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Komisiooni Qendror i Zgjedhjve, në mbledhjen e 34-të tëë radhës të kkryesuar ngaa kryetarja znnj. Valdete
Daka, kaa shqyrtuar dhe
d mirauar një varg çësshtjesh që liidhen me filllimin e përggatitjeve të KQZ-së
K
për
zgjedhjet e 3 Nëntoriit. Para se të miratohet reendi i ditës, kkryeshefi i SK
KQZ-së, z. Enis
E Halimi, ka kërukar
miratimiin e Kodit ttë Mirësjelljees për anëtaarët e Komisioneve Kom
munale Zgjeedhore, kursee kryetarja
Valdete Daka, ka proopozuar për rendin
r
e ditëës emërimin e dy anëtarëvvë të bordit ttë Planit Opeeracional të
Sigurisë.. Fillimitsht, kryeshefi Ennis Halimi, e ka njoftuar KQZ-në me aktivitetet e fundit. Ai kka thënë se,
SKQZ ëështë duke ppunuar brendda afateve koohore të Plaanit Operacioonal, se ështtë në përgatiitje e sipër
konkursii për stafin jo permannent, i cili do të angaazhohet për zgjedhjet lookale. Depaartamenti i
Operaciooneve Zgjeddhore dhe njësitë e këtij departamennti, janë në proces të akktiviteteve: K
Koordinimi
Teren: ppërgatitja e eemërimit të K
KKZ-e dhe C
Caktimi mannual i votuessve në Qendrrat e Votimiit. Njësia e
Shërbim
mit të Votuesvve, gjatë krijiimit të Listëss së Votuesvve, me 15.07..2013 ka përggatitur listat për caktim
manual ttë votuesve, ggjegjësisht raastet problem
matike të cilaat, nuk mund të caktohen në mënyrë automatike.
a
Kjo tabeelë përmban mbi 40 000 raste të cilatt, u janë dërgguar Zyrtarëvve të Lartë K
Komunal të Z
Zgjedhjeve.
Njësia e Shërbimit të Votuesvve, i ka drraftuar speciifikat për shhtypjen dhee paketimin e Listave
Përfundiimtare Votuuese. Janë hhartuar edhe specifikat për shtypjenn, vendosjenn dhe shpërndarjen e
materialeeve të Inform
mimit Publikk dhe specifikkat për realizzimin e dv sppoteve, radioo spoteve dhhe blerjen e
hapësirëss mediale pëër transmetim
m e tv spotevee, dhe të radiio spoteve. N
Në kuadër të organizimit ttë trajnimit
për Zyrtaarët e Lartë Komunal Zggjedhorë, Njëësia e Shërbimit të Votuuesve është nnë fazën përggatitore për
përgatitjeen e prezanntimeve të Rrregullave Zgjjedhore. Kurrse nga Njësiia e Shërbim
mit të Votuesvve, Njësisë
së Koorddinimit në terrren, gjegjësisht ZLKZ-vve, u është dëërguar Lista me Qendrat e Votimit të vitit 2010.
Ky aktivvitet, ka të bëëjë me Masteer Listën e Q
QV-ve, dhe VV-e
V
me qëlllim të caktim
mit dhe shpëërndarjes së
votuesvee.
Gjatë këësaj mbledhjee, KQZ e ka formuar Këëshillin Mbikkëqyrës për zzbatimin e Sttrategjisë së Informimit
Publik, llidhur me zggjedhjet lokalle të 3 nëntoorit 2013. Annëtarë të këtiij këshilli, jaanë emëruar: Ilir Gashi,
Alban Krasniqi,
K
Binaak Vishaj, Errcan Spat, Ennis Halimi, M
Miradije Meha, Haki Krassniqi. Po ashttu, KQZ ka
miratuarr edhe Kodinn e Mirësjelljes për KKZ--të.
Në vazhddim të mbleddhjes, kryesuuesi i Këshilliit për Operaccione Zgjedhhore, z. Albann Krasniqi, kka paraqitur
raportin lidhur me shhqyrtimin e annëtarëve të K
KKZ-ve për 224 komuna. P
Pas shqyrtim
mit, KQZ ka kkërkuar nga
SKQZ-jaa që, personaat të cilët nukk janë votues të asaj komuune në të cilëën janë të nom
minuar, obliggohen që ta
ndërrojnnë Qendrën e Votimit dhee të bëhen vootues të asaj kkomune ku jetojnë, ose tëë nominohenn anëtarë të
rinj. KQZ, gjithashtuu ka kërkuar nga SKQZ qqë t’i drejtoheet Këshillit Gjyqësor,
G
Prookurorisë së Shtetit dhe
PZAP-sëë që t’i dërgoojnë emrat e personave tëë cilë, janë të dënuar apoo janë nën heetime për vepprat penale
që kanë ttë bëjnë me pprocesin zgjeedhor.
Kryesuessi i Këshillit për Personel, Florian Duushi, e ka infformuar KQZ
Z-në për përggatitjen e Orgganogramit
për angaazhimin e staffit jo permam
ment. Pas shqqyrtimit të deetajuar, KQZ e ka aprovuaar këtë organnogram. Në

fund të mbledhjes, është kërkuar që Ueb faqja zyrtare, të pasurohet me sa më shumë me materiale, si dhe
të njoftohen mediat për mbledhjet e KQZ-së.
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