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LISTA E SHKURTESAVE 
 

PZAP – Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa 

SPZAP – Sekretariati i Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa 

KQZ – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve  

KGJK – Këshilli Gjyqësor i Kosovës 

KPK – Këshilli Prokurorial i Kosovës 

PK – Policia e Kosovës 

MF - Ministria e Financave 

MAP – Ministria e Administratës Publike 

OSBE – Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim  Evropian 

IFES–Fondacioni Ndërkombëtar për Sisteme Zgjedhore 

LZP – Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme 

LZL – Ligji për Zgjedhjet Lokale 

ZRPPC - Zyra për Regjistrimin e Partive Politike dhe Certifikim 

SP- Subjektet Politike 

KP – Kandidat i Pavarur  

QNR – Qendra për Numërimin e Rezultateve 

SIMFK – Sistemi Informativ për Menaxhmin e Financave të Kosovës 

SIMBNJ – Sistemi Informativ i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore – MAP 

SIMR – Sistemi Informativ i Menaxhimit të Rasteve 

NJQH - Njësia Qendrore Harmonizuese  

ZAP - Zyra e Auditorit të Përgjithshëm 

KRPP – Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik 

DASHC – Departamenti i Administratës së Shërbimit Civil 
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VIZIONI DHE MISIONI 

Vizioni 

PZAP-i është dhe synon të jete një institucioni i besueshëm, i qëndrueshëm, i fuqizuar dhe 

inovativ që bashkëpunon për forcimin e drejtësisë zgjedhore. 

 

Misioni 

PZAP-i me qëllim të fuqizimit të demokracisë, është i përkushtuar që me profesionalizëm, 

paanshmëri dhe me kohë të zgjidhë kontestet zgjedhore për të siguruar të drejtat për të gjithë 

akteret lidhur me procesin zgjedhor. 

PZAP është i përkushtuar për përmbushjen me besnikëri të detyrave në përputhshmëri me 

kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Të gjitha vendimet i merr në baza etike duke u bazuar në të 

gjitha provat për të promovuar besimin publik në aktivitetet e tij në përputhshmëri me ligjin, të pa 

ndikuara nga jashtë. Është i hapur dhe është përgjegjës për veprimtarinë që zhvillon si dhe 

siguron qasje për marrjen e informatave për të gjitha palët e interesuara.  

 

PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE  
 
Raporti vjetor i punës pasqyron aktivitetet e Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP) 

gjatë vitit 2018, në veçanti pasqyron punën dhe rezultatet e arritura të anëtarëve dhe kryesueses së 

PZAP-it, zyrës së kryesuesit të sekretariatit, departamenteve si dhe të njësive tjera të 

administratës së sekretariatit. Raporti përmban të dhëna lidhur me shpenzimet buxhetore, 

aktivitetet e prokurimit, numrin e përgjithshëm e të punësuarve në PZAP. Raporti gjithashtu 

përmban të dhëna për pjesëmarrjen e anëtarëve të PZAP-it dhe stafit të sekretariatit në 

konferencat dhe punëtoritë e organizuara, vizitat e realizuara në vend dhe jashtë vendit dhe në 

trajnime të organizuara nga PZAP-i. 

Të dhënat e paraqitura në raportin vjetor, janë dëshmi e punës së kryer me përkushtim dhe 

profesionalizmit nga ana e kryesueses dhe anëtarëve të PZAP-it, stafit të administratës të 

sekretariatit që njëherësh do të janë motiv shtesë për angazhim të mëtutjeshëm në tejkalimin e 

sfidave në të ardhmen nga PZAP-i. 

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa punën e tij e ka përqendruar në drejtim të 

përmbushjes së objektivave të planifikuara me Planin Vjetor të Punës për vitin 2018, dhe të 

objektivave të planifikuara me Planin Strategjik të PZAP-it për periudhën 2016 – 2019, si dhe ka 

kryer punë dhe aktivitete të tjera të cilat nuk kanë qenë të planifikuara me Planin Vjetor të Punës 

së PZAP-it për vitin 2018, siç ishin. 

 
Edhe pse viti 2018, nuk ka qenë vit zgjedhor, gjatë këtij viti, PZAP-i ka pranuar dhe ka marrë 

vendim për tri (3) apele të cilat janë parashtruar në PZAP nga subjektet e ndryshme politike si 

dhe ka pranuar katër (4) kërkesa nga Gjykata Kushtetuese e Republikës se Kosovës, që kanë të 

bëjnë me Zgjedhjet Lokale dhe për kryetar të komunave të Kosovës të vitit 2017, të cilat i janë 
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adresuar PZAP-it për të marrë përgjigje dhe informata tjera shtesë lidhur me vendosjen e këtyre 

rasteve nga PZAP-i dhe Gjykata Supreme e Kosovës.  

 

APELET E PARASHTRUARA NË PZAP NGA SUBJEKTET POLITIKE 
 

Apeli: Anr.01/2018 datë 15.01.2018 

 
Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa - PZAP, me datë 15.01.2018 ka pranuar një apel nga 

subjekti politik Fronti Demokratik për Bashkim Kombëtar (FDBK), të paraqitur kundër vendimit 

të KQZ-së, me numër protokolli 58/2018 të datës 12.01.2018, me të cilin ka vendosur për 

çregjistrimin e subjektit politik FDBK për shkak të mos përmbushjes së obligimeve që dalin nga 

neni 15 i Rregullës 01/2013 për Regjistrimin dhe veprimin e partive politike, në bazë të të cilit 

nen subjekti politik është dashtë që të dorëzoj njoftimin apo ndonjë dokumentacion që ka mbajtur 

kuvendin zgjedhor.   

 
PZAP-i, pas administrimit të pretendimeve ankimore, vendimit të kontestuar të datës  12.01.2018 

me numër protokolli 58/2018 të KQZ-së dhe përgjigjes në apel të ZRPPC- KQZ-së apelin e 

subjektit politik Fronti Demokratik për Bashkim Kombëtar (FDBK), me seli në Klinë e ka 

refuzuar si të pabazuar dhe ka konstatuar se KQZ-ja ka vendosur drejt kur ka bërë çregjistrimin 

nga Regjistri i Partive politike subjektin politik Fronti Demokratik për Bashkim Kombëtar 

(FDBK). 

 

Apeli: Anr.02/2018 datë 24.01.2018 
 
Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa - PZAP, me datë 24.01.2018 ka pranuar një apel nga 

subjekti politik Kosova Turk Adalet Partisi (KTAP), me të cilin ka kontestuar vendimin e KQZ-

së, me numër protokolli 56/2018 të datës 12.01.2018, për çregjistrimin e subjektit politik KTAP 

për shkak të mos përmbushjes së obligimeve që dalin nga neni 15 i Rregullës 01/2013 për 

Regjistrimin dhe veprimin e partive politike, në bazë të të cilit nen subjekti politik është dashtë që 

të dorëzoj njoftimin apo ndonjë dokumentacion që ka mbajtur kuvendin zgjedhor.   

 

PZAP-i, pas administrimit të pretendimeve ankimore, vendimit te kontestuar të datës  12.01.2018 

me numër protokolli 56/2018 të KQZ-së dhe përgjigjes në apel të ZRPPC- KQZ-së apelin e 

subjektit politik  Kosova Turk Adalet Partisi (KTAP), me seli në Prizren, e ka refuzuar si të 

pabazuar dhe ka konstatuar se KQZ-ja ka vendosur drejt kur ka bërë çregjistrimin nga Regjistri i 

Partive politike subjektin politik Kosova Turk Adalet Partisi (KTAP), me seli në Prizren. 
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Apeli: Anr.03/2018 datë 05.03.2018 

 
Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa - PZAP, me datë 05.03.2018 ka pranuar një apel nga 

subjekti politik Partia Republikane e Kosovës (PRK), të paraqitur kundër vendimit të KQZ-së, me 

numër protokolli 248/2018 të datës 02.03.2018, me të cilin ka vendosur pezullimin e subjektit 

politik PRK nga regjistri i partive politike për shkak të mos përmbushjes së obligimeve që dalin 

nga neni 15 i Rregullës 01/2013 për Regjistrimin dhe veprimin e partive politike, në bazë të të 

cilit nen subjekti politik në fjalë është dashur që të që të mbajt kuvendin zgjedhor. 

PZAP-i, pas administrimit të pretendimeve ankimore, vendimit të kontestuar të datës  02.03.2018 

me numër protokolli 248/2018 të KQZ-së dhe përgjigjes në apel të ZRPPC- KQZ-së apelin e 

subjektit politik  Partia Republikane e Kosovës (PRK) me seli në Prishtinë, e ka refuzuar si të 

pabazuar dhe ka konstatuar se KQZ-ja ka vendosur drejt kur ka bërë pezullimin nga Regjistri i 

Partive politike subjektin politik Partia Republikane e Kosovës (PRK) me seli ne Prishtinë. 

 

KËRKESAT E PARASHTRUARA NË PZAP NGA GJYKATA KUSHTETUESE 

E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 

Kërkesa KI59/18 datë 30 prill 2018 

Me kërkesën KI59/18 datë 30 prill 2018, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës ka 

kërkuar nga institucioni i PZAP-it sigurimin e provave apo informatave lidhur me vendimin e 

PZAP-it  ZL. Anr. 1112/2017 të datës 27.11.2017, Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës 

AA-UZ nr. 58/2017 të datës 01.12.2017 dhe Vendimit të PZAP-it ZL.Anr. 1127/2017 të datës 

08.12.2017, si dhe Vendimit të Kontestuar të Komisionit Qendror Zgjedhor Nr. 2585/17 të datës 

14.12.2017 sipas ankesës së parashtruar nga Strahinja Spasic, kandidatit për Kryetar të Komunës 

së Kllokotit, nga subjekti politik Lista Serbe, dega në Kllokot, lidhur me parregullsi në procesin e 

numërimit të votave të dërguara me post, për Raundin e Dytë të Zgjedhjeve Lokale të mbajtura 

me 19 nëntor 2017. 

Lidhur me këtë rast PZAP-i nuk ka informata se a është vendosur dhe si është vendosur 

nga Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës 

 
Kërkesa KI157/2017 datë 28.12.2017  

Me kërkesën KI157/17 datë 28.12.2017, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës ka 

kërkuar nga institucioni i PZAP-it, sigurimin e provave apo informatave lidhur me vendimin e 

PZAP-it ZL Anr 1119/2017 të datës 01.12.2017, kundër vendimit Komisionit Qendror të 

Zgjedhjeve (KQZ), për shpalljen e rezultatit përfundimtar të Zgjedhjeve Lokale, për Raundin e 

dytë, për Kryetar të Komunës, për shkak të ligjshmërisë së kandidaturës për kryetar të Komunës 

së Kamenicës, Qëndron Kastrati nga radhët e subjektit politik  LVV, për Zgjedhjet Lokale 2017.  

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP), me datën 11 janar 2018 i është 

përgjigjur kërkesës së Gjykatës Kushtetuese me Nr. Ref. 2046/17 të datës 28.12.2017 të iniciuar 
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nga Shaip Surdulli me numër  të rastit KI157/17 të paraqitur ndaj vendimit të PZAP-it ZL Anr 

1119/2017 të datës 01.12.2017, duke konfirmuar se mbetemi në tërësi pranë vendimit të PZAP-it 

ZL.Anr.1119/2017 i datës 01.12.2017, për arsyet e dhëna në vendimin e lartpërmendur dhe për 

këto arsye: 

 Në rastin konkret paneli nuk është lëshuar fare në shqyrtimin e kësaj çështje të parashtruar nga 

pala ankuese sipas apelit të datës 30.11.2017, me të cilin apel pretendohet se kandidati për kryetar 

të Komunës së Kamenicës, Qëndron Kastrati nga radhët e subjektit politik Lëvizja Vetëvendosje 

(LVV), me seli në Prishtinë, është certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve  (KQZ), në 

kundërshtim me dispozitën e nenit  9.2 të Ligjit Nr. 03/L-072 , pasi që kandidati në fjalë ka qenë 

banor në Komunën e Prishtinës, pa qenë banor së paku 3 vite në Komunën e Kamenicës,  ngase 

afati ligjor për ta apeluar vendimin e KQZ-së, për certifikimin e subjekteve politike dhe 

kandidatëve të tyre ka qenë 5 ditë pune pasi që KQZ-ja e ka marr një vendim të kësaj natyre. 

KQZ-ja, vendimin e ankimuar ne PZAP nga pala me interes ligjor, nr. 1545/3-2017 e ka nxjerr 

me 30.08.2017, ndaj të cilit vendim siç përcaktohet me nenin 26 par.6 të Ligjit për Zgjedhjet e 

Përgjithshme (LZP), “Ankesa e cilit do subjekt politik ndaj vendimit të KQZ–së, për të refuzuar 

certifikimin e listës së kandidatëve tek PZAP-i, bëhet brenda afatit prej pesë (5) ditë pune pas 

njoftimit të atij subjekti politik me vendimin”.  

 
Paneli me rastin e vendosjes sipas vendimit ZL.Anr. 1119/2017 të datës 01.12.2017, nuk ka gjetur 

arsye ligjore që palës ankuese të jepet mundësia ta ankimon vendimin e lartpërmendur të PZAP-

it, në Gjykatën Supreme të Kosovës, ngase dispozita ligjore e nenin 118 paragrafi 4 të LZP-së, 

përcakton në mënyrë decidive se në cilat raste palëve në procedurë mund të jepet këshilla juridike 

dhe e drejta për ta ankimuar vendimin e PZAP-it në Gjykatën Supreme të Kosoves, andaj duke u 

bazuar në dispozitën e lartcekur paneli nuk ka gjetur asnjë arsye ligjore që palës ankuese të jepet 

mundësia për ta ankimuar vendimin e panelit ZL.Anr. 1119/2017 të datës 01.12.2017, në 

Gjykatën Supreme të Kosovës. 

 

 

Aktvendimi i Gjykatës Kushtetuese në rastin nr. KI157/17 datë 30.04.2018 

Gjykata Kushtetuese me Aktvendimin për Papranueshmëri Nr.ref.:RK 1243/18 të datës 04 

qershor 2018 ka vendosur që ta deklaroj të papranueshme kërkesën në rastin nr. KI157/17 datë 

30.04.2018, në lidhje me vendimin e panelit ZL.Anr. 1119/2017 të datës 1 dhjetor 2017 

 

 
Kërkesa KI48/18  datë 27.04.2018  

Me kërkesën KI48/18  datë 27.04.2018, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës ka kërkuar 

nga institucioni i PZAP-it, sigurimin e provave apo informatave lidhur me Aktgjykimin AA nr. 

62/2017 të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës të datës 7.12.2017, Vendimin e PZAP-it  

ZL. Anr. 1125/2017 të datës 01.12.2017 si dhe Aktvendimin AA nr. 52/2017 të Gjykatës 

Supreme të Kosovës të datës 25.11.2017 për rastin e apelit të Kandidatit për Kryetar të Komunës 

së Prishtinës Arban Abrashi nga radhët e subjektit politik Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) 

dhe të subjektit politik Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), paraqitur kundër vendimit 

Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), për shpalljen e rezultatit përfundimtar të Zgjedhjeve 
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Lokale, për Raundin e dytë, për Kryetar të Komunës së Prishtinës, për shkak të cenimit të 

drejtave kushtetuese zgjedhore dhe parregullsive gjatë procesit zgjedhor, të datës 19.11.2017. 

 

Aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese në rastin nr. KI48/18  datë 27.04.2018 

Gjykata Kushtetuese me Aktgjykimin Nr.ref.:AGJ 1322/19 të datës 04 shkurt 2019 ka konstatuar 

se Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës AA-UZH nr. 62/2017 i datës 7 dhjetor 2017 dhe 

Aktvendimi AA nr. 52/2017 i Gjykatës Supreme të Kosovës i datës 25 nëntor 2017, janë në 

përputhshmëri me nenin 54 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës në lidhje me nenin 32  të 

Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe me nenin 13 të Konventës Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut si dhe në përputhshmëri me nenin 45 të Kushtetutës Republikës së Kosovës në lidhje me 

nenin 3 te Protokollit nr. 1 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ-së).  

Me Aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese Nr.ref.:AGJ 1322/19 të datës 04 shkurt 2019 konstatohet 

se edhe Vendimi i PZAP-it  ZL. Anr. 1125/2017 i datës 1 dhjetor 2017 është ne përputhshmëri me 

Kushtetutën e Republikës se Kosovës dhe me Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme të Republikës së 

Kosovës. 

 
Kërkesa KI01/18  datë 05.01.2018  

Me kërkesën KI01/18  datë 05.01.2018, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës ka kërkuar 

nga institucioni i PZAP-it, sigurimin e provave apo informatave lidhur me vendimin e PZAP-it 

ZL Anr. 1119/2017 të datës 23. 12.2017 dhe Aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës AA-

UZH nr. 64/2017 datë 26.12.2017. 

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP), me datën 11 janar 2018, është përgjigjur në 

kërkesën e Gjykatës Kushtetuese me Nr. Ref. 012/18/bb të datës 05.01.2018 të iniciuar nga Gani 

Dreshaj, Ndërmarrës dhe Deputet në Kuvendin e Kosovës, përmes përfaqësuesit të autorizuar 

Arianit Koci, Avokat me numër  të rastit KI01/2018 të paraqitur ndaj vendimit të PZAP-it ZL 

Anr.1142/2017 të datës  23.12.2017, duke konfirmuar se mbetemi në tërësi pranë vendimit te 

PZAP-it ZL Anr.1142/2017  të datës  23.12.2017, për arsyet e dhëna në vendim e lartpërmendur 

dhe për arsyet e dhëna në Përgjigjen e PZAP-it Nr. 1142/9 të datës 26.12.2017 të dhënë për 

Gjykatën Supreme të Kosovës: 

 

Aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese në rastin nr. KI01/18  datë 05.01.2018 

Gjykata Kushtetuese me Aktgjykimin Nr.ref.:AGJ 1323/19 të datës 04 shkurt 2019 ka konstatuar 

se Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës AA-UZH nr. 64/2017 i datë 26 dhjetor 2017 dhe 

Vendimi i PZAP-it ZL Anr.1142/2017 i datës 23 dhjetor 2017 është në përputhshmëri me nenin 

45 (Të Drejtat Zgjedhore dhe të Pjesëmarrjes) të Kushtetutës  në lidhje me nenin 3 të Protokollit 

nr. 1 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ-së).  
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KORNIZA LIGJORE – EMËRIMI I PANELIT ZGJEDHOR PËR ANKESA DHE 

PARASHTRESA  
 

Në bazë të nenit 115 të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme – LZP-së, Paneli Zgjedhor për Ankesa 

dhe Parashtresa (PZAP) është organ i përhershëm i pavarur kompetent për të vendosur në lidhje 

me ankesat dhe apelet e lejuara që kanë të bëjnë me procesin zgjedhor siç është caktuar me Ligjin 

për Zgjedhjet e Përgjithshme (LZP) dhe Rregullat Zgjedhore.  

Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës emëron kryesuesin e PZAP-it nga mesi i gjykatësve të 

Gjykatës Supreme të Kosovës dhe emëron anëtarët nga mesi i gjykatësve të Gjykatës së Apelit 

dhe Gjykatave Themelore të Kosovës që nënkupton së marrëdhënia e punës e anëtarëve të PZAP-

it përfshi kryesuesin, funksionin në PZAP sipas LZP-së e kanë mandat shtesë.  

Anëtarët dhe kryesuesi i PZAP-it kanë mandat katër (4) vjeçar. 

 

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa përbëhet nga dhjetë anëtarë përfshi 

kryesuesen:  

1. Gyltene Sylejmani, Kryesuese e PZAP-it/Gjyqtare e Gjykatës Supreme të Kosovës; 

2. Hasan Shala, anëtar i PZAP-it/Kryetar i Gjykatës së Apelit të Kosovës; 

3. Ymer Hoxha, anëtar i PZAP-it/Kryetar i Gjykatës Themelore-Prizren; 

4. Rafet Haxhaj, anëtar i PZAP-it/Gjyqtar i Gjykatës së Apelit – Prishtinë; 

5. Nenad Laziq, anëtar i PZAP-it/Gjyqtar i Gjykatës së Apelit-Prishtinë; 

6. Fejzullah Rexhepi, anëtar i PZAP-it/Gjyqtarë i Gjykatës se Apelit - Prishtinë; 

7. Zyhdi Haziri, anëtar i PZAP-it/Gjyqtar i Gjykatës Themelore-Gjilan; 

8. Afijete Sada, anëtare e PZAP-it/Gjyqtare e Gjykatës Themelore-Gjakovë; 

9. Faton Ademi, anëtar i PZAP-it/Gjyqtar i Gjykatës Themelore – Mitrovicë; 

10. Adnan Konushevci, anëtar i PZAP-it/Gjyqtar i Gjykatës Themelore – Prishtinë. 

 

Për shkak të përfundimit të mandatit të 6 (gjashtë) anëtarëve të PZAP-it nga se janë emëruar në 

këtë pozitë me vendimin GJ.A- S.U.A 410/2014 date 31.10.2014 prej 6 (gjashtë) anëtarëve dy 

anëtarëve ju ka përfunduar mandati i dytë dhe në kuptim te nenit 115.3 të Ligjit për Zgjedhjet e 

Përgjithshme në Republikën e Kosovës nuk kanë të drejtë në riemërim ndërsa 4 (katër) anëtar 

kanë të drejte të riemërohen edhe për nja mandat të ripërtritshëm.  

 

Me vendimin Nr. 317/18 datë 16.10.2018 të Gjykatës Supreme të Kosovës, janë emëruar dy 

anëtar të ri të PZAP-it; 

1. Rrustem Thaqi, gjyqtar në Gjykatën e Apelit të Kosovës; 

2. Kymete Kicaj, gjyqtare në Gjykatën Themelore në Prizren. 

Janë riemëruar anëtarë të PZAP-it dhe për një mandat katërvjeçarë gjyqtarët; 

1. Fejzullah Rexhepi, gjyqtar në Gjykatën e Apelit të Kosovës; 

2. Afijete Sada, gjyqtare në Gjykatën Themelore në Gjakovë; 

3. Zyhdi Haziri, gjyqtar në Gjykatën Themelore në Gjilan; 

4. Faton Ademi, gjyqtar në Gjykatën Themelore në Mitrovicë. 
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Gyltene Sylejmani, 

kryesuese 

Rafet Haxhaj,  
anëtar 

Fejzullah Rexhepi,  
anëtar 

Nenad Lazić,  
anëtar 

Faton Ademi,  
anëtar 

Rrustem Thaqi,  
anëtar 

Zyhdi Haziri,  
anëtar 

Afijete Sada-Gllogjani, 
anëtare 

Adnan Konushevci,  
anëtar 

Kymete Kicaj,  
anëtare 

Ymer Hoxha,  
anëtar 

Hasan Shala,  
anëtar 
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TAKIMET/MBLEDHJET E PZAP-IT 
 

PZAP-i gjatë vitit 2018 ka mbajtur dhjetë (10) takime/mbledhje të rregullta mujore në të cilat 

takime janë shqyrtuar, diskutuar dhe janë marrë nëntë (9) vendime që kanë të bëjnë me çështjet e 

administrative të ndërlidhura me funksionimin e PZAP-it. Vendimet më kryesore ishin:  

 Aprovimi i Raportit Vjetor të Punës së PZAP-it për vitin 2017, 

 Aprovimi i Vendimeve të PZAP-it për mbajtjen e dy punëtorive në Durrës: Punëtoria parë 

është mbajtur  nga data 15 - 18 Mars 2018 ndërsa punëtoria e dyta është mbajtur nga data 19 – 

23 Shtator 2018, 

 Aprovimin e Vendimit për Formimin e Grupit Punues për Hartimin e Rregullores se PZAP-it 

për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e  Vendeve të Punës, 

 Aprovimi i Rregullores për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës 

të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa - PZAP-it.  

 Aprovimin e Vendimit për Formimin e Grupit Punues për Hartimin Buletinit të Panelit 

Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa - PZAP-it – Botimi i dytë, 

 Aprovimi i Buletinit të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa - PZAP-it – Botimi i dytë. 

 Aprovimi i Planit të Punës të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa - PZAP-it për Vitin 

2019. 

 Aprovimi i Vendimeve të PZAP-it për mbajtjen e dy punëtorive brenda vendit e para nga data 

26 deri me 27 Tetor 2018 në Bogë – Rugovë, Komuna e Pejës dhe e dyta nga data 30.11.2018 

deri me datën 01.12.2018 ne Gjakovë. 

 

TAKIMET/MBLEDHJET E SEKRETARIATIT TE PZAP-IT 
 
PZAP-i gjatë vitit 2018 ka mbajtur pesë (5) takime/mbledhje të rregullta mujore në të cilat takime 

janë shqyrtuar, diskutuar dhe janë marrë nëntë (9) vendime që kanë të bëjnë me çështjet e 

administrative të ndërlidhura me funksionimin e personelit të sekretariatit të PZAP-it, 

respektivisht që janë në kompetencë të kryesuesit të sekretariatit të PZAP-it si Zyrtar Kryesor 

Administrativ i institucionit.  

 
 

STRUKTURA ORGANIZATIVE DHE BURIMET NJERËZORE TË PZAP-IT 
 
Struktura organizative e Institucionit të PZAP-it, përbëhet nga anëtaret e PZAP-it përfshi 

kryesuesin, si trup vendimmarrës profesional, dhe nga Sekretariati i tij i cili mbështetë punën e 

PZAP-it në përmbushjen e funksioneve dhe përgjegjësive të tij të përcaktuara me LZP.  

 

Me buxhetin e propozuar për vitin 2018 dhe i cili është miratuar nga Kuvendi i Republikës së 

Kosovës, PZAP-i ka të lejuara 20 pozita, prej tyre: 1 (një) Kryesues të PZAP-it, 9 (nëntë) anëtar 

të panelit të PZAP-it, 1 (një) Kryesues të Sekretariatit të PZAP-it dhe 9 (nëntë) zyrtarë të 

sekretariatit të PZAP-it. 
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Numri i përgjithshëm i anëtarëve të PZAP-it përfshi kryesuesin është dhjetë (10), prej tyre tetë (8) 

janë të gjinisë mashkullore ose 80% ndërsa dy (2) janë të gjinisë femërore ose 20%, kurse sa i 

përket përkatësisë nacionale nëntë (9) janë shqiptarë ose 90% ndërsa një (1) anëtarë është i 

përkatësisë serbe, ose 10%. 

Numri i përgjithshëm i të punësuarve në Sekretariatin e PZAP-it është 10 veta, pasi që nga data 

07.06.2018 përmes procedurës se rekrutimit është plotësuar pozita vakante e Drejtorit të 

Departamentit Ligjor, prej tyre gjashtë (6) janë të gjinisë mashkullore ose 60% ndërsa 4 janë të 

gjinisë femërore ose 40%, kurse sa i përket përkatësisë nacionale tetë (9) janë shqiptarë ose 90%  

ndërsa një (1) i punësuar është i përkatësisë boshnjake, ose 10%. 

 

 

 

SEKRETARIATI I PZAP-IT 
 
Sekretariati i PZAP-it, udhëhiqet nga Kryesuesi i Sekretariatit i cili nen drejtimin e kryesuesit të 

PZAP-it në bazë të nenit 123.4 të LZP-së është përgjegjës për organizimin dhe drejtimin e 

Sekretariatit për të gjitha çështjet administrative të ndërlidhura me funksionimin e PZAP-it.  

 

Struktura organizative e Sekretariatit  
 

 Zyra e Kryesuesit të sekretariatit, të cilën e përbejnë Kryesuesi dhe Asistentja Ekzekutive, 

 Departamenti për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme, i cili përbëhet nga Drejtori i   

Departamentit, Zyrtari i Përkthimeve Shqip-Serbisht dhe anasjelltas, Zyrtari për 

Administrimin e Teknologjisë Informative dhe Logjistikë, dhe Zyrtari i Transportit.   

 Departamenti Ligjor i cili përbëhet nga Drejtori i Departamentit dhe tre Zyrtarë të Lartë Ligjor. 

Femra
20%

Meshkuj
80%

Anëtarët e PZAP-it

Femra
40%

Meshkuj
60%

Sekretariati i PZAP-it
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Objektivat/Aktivitetet me kryesore te PZAP-it të realizuara/përmbushura 

gjatë vitit 2018 
 

 Plani Strategjik i PZAP-it 2016 – 2019.  

 Plani Vjetor i Punës së PZAP-it për vitin 2018. 

 Aprovimi i Rregullores për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të 

Punës të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa - PZAP-it.  

   Aprovimi i Buletinit të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa - PZAP-it – Botimi i 

dytë. 

 Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit në mes të IAP, KQZ, PZAP, OSHP, AZHB dhe 

AKK për pagesën e rrymës dhe shpenzimeve tjera komunale të përbashkëta për vitin 2018. 

 Nënshkrimi i Kontratës për Kryerjen e Shërbimeve Postare në mes të:  Postës së Kosovës 

SH.A. dhe PZAP (Paneli  Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa).  

 Nënshkrimi i Marrëveshjes për Përmbarimin e Borxhit ne mes të Paneli Zgjedhor për Ankesa 

dhe Parashtresa (PZAP), dhe subjektit politik Alternativa për përmbarimin e borxhit te 

Zgjedhjeve Lokale të vitit 2017. 

 Përgatitja e inputit II për raportin e KE-se për Kosovë në vitin 2018 (PZAP-i në vazhdimësi 

ka informuar Ministrinë e Integrimeve Evropiane të Kosovës për progresin e pagesës se 

gjobave nga ana e subjekteve politike për Zgjedhjet Lokale të vitit 2017. 

 Vlerësimi i nivelit të qasshmërisë së të dhënave. 

 Hartimi i Planeve Zhvillimore Individuale. 

 Vlerësimi i Riskut dhe Plani për Menaxhim te Rreziqeve për PZAP-in. 

 Vlerësimi dhe Rishikimin i Zbatimit të Strategjisë së PZAP etj.. 

 

 

Publikimet e PZAP-it në Ueb faqen e tij 
 
 Raporti vjetor për vitin 2017 në gjuhën shqipe dhe serbe.  

 Të gjitha dokumentet e rëndësishme të PZAP-it. 

 

Sekretariati në takimet/mbledhjet e PZAP-it për të gjitha çështjet administrative të ndërlidhura me 

funksionimin e PZAP-it ka prezantuar: 

 Raportet tremujore të punës së PZAP-it, 

 Draft Raportin e punës së PZAP-it për vitin 2017, 

 Planin e  punës për vitin 2019 etj.. 

Sekretariati i PZAP-it, për të gjitha takimet/mbledhjet e mbajtura nga PZAP-i ka përgatitur të 

gjitha materialet e nevojshme.  
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PUNËTORITË, TRAJNIMET DHE VIZITAT ZYRTARE  JASHTË VENDIT 

Punëtoritë e PZAP-it 

Punëtoria e parë e mbajtur nga data 15-18 Mars 2018 

 
Punëtoria e parë është mbajtur në Durrës nga data 15-18 Mars 2018 në të cilën punëtori kanë 

marrë pjesë anëtarët e PZAP-it përfshi kryesuesen, personeli i sekretariatit të PZAP-it, si dhe 

përfaqësuesit nga IFES-i. Në këtë  punëtori janë diskutuar tema dhe çështje si më poshtë: 

 

 Shqyrtimi, diskutimi dhe miratimi i Raportit Vjetor të PZAP-it për vitin 2017. 

 

Punëtoria e dytë e mbajtur nga data 19-23 Shtator 2018: 

 
Punëtoria e dytë është mbajtur në Durrës nga data 19-23 Shtator 2018 në të cilën punëtori kanë 

marrë pjesë anëtarët e PZAP-it përfshi kryesuesen, personeli i sekretariatit të PZAP-it, Kryetari i 

Gjykatës Supreme Enver Peci, si dhe përfaqësuesi nga OSBE-ja Bujar Basha. Në këtë  punëtori 

janë diskutuar tema dhe çështje si më poshtë: 

 Shqyrtimi, diskutimi i materialit për Buletinin e dytë me vendime të PZAP-it, për periudhën 

zgjedhore të vitit 2017, për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvend të Kosovës dhe Zgjedhjet 

Lokale. 

 Shqyrtimi dhe diskutimi i materialit  për Reforme Zgjedhore si dhe çështje tjera. 

 

Punëtori tjera të mbajtur gjatë vitit 2018 

04 tetor 2018, në Prishtinë 

Misioni i OSBE-së në Kosove në bashkëpunim me Zyrën e BE-së në Kosovë me 04 tetor 2018 

kanë organizuar takim/punëtori një ditore në të cilën është diskutuar Draft Ligji për Financimin e 

Subjekteve Politike. Ne këtë takim/punëtori me ftesë të organizatorit, PZAP-i është përfaqësuar 

nga Kryesuesja e PZAP-it znj. Gyltene Sylejmani, anëtari i PZAP-it z. Adnan Konushevci dhe 

kryesuesi i sekretariatit të PZAP-it z. Mulë Desku. Përfaqësuesit e PZAP-it deri në organizimin e 

kësaj punëtorie fare nuk kane qenë të njoftuar për debatin e zhvilluar me draft-Ligjin për 

Financimin e Subjekteve Politike dhe nga përgjegjësit e PZAP-it nuk është kërkuar ekspertize 

profesionale lidhur me këtë draft-ligj në kuptim të procedimit të ankesave lidhur me gjobat dhe 

çështje tjera që mund të jenë në kompetencë të PZAP-it siç kanë qenë deri me tani në Ligjin për 

Zgjedhjet e Përgjithshëm dhe Ligjin për Financimin e  Subjekteve Politike.  

 
30 tetor 2018, në Prishtinë 

Misioni i OSBE-së në Kosovë, ka organizuar punëtorinë mbi “Mësimet e nxjerra me organet 

gjyqësore dhe trupat për menaxhimin e zgjedhjeve nga zgjedhjet e vitit 2017” e cila është mbajtur 

më 30 tetor 2018. Kjo punëtori ka qenë vazhdimësi e punëtorisë së organizuar vitin e kaluar nga 

OSBE-ja në bashkëpunim me Sekretariatin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) dhe me 

Panelin Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP), e cila u mbajt më 26 prill 2017 në 

Prishtinë. 
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Punëtoria kishte për qëllim që të shërbejë si forum për krerët e Policisë së Kosovës, Zyrës së 

Kryeprokurorit, Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Gjykatës Supreme të Kosovës, Komisionit 

Qendror të Zgjedhjeve dhe Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa për të diskutuar dhe 

trajtuar gjetjet dhe rekomandimet e Misionit Vëzhgues të Bashkimit Evropian dhe Misionit të 

OSBE-së në Kosovë lidhur me forcimin e proceseve zgjedhore në Kosovë, me fokus të veçantë 

në parandalimin e parregullsive zgjedhore që kanë ndodhur gjatë zgjedhjeve të mëparshme. Për 

më tepër, gjatë punëtorisë, pjesëmarrësit kanë pasur mundësinë që të shpalosin rezultatet e 

veprimeve institucionale që u ndërmorën e që janë pjesë e Memorandumit të Mirëkuptimit që u 

nënshkrua më 2 shkurt 2016.  

 
14 nëntor 2018, në Prishtinë 
 
Misioni në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) me 14 nëntor 

2018 në Prishtine ka organizuar tryezën e rrumbullakët me temën: 

 
Mbështetje teknike Komisionit të Pavarur të Mediave: Mbi çështjet lidhur me mbulimin e 

fushatave zgjedhore nga mediat 

 
Në bashkëpunim me Projektin e Zyrës së OSBE-së për Institucione Demokratike dhe të Drejtat e 

Njeriut (ODIHR) Mbështetje për zgjedhjet në Ballkanin Perëndimor, në pajtim me rekomandimet 

e Raportit përfundimtar të Misionit të BE-së për vëzhgimin e zgjedhjeve të fundit dhe si rezultat i 

“Punëtorisë konsultative rreth Udhëzimeve për raportimin mbi zgjedhjet” të mbajtur në pranverë 

të vitit 2018, është planifikuar të mbahet një tryezë e rrumbullakët ku palët e interesit do të 

mblidhen për një diskutim konstruktiv. Tryeza kishte për qellim të adresojë mes tjerash çështje 

lidhur me përmbajtjen e dispozitave për kohë të barabartë të transmetimit, mbulimet e 

“sponsorizuara”, heshtjen zgjedhore dhe paraqitjen e fëmijëve në reklama politike. 

 

 

5 dhjetor 2018, në Prishtinë 

Përkrahja për PZAP-in ne  mësimet e nxëna dhe planifikimi për 2019. Kjo punëtori një 

ditore është mbajtur me 5 dhjetor 2018. OSBE e ka organizuar për PZAP-in dhe në të cilën janë 

diskutuar gjetjet kryesore nga monitorimi i rregullt i performancës së PZAP-it  gjatë vitit 2018. 

Punëtoria ka nxjerr mësimet nga aktivitetet e vitit 2018, është vlerësuar efektiviteti i punës së 

kryer dhe janë identifikuar fushat për përmirësim. Ne këtë punëtori është diskutuar edhe për 

planifikimin e aktiviteteve te PZAP-it për vitin 2019.  

PZAP-i ne bashkëpunim me IFES-in gjatë vitit 2018 kanë  organizuar disa punëtori  në te cilat 

janë diskutuar dhe janë finalizuar dokumente te rëndësishme për institucionin si në vijim: 

 Përpilimi i Planeve për Zhvillim Personal për Sekretariatin e PZAP-it 

 Vlerësimi i të dhënave të hapura të PZAP-it: Qasshmëria në dokumentet e PZAP-it 

 Zhvillimi i Planit për Monitorim dhe Vlerësim i PZAP-it  

 Vlerësimi i Riskut dhe Zhvillimi i Planit për Menaxhim: qershor – korrik 

 

 

https://www.osce.org/odihr/support-to-elections-in-western-balkans
https://cdn5-eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/MqkiCNPXNNspLxQPdtowqNbnKBVWNoKy63FRMT715o8/mtime:1518448648/sites/eeas/files/final_report_kosovo_english_0.pdf
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Trajnimet e PZAP-it  
 
Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP) ka organizuar trajnimin nga fusha e 

Burimeve Njerëzore, në këtë trajnim nga sekretariati kanë marrë pjese zyrtaret profesional që 

merren me menaxhimin burimeve njerëzore. Temat kanë qenë si në vijim:  
 
 Kodi Etik, të drejtat dhe përgjegjësitë në Shërbimin Civil. Trajnimi është mbajtur me  1 e 2 

mars 2018.  

 Metodat e testimit në procesin e rekrutimit. Trajnimi është mbajtur me  12 prill 2018. 

 Menaxhimi dhe zhvillimi i Burimeve Njerëzore. Trajnimi është mbajtur me 19  20 prill 2018. 

 Auditimi i Burimeve Njerëzore. Trajnimi është mbajtur me  2 e 3 maj 2018. 

 Instituti i Kosovës për Administrate Publike  ne bashkëpunim me GIZ  organizon  trajnimin” 

Dizajnimi dhe menaxhimi i politikave publike të integrimit evropian. 

 Ndikimi i Ligjit të ri të Procedurës së Përgjithshme Administrative (LPPA) në procedurën e 

rekrutimit  dhe ankimimin në Shërbimin Civil, Trajnimi është mbajtur me  14 e15 maj 2018. 

 Mbajtja e Tatimit në burim në Paga  dhe Kontribute Pensionale. Trajnimi është mbajtur me 14 

maj 2018. 

 Menaxhimi i programeve punë - jetë në shërbimin publik. Trajnimi është mbajtur me 30 e 31 

maj 2018. 

 Dizajnimi dhe menaxhimi i politikave publike të integrimit evropian”. Trajnimi është mbajtur 

me datat 18- 19 dhe 25 – 26 qershor 2018. 

 Përafrimi i legjislacionit vendor me legjislacionin  e Bashkimit Evropian. Trajnimi është 

mbajtur me 20,21,22 Qershor  2018. 

 Vlerësimi i rezultateve në punë. Trajnimi është mbajtur me 28 e 29 qershor 2018. 

 Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP) ka zhvilluar trajnimin në fushën 

Teknologji Informative në temën ,, Planifikimi dhe menaxhimi i projekteve me MS Project". 

Trajnimi është mbajtur me 4 dhe 5 korrik 2018. 

 Ankimimi dhe çështjet e disiplinës në Shërbimin Civil. Trajnimi është mbajtur me13 dhe 14 

dhjetor 2018. 

 Punëtori njëditore me forumin e menaxherëve të personelit, që organizohet nga DASHC/MAP 

në mbështetje nga USAID, me datën 25 Tetor 2018. 

 PZAP-i me përkrahjen e Fondacionit Ndërkombëtarë për Sisteme Zgjedhore - IFES,  gjatë vitit 

2018 ka organizuar dhe mbajtur Trajnim për përpilimin e projekt propozimeve në të cilat 

trajnime kanë marrë pjesë të gjithë zyrtaret e Sekretariatit te PZAP-it.   
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Vizitat zyrtare jashtë vendit 

Vizita në Hungari nga data 06 Prill 2018 deri me 09 Prill 2018. 

 

Një delegacion i PZAP-it prej nëntë (9) anëtarëve, me qëllim të vëzhgimit të Zgjedhjeve 

Parlamentare të cilat janë mbajtur me 08 Prill 2018 në Hungari, ka realizuar vizitën zyrtare nga 

data 06 Prill 2018 deri me 09 Prill 2018.  
 
Vizita është planifikuar me Planin Vjetor të Punës dhe kishte për qëllim ngritjen e kapaciteteve 

profesionale të Institucionit, përfitimin e njohurive dhe shkëmbimin e përvojave me institucionet 

e Hungarisë të cilat merren me organizimin Zgjedhjeve dhe mbrojtjen e të drejtës se votës. 

 
Përbërja e delegacionit të PZAP-se ishte si në vijim: Gyltene Sylejmani – Kryesuese e PZAP-it, 

Anëtarët e PZAP-it: Hasan Shala, Ymer Hoxha, Fejzullah Rexhepi, Rafet Haxhaj, Zyhdi Haziri, 

Afijete Sada – Gllogjani, Faton Ademi dhe Adnan Konushevci. 
 
Këto përvoja dhe praktika të nxëna gjatë procesit zgjedhor në Hungari do të jenë shumë të 

mirëseardhura për PZAP-in në të ardhmen. 

 

Vizita në Lituani nga data 04 shtator 2018 deri me 06 shtator 2018. 

 

Kryesuesja e PZAP-it znj. Gyltene Sylejmani me ftese të Shoqatës së Zyrtarëve Zgjedhor 

Evropian (ACEEO), Fondacionit Ndërkombëtar për Sisteme Zgjedhore (IFES) dhe Agjencisë së 

Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) me datën 5 shtator, 2018 në Vilnus 

të Lituanisë, ka marrë pjesë në takimin inaugurues për të diskutuar zhvillimet e Rrjetit Rajonal të 

Drejtësisë  Zgjedhore për Evropë/Euro-Azi.  

Takimi ka qenë një-ditor dhe është mbajtur në margjinat e konferencës vjetore të ACEEO-s dhe 

ka mbledh trupat e spikatura të drejtësisë zgjedhore të Ballkanit Perëndimor, Gjeorgjisë dhe 

Ukrainës së bashku me homologët e tyre të Komisionit Zgjedhor për të diskutuar çështjet e 

praktikave dhe sfidave të përbashkëta në zgjidhjen e kontesteve para- dhe pas-zgjedhore. 

Zgjedhjet në mbarë botën janë duke u bërë gjithnjë e më të diskutueshme dhe është një presion në 

rritje mbi trupat menaxhuese zgjedhore (TMZ), trupat për drejtësinë zgjedhore dhe gjykata për të 

zgjidhur kontestet politike para- dhe pas-zgjedhore..  

Programi i këtij takimi  ka përfshijë një eksplorim global dhe rajonal të trendëve që kanë të bëjnë 

me legjislacionin zgjedhor, diskutim të sfidave procedurale në zgjidhjen e kontesteve zgjedhore, 

dhe vëmendje e theksuar në Institucionet/gjykatat që merren me gjykimin e rasteve/kontesteve 

zgjedhor në një perspektivë me zhvillim të shpejtë të rrethuar nga rrjetet sociale dhe shpërndaje e 

keqinformimit/dezinformimit.  

Formati i takimit ka qenë një kombinim i sesioneve punuese dhe paneleve të udhëhequra nga 

kolegë. Me fasilitimin e shkëmbimit të njohurive nga kolegu tek kolegu (peer-to-peer) ndërmjet 

gjyqtarëve zgjedhor, rrjeti ka për qellim të themelojë një komunitet për shkëmbim të praktikave 

lidhur me çështjet komplekse të zgjidhjes së kontesteve zgjedhore. Synimi i rrjetit është të 

themelojë një rrjet të qëndrueshëm këshillëdhënës të juristëve të familjarizuar më zgjedhjet në 

rajon në mënyrë që të ofrojnë mbështetje të vazhdueshme kolegiale në ekzekutimin e obligimeve 

të tyre.  

Fokusi i këtij takimi fillestar  është i drejtuar ka Ballkani Perëndimor, në raport me ambientin 

sfidues kundrejt konteksteve të cilat ndodhin në rajon, si dhe puna për çdo lëvdatë që tanimë 
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është duke u bërë në rajon për të forcuar proceset e Zgjidhjes së Kontesteve Zgjedhore në nivel 

vendi.  

Kryesuesja e PZAP-it në këtë takim ka qenë e ftuar si paneliste në një sesion dhe ka prezantuar në 

mënyrë profesionale mandatin e PZAP-it, përbërjes se Paneli, përgjegjësive dhe funksionimit të 

PZAP-it, procedurat e shqyrtimit të ankesave, mënyrën e paraqitjes së ankesave dhe vendosjen e 

tyre nga PZAP-i, sanksionet që mund ti shqiptoj PZAP-it, si dhe mënyrën e procedimit të apeleve 

ndaj vendimeve të PZAP-it në Gjykatën Supreme të Kosovës. 

 
Në këtë takim janë diskutuar problemet dhe sfidat e shteteve të ndryshme për ndarjen e drejtësisë 

zgjedhore gjatë proceseve zgjedhore, ku u identifikuan afatet e shkurtra për vendosje si sfidë edhe 

e atyre vendeve te cilat ishin pjesëmarrëse ne këtë takim. Në shumicën e këtyre vendeve Gjykata 

Administrative ishte organi i cili merrej me ankesat e procesit zgjedhor. 

 

 

Takimet e PZAP-it me delegacionet ndërkombëtare   

Takimi me delegacionin e ODIHR-it në Kosovë  

 

OSBE/ODIHR (Zyra e OSBE-së për Institucione Demokratike dhe të Drejta te Njeriut) me seli në 

Varshavë, ka bërë një vizitë konsultuese në Kosovë nga data 17 deri më 19 Prill 2018. Vizita 

është ndërlidhur me një projekt te ri të ODIHR-it për të përkrahur dhe ndjekur rekomandimet e 

vëzhgimit te zgjedhjeve në Ballkanin Perëndimorë. 

 
Në agjendën e këtij delegacioni është paraparë një vizitë/takim edhe me përfaqësues nga PZAP i 

cili është mbajtur më datën 17 prill 2018, në zyrat e PZAP-it. 

 
Pjesë e delegacionit të ODIHR-it, ka qenë: Richard Lappin- Zv. Udhëheqës i Departamentit të 

Zgjedhjeve në ODIHR, Raul Muresan-Koordinator i Projektit të Zgjedhjeve në ODIHR dhe Ulvi 

Akhundlu Keshilltari i zgjedhjeve në ODIHR. 

 
Delegacionin e ka pritur kryesuesja e PZAP-it Gyltene Sylejmani me bashkëpunëtorët e saj 

anëtarin e PZAP-it Adnan Konushevci dhe kryesuesin e sekretariatit të PZAP-it Mulë  Desku. 

 
Tema  e këtij takimi ka qenë shqyrtimi i mundësisë nga ODIHR/OSBE, që ti  i përkrahë 

institucionet e zgjedhjeve te Kosovës në këto fusha: Administrim te Zgjedhjeve, Lista Zgjedhore 

dhe Mbulimi i Zgjedhjeve nga mediat. 
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Takimi me Komisionin e Venedikut 

 

Me ftesë te Zyrës se Këshillit te Evropës në Prishtine me datë 15 maj 2018, kryesuesja e PZAP-it 

znj. Gyltene Sylejmani dhe kryesuesi i sekretariatit të PZAP-it Mulë Desku, kanë marrë pjesë në 

takim me delegacionin nga Komisioni i Venedikut në Zyrën e Këshillit të Evropës në Prishtinë. 

 
Delegacioni tre anëtarësh nga Komisioni i Venedikut (një person nga sekretariati dhe dy ekspertë) 

ka vizituar Kosoven ne baze te ftesës dhe letrës se  dërguar më 16 prill 2018 nga Kryeministri  i 

Republikes se Kosovs z. Ramush Haradinaj me anë të së cilës nga ky komision është kërkuar që 

të japin mendimin mbi projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Financimin e 

Subjekteve Politike.  

Takimi është mbajtur më datën 15 maj 2018 në Zyrën e Këshillit të Evropës në Prishtinë.  

 
 

Takimi me delegacionin e USAID-it 

 
Me më datë 22 maj 2018 ne selinë e PZAP-it është mbajtur një takim në mes të përfaqësuesve të 

PZAP-it të kryesuar nga Kryesuesja e PZAP-it Znj. Gyltene Sylejmani me bashkëpunëtorët e saj 

anëtarin e PZAP-it z. Adnan Konushevci dhe kryesuesin e sekretariatit të PZAP-it z. Mulë  

Desku,  me delegacionin e USAID-it  Tema e këtij takimi ka qenë: Vlerësimi i aktiviteteve 

përkrahëse të IFES-it për PZAP-in nga një Komisioni i pavarur i përzgjedhur nga USAID-i. 

 
Komisioni i pavarur i përzgjedhur nga USAID-i, ka qenë i përberë nga Dr. Andrew Green dhe 

Znj. Conny McCormack dhe për detyre kishte vlerësimin e përkrahjes se IFES-it për PZAP-in për 

periudhën 2009 – deri ne kohen e mbajtjes së takimit për vitin 2018. 

PZAP-i, në këtë takim, këtij komisioni i ka shpalosur të gjitha aktivitete dhe përkrahjen që IFES-

i, ka ofruar për PZAP-in për këtë periudhe, si në vijim:  

- Përkrahja në informimin publik: 

- Fletushkat këshilluese dhe edukuese për publikun dhe subjektet politike se si të paraqitën 

ankesat ne PZAP,  

- Udhëzuesit e përgatitur për Zgjedhjet Lokale te vitit 2013 dhe 2017 dhe Zgjedhjet për Kuvend 

të Kosovës të vitit 2014 dhe 2017. 

- Spotet televizive për parandalimin e shkeljeve zgjedhore dhe edukimin e subjekteve politike, 

OJQ-ve dhe qytetarëve për me i paraqitur ankesat lidhur me shkeljet ne zgjedhje. 

- Përgatitja e Planit Strategjik për periudhën 2016 – 2019.  

- Krijimi i Sistemit Informativ për Menaxhimin e  Ankesave dhe Apeleve,  

- Organizimi i trajnimeve për safinë e sekretariatit etj. 
 
Ne këtë takim është vlerësuar se përkrahja e IFES-it, ka ndikuar në fuqizimin e institucionit të 

PZAP-it. 
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Takimet e grupeve punuese 

Aktiviteti i Grupit punues për hartimin e Rregullores se PZAP-it për Organizimin e 

Brendshëm dhe Sistematizimin e  Vendeve te Punës 

 

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP-i) në mbledhjen e mbajtur me datë 

12.10.2018, ka marr vendim për Formimin e Grupit Punues për Hartimin e Rregullores se PZAP-

it për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e  Vendeve te Punës. Për anëtarë të grupit 

punues janë emëruar katër (4) anëtarë të PZAP-it dhe i gjithë stafi i sekretariatit te PZAP-it. 

Grupin punues e ka kryesuar anëtari i PZAP-it Zyhdi Haziri. 

Me qëllim të shqyrtimit, diskutimit dhe miratimit te kësaj Rregullore, PZAP-i ka organizuar një 

punëtori nga data 26 deri me 27 Tetor 2018 në Bogë – Rugovë, Komuna e Pejës. Ne këtë punëtori 

përveç Grupit punues për hartimin e kësaj rregullore kanë marre pjesë edhe anëtarët e PZAP-it 

 
Duke u nisur nga nevoja dhe arsyeja për Plotësimin dhe Ndryshimit te Rregullores Nr. 217 datë 

24.08.2012 për Organizimin e Brendshme dhe Sistematizimin e Vendeve te Punës te sekretariatit, 

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa-PZAP-i në fillim të vitit ka planifikuar që deri në 

fund të vitit 2018 të përgatis dhe të miratoj këtë rregullore. Një rekomandim për Plotësimin dhe 

Ndryshimin e kësaj Rregullore e ka dhënë në raportin Final të Auditimit edhe Zyra e Auditorit të 

Brendshëm të Ministrisë së Financave.  

Rregullorja e PZAP-it për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e  Vendeve te Punës 

është miratuar me Vendimin e PZAP-it Nr. 100 datë 7.11.2018. 

 

Aktiviteti i Grupit punues për hartimin e Buletinit të PZAP-it botimi i dytë për dy (2) 

proceset zgjedhore të vitit 2017. 

 

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP-i) në mbledhjen e mbajtur me datë 

12.10.2018, ka marr vendim për Formimin e Grupit Punues për hartimin e Buletinit te PZAP-it -

Botimi i dytë  me vendimet për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvend te Kosovës dhe Zgjedhjet 

Lokale të vitit 2017. 

Për anëtarë të grupit punues janë emëruar katër (4) anëtarë të PZAP-it dhe i gjithë stafi i 

sekretariatit te PZAP-it. Grupin punues e ka kryesuar anëtari i PZAP-it Rafet Haxhaj. 

Me qëllim të shqyrtimit, diskutimit dhe miratimit të buletinit të dytë të PZAP-it, PZAP-i ka 

organizuar një punëtori dy ditore e cila është mbajtur nga data 30.11.2018 deri me datë 

01.12.2018 në Gjakovë. 

 

Ne këtë punëtori përveç Grupit punues për hartimin e dokumentit të buletinit kanë marrë pjesë 

edhe anëtarët e PZAP-it. 
 
Buletini i dytë me vendimet e PZAP-it për periudhën e proceseve zgjedhore nga viti 2017 është 

miratuar me Vendimin e PZAP-it Nr. 113 datë 7.12.2018 
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DEPARTAMENTI LIGJOR 
 
Aktivitetet e zyrtareve të Departamentit Ligjor kanë qenë si në vijim: 

 Drejtori i departamentit me zyrtarët e lartë ligjorë kanë  përgatitur raportet mujore të punës, 

lidhur me aktivitetet e kryera të departamentit ligjore të cilat janë prezantuar në takimet e 

rregullta të SPZAP-it, 

 Identifikimi i vendimeve për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvend të Kosovës dhe Zgjedhjet 

Lokale të vitit 2017 për përfshirjen e tyre në Buletinin e dytë të PZAP-it. 

 Përgatitja e paralajmërimeve për gjobat e pa paguara nga ana e subjekteve politike për 

Zgjedhjet e Lokale 2017. 

 Përgatitja e propozimeve për përmbarimin e vendimeve me gjoba të shqiptuara ndaj 

subjekteve politike për Zgjedhjet Lokale të vitit 2017. 

 Shkëmbimi i informatave me ZRPPC-KQZ-së me qëllim të identifikimit të të dhënave të 

përfaqësuesve të subjekteve politike dhe kandidatëve të pavarur për përmbarimin e vendimeve 

të PZAP-it me gjobat e shqiptuara ndaj subjekteve politike gjatë proceseve të kaluara 

zgjedhore. 

 Zyrtarët e lartë ligjorë kanë ofruar përkrahjen dhe mbështetjen e nevojshme administrative 

duke përgatitur draft agjendat e takimeve të sekretariatit dhe të Panelit, përgatitur materialet e 

nevojshme të takimeve të sekretariatit dhe Panelit, kanë marrë pjesë në takimet e rregullta të 

mbajtura me Sekretariatin dhe anëtarët  e PZAP-it, kanë përgatitur procesverbalet e takimeve 

etj.. 

 Zyrtarët e lartë ligjorë kanë ofruar përkrahjen dhe mbështetjen e nevojshme administrative 

duke përgatitur draft agjendat e Punëtorive të PZAP-it të mbajtura jashtë vendit, përgatitur 

materialet e nevojshme të punëtorive, kanë marrë pjesë në këto punëtori, kanë përgatitur 

procesverbalet e punëtorive etj. 

 Kanë ofruar përkrahjen dhe mbështetjen e nevojshme administrative dhe profesionale në 

takimet e grupit punues për hartimin Rregullores se PZAP-it për Organizimin e Brendshëm 

dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës dhe ne takimet e grupit punues për hartimin e Buletinit 

te PZAP-it -Botimi i dytë me vendimet për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvend të Kosovës 

dhe Zgjedhjet Lokale të vitit 2017. 

 Përgatitja e të dhënave me qëllim të njoftimit të KQZ-së lidhur me ruajtjen e materialit 

zgjedhor i cili mund të jetë objekt hetimi nga Prokuroria e Shtetit për Zgjedhjet Lokale të 

mbajtura në vitin 2017.  

 Përgatitja e rasteve për Prokurorinë e Shtetit të rasteve me elemente të veprave penale për 

Zgjedhjet Lokale 2017, 

 Përgatitja e draft përgjigjeve në kërkesë të Gjykatës Kushtetuese të paraqitura nga palët me 

interes në ketë gjykatë kundër vendimeve të PZAP-it dhe kundër Aktgjykimeve të Gjykatës 

Supreme të Kosovës. 

  Zyrtarët e DL kanë përfaqësuar PZAP-in ne gjykatë për rastet në proceduar sipas procedurave 

të iniciuara për përmbarim të vendimeve të PZAP-it. 

 Përgatitja e të gjitha materialeve të nevojshme për mbajtjen e seancave dhe marrjen e 

vendimeve nga paneli i PZAP-it për ankesa/apelet e paraqitura në PZAP në vitin 2018. 

 Janë azhurnuar te dhëna informata të proceseve të kaluara zgjedhore nga viti 2009-2017 për 

Historikun e PZAP-it i cili është planifikuar që nxirret në vitin 2019. 
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Aktivitetet lidhur me çështjet e personelit të Sekretariatit të PZAP-it 

 

 Duke u bazuar në Planin Vjetor të Punës dhe në Planin e Rekrutimit të PZAP-it për vitin 2018 

është publikuar/shpallur konkursi për plotësimin e pozitës së Drejtorit të Departamentit Ligjor. 

 
 

Konkursi për Drejtor të Departamentit Ligjor 
 
Procedura e Rekrutimit për Pozitën e Drejtorit të Departamentit Ligjor në sekretariatin e PZAP-it 

është zhvilluar në përputhje me dispozitat e Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit 

në Shërbimin Civil dhe me datën 07.06.2018 është plotësuar kjo pozite e cila ke qenë vakante për 

tri vite me radhe. 

 Sistemimi në dosje fizike dhe elektronike i formularëve të vlerësimit të personelit për vitin 

2018, si dhe dorëzimi i tyre në DASHC/MAP. 

 Dorëzimi i formularëve përmbledhës të vlerësimit të personelit në DASHC-MAP. 

 Përgatitja dhe dorëzimi i planit të trajnimit për vitin 2018 në DASHC/MAP. 

 Përgatitja e planit vjetor të pushimeve sipas planifikimit të personelit për vitin 2018, si dhe 

regjistrimi i tyre në SIMBNJ. 

 Përditësimi, rregullimi i dosjeve personale të nëpunësve të SPZAP-it, në mënyrë fizike dhe 

elektronike në SIMBNJ. 

 Përgatitja e kërkesës për pushime për personelin e SPZAP-it dhe sistemimi i tyre në dosje 

fizike, elektronike dhe SIMBNJ. 

 Pjesëmarrja në takimin e organizuar nga Agjencioni Kundër Korrupsionit, dorëzimi i listës me 

emrat e zyrtareve të larte publik të PZAP-it në AKK, dorëzimi i shkresës lidhur me mos 

pranimin e dhuratave për vitin 2018 nga PZAP-i, njoftimi i zyrtareve të lartë të PZAP-it për 

deklarimin e rregullt vjetor të pasurisë. 

 Asistimi në plotësimin e tabelës me të dhënat e nëpunësve civil për vitin 2017 ( struktura e 

pozitave, kualifikuese arsimore, përkatësia etnike gjinore, vlerësimi i rezultateve, shpallja e 

konkurseve) dhe dorëzimi i tyre në MAP. 

 Plotësimi i formularit me të dhënat e nëpunësve civil për pozita të larta drejtuese në bazë të 

kërkesës së MAP-it. 

 Përgatitja e dokumenteve për çështjet e personelit, sipas kërkesës së auditorëve. 

 

Aktivitetet lidhur me certifikimin e shpenzimeve financiare për nevoja te PZAP-it 

 

 Aprovimi i  shpenzimeve të realizuara për të gjitha kontratat e lidhura me operatorët ekonomik 

(shpenzimet e telefonisë fikse, telefonisë mobile, për ujë të pijshëm, për mirëmbajtje dhe 

pastrimin e zyrave të PZAP-it, për karburantet e veturave te PZAP-it, TV kabllor dhe internet, 

dhe sigurimet e automjeteve ). 

 Aprovimi i shpenzimeve lidhur me pagesat për përmbarimin e vendimeve me titull ekzekutiv. 

 Aprovimi i shpenzimeve të realizuara për punëtoritë e Durrësit, dhe udhëtimet te organizuar 

brenda dhe jashtë vendit. 

 Aprovimi dhe mbyllja e avanseve për shpenzimet e realizuara për udhëtimin zyrtar jashtë 

vendit,  

 Mbyllja e petty- cashit për shpenzimet e realizuara. 
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Aktivitetet e prokurimit për nevoja të PZAP-it 

 

 Përgatitja e Planifikimit Paraprak të Prokurimit Publik të PZAP-it për vitin 2018, 

 Dorëzimi në mënyra fizike dhe elektronike i Planit Final të Prokurimit Publik për vitin 2018 

Në Agjencinë Qendror të Prokurimit (AQP), 

 Përgatitja e raportit për kontratat e nënshkruara të PZAP-it për vitin 2017 dhe dorëzimi në 

Komisionin Rregullativ të Prokurimit (KRPP), 

 Përgatitja e një raporti me të dhënat e të gjitha kontratave valide që ka nënshkruar PZAP-i me 

operatorët ekonomik, 

 Si aktivitet tjetër me rëndësi në Prokurimin Publik të PZAP-it,  ka qenë urdhër blerja për të 

gjitha kontratat që i kemi të lidhura me Operatoret Ekonomik, 

 Menaxhimi i kontratës për Aktivitetin e prokurimit me titull “Shërbimet e Pastrimit dhe 

Mirëmbajtja e Hapësirave të PZAP-it”. Kohëzgjatja e kësaj kontrate ishte deri me 07.03.2018, 

 Lidhja e kontratës për furnizim me pajisje të teknologjisë informative-llap top për anëtarët e 

PZAP-it, 

 Zhvillimi i procedurës se Prokurimit dhe nënshkrimi i kontratës për Sigurimin e automjeteve 

të PZAP-it, 

 Zhvillimi i procedurës se Prokurimit dhe nënshkrimi i kontratës për Renovimi i hapësirave të 

PZAP-it, 

 Zhvillimi i procedurës se Prokurimit dhe nënshkrimi i kontratës për Furnizim me pajisje të TI 

– Kompjuter dhe laptop, 

 Zhvillimi i procedurës se Prokurimit dhe nënshkrimi i kontratës për Furnizim me material 

administrativ,  

 Zhvillimi i procedurës se Prokurimit dhe nënshkrimi i kontratës për Furnizim me pajisje të TI 

– tre telefona. 

 
 

Bashkëpunimi i PZAP-it me akterët e zgjedhjeve 

 
Në bazë të Memorandumit të Bashkëpunimit të nënshkruar me 2 shkurt 2016, në mes të aktereve 

të zgjedhjeve, PZAP-it, KQZ-së, Prokurorit të Shtetit, Policisë së Kosovës dhe Këshillit Gjyqësor 

të Kosovës, PZAP ne zbatim te këtij memorandumi me akteret  e lartpërmendur janë takuar ne 

punëtorinë e organizuar nga Misioni i OSBE-së në Kosovë, me temën “Mësimet e nxjerra me 

organet gjyqësore dhe trupat për menaxhimin e zgjedhjeve nga zgjedhjet e vitit 2017” e cila është 

mbajtur më 30 tetor 2018. Punëtoria kishte për qëllim qe të shërbejë si forum për krerët e Policisë 

së Kosovës, Zyrës së Kryeprokurorit, Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Gjykatës Supreme, 

Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa për të 

diskutuar dhe trajtuar gjetjet dhe rekomandimet e Misionit Vëzhgues të Bashkimit Evropian dhe 

Misionit të OSBE-së në Kosovë lidhur me forcimin e proceseve zgjedhore në Kosovë, me fokus 

të veçantë në parandalimin e parregullsive zgjedhore që kanë ndodhur gjatë zgjedhjeve të 

mëparshme. Për më tepër, gjatë punëtorisë, pjesëmarrësit kenë pasur mundësinë që të shpalosin 

rezultatet e veprimeve institucionale që u ndërmorën e që janë pjesë e Memorandumit të 

Mirëkuptimit që u nënshkrua më 2 shkurt 2016. Akteret  e Memorandumit te Mirëkuptimit me 

pjesëmarrjen edhe te përfaqësuesve te OSBE-se kanë mbajtur edhe tri takime në të cilat është 
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diskutuar progresi i gjykimit të rasteve me elemente të veprës penale gjatë zgjedhjeve të 

denoncuara nga KQZ-ja, PZAP-i dhe Policia e Kosovës ne Prokurorinë e Shtetit. 

Shkëmbimin e informatave të nevojshme në mes të PZAP-it dhe Zyrës për Regjistrimin Partive 

Politike dhe Certifikim (ZRPPC), për sigurimin e adresave të përfaqësuesve të subjekteve 

politike, për përmbarimin e vendimeve të PZAP-it lidhur me gjobat e papaguara nga zgjedhjet 

kaluara prej vitit 2009 deri në vitin 2017. 

Zyrtarë nga departamenti ligjor i sekretariatit të PZAP-it sipas kërkesës se sekretariatit të 

Komisionit Qendror Zgjedhor (KQZ-se) në cilësinë e vëzhguesve kanë marre pjesë në takimet e 

organizuara nga sekretariati i KQZ-së:  

Me datë 5 Nëntor, 2018 është  themeluar Grupi Konsultativ i KQZ me Shoqëri Civile, në këtë 

takim nga sekretariati i PZAP-it ka marre pjesë Halil Cenaj, Drejtor i Departamentit Ligjor. 

Me datë 26 nëntor 2018, është themeluar Grupi Konsultativ për Barazi Gjinore në këtë takim nga 

sekretariati i PZAP-it ka marrë pjesë Valbona Millaku, Zyrtare e Lartë Ligjor. 

Me datë 27 nëntor 2018 është themeluar Grupi Konsultativ i KQZ për Qasje në Zgjedhje në këtë 

takim nga sekretariati i PZAP-it ka marrë pjesë Halil Cenaj, Drejtor i Departamentit Ligjor. 

Takimi i dyte i këtij Grupi konsultativ është mbajtur me date 04.12.2018. 

 
 
 

TRANSPARENCA - KOMUNIKIMI DHE INFORMIMI PUBLIK 

Komunikimi me media dhe me publikun 
 

Gjatë vitit 2018, mediat elektronike të shkruara dhe portalet kryesisht kanë qenë të interesuara për 

qasje në informatat lidhur me gjobat e shqiptuara nga PZAP-i ndaj subjekteve politike për 

Zgjedhjet Lokale dhe për kryetar komune të mbajtura me 22 tetor 2017, respektivisht cilat 

subjekte politike i kane paguar gjobat dhe cilat kanë mbetur ende pa i paguar gjobat. 

Të gjitha mediave në kohen me optimale ju janë dhënë informatat/përgjigjet lidhur me pyetjet e 

parashtruara. 

Mediat që kanë kërkuar qasje në informata në PZAP 

Me datë 10.08.2018, Radio Televizioni i Kosovës (RTK) nga gazetari Pajtim Çuni janë kërkuar 

informata nga PZAP-i, se në Zgjedhjet Lokale të 22 Tetorit 2017 në të dy raundet, PZAP-i sa ka 

shqiptuar gjoba ndaj subjekteve politike? 

Me datë 06.08.2018, Gazeta Observer nga gazetarja Majlinda Ibrahimi janë kërkuar informata 

nga PZAP-i në lidhje me borxhin e partive politike Zgjedhjet Lokale të 22 Tetorit 2017. 

 
Me datë 06.04.2018 , Portali Indeksonline nga gazetarja Donika Sherifi janë kërkuar informata 

nga PZAP-i në lidhje me pagesën e gjobave nga ana e partive politike për Zgjedhjet Lokale të 22 

Tetorit 2017. 
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Me datë 18.01.2018 dhe 06.02.2018, Gazeta Online - Aktiva Press nga gazetarja Majlinda 

Ibrahimi janë kërkuar informata nga PZAP-i në lidhje me pagesën e gjobave nga ana e partive 

politike për Zgjedhjet Lokale të 22 Tetorit 2017. 

Me datë 30.04.2018 dhe 16.05.2018, Portali Gazeta Alo nga gazetarja Jehona Zhuniqi janë 

kërkuar informata nga PZAP-i në lidhje me pagesën e gjobave nga ana e partive politike për 

Zgjedhjet Lokale të 22 Tetorit 2017. 

Me datë 30.05.2018, TV7 ka kërkuar informata nga PZAP-i në lidhje me pagesën e gjobave nga 

ana e partive politike për Zgjedhjet Lokale të 22 Tetorit 2017. 

Me datë 23.04.2018, Gazeta Koha Ditore nga gazetari Bekë Veliu janë kërkuar informata nga 

PZAP-i në lidhje me pagesën e gjobave nga ana e partive politike për Zgjedhjet Lokale të 22 

Tetorit 2017. 

Me datë 06.04.2018, Gazeta Zëri nga gazetari Arlinda Kqiku janë kërkuar informata nga PZAP-i 

në lidhje me pagesën e gjobave nga ana e partive politike për Zgjedhjet Lokale të 22 Tetorit 2017. 

 

Me datë 24.04.2018, Gazeta Infokusi nga gazetarja Agesa Çitaku janë kërkuar informata nga 

PZAP-i në lidhje me pagesën e gjobave nga ana e partive politike për Zgjedhjet Lokale të 22 

Tetorit 2017. 
 
Me datë 27.04.2018, Portali Lajmi net nga gazetari Besian ka kërkuar informata nga PZAP-i në 

lidhje me pagesën e gjobave nga ana e partive politike për Zgjedhjet Lokale të 22 Tetorit 2017. 

 
 

Komunikatat për media 
 

PZAP-i me datën 27 Prill 2018 ka publikuar komunikatën për medie me te cilën ka informuar  

publikun për finalizimin e Buletinin e I-rë me vendimet e PZAP-it për Zgjedhjet Komunale dhe 

për Kryetar të Komunave si dhe për Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës për proceset zgjedhore nga 

viti 2009 – 2016. 

PZAP-i me datën18 Maj 2018 ka publikuar  komunikatën për medie me të cilën ka informuar  

publikun për shumen e gjobave të shqiptuara nga PZAP-i ndaj subjekteve politike në Zgjedhjet 

Lokale të mbajtura me 22 Tetor 2017 për raundin e parë dhe raundin e dytë të zgjedhjeve, sa i 

kanë paguar subjektet politike ato gjoba dhe sa kanë mbetur pa i paguar gjobat.  
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PJESËMARRJA E PZAP-it NE KONFERENCA, TRYEZA DHE PUNËTORI TE 

ORGANIZUARA NGA ORGANIZATAT JO QEVERITARE NË KOSOVË 

Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) 
 
Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) gjatë vitit 2018 ka implementuar projektin “Avancimi i 

proceseve demokratike në Kosovë“, përkrahur nga Ambasada Zviceranë në Kosovë, përmes 

Ministrisë së Punëve të Jashtme të Zvicrës. Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti ka qenë që të 

zvogëlohet mundësia e problemeve gjatë periudhave zgjedhore, përmes zgjedhjeve më të 

besueshme dhe gjithëpërfshirëse në Kosovë. Ne kuadër të këtij projekti në të gjitha tryezat dhe 

takimet e mbajtura në cilësinë e penalistit ka mare pjese kryesuesi i sekretariatit te PZAP-it Mulë 

Desku dhe ka paraqitur vlerësimet e PZAP-it për “Shqyrtimin e ankesave gjatë procesit 

zgjedhorë”. 

 

16 shkurt 2018, në Prishtinë 

 
Koalicioni “Demokracia në Veprim” (DnV) ka organizuar një tryezë diskutimi ku është 

prezantuar raporti përfundimtar për vëzhgimin e Zgjedhjeve Lokale 2017. Tryeza është mbajtur 

me 16 shkurt 2018 në Prishtinë.  

 

4 prill 2018, në  Prizren 

 

Instituti Demokraci për zhvillim (D4D), ka organizuar një tryezë ku është diskutuar tema 

“Drejtësia në zgjedhje: Fotografimi i fletëvotimit”. Diskutimi është zhvilluar mbi fotografimin 

e votës, si dukuri që vazhdon të përdoret nga votuesit/et dhe që mund të lidhet me blerjen e votës 

dhe si mënyrë për të vërtetuar se për kë është votuar. Aktiviteti në fjalë  është mbajtur me 4 prill 

2018, në Prizren. 

Gjatë takimit u theksua se dukuria e fotografimit të votës, edhe pse e ulët në përqindje, vazhdon 

të mbetet një dukuri për të cilën duhet punuar më shumë, sidomos në aspektin e edukimit të 

votuesve dhe informimin mbi pasojat që ndërlidhen përkitazi me cenimin e përcaktimit të lirë të 

votuesve, dhënien apo marrjen e ryshfetit si dhe cenimit të fshehtësisë së votimit.  

 

26 Prill 2018, në Pejë 

 

Instituti Demokraci për zhvillim (D4D), ka organizuar një tryezë ku është diskutuar tema 

“Drejtësia në zgjedhje: Votimi me kusht dhe postë”. Diskutimi është zhvilluar mbi votimin me 

kush dhe me postë, si dukuri që vazhdon të përdoret nga votuesit/et dhe që mund të lidhet me 

keqpërdorim të drejtës së votës. Aktiviteti në fjalë është mbajtur me 26 Prill 2018, në Pejë. 

 

23 Maj 2018, në Gjilan. 

 

Instituti Demokraci për zhvillim (D4D), ka organizuar një tryezë ku është diskutuar tema 

“Drejtësia në zgjedhje: Fushata zgjedhore dhe menaxhimi i ditës së zgjedhjeve”. Diskutimi 

është zhvilluar mbi fushatën zgjedhore si dukuri ku në vazhdimësi ka pasur elemente të caktuara 

që kanë rënduar procesin zgjedhor, Subjektet politike dhe kandidatët/kandidatet e tyre, jo rrallë 

kanë shkelur rregullat e përcaktuara me ligj. Si dhe menaxhimi i ditës së zgjedhjeve për të mos 
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pasur material partiak brenda vendvotimit. Aktiviteti në fjalë  është mbajtur me 23 Maj 

2018, në Gjilan. 

 

20 Qershor 2018 në Ferizaj 

 
Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D), ka organizuar një tryezë ku është diskutuar tema 

“Drejtësia në zgjedhje: Fletëvotimet e pavlefshme dhe informimi i votuesve”. Diskutimi 

është zhvilluar mbi fletëvotimet e pavlefshme dhe (mos)informimin e votuesve, si dukuri e 

karakterizuar edhe gjatë zgjedhjeve të kaluara qendrore dhe ato lokale. Diskutimi  është mbajtur 

me 20 Qershor 2018 në Ferizaj. 

 
26 Korrik 2018, në Qendrën e Energjisë Civile, në Mitrovicën Veriore 
 

Organizata Aktiv dhe Instituti Demokraci për Zhvillim, ka organizuar një tryeze me temën: 

“Drejtësia në zgjedhje: Integrititeti i zgjedhjeve në Kosovë”. Fokusi kryesor i diskutimit ne 

këtë tryeze ishte roli i trupave menaxhues të zgjedhjeve, procedurat e ankesave dhe parashtresave, 

institucionet e drejtësisë dhe integritetin e votës. Ky diskutim është mbajtur me 26 Korrik 2018, 

në Qendrën e Energjisë Civile, në Mitrovicën Veriore. 

 Në dy ciklet e fundit të zgjedhjeve në Veri të Kosovës janë regjistruar një numër i 

konsiderueshëm i fletëvotimeve të pavlefshme, numri i ankesave për procesin zgjedhor dhe 

saktësia e diskutueshme e listave zgjedhore në katër komuna në veri të Kosovës, çështje këto të 

cilat kërkojnë vëmendje të veçantë nga të gjithë akterët relevant të cilët janë përgjegjës–Trupat 

Menaxhuese Zgjedhore të përfshirë në procesin zgjedhor, për të ndërmarrë një sër aktivitetesh të 

cilat synojnë  të shqyrtojnë gjendjen aktuale dhe të formësojnë politikat e përfshirjes në 

integritetin e proceseve zgjedhore në Kosovë.  

 
25 shtator 2018, në Prishtinë 

 
Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D), ka organizuar një Konferencë me temën ‘Reforma 

zgjedhore e papërfunduar: Edha sa deri te reforma e plotë?’. Diskutimi është mbajtur me 25 

shtator 2018, në Prishtinë. 

Pas përfundimit të dy palë zgjedhjeve në vitin 2017, reforma zgjedhore është rikthyer në agjendën 

kryesore të vendit dhe është bërë pjesë e diskutimeve politike. Sa herë riniset reforma, shpresat 

tona për zhbllokim këndellen, por ambiciet e ‘reformatorëve’ po bien shpejtë, kështu duke mos 

arritur asnjëherë deri tek reforma e plotë. 

Qëllimi i konferencës me titull "Reforma zgjedhore e papërfunduar: Çfarë më tutje?" ishte që së 

bashku me përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile që punojnë në çështjet zgjedhore, 

institucionet e administratës zgjedhore dhe përfaqësuesit e partive politike, të  diskutojmë rrugën 

përpara, që do të qonte në një reforme zgjedhore që do të ishte në funksion të mbarëvajtjes së 

procesit zgjedhor. 

 
5 tetor 2018 në Prishtinë  

 
Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) ka organizuar punëtorinë për azhurnimin e doracakut për 

institucionet që merren me zgjidhjen e kontesteve zgjedhore me 5 tetor 2018 në Prishtinë. 

Disa konteste zgjedhore mund të jenë shumë të vështira për tu zgjidhur dhe kërkojnë njohuri të 

thella teknike si dhe ekspertizë të operacioneve zgjedhore. Të kuptuarit se si shpaloset procesi 
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zgjedhor si dhe kompleksiteti i këtyre operacioneve zgjedhore është çelësi për zgjidhje të drejtë 

dhe efektive te rasteve të lidhura me proceset zgjedhore. Azhurnimi i manualit që adreson shumë 

çështje të lidhura me konteste zgjedhore synon të shërbejë si një mjet për autoritetet e drejtësisë, 

të cilët merren me çështje të tilla në baza ditore, për të kuptuar disa paqartësi të procesit zgjedhor 

si dhe për të përmirësuar koordinimin. 

Ne këtë punëtori PZAP-in e ka përfaqësuar ne cilësinë e penalistit kryesuesi i sekretariatit. 

Qëllimi i punëtorisë ishte azhurnimi i manualit që adreson shumë çështje të lidhura me konteste 

zgjedhore i cili synon të shërbejë si një mjet për autoritetet e drejtësisë të cilët merren me çështje 

të tilla në baza ditore, për të kuptuar disa paqartësi të procesit zgjedhor si dhe për të përmirësuar 

koordinimin. 

 

31 tetor 2018 në Prishtinë 

 

Instituti Demokraci për zhvillim (D4D) në bashkëpunim me Avokatin e Popullit dhe Organizatën 

Demokraci Plus (D+), ka organizuar takim ne te cilën është bërë lansimi i punimit “Votimi nga 

jashtë vendit: Shqyrtimi i politikave dhe rekomandime praktike”. Lansimi është bere me 31 

tetor 2018 në Prishtinë 

Ky punim kishte për qëllim që të kontribuojë në rritjen e pjesëmarrjes së diasporës në proceset 

zgjedhore në Kosovë përmes shqyrtimit të praktikave të votimit jashtë vendit në shtetet e tjera, 

studimit të barrierave të diasporës për të votuar dhe vendosjes së politikave efektive për të 

lehtësuar votimin nga jashtë. 

Qëllimi i lansimit të punimit dhe diskutimit ishte të kontribuojë në rritjen e pjesëmarrjes së 

diasporës në proceset zgjedhore në Kosovë përmes shqyrtimit të praktikave të votimit jashtë 

vendit në shtetet e tjera, studimit të barrierave të diasporës për të votuar dhe vendosjes së 

politikave efektive për të lehtësuar votimin nga jashtë. 

 

 

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) 
  
26 tetor 2018 në Prishtinë 

 
Instituti Demokratik i Kosovës (KDI), ka organizuar konferencën regjionale në të cilën është 

diskutuar tema: “Sfidat dhe praktikat rajonale të reformimit të sistemit zgjedhor”, e cila 

është mbajtur me 26 tetor 2018 në Prishtinë. 

Qëllimi i konferencës ishte shkëmbimi i përvojave dhe eksperiencave të shteteve të rajonit lidhur 

me proceset e reformës zgjedhore në përgjithësi, se si të adresojë sfidat dhe përparësitë e 

sistemeve të ndryshme zgjedhore, si dhe të trajtojë disa elemente të caktuara të këtyre sistemeve 

zgjedhore, me qëllim identifikimin e praktikave më të mira të cilat mund ti shërbejnë Kosovës 

gjatë procesit tashmë të iniciuar të reformës zgjedhore. 

 
 Konferenca rajonale kishte tri panele diskutimi ku nga penalistët janë shpalosur një sërë 

analizash të cilat i kanë kontribuar diskutimit të përgjithshëm gjatë kësaj konference. Analizat e 

prezantuara kanë qenë si mëposhtme: 

- Raport mbi hulumtimin e opinionit lidhur me perceptimet qytetare për sistemin zgjedhor;  

- Reforma zgjedhore në Kosovë dhe praktikat më të mira rajonale;  
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- Shtrirja e votave të pavlefshme në Kosovë.  

 

Kjo konferencë, ishte ngjarje gjithë-ditore, dhe shërbejë si mundësi e shkëlqyer për ndërtimin 

e praktikave të mira të njohjes dhe shkëmbimeve të vazhdueshme në mes ekspertëve rajonalë dhe 

ndërkombëtarë të zgjedhjeve, përfaqësuesve të politikës, organizatave të shoqërisë civile, si dhe 

institucioneve të tjera përgjegjëse për zgjedhjet. 

 

 

Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) 
 
19 tetor 2018, në Prishtinë 

 
Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), ka organizuar tryezën me temën: "Parandalimi dhe 

luftimi i krimeve në zgjedhje: Procedurat Standarde të Veprimit përgjigja e duhur për 

krimet para, gjatë dhe pas ditës së votimit", e cila është mbajtur me 19 tetor 2018, në 

Prishtinë.  

IKD gjatë kësaj tryeze ka publikuar raportin mbi zbatueshmërinë e Procedurave Standarde të 

Veprimit, në kuadër të organizimit të zgjedhjeve në Kosovë me titull "Parandalimi dhe 

luftimi i krimeve në zgjedhje: Procedurat Standarde të Veprimit përgjigja e duhur për krimet 

para, gjatë dhe pas ditës së votimit".   

Në tryezë kane marrë pjesë përfaqësuesit e të gjitha institucioneve të drejtësisë, sigurisë, 

Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtesa, shoqërisë 

civile dhe mediave.  

 

 

Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) 
 

25 korrik 2018 ne Prishtinë 

 

Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) me 25 korrik 2018 në Prishtine ka organizuar 

Takimin e Mëngjesit. Tema e diskutimit ishte: Reforma e sistemit zgjedhor ne Kosove: Sfidat 

dhe barrierat në sistemin e ankesave zgjedhore. 

Në këtë takim kanë marrë pjese përfaqësuesit e shoqërisë civile, konkretisht nga QOHU, IKD, 

D4D, D+ dhe KDI), nga OSBE Bujar Basha, nga zyra e BE-së Dr. Annette M. Fath-Lihic, nga 

IFES Nermin Nisic dhe nga KQZ-ja Xhemaijl Peçani nga PZAP-i kryesuesi i sekretariatit të 

PZAP-it, si dhe përfaqësuesit e Grupit për Studime Juridike dhe Politike. 

Qëllimi i takimeve të mëngjesit ishte që të thellojmë dhe me tutje bashkëpunimin me të gjitha 

institucionet dhe organizatat fusheveprimi i të cilave perfshin sistemin zgjedhor në vend, në 

mënyrë që të kapitalizojme sa me shumë ekspertizat dhe përvojat e tyre. Si rezultat kontributi  i 

GLPS të jetë sa me i vlefshëm dhe kontributdhënës në përmirësimin e vazhdueshëm të sistemit 

zgjedhor. 
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27.09.2018 ne Prishtine 

 

Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) me 27 shtator 2018 në Prishtine ka organizuar 

Takimin e Mëngjesit. Tema e diskutimit ishte: Edukimi dhe rritja e vetëdijesimit të qytetareve 

për rëndësinë e raportimit të shkeljeve dhe paraqitjes se ankesës! 

 

31 Tetor 2018 në  Prishtinë 

 

Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) me 31 Tetor 2018 në  Prishtinë ka organizuar 

një tryeze në të cilën është diskutuar tema: “Sistemi zgjedhor në Kosovë: Rëndësia dhe sfidat në 

paraqitjen e ankesave”  

Ne këtë tryeze është diskutuar për rrjedhën e procesit të paraqitjes së ankesave gjatë zgjedhjeve 

nacionale dhe lokale në Kosovë, sfidat dhe të arriturat e deritanishme në këtë proces.  

Në këtë tryezë GLPS ka prezantuar temën e titulluar “Rëndësia dhe sfidat e hasura në paraqitjen e 

ankesave gjatë proceseve zgjedhore”. 

 

 

Grupi për Ballkan (BPRG) dhe Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) 
 

02 tetor 2018, në Prishtinë 

 

Grupi për Ballkan (BPRG) dhe Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) më 02 tetor 2018 ka 

organizuar një punëtori me temën “Kosova dhe zgjedhjet – çfarë mund të përmirësohet”, në 

Prishtinë. Punëtoria kishte për qëllim të nxis debat rreth reformës zgjedhore dhe sfidave e 

nevojave që dalin nga ky proces. Të ftuar ishin përfaqësuesit e partive politike. PZAP-in ne këtë 

punëtori e ka përfaqësuar Anëtari i PZAP-it Adnan Konushevci dhe kryesuesi i sekretariatit të 

PZAP-it Mulë Desku. 

Grupi për Ballkan dhe Instituti për Politika Zhvillimore kanë përgatitur një raport lidhur me këtë 

çështje. 
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DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE SHËRBIMEVE TË PËRGJITHSHME 

Planifikimi i buxhetit dhe shpenzimeve  vjetore për vitin fiskal - 2018              
 

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtesa është organizatë buxhetore, me kod organizativ 247 

dhe me kod funksional 0160. PZAP-i financohet nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës. 

Raporti vjetor i shpenzimeve për vitin fiskal 2018 përmban të gjitha shpenzimet e krijuara gjatë 

këtij viti. Ky raport është përgatitur në pajtim me LMFPP (03/L-48) dhe SNKSP dhe sipas 

parimit të kontabilitetit të bazuar në para të gatshme. Politikat kontabël janë zbatuar në mënyrë të 

vazhdueshme gjatë tërë periudhës së realizimit të shpenzimeve. 

Bazë për hartimin e dokumentit kanë shërbyer raportet e SIMFK, të dhënat nga sektori i 

financave si librat, faturat, raportet e pranimit të mallit, kontratat dhe dokumentet tjera të PZAP-

it.  

Të gjitha pagesat janë bërë në sistemin e kesh-it (parave te gatshme) e jo të zotimit. 

Valuta raportuese është euro (€) 

Shumat raportuese janë në njësi në €. 

 

 

Buxheti  i planifikuar dhe aprovuar  për  vitin – 2018 
 

Me ligjin e Buxhetit te Republikës se Kosovës nr. 06/L-020  për vitin 2018 për Panelit Zgjedhor 

për Ankesa dhe Parashtesa, Qeveria e Republikës se Kosovës i ka ndarë buxhet në shumë prej 

217,905 €. Planifikim i buxhetit është bërë në nivel të kategorive ekonomike, përkatësisht të 

zërave duke respektuar legjislacionin financiar, Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit për 

Sektorin Publik dhe në përputhje me strukturën egzistuese të planit kontabël. Gjatë vitit 2018 deri 

në fund të vitit nuk kemi pasur ndryshime në buxhet edhe pse me 05.10.2018 kemi deklaruar 

kursime buxhetore në kategorin mallra dhe sherbime në shumë prej 10,000€, mirëpo Ministria e 

Financave nuk i ka marë keto mjete. 

Ndryshime në Buxhet ka pasur  në fund të vitit sipas Vendimit të Qeverisë me Nr.07/80 të datës 

18.12.2018 për Kursime Buxhetore në kategorinë paga dhe mëditje në shumë prej 3,006.87€ dhe 

në kategorinë shërbime komunale në shumë prej 5,094 €. 

Në mënyrë të detajuar janë të paraqitura në formë tabelore; 

 

 

 



RAPORTI VJETOR I PZAP-IT PËR VITIN 2018 

35 
 

Buxheti fillestar i aprovuar dhe buxheti i ndryshuar gjatë vitit 2018 
 

Kategoritë 

Ekonomike 

Buxheti  fillestar i 

aprovuar 2018 

Buxheti i ndryshuar 

sipas Vendimit te 

Qeveris Nr.07/80 

Buxheti 

Përfundimtarë 2018 

Paga dhe mëditje 136,472 (-3,006) 133,466 

Mallra dhe shërbime 73,613 - 73,613 

Shërbime Komunale 7,820 (-5,094) 2,726 

Total: 217,905 (-8,100) 209,805 

 
Struktura e buxhetit për vitin 2018  

 
Duke analizuar buxhetin e PZAP-it në fund të vitit fiskal në shumë prej 209,805 € si dhe 

strukturën buxhetore  rezulton se prej tyre : 

 63.61  % të fondeve janë akorduar për mbulimin e shpenzimeve  për paga dhe mëditje, 

 35.08 % të fondeve është akorduar për shpenzime mallra dhe shërbime, 

 1.29  % për shpenzimet komunale .  
 
 
 
 

 

 

Pagat dhe 
Meditjet

64%

Mallrat dhe 
sherbimet

35%

Sherbimet 
komunale

1%

Struktura e Buxhetit për vitin - 2018
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Buxheti i shpenzuar  për vitin 2018 
 

Pas aprovimit të buxhetit për vitin 2018, në përputhshmëri me planin operacional, është bërë 

menaxhimi i fondeve të akorduara për Panelin Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtesa. Buxheti  është 

realizuar me korrektësi sipas zërave të shpenzimeve dhe me efektivitet duke treguar kujdes që 

fondet e miratuara të shpenzohen sipas planit në kohën e duhur dhe me një administrim ekonomik 

efektiv. 

Realizimi i buxhetit, përkatësisht shpenzimet e PZAP-it për vitin 2018 sipas kategorive ekonomike  

i shprehur edhe në përqindje duket si në vijim: 

Tabela Buxhetit dhe Shpenzimeve -2018  

Kategoritë Ekonomike Buxheti  

fillestar i 

aprovuar 

2018 

Buxheti i 

ndryshuar  ne 

fund te vitit 2018 

Buxheti i 

shpenzuar-

2018 

Përqindja (%) e 

buxhetit te 

shpenzuar Për 

vitin 2018 

Paga dhe mëditje 136,472 133,465 133,465 100% 

Mallra dhe shërbime 73,613 73,613 56,250 76% 

Shërbime Komunale 7,820 2,726 478 17% 

Total: 217,159 209,804 190,194 90% 

 
Në kategorinë e pagave dhe mëditjeve  gjatë vitit janë shpenzuar 100% e buxhetit total të pagave 

në fund të vitit, në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve buxheti është shpenzuar 76% te buxhetit 

te aprovuar për mallra dhe shërbime, dhe në kategorinë e shërbimeve komunale buxheti u 

shpenzua 17%  e buxhetit te aprovuar në ketë kategori .  

Gjithsejtë buxheti i shpenzuar gjatë vitit 2018 në shumë prej 190,194€ apo 90% e buxhetit të 

aprovuar të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa. 

 

Paraqitja grafike e krahasimit te shpenzimeve te vitit 2018 me shpenzimet e vitin 2017 
 

 

Shpenzimet e 
vitit 2017, 
257,473 

Shpenzimet e 
vitit 2018, 
190,194 
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Paga dhe mëditjet 
 

Për vitin 2018  në  Kategorinë për Paga dhe Mëditjeve janë aprovuar mjete ne vlerë prej 

136,472€. Në ketë kategori Qeveria e Republikës së Kosovës  sipas vendimit me Nr.07/80 te 

datës 18.12.2018 për Kursime Buxhetore ka  shkurtuar  buxhetin ne  shumë prej 3,006.87€. 

Shpenzimi për kategorinë e pagave dhe mëditjeve  për vitin 2018 ka  qenë 133,465€ apo 100%  të 

buxhetit të mbetur në fund te vitit. Pagat neto për anëtaret e PZAP-së dhe zyrtaret e  Sekretariatit 

të PZAP-së janë shpenzuar në shumë prej 111,192€, tatimi në paga është 9,562.91€ kontributi 

pensional i punëtorit është 6,355€ dhe kontributi i punëdhënësit është 6,355€. 

 

Paga dhe mëditje 

në € 

Kategoritë ekonomike Shpenzimet -2018 

Paga dhe mëditje 133,465 

Pagat neto përmes listës se pagave për anëtaret e 

PZAP-it  43,748.64 

Pagat neto përmes listës se pagave zyrtaret SPZAP-

së 67,443.64 

Tatimi i ndalur në të ardhura personale 9,562 

Kontributi pensional i punëtorit 6,355 

Kontributi pensional i punëdhënësit 6,355 

 

 

133,465 

111,192 

9,562 6,355 6,355 

Shpenzimet për paga - 2018

Pagat dhe meditjet

Pagat neto sipas listes se
pagave

Tatimi I ndalur ne te ardhura
personale

Kontributi pensional I
puntorit

Kontributi pensional I
punëdhenësit
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Mallra dhe shërbime 
 
Në kategorinë Mallra dhe Shërbime Buxheti i aprovuar në fillim të vitit ka qenë 73,613€. Me 

05.10.2018 kemi deklaruar kursime buxhetore në kategorin mallra dhe sherbime në shumë prej 

10,000€, mirëpo Ministria e Financave nuk i ka marë këto mjete. Në ketë kategori janë shpenzuar 

mjete në shumë prej 56,250€. 

Këto shpenzime janë realizuar nëpërmjet: 

 Modulit te aprovimeve dhe 

 Modulit te blerjeve-prokurimit. 

 

Me poshtë janë të prezantuara në formë tabelore shpenzimet e kategorisë në mallra dhe shërbime 

për vitin 2018. 

 

Shpenzimet nga mallrat dhe shërbimet sipas nën kodeve ekonomike 

Kategoritë ekonomike 

Shpenzi

met 

janar-

mars 

2018 

në(€) 

Shpenzi

met 

prill-

qershor 

2018  

në(€) 

Shpenzi

met 

korrik-

shtator 

2018  

në(€) 

Shpenzi

met 

tetor-

dhjetor 

2018  

në(€) 

Shpenzi

met 

total 

2018  

në(€) 

Mallra dhe Shërbime 15,521 8,414 3,059 29,256 56,250 

Shpenzimet e udhëtimit zyrtar brenda 

vendit 
   1,770 1,770 

Shpenzimet e udhëtimit zyrtar jashtë 

vendit 
1,970    1,970 

Shpenzimet e mëditjeve për udhëtim  

zyrtar jashtë vendit 
5,568 2,298 161 3,952 11,979 

Shpenzimet e akomodimit për udhëtim  

zyrtar jashtë vendit 
1,620 2,700  2,224 6,544 

Shpenzimet  tjera për udhëtim  zyrtar 

jashtë vendit 
340 698  457 1,495 

Shërbimet e arsimit dhe trajnimit    1,100 1,100 

Shërbimet tjera telefonike vala  900 1,660 1,730 1,770 1,770 6,930 

Shërbimet kontraktuese tjera 1,803   30 1,833 

Shërbimet postare 56   2 58 

Furnizim me ushqim dhe pije –jo dreka 

zyrtare – uji i pijshëm 
51 54 62 62 229 

Furnizim me telefona    1,704 1,704 

Furnizim me kompjuterë    3,790 3,790 

Furnizimi për Zyre    2,221 2,221 
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Karburant për vetura 633 95 207 356 1,291 

Sigurimi i automjeteve   538 396 934 

Regjistrimi  i automjeteve   75 75 150 

Mirëmbajtja, riparimi i automjeteve 33 184 30 1,128 1,375 

Mirëmbajtja e ndërtesave 708 53  5,629 6,390 

Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative      

Qiraja për pajisje    123 123 

Shpenzimet për informim publik 162 162 162 690 1,176 

Shpenzime- Vendimet e Gjykatave 493   
 

507 

 

1,000 

Drekat zyrtare 122 210 35 1,262 1,629 

Shërbime shëndetësore 72   8 8 

Pajise TI – Kompjuter-Llap top      

Taks komunale   20  20 

Reklama dhe konkurse 230 230   460 

 

 

Buxheti dhe niveli i shpenzimeve sipas kategorive ekonomike në % për ç'do tre muaj 

 

Në tabelën e më poshtme janë të paraqitura shpenzimet  ç’do tre muaj,  janar-mars, prill-qershor,  

korrik-shtator dhe tetor-dhjetor-2018  ku janë të pasqyruara në mënyrë analitike dhe të ndara në 

periudha tremujore të gjitha shpenzimet për të gjitha kategoritë ekonomike si dhe progresi në 

përqindje të shpenzimeve për periudhën janar-dhjetor-2018. 

Në ketë raport është pasqyruar edhe Buxheti me kursimet buxhetore qe janë bërë nga MF në fund 

te vitit  me vendim të Qeverisë Nr.07/80 te datës 18.12.2018 për Kursime Buxhetore. 

 

Buxheti dhe niveli i shpenzimeve në % për ç'do tre muaj 

                    

 

Kategorit 

ekonomi

ke

Buxheti i 

aprovuar  

2018

Buxheti i 

shpenzuar 

janar-

mars  

2017

Përqind

ja (%) 

janar-

mars 

2018

Buxheti i 

shpenzua

r prill-

qershor  

2018

Përqindj

a (%) 

prill-

qershor  

2018

Buxheti i 

shpenzua

r korrik-

shtator  

2018

Përqind

ja 

(%)kor

rik-

shtator  

2018

Buxheti në 

fund te vitit- 

kursim me 

vendim te 

Qeveris

Buxheti i 

shpenzuar 

tetor-

dhjetor  

2018

Përqindja 

(%)tetor-

dhjetor  

2018

Gjithësejt 

buxheti i 

shpenzua

r janar-

dhjetor  

2018

Përqindja 

(%)janar-

dhjetor  

2018

Paga dhe 

mëditje
136,472 31,285

23       32,534  24        34,271   25.11  133,465      35,376     27          133,466 100         

Mallra 

dhe 

shërbime

73,613 15,521

21       8,414    11        3,059     4.16    

73,613

29,256     40          56,250   76           

Shërbime 

Komunal

e

7,820 143

2         104       1          112        1.43    

2,726

91            3            450        17           

Total: 217,905 46,949 22       41,052  19        37,442   17.18  209,804      64,723     31          190,166 91           
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Paraqitja grafike sipas kategorive ekonomike, niveli i shpenzimeve tremujore 

 

 

Pjesa përmbyllëse e raportit të shpenzimeve 

 
Në bazë te dhënave të SIMFK dhe data bazës  te Sekretariatit të PZAP-it mund të përfundojmë se 

për vitin 2018  Buxheti u shpenzua 190,194€. Pjesë përmbyllëse e këtij raporti të shpenzimeve  

është paraqitja grafike e planifikimit dhe realizimit të Buxhetit për vitin 2018. 

Paraqitja grafike e buxhetit te planifikuar dhe shpenzuara të PZAP-it për vitin 2018 
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 TE HYRAT E PZAP-it 
 

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP-i))  në bazë të nenit 120  paragrafi 1.  pika c. 

të Ligjit Nr. 03/L-256 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-073 mund të shqiptoj 

gjoba ndaj një Subjekti Politik në rast se përcakton se ka ndodhur shkelje e këtij ligji ose  

rregullave të KQZ-së. Gjatë vitit 2018 nuk ka pasur shqiptim te gjobave ndaj Subjekteve 

Politike, kështu qe këtë vit ka pasur aktivitete për realizimin e gjobave që kanë mbetur ënde 

pa paguar nga ana e subjekteve politike. 

Në vitin 2018  janë ndërmarr disa aktivitete ku fillimisht është bërë rishikimi i statusit aktual 

te subjekteve politike qe nuk i kanë shlyer borxhet nga viti 2009 deri me 2014 qe janë  në  

procedurë të  Përmbarimit.  Nga ky proces i përmbarimit 14 vendime janë përfunduar dhe tjerat 

janë në proces të përmbarimit. 

 Shuma e gjobave të pa papaguara për vendimet e viteve te mëhershme pra 2009 deri 2014 

ka qenë 26,250€ , deri më tani nga kjo shumë janë paguar 3,259€ dhe sipas zyrës së 

përmbarueses private janë përfunduar 14 vendime me shumën prej 10,550€  dhe kanë 

mbetur pa përfunduar edhe 10 vendimeve te cilat janë në procedurë nga Përmbaruesja ku  

mbetja e borxhit për këto vendime  është 12,440€. 

Ndërsa nga Gjobat e shqiptuara ndaj Subjekteve Politike për Zgjedhjet Lokale në Republikën e 

Kosovës qe janë mbajtur me 22 tetor në vitin 2017 kanë mbetur këto borxhe të cilat janë të 

paraqitura në tabelën e mëposhtme e qe janë në proces te realizimit. 

 

Gjobat e Subjekteve Politike për Zgjedhjet Lokale 22 tetor -2017 

Nr. Nr. i vendimit 

te PZAP it 

Subjekti politik Shuma e 

gjobës në 

euro 

 Pagesa e 

Gjobës  

 Data e 

pagesës se 

gjobës  

 Mbetja e 

Gjobës se 

pa paguar  

4 Anr.164/2017 Alternativa 3,500 
  

3,500 

6 Anr.190/2017 Alternativa 3,600 3,500 
 

100 

7 Anr.214/2017 Alternativa 1,200 
  

1,200 

8 Anr.1096/2017 Alternativa 2,500 
  

2,500 

  
TOTAL: 10,800 3,500 - 7,300 

1 Anr.228/2017 KTAP 2,200 
  

2,200 

  
TOTAL: 2,200 - - 2,200 

 

 

TOTALI I TË GJITHA 

GJOBAVE 
13,000 3,500 - 9,500 
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Të hyrat e realizuara gjatë vitit 2018 

 
Gjatë vitit 2018 në llogarinë e të hyrave të PZAP-it ka pasur realizim te hyrave në 

shumë prej 154,050€, ku ky fond i mbledhur transferohet dhe mbahet në Buxhetin e  

Konsoliduar të Kosovës. Ne mënyrë te detajuar do ti paraqesim ne tabelën e mëposhtme. 

 

Nr. Nr. I vendimit te PZAP 

Subjekti 

politik Pershkrimi I te hyrave Pagesa e gjobës

Data e 

pageses se 

borxhit

Anr. 38, 44, 45, 56, 80, 

88, 98, 99, 121, 132, 196, 

199, 219/2017

PDK

Pagesa e gjobes në bazë te 

vendimit Anr. 38, 44, 45, 56, 

80, 88, 98, 99, 121, 132, 196, 

199, 219/2017 te Zgjedhjeve 

Lokale-2017            16,900.00 08.02.2018

7
Anr. 77/2017 PAI

Pagesa e gjobes në bazë te 

vendimit Anr.47/2017 te 

Zgjedhjeve Lokale -2017                 250.00 08.02.2018

Anr.1088, 1094, 1085, 

1086, 1087/2017
LVV

Pagesa e gjobes në bazë te 

vendimit Anr.1088, 1094, 1085, 

1086, 1087/2017 te Zgjedhjeve 

Lokale -2017            16,300.00 09.02.2018

Anr.220,250,286,329,108

9,1092,1095,1093/2017
PDK

Pagesa e gjobes në bazë te 

vendimit Anr. 

220,250,286,329,1089,1092,109

5,1093/2017 te Zgjedhjeve 

Lokale -2017            16,700.00 15.05.2018

Anr.39,40,42,43,48,49,50

,43,54,55,60,64,66,74,75,

90,92,93,95,96,97,100,10

3,104,105,109,113,122,1

23,124,134,138,141,142,

143,156,157,165,174,181

,191,194,197,215,216,22

9,253,323,331,1097,1098

,1099/2017 te 

Zgjedhjeve Lokale -2017

LDK

Pagesa e gjobes në bazë te 

vendimit 

Anr.39,40,42,43,48,49,50,43,54,

55,60,64,66,74,75,90,92,93,95,9

6,97,100,103,104,105,109,113,1

22,123,124,134,138,141,142,143

,156,157,165,174,181,191,194,1

97,215,216,229,253,323,331,109

7,1098,1099/2017 te 

Zgjedhjeve Lokale -2017            78,550.00 15.05.2018

Anr. 

72,86,91,101,111,112,76,

163,169,192340,327,523,

1100/2017
AAK

Pagesa e gjobes në bazë te 

vendimit 

Anr.72,86,91,101,111,112,76,16

3,169,192340,327,523,1100/201

7 te Zgjedhjeve Lokale -2017            17,200.00 15.05.2018

Anr.69, 89,126/2017
Alternativa

Pagesa e gjobes në bazë te 

vendimit Anr.69, 89, 126/2017 

te Zgjedhjeve Lokale -2017              1,650.00 16.07.2018

Anr.150/2017
Alternativa

Pagesa e gjobes në bazë te 

vendimit Anr, 150/2017 te 

Zgjedhjeve Lokale -2017              3,000.00 08.10.2018

Anr.190/2017
Alternativa

Pagesa e gjobes në bazë te 

vendimit Anr, 190/2017 te 

Zgjedhjeve Lokale -2017              3,500.00 06.12.2018

TOTALI:     154,050.00 
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NJËSIJA E TEKNOLOGJISË INFORMATIVE DHE LOGJISTIKËS 
 

Gjatë periudhës janar-dhjetor 2018  njësia e TI dhe Logjistikes ka pasur shumë aktivitete: 

Njësia e Teknologjisë Informative ka bërë administrimin, menaxhimin dhe mirëmbajtjen e 

aplikacioneve të Microsoft  të ofruar nga Ministria e Administratës Publike , si dhe mirëmbajtjen 

dhe administrimin  e Ueb faqes dhe Sistemit për Menaxhimin e Rasteve, serverit të domeni-it 

(rrjetin e brendshëm) etj.  

Në funksion të përmbushjes së detyrave që ndërlidhen me menaxhimin dhe mirëmbajtjen e 

çështjeve nga teknologjia informative, janë zhvilluar  edhe aktivitete të ndryshme sipas kërkesave 

të zyrtarëve. Në kuadër të aktiviteteve më kryesore nga kjo njësi janë: mirëmbajtja dhe azhurnimi 

në vazhdimësi i Ueb faqes së PZAP-së ku gjatë kësaj periudhe vjetore janë publikuar  te gjitha 

dokumentet, formularët, rregulloret, udhëzimet, raporti vjetore i punës - 2017 dhe informacione 

tjera qe kanë qenë të dobishme për Institucionin. Në vazhdimësi bëhet ofrimi i përkrahjes teknike 

në Sistemin për Menaxhimin e Rasteve dhe Teknologjisë Informative. Aktivitete tjera nga kjo 

njësi ka pasur edhe nga fusha të tjera si logjistike ku është bërë regjistrimi i inventarit në sistemin 

E-Pasuria dhe SIMFK, janë përgatitur specifikat për furnizim me 5 kompjuterë dhe 3 telefona 

mobil për kryetaren dhe anëtaret e PZAP-it, tërheqja e parave të imta dhe përcjellja e shpenzimit 

me para te imta si dhe punë tjera sipas kërkesave të menaxhmentit dhe zyrtarëve të PZAP-së. 

Gjithashtu nga kjo njësi është publikuar konkursi për pozitën e lirë, Drejtor i Zyrës Ligjore dhe 

janë përgatitur specifikat dhe aktivitete tjera sipas kërkesës se menaxhmentit.  

Në bashkëpunim me IFES është zhvilluar Raporti i Nivelit të Qasshmërisë së të Dhënave me 

gjetjet aktuale dhe rekomandimet për përmirësimin e saj.  

 Identifikimi i nevojave të PZAP-it për softuer të licencuar për vitin 2019 – MAP.  

Aktivitete tjera nga kjo njësi ka pasur me inventarizimin  dhe vlerësimin e aseteve të PZAP-it, ku 

në ketë lëmi ka pasur  aktivitete të amortizimit dhe vlerësimit të pasurisë jo financiare. Duke u 

bazuar   në  Rregulloren MF – NR. 02/2013 – për menaxhimin e pasurisë jo financiare  , 

kemi te drejt qe te bëjmë rivlerësimin e pasurisë pasi ato janë funksionale dhe në gjendje të 

rregullt. 
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NJËSIJA E PËRKTHIMEVE 
 

Koordinatori  për përkthim, ka kryer të gjitha obligimet e dala nga PZAP/SPZAP, në pajtim me 

ligjin për përdorimin e gjuhëve zyrtare. 

Nga njësia e përkthimeve gjatë 2018 janë kryer aktivitete qe i përkasin këtyre njësive. Nga njësia 

e përkthimeve janë përkthyer të gjitha dokumentet e nevojshme sipas kërkesave të Panelit dhe 

zyrtarëve të Sekretariatit te PZAP-it si:  përkthimi i Raportit vjetor të punës-2017, Planit të punës-

2018, përkthimi i agjendave dhe procesverbaleve të takimeve të rregullta mujore të PZAP-it dhe 

të Sekretariatit të PZAP-it si dhe dokumente të tjera sipas kërkesës se zyrtarëve.   

Nga njësia e të hyrave është bërë pranimi i të hyrave ne sistemin e Free Bilancit sipas kërkesave 

të Departamentit të Thesarit qe ka pasur të hyra në llogarinë e PZAP-it, dhe sipas të hyrave nga 

permbaruesi privat për vendimet me gjoba nga proceset e kaluara zgjedhore.  

Nga pranimi i mallit në depo janë bërë të gjitha pranimet të nevojshme që duhet të kryhen 

rregullisht në bazë të procesit të realizimit të pagesave në sistemin e Free Balance. Përveç këtyre 

aktiviteteve, në vazhdimësi janë kryer edhe aktivitete tjera si: kontrollimi i inventarit në depo ku 

për ç’do fund vit bëhet regjistrimi i te gjithë inventarit dhe i materialit administrativ që janë në 

depo dhe inventarit që kemi në posedim, ngarkimi i zyrtarëve me material administrativ, ngarkimi 

dhe shkarkimi i depos si dhe detyra tjera sipas kërkesave të zyrtarëve. 

 

 

NJËSIJA E TRANSPORTIT 
 

Nga njësia e transportit gjatë 2018 janë kryer te gjitha shërbimet dhe aktivitetet  qe kanë të bëjnë 

me transport  si: mbajtja e evidencave të qarkullimit te veturave zyrtare dhe  evidentimi i ç’do 

kilometër të kaluar  gjatë qarkullimit të automjeteve. Në vazhdimësi janë raportuar në mënyrë 

specifike për ç’do muaj  edhe në formë tabelave për shpenzimet e litarëve te shpenzuara për 

derivate si dhe kilometrat e kaluara për veturë zyrtare.  
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Të dhënat për kilometrat e kaluara dhe litrat e harxhuara për janar-dhjetor  2017 për 

veturat  FORD dhe MITSUBISHI 

Muaji 

Kilom

etrat e 

kaluar

a 

janar-

mars-

2018 

Litrat 

e 

harxh

uara 

janar-

mars-

2018 

Kilom

etrat e 

kaluar

a prill-

qersho

r-2018 

Litrat e 

harxhu

ara 

prill-

qershor

-2018 

Kilome

trat e 

kaluara 

korrik-

shtator

-2018 

Litrat 

e 

harxh

uara 

korrik 

shtato

r-2018 

Kilom

etrat e 

kaluar

a 

tetor-

dhjeto

r2018 

Litrat 

e 

harxh

uara 

tetor-

dhjeto

r2018 

Kilom

etrat e 

kaluar

a 

janar-

dhjeto

r2018 

Litrat 

e 

harxh

uara 

janar-

dhjeto

r2018 

Ford 1879 125 1853 133 2174 182 2233 124 8139 564 

Mitsubis

hi 1141 105 224 0 835 80 1120 82 3320 267 

Gjatë  vitit 2018 për veturën zyrtare FORD janë shpenzuar 568 litra karburante dhe 8139 

kilometra te kaluara . 

 Ndërsa  për veturën zyrtare  MITSUBISHI  për vitin 2018 janë te shpenzuara 267 litra karburante 

dhe kilometra te kaluara janë 3320 km. 

Në mungesë te veturave zyrtare gjatë punëtorive qe kemi mbajtur na është dashur te huazojmë 

vetura private për transport te zyrtarëve dhe për këto vetura kemi pasur ketë gjendje 64 litra 

karburante te harxhuara.  

Përpos këtyre aktiviteteve nga njësia e transportit janë kryer edhe punë tjera si: përcjellje e 

vazhdueshme e veturave për ndonjë defekt eventual dhe dërgimi për servisim si dhe është bërë 

servisimi i rregullt i veturave, pranimin e faturave për derivate dhe për servisim te automjeteve, 

pastrimin e veturave sipas nevojës, shërbimet me transport sipas kërkesave te Kryetares, 

anëtarëve te Panelit si dhe zyrtarëve te SPZAP-it, shpërndarja e dokumenteve të ndryshme nëpër 

Institucione si dhe punë te tjera. 

SFIDAT   
 

Mungesa e hapësirave fizike për anëtarët e PZAP-it dhe zyrtaret e Sekretariatit, të nevojshme për 

kryerjen e punëve dhe zhvillimin veprimtarisë së tyre është një sfide që po na përcjellë ndër vite.  

Mungesa e sigurisë fizike të personelit dhe infrastrukturës se PZAP-it në përgjithësi. 

PZAP-i edhe ne këtë vit si edhe në te kaluarën ka kërkuar ndihmën dhe përkrahjen e Ministrisë së 

Administratës Publike për zgjidhjen e këtyre çështje, por ende deri me tani nuk kemi arritur te 
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bëjmë zgjidhje. Mungesa e hapësirave do të vazhdojë të vështirësoj zhvillimin e veprimtarisë 

teknike të institucionit të PZAP-it edhe në të ardhmen.  

PËRFUNDIME 
 

Raporti vjetor i punës së PZAP-it për vitin 2018 reflekton fuqizimin dhe qëndrueshmërinë e 

funksionimit të institucionit të PZAP-it. Forcimit të bashkëpunimit me akteret e brendshëm dhe të 

jashtëm të institucionit. Me tutje, PZAP-i ka vazhduar bashkëpunimin me institucione që merren 

me organizimin e zgjedhjeve dhe me zgjidhjen e kontesteve zgjedhore. 

PZAP ka mbajtur takime të rregullta mujore me qëllim të vendosjes së çështjeve administrative të 

ndërlidhura me funksionimin e PZAP-it. Synim i përhershëm strategjik i PZAP-it është 

përmirësimi i vazhdueshëm i perceptimit të publikut për PZAP-in si një institucion i hapur dhe 

transparent, i cili ofron informacione të nevojshme mbi rolin dhe veprimtarinë e tij. Arritjet e 

institucionit të PZAP-i për vitin 2018 do të janë motiv shtesë për angazhim të mëtutjeshëm në 

tejkalimin e sfidave në proceset e ardhshme zgjedhore si nga kryesuesja dhe anëtarët e PZAP-it 

ashtu edhe nga stafi i Sekretariatit të PZAP-it. 

Ngritja dhe zhvillimi i bashkëpunimit me akterët e brendshëm dhe të jashtëm të institucionit është 

bazuar në Memorandumin e Bashkëpunimit të nënshkruar në vitin 2016, në mes të aktereve të 

zgjedhjeve, PZAP-it, KQZ-së, Prokurorit të Shtetit, Policisë së Kosovës dhe Këshillit Gjyqësor të 

Kosovës i cili është hartuar në përputhje me ligjet e aplikueshme me të cilat janë mandatuar këto 

institucione.  

Gjatë vitit 2018 vëmendje e veçante i është kushtuar zhvillimit dhe forcimit të mëtejmë të 

kapaciteteve profesionale në përgatitjen e dokumenteve të rëndësishme të institucionit, përgatitjen 

e vendimeve, përgatitjen e rregulloreve, përgatitjen për proceset e ardhshme zgjedhore, 

pjesëmarrja e anëtarëve të PZAP-it dhe zyrtareve të Sekretariatit në trajnime, punëtori dhe vizita 

jashtë vendit. 

Për fund, Kryesuesja e PZAP-it në emër të institucionit shpreh falënderimin dhe mirënjohjen e 

thellë për të gjitha institucionet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë për përkrahjen dhe 

bashkëpunim që i kanë ofruar institucionit të PZAP-it, në veçanti për Misionin e OSBE-së në 

Kosovë dhe Fondacionin Ndërkombëtarë për Sisteme Zgjedhore – IFES, për përkrahjen 

profesionale në ngritjen e kapaciteteve të PZAP-it, si dhe shprehe falenderim dhe mirënjohje për 

anëtarët e PZAP-it dhe stafin e sekretariatit te PZAP-it për realizimin/përmbushjen e objektivave 

të institucionit të PZAP-it gjatë vitit 2018. 

 


