi i fushatës në media
555 Heshtja zgjedhore 2023-05-13 2023-05-14 ZDH Monitorimi i fushatës në media
556 Mesazh/rikujtesë në media për mos thyerjen e heshtjes zgjedhore 2023-05-12 2023-05-14 ZDH Monitorimi i fushatës në media
557 Publikimi i raporteve te monitorimit në faqen zyrtare 2022-01-14 2023-05-25 ZDH Monitorimi i fushatës zgjedhore
558 Njoftim/Informim mbi mbërritjen e fletës së votimit 2023-05-08 2023-05-12 ZDH Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
559 Njoftim/informim mbi shpërndarjen e bazës materiale zgjedhore nga KQZ në KZAZ 2023-05-08 2023-05-12 ZDH Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
560 Njoftim/informim mbi shpërndarjen e bazës materiale zgjedhore nga KZAZ në KQV 2023-05-12 2023-05-14 ZDH Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KZAZ në KQV
561 Njoftim/informime mbi trajnimet e KZAZ/KQV/GNV/Operatorëve 2023-01-20 2023-05-14 ZDH Trajnimi i operatoreve teknike te KQZ
562 Grumbullimi i informacionit në DITËN E ZGJEDHJEVE 2023-05-14 2023-05-14 ZDH DITA E ZGJEDHJEVE
563 Publikimi në median soociale të modulit për pjesëmarrjen dhe rezultatet në faqen zyrtare 2023-05-13 2023-05-30 ZDH Publikimi i rezultateve në faqen ëeb

564 Njoftimi/informimi mbi ecurinë e procesit të numërimit të votave 2023-04-17 2023-04-20 ZDH Miratimi i tabelës përmbledhëse të rezultatit të zgjedhjeve
565 Njoftimi/informimi mbi ecurinë e dorëzimit të materialeve zgjedhore nga KZAZ në KQZ 2023-04-20 2023-04-24 ZDH Dorëzimi në KQZ i materialeve zgjedhore
566 Publikimi në faqen zyrtare të raporteve vjetore financiare të partive politike 2023-02-10 2023-04-15 ZDH Auditimi i fondeve vjetore
567 Publikimi raporteve të auditimit vjetor për partitë politike 2023-05-15 2023-05-25 ZDH Auditimi i fondeve vjetore
568 Publikimi i raporteve të partive politike për fushatën zgjedhore 2023-05-14 2023-08-30 ZDH Auditimi i fondeve të fushatës (raporte)
569 Publikimi i raporteve të auditimit për fushatën zgjedhore 2023-05-14 2023-12-31 ZDH Auditimi i fondeve të fushatës (raporte)
570 Publikimi i statistikave në median sociale 2023-05-14 2023-08-30 ZDH Rezultati përfundimtar
571 Publikimi i regjistrit të ankimimeve në KAS 2023-09-05 2023-09-30 ZDH Ankimimet
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572 Marrja e masave për transmetimin live të procesit të verifikimit paszgjedhor 2023-09-01 2023-09-19 ZDH Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
573 Publikimi i informacionit mbi ecurinë e procesit të verifikimit paszgjedhor 2023-09-20 2023-10-01 ZDH Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor

574 Njoftimi/informimi mbi asgjësimin e fletëve të votimit 2023-12-18 2023-12-23 ZDH
Asgjësimi i fletëve të votimit dhe arkivimi i dokumentacionit 

zgjedhor
575 Njoftimi/informimi mbi procesin e kryqëzimit të të dhënave të PEI 2023-06-02 2023-06-23 ZDH Kryqezimi i të dhënave daktiloskopike

576 Njoftimi/informimi mbi procesin e asgjësimit të të dhënave personale 2023-12-13 2024-01-01 ZDH
Asgjësimi i fletëve të votimit dhe arkivimi i dokumentacionit 

zgjedhor
577 Kërkesë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Tiranë për regjistrin e Partive Politike 2023-01-03 2023-01-06 SMFMF Te tjera
578 Kujtesë partive politike për dorëzimin e raporteve vjetore brenda 31 mars 2023-01-09 2023-01-12 SMFMF Te tjera
579 Përgatitja e draft-projektit për raportet financiare vjetore 2022-09-13 2022-09-20 SMFMF Te tjera
580 Konsultim me financierët e partive politike 2022-11-02 2022-11-04 SMFMF Te tjera
581 PV per ndryshimin e formatit te standartizuar te raporteve financiare te PP per vitin kalendarik 2022-10-27 2022-11-01 SMFMF Te tjera
582 Vendim "Shpërndarja e fondeve vjetore partive politike në formën e ndihmës financiare  vjetore për vitin 2022" 2023-01-30 2023-02-06 SMFMF Te tjera
583 Shkresë drejtuar Ministrisë së Financave për shpërndarjen e fondeve vjetore partive politike (pas dorezimit te raporteve) 2023-02-07 2023-03-31 SMFMF Te tjera
584 Dorëzimi i raporteve financiare nga ana e partive politike 2023-01-05 2023-03-31 SMFMF Te tjera
585 Rishikimi i raporteve të dorëzuara nga partitë politike përpara publikimit në faqe 2023-01-05 2023-03-31 SMFMF Te tjera
586 Publikimi i raporteve financiare vjetore 2023-01-04 2023-03-31 SMFMF Te tjera
587 Rishikim kontratës me audituesit për vitin kalendarik 2022-11-03 2022-11-10 SMFMF Te tjera
588 Njoftimi për të aplikuar si ekspertë kontabël të licensuar për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike për vitin kalendarik2023-02-01 2023-02-20 SMFMF Te tjera
589 Përzgjedhja e aplikantëve të cilët plotësojnë kriteret e kërkuara si auditues të licensuar per vitin kalendarik 2023-02-21 2023-02-28 SMFMF Te tjera
590 Hedhja e shortit për caktimin e audituesve të licensuar per vitin kalendarik 2023-04-01 2023-04-05 SMFMF Te tjera
591 Lidhja e kontratës me audituesit ligjorë dhe auditimi I fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike për vitin kalendarik2023-05-06 2023-05-10 SMFMF Te tjera
592 Rishikimi i raporteve të auditimit për vitin kalendarik të dorëzuara nga ekspertet kontabel të licensuar në KQZ përpara publikimit në faqe2023-05-15 2023-05-25 SMFMF Te tjera
593 Publikimi raporteve të auditimit vjetor për partitë politike 2023-05-15 2023-05-25 SMFMF Te tjera
594 Vendim lidhur me dorëzimin e raporteve financiare vjetore nga ana e partive politike, si dhe sanskione për mosdorëzimin e tyre 2023-05-26 2023-06-15 SMFMF Te tjera
595 Rishikimi i formatit të kontratës së Audituesve për fushatën zgjedhore 2023-01-15 2023-01-30 SMFMF Perzgjedhja e auditeve te licensuar
596 Njoftim për të aplikuar si ekspert kontabel të licensuar për auditimin e raporteve financiare për fushatë zgjedhore 2023-02-01 2023-02-20 SMFMF Perzgjedhja e auditeve te licensuar
597 Përzgjedhja e aplikantëve të cilët plotësojnë kriteret e kërkuara si ekspert kontabël të licensuar për fushatën zgjedhore 2023-02-21 2023-02-28 SMFMF Perzgjedhja e auditeve te licensuar
598 Hedhja e shortit për caktimin e audituesve të licensuar per fushaten zgjedhore 2023-03-01 2023-03-05 SMFMF Perzgjedhja e auditeve te licensuar

599 Lidhja e kontratës me audituesit ligjorë për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike për fushatën zgjedhore  SMFMF Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve te fushates zgjedhore

600 Rishikimi i raporteve të auditimit për fushatën zgjedhore përpara publikimit në faqe   SMFMF Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve te fushates zgjedhore

601 Publikimi i raporteve te auditimit per fushaten zgjedhore   SMFMF Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve te fushates zgjedhore
602 Shkresë drejtuar televizioneve për afatin dhe detyrimin per dorëzimin e tarifave zyrtare të transmetimit të reklamave 2023-04-01 2023-04-02 SMFMF Dorëzimi i tarifave zyrtare të medias
603 Publikimi i tarifave zyrtare te mediave 2023-04-03 2023-04-08 SMFMF Dorëzimi i tarifave zyrtare të medias
604 Njoftim mediave dhe institucioneve qendrore dhe vendore mbi ndalimin e publikimit të reklamave promovuese 2023-01-05 2023-01-08 SMFMF Monitorimi i veprimtarive te ndaluara 
605 Njoftim institucioneve mbi ndalimin e përdorimit të burimeve publike në funksion të zjedhjeve 2023-01-05 2023-01-08 SMFMF Monitorimi i veprimtarive te ndaluara 
606 Ndryshimi i udhëzimit nr1 të monitoruesve 2022-10-20 2022-11-03 SMFMF Monitorimi i fushates zgjedhore
607 Vendim për përcaktimin e numrit të monitoruesve të fushatës zgjedhore 2022-11-03 2022-11-15 SMFMF Monitorimi i fushates zgjedhore
608 Rishikimi i formatit të kontratës së Monitoruesve 2022-10-28 2022-11-07 SMFMF Monitorimi i fushates zgjedhore
609 Njoftimi për të aplikuar si monitorues për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore 2023 2022-11-20 2022-11-30 SMFMF Monitorimi i fushates zgjedhore
610 Përzgjedhja e aplikantëve të cilët plotësojnë kriteret e kërkuara për monitorues të fushatës 2022-12-05 2022-12-08 SMFMF Monitorimi i fushates zgjedhore
611 Hedhja e shortit për caktimin e monitoruesve (nëse do ketë më shumë aplikime sesa vendet e kërkuara) 2022-12-09 2022-12-12 SMFMF Monitorimi i fushates zgjedhore
612 Trajnimi i monitoruesve të fushatës zgjedhore 2023-01-04 2023-01-06 SMFMF Monitorimi i fushates zgjedhore
613 Testimi i monitoruesve 2023-01-09 2023-01-09 SMFMF Monitorimi i fushates zgjedhore

614 Certifikimi i monitoruesve 2023-01-10 2023-01-10 SMFMF Trajnimi i monitoruesve, financiereve të PP, audituesve, ojf.
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615 Hedhja e shortit për caktimi e zonës së monitorimit 2023-01-11 2023-01-11 SMFMF Trajnimi i monitoruesve, financiereve të PP, audituesve, ojf.

616 Lidhja e kontratës me monitoruesit 2023-01-12 2023-01-13 SMFMF Trajnimi i monitoruesve, financiereve të PP, audituesve, ojf.
617 Përpilim aktesh në rast raportimi nga monitoruesit të shkeljeve të konstatuara 2023-01-14 2023-05-14 SMFMF Monitorimi i fushates zgjedhore
618 Rishikimi i raporteve të dorëzuara nga ana e monitoruesve përpara publikimit në faqe 2023-01-14 2023-05-21 SMFMF Monitorimi i fushates zgjedhore
619 Publikimi i raporteve të monitorimit 2023-01-14 2023-05-21 SMFMF Monitorimi i fushates zgjedhore

620 Krijimi dhe mbajtja e databazes nga konstatimet e monitoruesve gjatë fushatës zgjedhore 2023-01-14 2023-05-21 SMFMF Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve te fushates zgjedhore
621 Memo përmbledhëse mbi monitorimin e fushatës zgjedhore 2023-05-23 2023-05-28 SMFMF Monitorimi i fushates zgjedhore
622 Krijimi dhe mbajtja e databazes për mediat që kanë dorëzuar tarifat zyrtare 2023-04-08 2023-04-09 SMFMF Dorëzimi i tarifave zyrtare të medias
623 Vendim për Metodologjinë e monitorimit të medias 2023-02-10 2023-02-14 SMFMF Metodologjia e monitorimit te medias
624 Njoftim mediave koha e fushatës zgjedhore 2023-04-10 2023-04-13 SMFMF Fillimi i fushatës zgjedhore
625 Njoftim mediave koha e heshtjes zgjedhore 2023-05-10 2023-05-12 SMFMF Heshtja zgjedhore
626 Njoftim mediave koha e publikimit të rezultateve për sondazhet zgjedhore 2023-05-03 2023-05-05 SMFMF Afati i fundit i publikimit të sondazheve zgjedhore
627 Vendim lidhur me caktimin e minutazhit falas në dispozicion të partive politike 2023-03-30 2023-04-01 SMFMF Caktimi i minutazhit falas per subjektet zgjedhore
628 Vendim për raportet javore të dorëzuara nga AMA (në rast konstatimi shkelje) 2023-04-15 2023-05-14 SMFMF Metodologjia e monitorimit te medias
629 Vendim përfundimtar i raporteve të dorëzuara nga AMA 2023-04-15 2023-05-24 SMFMF Metodologjia e monitorimit te medias

630 Krijimi dhe mbajtja e databazës mbi raportet e dorëzura nga AMA per minutazhin e reklamave politike 2023-04-15 2023-05-14 SMFMF Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve te fushates zgjedhore

631 Shkresë kryetarëve të bashkive për afatin e vendimit për afishimin e materialeve propagandistike 2023-04-05 2023-04-08 SMFMF
vendimet e kryetareve te Bashkive per afishimin e 

materialeve propagandistike
632 Krijimi dhe mbajtja e databazes për shpenzimet e reklamave politike në median sociale (facebook, instagram) 2023-04-15 2023-05-14 SMFMF Monitorimi i fushates zgjedhore
633 Vendim për shpërndarjen e fondeve për partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhje 2023-04-01 2023-04-06 SMFMF Shpërndarja e fondeve për subjektet zgjedhore
634 Njoftim partive politike të cilat përfitojnë fonde nga buxheti për fushatën zgjedhore për tu paraqitur në KQZ për nënshkrimin e akt-marrëveshjes2023-04-06 2023-04-13 SMFMF Shpërndarja e fondeve për subjektet zgjedhore
635 Lidhja e akt-marrëveshjes me partitë politike 2023-04-13 2023-04-15 SMFMF Shpërndarja e fondeve për subjektet zgjedhore
636 Shkresë Ministrisë së Financës për ekzekutim shpërndarje fondesh partive politike për fushatën zgjedhore 2023-04-13 2023-04-15 SMFMF Shpërndarja e fondeve për subjektet zgjedhore

637 Njoftimi i financierëve të partive politike, si dhe kandidatët e propozuar nga zgjedhësit lidhur me trajnimin që do zhvillohet nga KQZ për plotësimin e formateve të standartizuara për raportimin financiar për fushatë2023-03-01 2023-03-03 SMFMF Trajnimi i monitoruesve, financiereve të PP, audituesve, ojf.

638 Trajnimi i financierëve të partive politike, si dhe financierëve të kandidatëve të propozuar nga zgjedhësit 2023-03-06 2023-03-08 SMFMF Trajnimi i monitoruesve, financiereve të PP, audituesve, ojf.

639 Shkresë kujtesë partive politike për respektimin e afateve të dorëzimit të raporteve të fushatës zgjedhore   SMFMF
Depozitimi i raporteve financiare të Partive Politike për 

fushatën zgjedhore

640 Dorezimi i rapoteve financiare te fushtes zgjedhore nga subjektet zgjedhore   SMFMF
Depozitimi i raporteve financiare të Partive Politike për 

fushatën zgjedhore

641 Verifikimi paraprak i raporteve të auditimit për mënyrën e plotësimit të formatit   SMFMF
Depozitimi i raporteve financiare të Partive Politike për 

fushatën zgjedhore

642 Publikimi i raporteve financiare te subjekteve zgjedhore   SMFMF
Depozitimi i raporteve financiare të Partive Politike për 

fushatën zgjedhore
643 Vendim për përcaktimin e vlerës në para së një vote të vlefshme   SMFMF Përcaktimi i vlerës së një vote
644 Vendim për kompensimin financiar paszgjedhor   SMFMF Kompensimi financiar paszgjedhor

645 Publikimi i raporteve te auditimit   SMFMF Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve te fushates zgjedhore

646 Verifikimi i thelluar i raporteve financiare (monitorim/vetedeklarim i raporteve nga subjektet/auditimi)   SMFMF Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve te fushates zgjedhore

647 Raport gjetjesh mbi auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike për fushatën zgjedhore   SMFMF Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve te fushates zgjedhore

648 Vendim lidhur me raportet financiare të dorëzuara nga 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  SMFMF Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve te fushates zgjedhore
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649 Moduli i financimit 2022-09-01 2022-12-30 SMFMF Të tjera
650 Dizenjimi i modulit te financimit 2022-09-01 2022-10-25 SMFMF Të tjera
651 Zhvillimi dhe testimi i modulit 2022-11-01 2022-11-25 SMFMF Të tjera
652 Finalizimi i zhvillimit te modulit 2022-12-01 2022-12-09 SMFMF Të tjera
653 Testimi i modulit 2022-12-09 2022-12-15 SMFMF Të tjera
654 Trajnimi i stafit te KQZ-se per modulin 2022-12-16 2022-12-30 SMFMF Të tjera

655 Përcaktimi i numrit dhe kritereve për trajnues për financimin e partive politike. 2022-11-15 2022-11-25 SMFMF Trajnimi i monitoruesve, financiereve të PP, audituesve, ojf.

656 Publikimi i thirrjes per trajnues 2022-11-25 2022-12-09 SMFMF Trajnimi i monitoruesve, financiereve të PP, audituesve, ojf.

657 Trajnimi i trajnuesve 2022-12-14 2022-12-16 SMFMF Trajnimi i monitoruesve, financiereve të PP, audituesve, ojf.

658 Certifikimi i trajnuesve 2022-12-16 2022-12-16 SMFMF Trajnimi i monitoruesve, financiereve të PP, audituesve, ojf.

659 Lidhja e kontratave me trajnuesit 2022-12-19 2022-12-21 SMFMF Trajnimi i monitoruesve, financiereve të PP, audituesve, ojf.

660 Njoftim drejtuar kandidateve per kryetar bashkie/lista shumëemërorë për datat e trajnimit. 2023-03-28 2023-03-31 SMFMF Trajnimi i monitoruesve, financiereve të PP, audituesve, ojf.

661 Trajnimi i kandidatëve për kryetar bashkie dhe kandidatëve të listave shumemërore 2023-04-03 2023-05-02 SMFMF Trajnimi i monitoruesve, financiereve të PP, audituesve, ojf.

662 Trajnimi i ekspertëve kontabël të licensuar të përzgjedhur 2023-05-20 2023-05-30 SMFMF Trajnimi i monitoruesve, financiereve të PP, audituesve, ojf.

663 Trajnimi me OJF-të 2023-02-20 2023-02-25 SMFMF Trajnimi i monitoruesve, financiereve të PP, audituesve, ojf.
664 Plani strategjik per financimin e partive politike 2022-05-15 2022-11-30 SMFMF Te tjera
665 Kujtese bashkive per zbatimin  e detyrimeve ligjore(Kujtesë) 2022-10-28 2022-11-21 SK Ngritja e KZAZ
666 Automatizimi i proceseve te punes se KZAZ-ve 2022-11-12 2022-12-20 SK Ngritja e KZAZ
667 Vleresimi dhe pergatitja e projekt aktit per masen e shperblimit te adminsitrates zgjedhore 2022-11-10 2022-11-12 SK Ngritja e KZAZ
668 Administrim i informacionit te bashkive (QV, QV private, zgjedhes PAK etj.) 2022-11-03 2022-11-07 SK Caktimi i vendndodhjes se QV-ve
669 Administrimi i  kerkesave per ndryshim vendndodhje te QV-ve 2022-11-07 2023-04-04 SK Caktimi i vendndodhjes se QV-ve
670 Administrim/shqyrtim i pergjigjes se kryetareve te bashkive per selite e KZAZ-ve 2022-11-07 2022-11-17 SK Ngritja e KZAZ
671 Azhornim i database me informacionin mbi vendndodhjet e QV-ve. 2022-11-07 2023-04-04 SK Caktimi i vendndodhjes se QV-ve
672 Identifikimi i akteve qe do te hartohen ne funksion te zgjedhjeve 2022-09-15 2022-10-10 SK Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
673 Vleresimi dhe permiresimi i akteve 2022-09-15 2022-11-04 SK Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
674 Miratimi i  akteve te SKM/azhornimi i matrices ne dinamike 2022-11-15 2023-02-10 SK Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
675 Ngritja i moduleve te regjistrimit te vezhguesve te subjekteve politike 2022-11-09 2022-11-09 SK Akreditimi i vëzhguesve shqiptare
676 Ngritja e modulit te regjistrimit te kandidateve per administraten zgjedhore (subjekte dhe kryesisht) 2022-11-18 2022-12-30 SK Ngritja e KZAZ
677 Trajnimi i subjekteve politike per perdorimin e modulit te regjistrimit te vezhguesve dhe administrates zgjedhore 2022-12-10 2022-12-30 SK Akreditimi i vëzhguesve shqiptare
678 Hartimi i akteve per perdorimin e teknologjise nga subjektet dhe administrata zgjedhore 2022-11-01 2023-01-10 SK Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
679 Hartimi i akteve per administraten zgjedhore, manualet e punes dhe konsultimi i tyre 2022-09-09 2023-02-02 SK Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
680 Shkrese partive politike per te propozuar anetaret e KZAZ-ve 2023-01-10 2023-01-13 SK Ngritja e KZAZ
681 Administrim i propozimeve per anetare dhe sekretare te KZAZ-ve 2023-01-16 2023-01-28 SK Ngritja e KZAZ
682 Verifikim te gjendjes gjyqesore te kandidaturave te propozuar per anetare/sekretare 2023-01-18 2023-01-30 SK Ngritja e KZAZ
683 Paraqitja e raportit per rezultatet  e verifikimit te kandidaturave te paraqitura 2023-01-20 2023-01-31 SK Ngritja e KZAZ
684 Njoftim i partive politike per mangesi dokumentacioni/plotesimin  e tyre 2023-01-21 2023-01-31 SK Ngritja e KZAZ
685 Njoftim publik per  shprehje interesi per emerim kryesisht anetare KZAZ 2023-01-20 2023-01-26 SK Ngritja e KZAZ
686 Identifikimi i pozicioneve te punes per punonjes te perkohshem 2022-11-07 2022-11-11 DAZ Rekrutimi i personelit me kohe jo te plote
687 Krijimi i database per stafin e perkohshem ,  percaktimi i kerkesave per kushtet e kontrates, matesit e performances, penalitete 2023-01-05 2023-02-06 SK Rekrutimi i personelit me kohe jo te plote
688 Publikimi ne web i adresave te selive dhe antaresise se KZAZ-ve 2023-01-09 2023-05-08 SK Ngritja e KZAZ
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689 Rishikimi i udhezimit per akreditimin e vezhguesve te subjekteve dhe akt per perdorimin e modulit 2023-01-09 2023-04-01 SK Akreditimi i vëzhguesve shqiptare
690 Administrimi i te dhenave dhe ndjekja e procesit te akreditimit te vezhguesve te subjekteve 2023-04-10 2023-05-02 SK Akreditimi i vëzhguesve shqiptare
691 Ndjekja e ligjshmerise se vendimarrjeve te KZAZ-se per akreditimin e vezhguesve npm pyetesoreve standard 2023-04-11 2023-05-02 SK Akreditimi i vëzhguesve shqiptare
692 Njoftim publik i thirrjes se mbledhjes se pare te KZAZ-ve 2023-02-12 2023-02-12 SK Ngritja e KZAZ
693 Emerimi/pasqyrimi ne web i kryetareve dhe zvkryetareve te KZAZ-ve 2023-02-12 2023-02-14 SK Ngritja e KZAZ

694 Ndjekja e procesit te dorezimit te dokumentacionit te kandidateve (kryetar, keshill) 2023-03-27 2023-04-05 SK
Administrimi i listave të kandidatëve dhe dokumentave te 

kandidimit nga KZAZ

695 Koordinim me KZAZ per vendimarrjet/ njoftimet e Komisionerit per ndalimin e kandidateve qe nuk kane dorezuar FVD 2023-03-27 2023-04-04 SK
Administrimi i listave të kandidatëve dhe dokumentave te 

kandidimit nga KZAZ

695 Dorezimi i dokumentacionit bazuar ne format standard dhe verifkimi i tyre 2023-03-27 2023-04-05 SK
Administrimi i listave të kandidatëve dhe dokumentave te 

kandidimit nga KZAZ

696 Monitorimi i platformes online per dorezimin e dokumentacionit nga KZAZ 2023-03-26 2023-04-05 SK
Administrimi i listave të kandidatëve dhe dokumentave te 

kandidimit nga KZAZ
697 Krijimi i database per vendndodhjet e QV-ve private 2022-11-22 2023-04-04 SK Caktimi i vendndodhjes se QV-ve
698 Rezultatet e konfirmimit pas konsultimit me subjektet zgjedhore dhe pushtetin vendor 2022-11-25 2023-04-04 SK Caktimi i vendndodhjes se QV-ve
699 Ndjekja e kontrolli i ndryshimit te vendndodhjeve te QV-ve 2022-12-15 2023-04-04 SK Caktimi i vendndodhjes se QV-ve
700 Rezultatet e verifikimit nga stafi, TAG 2023-01-03 2023-04-04 SK Caktimi i vendndodhjes se QV-ve
701 Koordinimi me NJA per identifikimin e ambjenteve private per QV dhe disponueshmerine e tyre dhe ndryshimet e vendodhjeve te tyre2023-11-23 2023-03-20 SK Caktimi i vendndodhjes se QV-ve
702 Shkrese prefekteve per listen e objekteve te qarkut qe do te sherbejne si vendndodhje  e VNV-ve 2023-02-01 2023-02-15 SK Administrim i te dhenave dhe identifikimi i VNV-ve
703 Administrim i propozimeve te prefekteve/Ndertimi i database me VNV e propozuara/shqyrtim i tyre 2023-03-15 2023-03-15 SK Administrim i te dhenave dhe identifikimi i VNV-ve
704 Rezultatet pas konsultimit me subjektet zgjedhore/prefektet/pushteti vendor 2023-03-15 2023-03-20 SK Administrim i te dhenave dhe identifikimi i VNV-ve
705 Rezultatet e verifikimit nga stafi i KQZ/SRAGJ 2023-03-20 2023-03-23 SK Administrim i te dhenave dhe identifikimi i VNV-ve
706 Identifkimi i VNV private 2023-03-01 2023-03-15 SK Administrim i te dhenave dhe identifikimi i VNV-ve
707 Pasqyrimi i skemave te cdo VNV 2023-03-01 2023-03-15 SK Administrim i te dhenave dhe identifikimi i VNV-ve
708 Hartimi i kontratave per VNV private 2023-03-24 2023-03-26 SK Administrim i te dhenave dhe identifikimi i VNV-ve
709 Caktimi i vendodhjeve te VNV-ve 2023-03-20 2023-04-04 SK Percaktimi i VNV-ve
710 Njoftim per vendodhjen e VNV dhe njohja me subjektet zgjedhore 2023-04-04 2023-04-04 SK Percaktimi i VNV-ve
711 Administrimi i kerkesave per ndryshim te VNV 2023-04-04 2023-04-20 SK Percaktimi i VNV-ve
712 Njoftim publik per shprehje interesi per emerim kryesisht anetare KQV 2023-03-13 2023-03-24 SK Ngritja e KQV 
713 Dergimi ne Drejtorine e pergjithshme te Policise i listes se QV-ve dhe VNV-ve 2023-04-20 2023-04-20 SK Caktimi i vendndodhjes se QV-ve
714 Kujtese per Bashkite dhe NJA per hartimi, publikimi i ekstraktit te perberesve zgjedhor ne NJA 2022-11-05 2022-11-24 SK Publikim i listave te zgjedhesve ne NJA
715 Monitorimi i procesit te afishimit te perberesve zgjedhor ne NJA 2022-11-25 2023-04-04 SK Publikim i listave te zgjedhesve ne NJA
716 Inspektim i rastesishem i NJA dhe marrje masave per respektimin e kerkesave ligjore per publikimin e listave 2022-11-25 2023-05-05 SK Publikim i listave te zgjedhesve ne NJA
717 Afishimi dhe ndjekja e procesit te afishimit te listave te zgjedhesve ne cdo QV 2023-04-09 2023-04-19 SK Publikim i listave te zgjedhesve ne cdo QV
718 Monitorimi i kryerjes se procesit nga KZAZ-te 2023-03-20 2023-04-09 SK Publikim i listave te zgjedhesve ne cdo QV
719 Rakordimi i vendodhjes se QV sipas KZAZ-ve dhe te dhenave te derguara nga DPGJC/ Bashki 2023-04-09 2023-04-19 SK Publikim i listave te zgjedhesve ne cdo QV

720 Ndjekja e perditesimit te ndryshimeve te perberesve zgjedhor,  bashkerendim veprimesh 2022-11-07 2023-04-04 SK Hartimi i listes perfundimtare te zgjedhesve dhe te QV

721 Koordinimi i te dhenave per ndryshimet cilesore e sasiore te perbereseve zgjedhore 2022-11-16 2023-04-04 SK Hartimi i listes perfundimtare te zgjedhesve dhe te QV
722 Miratimi i aktit per permbajtjen e te dhenave te raportimit per njoftimin me shkrim te zgjedhesve 2022-12-19 2023-01-15 SK Fillimi i procesit te njoftimit me shkrim te zgjedhesve
723 Njoftimi i bashkive per marrjen e masave per fillimin e procesit 2023-01-15 2023-01-23 SK Fillimi i procesit te njoftimit me shkrim te zgjedhesve
724 Monitorimin e verifikimit te detyrimit ligjor nga bashkite per lajmerimin me shkrim te zgjedhesve 2023-01-23 2023-04-30 SK Fillimi i procesit te njoftimit me shkrim te zgjedhesve
725 Administrimi periodik i raporteve per ecurine e procesit te verifikimit dhe te kryerjes se njoftimit 2023-01-23 2023-05-07 SK Fillimi i procesit te njoftimit me shkrim te zgjedhesve
726 Marreveshje bashkepunimi me OSSHE per furnizim te panderprere me energji elektrike te objekteve zgjedhore 2023-03-15 2023-04-18 SK Caktimi i vendndodhjes se QV-ve

727 Koordinimi i te dhenave per ndertimi i aplikacionit KQZ ne ueb dhe playstore/appstore 2022-10-28 2022-12-01 SK
Menaxhim i problematikave qe lidhen me performancen e 

administrates zgjedhore

728 Hartimi i udhezuesit per perdorimin e sistemit per raportimin e te dhenave nga administrata zgjedhore 2022-12-02 2022-12-30 SK
Menaxhim i problematikave qe lidhen me performancen e 

administrates zgjedhore
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729 Monitorimi i perdorimit te platformes KQZ 2023-01-05 2023-05-14 SK
Menaxhim i problematikave qe lidhen me performancen e 

administrates zgjedhore

730 Ndjekja e shperndarjes se bazes materiale zgjedhore ne KZAZ, KQV/problematikat/shqyrtim/zgjidhje 2023-04-28 2023-05-12 SK
Menaxhim i problematikave qe lidhen me performancen e 

administrates zgjedhore

731 Ngritja e grupeve te ndihmes (Helpdesk) per bashkite, NJA, administraten zgjedhore dhe subjektet 2022-12-20 2023-05-14 SK
Menaxhim i problematikave qe lidhen me performancen e 

administrates zgjedhore

732 Grupet whatsapp, Viber per KZAZ/KQV/GN 2023-02-13 2023-05-14 SK
Menaxhim i problematikave qe lidhen me performancen e 

administrates zgjedhore

733 Modelimi i regjistrit te menaxhimit te çeshtjeve per tu plotesuar  nga Operatoret/Helpdesk 2023-02-01 2023-05-14 SK
Menaxhim i problematikave qe lidhen me performancen e 

administrates zgjedhore

734 Klasifikimi dhe trajtimi i kerkesave/problematikave 2023-02-05 2023-05-16 SK
Menaxhim i problematikave qe lidhen me performancen e 

administrates zgjedhore

735 Marrja e te dhenave paraprake per mbylljen e procesit te votimit 2023-05-16 2023-05-16 SK
Menaxhim i problematikave qe lidhen me performancen e 

administrates zgjedhore

736 Kontaktim me KZAZ/QV qe paraqesin problematika/vonesa 2023-05-16 2023-05-16 SK
Menaxhim i problematikave qe lidhen me performancen e 

administrates zgjedhore
737 Hartimi i draft projektakteve mbi:Miratimi i mases se shperblimit KZAZ/KQV/GNV 2022-12-10 2022-12-10 SK Ngritja e KZAZ
738 Per caktimin e njesive administrative ku do te ngrihen selite e KZAZ-ve 2022-01-28 2022-01-28 SK Ngritja e KZAZ
739 Miratimi i procedures se shortit per caktimin e partise politike qe do te propozoje anetari e shtate/shpallja e rezultatit te shortit 2022-12-30 2022-12-30 SK Ngritja e KZAZ
740 Per caktimin e partive politike qe kane te drejte te propozojne anetare/sekretare te KZAZ 2022-12-15 2022-12-15 SK Ngritja e KZAZ
741 Per emerimin e anetareve dhe sekretareve te KZAZ-ve 2023-02-05 2023-02-05 SK Ngritja e KZAZ
742 Per ngritjen dhe thirrjen e mbledhjes se pare te KZAZ-ve 2023-02-13 2023-02-14 SK Ngritja e KZAZ
743 Per emerimin e kryetareve dhe zvkryetareve te KZAZ-ve 2022-02-15 2022-02-15 SK Ngritja e KZAZ
744 Administrimi i te dhenave dhe vendimeve per emrimet e anetareve te GN-ve 2023-04-20 2023-05-04 SK Caktimi dhe ngritja e GNV
745 Per caktimin e partive politike qe kane te drejte te propozojne anetare te 3 dhe te 4 te GNV-ve 2023-04-02 2023-04-03 SK Caktimi dhe ngritja e GNV
746 Per shpalljen e rezultatit te shortit per partite qe do te propozojne anetare te 3 dhe te 4 te GNV-ve 2023-04-03 2023-04-14 SK Caktimi dhe ngritja e GNV
747 Verfikimi i listave te kandidateve per anetar/ sekretar kryesisht te KQV-ve 2022-03-26 2023-04-24 SK Ngritja e KQV 
748 Adminsitrimi i te dhenave dhe vendimeve per anetare KQV-je nga KZAZ-te 2023-04-24 2023-05-14 SK Ngritja e KQV 
749 Dergimi i listave te kandidateve per anetar/ sekretar kryesisht te KQV-ve 2023-04-14 2023-04-24 SK Ngritja e KQV 
750 Monitorimi i veprimtarise se KZAZ npm pyetesoreve per caktimin e GN dhe tavolinave 2023-04-30 2023-05-04 SK Caktimi dhe ngritja e GNV
751 Monitorimi i veprimtarise se KZAZ npm pyetesoreve per administrimin e kerkesave te subjekteve per anetar GN 2023-04-15 2023-04-30 SK Caktimi dhe ngritja e GNV
752 Monitorimi i veprimtarise se KZAZ npm pyetesoreve per vendimarrjet e KZAZ per emerimet e GN 2023-05-02 2023-05-04 SK Caktimi dhe ngritja e GNV
753 Per miratimin e QV-ve ne ndertesa private 2022-12-10 2023-04-04 SK Caktimi i vendndodhjes se QV-ve

754 Monitorim 24/24 i procesit te numerimit.Komunikim i vazhdueshem me KZAZ 2023-05-14 2023-05-16 SK
Menaxhim i problematikave qe lidhen me performancen e 

administrates zgjedhore

755 Kerkese prefekturave per paraqitjen e numrit te mandateve per cdo keshill bashkiak 2023-01-17 2023-01-20 SK
Depozitimi I listave te kandidateve ne KZAZ/KQZ per kryetar 

bashkie/ anetar keshilli bashkiak

756 Percaktimi i numrit te mandateve per cdo keshill bashkiak dhe njoftimi i subjekteve/ KZAZ 2023-01-20 2023-01-30 SK
Depozitimi I listave te kandidateve ne KZAZ/KQZ per kryetar 

bashkie/ anetar keshilli bashkiak

757 Koordinimi i permbajtjes se projekt aktit per TPR dhe modelet e punes se GN 2022-11-30 2023-02-10 SK Miratimi i tabelës përmbledhëse të rezultatit të zgjedhjeve

758 Monitorimi i procesit te numerimit dhe zgjidhja e problematikes se hasur ne rast pezullimi 2023-05-16 2023-05-18 SK
Marrjen në dorëzim të tabelave të rezultateve për subjektet 

zgjedhore dhe kandidatët për kryetar bashkie

759 Identifikimi i KZAZ-ve qe nderpresin procesin dhe qe nuk kane perfunduar me shume se 60% te QV-ve 2023-05-16 2023-05-18 SK
Marrjen në dorëzim të tabelave të rezultateve për subjektet 

zgjedhore dhe kandidatët për kryetar bashkie
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760 Paraqitje te Komisioneri i projektaktit per shqyrtim te situates dhe vendimarrje 2023-05-17 2023-05-18 SK
Marrjen në dorëzim të tabelave të rezultateve për subjektet 

zgjedhore dhe kandidatët për kryetar bashkie

761 Ndjekja e KZAZ-ve per plotesimin e tabelave permbledhese te rezultateve 2023-05-16 2023-05-18 SK
Marrjen në dorëzim të tabelave të rezultateve për subjektet 

zgjedhore dhe kandidatët për kryetar bashkie
762 Administrim i vendimeve te emerimit/lirim emerimit te anetareve te KQV dhe GNV 2023-05-04 2023-05-16 SK Caktimi dhe ngritja e GNV

763 Administrim i borderove te realizuara nga KZAZ per KQV/GNV 2023-05-20 2023-05-30 SK
Marrjen në dorëzim të tabelave të rezultateve për subjektet 

zgjedhore dhe kandidatët për kryetar bashkie
764 Mbikqyrja e procesit te akreditimit te vezhguesve nga KZAZ 2023-04-11 2023-05-02 SK Akreditimi i vëzhguesve shqiptare
765 Administrimi i bazes se te dhenave te vezhguesve 2023-05-02 2023-05-16 SK Akreditimi i vëzhguesve shqiptare

766 Koordinim me DLD per rakordimin e kryerjes se detyrimeve te KZAZ-ve 2023-05-20 2023-05-30 SK
Fillimi i procesit te kthimit dhe dorezimit ne KQZ te kutive te 

votimit dhe kutive te materialeve zgjedhore
767 Kryerja e analizes me baze te gjere 2023-06-20 2023-10-15 SK Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
768 Nxjerrja e problematikave dhe analiza e tyre 2023-05-14 2023-06-30 SK Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
769 Hartimi i nje regjistri ku te pasqyrohen problematikat, reflektimi per permiresim, rezultati 2023-02-02 2023-05-20 SK Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
770 Hartim i nje pyetesori per administraten zgjedhore/pushtetin vendor/subjektet politike 2023-05-20 2023-05-30 SK Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
771 Feedback, nxjerrja e konkluzioneve dhe detyra per te ardhmen 2023-05-20 2023-05-30 SK Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
772 Rekrutimi i stafit per procesin e verifkimit paszgjedhor 2023-06-10 2023-06-10 SK Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
773 Miratimi i urdhezimit per verifkimin paszgjedhor 2023-07-01 2023-07-20 SK Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
774 Keqyrja e mepasshme e fleteve te votimit dhe materialit zgjedhor 2023-09-20 2023-10-01 SK Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
775 Miratimi i raportit me gjetjet e verifkimit paszgjedhor per procesin e numerimit dhe administrimin e dokumentacionit 2023-10-10 2023-10-15 SK Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor

776 Hartimi i udhëzimit për dokumentacionin e kandidimit dhe rregullat për verifikimin e tij. 2022-11-01 2022-12-05 SSZD Rregullat për verifikimin e dokumentacionit të kandidimit

777 Regjistrimi i subjekteve zgjedhore (parti politike/komitet nismëtar) 2023-03-06 2023-03-15 SSZD
Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve 

zgjedhore(parti politike/komitet nismëtar)

778 Verifikimi i dokumentacionit (2 ditë) 2023-03-06 2023-03-08 SSZD
Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve 

zgjedhore(parti politike/komitet nismëtar)

779 Kthim për plotësim (2 ditë) 2023-03-07 2023-03-08 SSZD
Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve 

zgjedhore(parti politike/komitet nismëtar)

780 Plotësim i mangësive të dokumentacionit  (24 orë) 2023-03-08 2023-03-09 SSZD
Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve 

zgjedhore(parti politike/komitet nismëtar)

781 Hartimin e projektvendimeve të Komisionerit per regjistrim/mosregjistrim të subjektit zgjedhor/komitetit nismëtar (24 orë) 2023-03-09 2023-03-10 SSZD
Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve 

zgjedhore(parti politike/komitet nismëtar)

782 Regjistrimi i koalicioneve 2023-03-15 2023-03-27 SSZD Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve

783 Verifikimi i dokumentacionit të koalicionit (24 orë) 2023-03-15 2023-03-16 SSZD Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve

784 Kthim për plotësim (24 orë) 2023-03-16 2023-03-17 SSZD Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve

785 Plotësim i mangësive të dokumentacionit nga koalicioni (24 orë) 2023-03-17 2023-03-18 SSZD Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve
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786 Hartimi i projektvendimeve per regjistrim/mosregjistrim të koalicionit (24 orë) 2023-03-18 2023-03-19 SSZD Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve

787 Regjistrimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak 2023-03-27 2023-03-28 SSZD
Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për 

kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak

788 Verifikimi i dokumentacionit të kandidatit të propozuar nga zgjedhësit 2023-03-27 2023-03-28 SSZD
Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për 

kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak

789 Verifikimi i FVD per bashkitë me 1 KZAZ/ shkresa DPB, DPGJC 2023-03-28 2023-03-29 SSZD
Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për 

kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak

790 Kthimi për plotësim dokumentacioni 2023-03-29 2023-03-29 SSZD
Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për 

kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak

791 Dorëzimi I dokumentacionit të plotësuar 2023-03-30 2023-03-31 SSZD
Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për 

kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak

792 Verifikimi i nënshkrimeve në seancë publike 2023-03-27 2023-03-28 SSZD
Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për 

kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak

793 Hartimi I projektvendimit për regjistrimin e kandidatëve të propozuar nga zgjedhësit 2023-04-01 2023-04-02 SSZD
Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për 

kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak

794 Hartimi I projektvendimit për vazhdimin e procedurave nga KZAZ për regjistrimin e kandidatëve të propozuar nga zgjedhësit 2023-04-01 2023-04-02 SSZD
Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për 

kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak
795 Regjistrimi i listave të kandidatëve 2023-03-27 2023-03-27 SSZD Dorëzimi i listave të kandidatëve
796 Verifikimi i listave (3 ditë) 2023-03-28 2023-04-03 SSZD Dorëzimi i listave të kandidatëve
797 Evidentimi i dorëzimit të formularëve të dekriminalizimit 2023-03-28 2023-04-03 SSZD Dorëzimi i listave të kandidatëve
798 Kthim për plotësim dokumentacioni + njoftim për plotësim të formularëve me mangësi 2023-03-28 2023-04-03 SSZD Dorëzimi i listave të kandidatëve
799 Verifikimi i të dhënave të deklaruara në formular 2023-03-28 2023-04-03 SSZD Dorëzimi i listave të kandidatëve
800 Përpunon të dhënat e deklaruara në FVD 2023-03-28 2023-04-03 SSZD Dorëzimi i listave të kandidatëve
801 Administrimi I FVD të kandidatëve për bashkitë me 1 KZAZ, verifikimi i të dhënave të deklaruara në formular 2023-03-28 2023-04-03 SSZD Dorëzimi i listave të kandidatëve
802 Shkresë DPGjC dhe DPB (brenda 5 ditëve) 2023-04-03 2023-04-04 SSZD Dorëzimi i listave të kandidatëve
803 Administrimi i përgjigjeve me DPGjC dhe DPB (brenda 5 ditëve) 2023-04-03 2023-04-04 SSZD Dorëzimi i listave të kandidatëve
804 Identifikimi kryesisht i rasteve për verifikim të thelluar nga P.P dhe dërgimi i tyre në P.P ( brenda 5 ditëve nga dorëzimi formularit) 2023-03-28 2023-04-03 SSZD Dorëzimi i listave të kandidatëve
805 Administrimi I dokumentacionit të plotësuar + FVD (3 ditë) 2023-04-03 2023-04-06 SSZD Dorëzimi i listave të kandidatëve
806 Ridërgim shkresë Dr.Gjendjes Civile dhe Dr.Burgjeve dhe nëse P.P sipas rastit brenda 5 ditëve 2023-04-07 2023-04-07 SSZD Dorëzimi i listave të kandidatëve
807 Hartimi i projektvendimit për miratimin/refuzimim e listave 2023-04-07 2023-04-08 SSZD Dorëzimi i listave të kandidatëve
808 Hartimi I projektvendimit për vazhdimin e procedurave nga KZAZ për regjistrimin e listave 2023-04-07 2023-04-07 SSZD Dorëzimi i listave të kandidatëve
809  Implementimi i teknologjisë për administrimin elektronik të dokumenteve të kandidimit SSZD Regjistrim subjekt/Dorëzimi i listave të kandidatëve
810  Trajnimi i stafit për administrimin elektronik të dokumenteve të kandidimit   SSZD Regjistrim subjekt/Dorëzimi i listave të kandidatëve
811  Trajnimi i stafit  të përkohshëm SSZD Regjistrim subjekt/Dorëzimi i listave të kandidatëve


