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Në mbleedhjen e 31-të të radhës të kryesuaar nga kryettarja, znj. Valdete Dakaa, Komisionni Qendror
i Zgjedhhjeve ka shhqyrtur disaa nga aktivittetet kryesoore. Fillimissht, kryetarjja Daka, i kka noftuar
anëtarëtt e KQZ-së llidhur me vizitën e saj ttë realizuar në Bruksel..
Kryesheffi Enis Halim
mi, e ka info
formuar KQZ
Z-në me aktiivitetet kryessore të lidhuura me harm
monizimin e
Planit Opperacional.
Zyra përr Regjistriminn e Partive P
Politike dhe C
Certifikim, kka rekomanduuar që të bëj ç’regjistrimiin e partisë
politike: Iniciativa Soociale e Kosoovës-ISK, e ccila ishte regjjistruar më 220.06.2013. K
KQZ, e ka miiratuar këtë
rekomanndim.
Këshilli për Personeel, e informooi KQZ-në për vendimin e KQ-së pëër shpalljen e konkursit për pozitat
Zëvendëësi i Kryesheefit të SKQZ--së dhe Zëdhhënës të KQZ
Z-së të datëss 06.06.2013, me datën 119.06.2013.
Florian Dushi,
D
tha see, për arsye të mospëmbbushjes së krriterit të apliikantëve të kkomunitetit joo shumicë,
konkrusii për zëdhënëës është shtyrrë edhe për shtatë ditë të ttjera: prej daatës 10, deri m
më 17 korrik. Kurse për
zëvendësskryeshef, në konkurs kkanë aplikuar vetëm dy kandidat dhhe, nuk ështtë përmbushuur kushti i
procedurrave të rekruutimit për Shhërbyesit Civvil, që është pranimi i sëë paku pesë aplikuesve. N
Në bazë të
gjendjes,, ky konkurss është rekom
manduar që duhet të rishhpallet. Anëttarët e KQZ
Z-së, vendosëën që sipas
rekomanndimit të Kësshillit për Perrsonel, të bëhhet rishpalljaa e konkursit me afat të shhkurtër kohoorë për këtë
pozitë. Florian
F
Dushhi, e informooi KQZ-në liidhur me përrgatitjet që ppo bëhen për rekrutimin e stafit jo
permaneent për zgjedhhjet Lokale 22013.
Ilir Gashhi, kryesues i Këshillit ppër Buxhet dhhe Prokurim
m, e njoftoi K
KQZ-në me projektin
p
përr Informim
Publik. A
Alban Krasniiqi, kryesues i KOZ-it, thha se, e inform
moi KQZ-në për rishqyrtiimet dhe ndrryshimet në
Planin O
Operacional. A
Anëtarët e K
KQZ-së, aprovuan datën e 28 tetorit, si
s datë kur Flletvotimet duuhet të jenë
në depo. Në fund tëë kësaj pikee, anëtarët e KQZ-së e miratuan pëërfundimisht Planin Operacional të
zgjedhjeve, dhe u kërrkua që planii të publikoheet në Ueb faqqe.
Alban K
Krasniqi, refeeroi edhe lidhhur me kornnizat-dizajnett e distinktivvave për kateegoritë e vëzzhguesve të
zgjedhjeve, si për vëëzhguesit venndor ashtu eddhe ata ndërrkombëtar. Pas
P analizës detale, KQ
QZ miratoi

(3) form
mat e dizajnnit të Distinnktivëve Ideentifikues ppër Vëzhgueesit e Zgjeddhjeve Lokaale 2013,
duke e aautorizuar ZRPP-në
Z
përr implementtimin e këtijj vendimi.
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