REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE
VENDIM
PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR EMËRIMIN E EKSPERTËVE
FINANCIARË DHE AUDITUESVE LIGJORË TË CILËT DO TË KRYEJNË MONITORIMIN
DHE AUDITIMIN E FONDEVE DHE SHPENZIMEVE TË FUSHATËS ZGJEDHORE NGA
SUBJEKTET ZGJEDHORE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2019
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mbledhjen e datës 31.05.2019 me pjesëmarrjen e:
Klement

ZGURI

Kryetar

Denar

BIBA

Zv.kryetar

Bledar

SKËNDERI

Anëtar

Edlira

JORGAQI

Anëtare

Rezarta

BITRI

Anëtare

shqyrtoi çështjen me:

OBJEKT:

Shpalljen e rezultatit të shortit për emërimin e ekspertëve financiarë
dhe auditueve ligjorë të cilët do të kryejnë monitorimin dhe auditimin
e fondeve dhe shpenzimeve të fushatës zgjedhore nga subjektet
zgjedhore për organet e qeverisjes vendore të vitit 2019.

BAZA LIGJORE:

Neni 23, pika 1 germa “a”, Neni 91 pika 1, Neni 92, të ligjit nr. 10019,
datë 29.02.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i
ndryshuar, neni 24/4 të Ligjit nr. 8580, datë 17.02.2000, “Për partitë
Politike", i ndryshuar me ligjin nr.90/2017 “Për disa shtesa dhe
ndryshime në ligjin nr.8580, datë 17.02.2000, “Për partitë politike” të
ndryshuar, Udhëzimi i KQZ-së nr. 2, datë 01.06.2017 “Për miratimin e
procedurave dhe kritereve për përzgjedhjen dhe emërimin e
ekspertëve financiarë dhe Udhëzimi i KQZ-së nr.8, datë 25.03.2009
“Për miratimin e kritereve dhe procedurat për përzgjedhjen dhe
emërimin e ekspertëve kontabël të licensuar për auditimin e fondeve
të përfituara dhe të shpenzuara nga subjektet zgjedhore për fushatën
zgjedhore”, i ndryshuar.
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V Ë R E N:
Në mbështetje të nenit 24/4, të Ligjit nr. 8580, datë 17.02.2000, “Për partitë politike", i
ndryshuar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të emërojë me short një numër të
mjaftueshëm ekspertësh financiarë për të kryer monitorimin e fushatës zgjedhore duke
përfshirë aktivitetet, veprimtarinë dhe materialet e përdorura prej tyre gjatë fushatës
zgjedhore.
Në mbështetje të nenit 92 Kodi Zgjedhor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të emërojë
me short një numër të mjaftueshëm audituesish ligjorë, për auditimin fondeve të përfituara
dhe të shpenzuara nga subjektet zgjedhore gjatë fushatës zgjedhore.

KQZ i kërkoi Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar listën e ekspertëve kontabël, me
shkresën nr.20, datë 21.01.2019. Instituti i Ekspertëve të Autorizuar i dërgoi KQZ-së listën
e përbërë nga 153 (njëqind e pesëdhjetë e tre) ekspertë kontabël të licensuar.
KQZ, në vlerësim të rëndësisë dhe transparencës së procesit, si dhe në përmbushje të
detyrimit administrativ për njoftimin e palëve, ka bërë njoftim publik për pjesëmarrje në
këtë procedurë për të gjithë ekspertët financiar dhe audituesit ligjorë. Ky njoftim publik
është realizuar nëpërmjet publikimit në faqen zyrtare të institucionit, por edhe nëpërmjet
mediave vizive.
Pas njoftimit publik, pranë KQZ–së në zbatim të Udhëzimit të KQZ-së nr. 2, datë
01.06.2017 “Për miratimin e procedurave dhe kritereve për përzgjedhjen dhe emërimin e
ekspertëve financiar dhe të Udhëzimit nr.8 “Për miratimin e kritereve dhe procedurat për
përzgjedhjen dhe emërimin e ekspertëve kontabël të licensuar për auditimin e fondeve të
përfituara dhe të shpenzuara nga subjektet zgjedhore për fushatën zgjedhore” kanë
depozituar dokumentacionin 35 (tridhjetë e pesë) persona të interesuar për ekspertë
financiar dhe auditues ligjorë.
KQZ shqyrtoi të gjitha aplikimet e depozituara dhe përzgjodhi listën prej 34 (tridhjetë e
katër) ekspertësh të licensuar për pjesëmarrje në shortin për monitorimin dhe auditimin e
fondeve dhe shpenzimeve të fushatës zgjedhore për zjedhjet për organet vendore 2019
duke përjashtuar eksperten Albana Beqiri, pasi nuk rezultonte në regjistrin e Institutit të
Ekspertëve Kontabël të Autorizuar.
Të 34 (tridhjetë e katër) aplikantët janë ekspertë kontabël të licensuar dhe plotësojnë
kriteret e përcaktuara të Udhëzimit të KQZ-së nr. 2, datë 01.06.2017 të ndryshuar, të nenit
4 dhe nenit 5 të Udhëzimit nr. 8, datë 25.03.2009 të ndryshuar, si dhe kanë plotësuar
deklaratat personale që nuk janë në kushtet e konfliktit të interesit me një nga subjektet
zgjedhore.
Për sa më sipër shorti për emërimin e ekspertëve kontabël të licensuar duhet të organizohet
duke marrë pjesë 36 (tridhjetë e gjashtë) subjekte zgjedhore dhe 16 (gjashtëmbëdhjetë)
kandidatë të mbështetur nga zgjedhësit (kryetarë bashkie dhe anëtarë këshilli bashkiak).

Më datë 31.05.2019 KQZ, në prani të subjekteve zgjedhore, ekspertëve kontabël dhe
mediave, do organizojë shortin për emërimin e ekspertëve financiarë dhe auditueve ligjorë
të cilët do të monitorojnë dhe auditojnë fondet e përfituara dhe të shpenzuara të subjekteve
zgjedhore për fushatën zgjedhore 2019.
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Në një enë transparente do të futen 34 (tridhjetë e katër) gogla dhe në secilën prej tyre
futet një shirit letre ku janë shënuar respektivisht emrat e ekspertëve kontabël
pjesëmarrës. Në enën tjetër u futën 36 (tridhjetë e gjashtë) gogla dhe në secilën prej tyre u
fut një shirit letre ku ishin shënuar respektivisht emrat e 36 (tridhjetë e gjashtë)
subjekteve zgjedhore pjesëmarrëse në short.
Në një enë tjetër transparente do të futen 16 (gjashtëmbëdhjetë) gogla dhe në secilën prej
tyre futet një shirit letre ku janë shënuar respektivisht emrat e 16 (gjashtëmbëdhjetë)
kandidatëve të mbështetur nga zgjedhësit (kryetarë bashkie dhe anëtarë këshilli bashkiak).
Gjithashtu, në bazë të nenit 92 të ligjit nr.10019, datë 29.02.2008 “Kodi Zgjedhor i
Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, përcaktohet se audituesi nuk mund të auditojë të
njëjtin subjekt zgjedhor për dy zgjedhje rradhazi.

PËR KËTO ARSYE
Neni 23, pika 1 germa “a” , Neni 91 pika 1, Neni 92 të ligjit nr. 10019, datë 29.02.2008
“Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, neni 24/4 të Ligjit nr. 8580, datë
17.02.2000, “Për partitë Politike" i ndryshuar me ligjin nr.90/2017 “Për disa shtesa dhe
ndryshime në ligjin nr.8580, datë 17.02.2000, “Për partitë politike” të ndryshuar dhe
Udhëzimi i KQZ-së nr. 2, datë 01.06.2017 “Për miratimin e procedurave dhe kritereve për
përzgjedhjen dhe emërimin e ekspertëve financiar. Udhëzimi i KQZ-së nr.8, datë
25.03.2000 “Për miratimin e kritereve dhe procedurat për përzgjedhjen dhe emërimin e
ekspertëve kontabël të licensuar për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara
nga subjektet zgjedhore për fushatën zgjedhore”, i ndryshuar.
VENDOSI
1.

Të emërojë audituesit ligjorë, të cilët do të kryejnë monitorimin dhe auditimin e
fondeve dhe shpenzimeve të fushatës zgjedhore për zgjedhjet e organeve vendore të
vitit 2019, sipas rezultatit të shortit si më poshtë:
1. Margarita Gjergji
a. Partia Balli Kombëtar
2. Anita Pulaj
a. Partia Ardhmëria Shqiptare
3. Ludmilla Paluka
a. Partia Kombëtare Konservatore Albania
4. Meri Lika
a. Partia e Gjelbër
5. Liri Gjoka
a. Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare
6. Violeta Mulla
a. Partia Ora e Shqipërisë
7. Enkelejda Alite
a. Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Punëtorëve të Shqipërisë
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b. Partia Kristian Demokrate
8. Pajtim Hysaj
a. Partia Demokracia Sociale
9. Silvana Gjikdhima
a. Partia Aleanca Arbnore Kombëtare
10. Kastriot Haxhaj
a. Partia Uniteti Kombëtar
11. Hidajete Kraja
a. Fryma e Re Demokratike
12. Eleda Dhima
a. Partia Emigracionit Shiptar
13. Eftali Qirjaqi
a. Partia Socialpunëtore Shqiptare
14. Ingegerta Bebi
a. Partia për Liri Demokraci dhe Etikw
15. Anida Nuri
a. Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen
16. Afrim Suli
a. Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë
b. Partia G-99
17. Hetem Sulaj
a. Partia Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane
18. Doranin Agalliu
a. Partia për Mbrojten e të Drejtave të Emigrantëve
19. Sherife Hoxha
a. Partia Socialiste e Shqipërisë
20. Lumturi Velaj
a. Partia Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet
21. Margarita Kalemasi
a. Partia Socialiste e Moderuar
22. Aida Maloku
a. Partia Demokracia e Re Europiane
23. Eneida Rahmani
a. Partia Komuniste e Shqipërisë
24. Stoli Laze
a. Partia e Reformave Demokratike Shqiptare
25. Lejla Shahu
a. Partia Socialdemokrate e Shqipërisë
26. Arjana Reçi
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a. Partia Personat me Aftësi të Kufizuar
27. Lavdimir Fusha
a. Partia Aleanca Maqedonase për Integrim Europian
28. Vullnetare Çela
a. Partia e Të Drejtave të Mohuara
29. Fatmira Kastrati
a. Partia Aleanca Demokratike Shqiptare
30. Shkëlzen Margjeka
a. Partia Bindja Demokratike
31. Luan Muça
a. Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet
32. Eleonora Olli
a. Partia Aleanca Kuq e Zi
33. Valentina Haxhi
a. Partia Pajtimi Kombëtar Shqiptar
34. Neshat Maze
a. Partia Bashkimi Liberal Demokrat
2.

Të emërojë audituesit ligjorë, të cilët do të kryejnë auditimin e fondeve dhe
shpenzimeve të fushatës zgjedhore të Kandidatëve të propozuar nga zgjedhësit për
zgjedhjet e organeve vendore të vitit 2019, sipas rezultatit të shortit si më poshtë:
a. Anita Pulaj
Kandidati: Majlinda Adem Ndrecaj
b. Ludmilla Paluka
Kandidati: Fran Ndue Jushi
c. Enkelejda Alite
Kandidati: Areti Aristidh Nasho
d. Silvana Gjikdhima
Kandidati: Bedri Selman Hoxha
e. Kastriot Haxhaj
Kandidati: Mondi Lefter Loli
f.

Eleda Dhima
Kandidati: Vasillaq Harilla Bollano

g. Eftali Qirjaqi
Kandidati: Petro Zizo Bozhori
h. Anida Nuri
Kandidati: Fezi Xheladin Shaholli
i.

Lumturi Velaj
Kandidati: Plarent Xhorxhi Aleksi
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j.

Margarita Kalemasi
Kandidati: Silva Jorgji Burbo

k. Aida Maloku
Kandidati: Albert Rapush Shopi
l.

Eneida Rahmani
Kandidati: Gjon Gjete Ndoj

m. Stoli Laze
Kandidati: Ilir Hasan Nikolla
n. Lavdimir Fusha
Kandidati: Bali Avni Jazaj
o. Fatmira Kastrati
Kandidati: Leonidha Vasil Histro
p. Luan Muça
Kandidati: Mehmet Sheref Nelaj

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
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Kryetar
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Rezarta
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Anëtare
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