
 

Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve  

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

 

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

Qarku Fier,Bashkia Mallakaster Njesia Adminstrative 

Aranitas,Ngracan,Ballsh,Fratar,Selite,Greshice,Hekal,Kute,Qender Mallakaster 

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

( LSI )   Levizja Socialiste per Integrim    

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

Nga data 09/04/2021 deri 19/04/2021 

Data e dorëzimit të 
raportit: 

 

19/04/2021 

Nënshkrimi  

 

 



 

 

Shënim: për Seksionin II (monitorimi i aktiviteteve të fushatës), një raport monitorimi i veçantë duhet të plotësohet për secilin subjekt 

zgjedhor, duke përdorur formularin e dhënë. Për seksionin III (monitorimi i abuzimit/ keqpërdorimit të burimeve shtetërore), një raport 

duhet të plotësohet për të gjithë zonën gjeografike të monitoruar.  

 

 

II. SUBJEKTI ZGJEDHOR –AKTIVITETET E MONITORUARA TË FUSHATËS 

Një raport monitorimi i veçantë duhet të plotësohet për secilin subjekt zgjedhor, duke përdorur formularin e mëposhtëm.   

 

Raporti i Monitorimit për Subjektin Zgjedhor  LSI 

 

 

 
1. Përmbledhja e aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor  

 

Lloji i aktivitetit të 

monitoruar 
Detaje Parregullsi për tu përmendur këtu dhe për 

tu identifikuar më vonë  

a) Zyrat Zgjedhore Zyrat Zgjedhore nga subjekti partiak ne Qarkun Fier 

Bashkia Mallakaster jane hapur ne Ballsh qender edhe 

ne Njesine Administrative Fratar ndersa ne, 

Aranitas,Ngracan,,Selite,Greshice,Hekal,Kute,vazhdon te 
mos kete Zyra Zgjedhore te hapura. 

 Jo 

b) Ngjarjet e Fushatës Kane vazhduar takime dere me dere si dhe ato  

sporadike nga ana e kandidatit per deputet Z.Ardian 

Alushi ne Ballsh qender po edhe neper lagje me banore 

me prezence te paket ne numer te pjesemarresve, si 

dhe mbledhje dhe diskutime ne zyren Zgjedhore per 

fushaten, . Jane zhvilluar takime ne njesine 

Administrative Fratar , por edhe  ne lagje me banore, si 

edhe ne Aranitas si edhe ne Ngracan e Selite 

 



c) Materialet 

propagandistike 
Nuk u vu re  prezence te Materialeve propagandistike.  Jo 

 Numri i materialeve vizive propagandistike të shqyrtuara 

për përfshirjen e shënimit: ‘Prodhuar nën përgjegjësinë 

ligjore të …’  

 Jo 

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  
Subjekti politike perdor median sociale si facebook dhe 

instagram per  kandidatet dhe programin elektoral 
Jo 

 

2. Detaje të aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor  

 

a) Zyrat zgjedhore 

# Vendndodhja/Adresa Madhësia Detaje të tjera (pajisje teknike, kostoja e qerasë materiale 

promocionale, materiale të printuara etj.) 

1 Mallakaster Qender Bulevardi 

Rrapo Hekali 

Reth 150-200 m2 Ndertese 2 kateshe ne katin e 2-te, u konstatua veshje me 

adesive me logon e subjektit Politik Levizja Socialise per Inegrim 

(LSI ) shoqeruar  me foto perkatese. 

2 Njesine Administrative Fratar. Reth 70-80 m2  

 

 

 

b) Aktivitetet e Fushatës 

# Vendndodhja Ora dhe Data Nr. i të pranishëmve Detaje të tjera (pajisje teknike, 

materialet e fushatës etj.) 

1 Mallakaster Qender 18:00       11/04/2021 

19:00       12/04/2021 

20-25 Persona  

2 

 

3 

Selite 

 

18:30       13/04/2021 

 

18:00      16/04/2021 

17-20 Persona 

 

20 - 30  persona 

 



Njesine Administrative 

Fratar edhe ne rethinat 
10:00      18/04/2021 

 

13:00      18/04/2021 

30 – 35  persona 

 

30-40  persona 

 

 

c) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

nën përgjegjësinë ligjore të ....” 
Përshkrimi (madhësia, materiali, cilësia…) 

1 Nuk kishte prezence te 

materialeve propagandistike 

jo  

2    

 

 

d) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 Facebook Jo LSI Dega Mallakaster Nr:i ndjekesve reth: 530 persona 

 

 

3. Parregullsitë e vëzhguara 

 

Të gjitha raportet e incidenteve duhet ti bashkëngjiten këtij raporti.  

  

Neni Parregullsia Data e Raportimit të 

Parregullsisë tek KQZ-ja  
Raporti i incidentit i 

bashkëngjitur 

Neni 78, pika 6 Fushata zgjedhore në një institucion publik  Jo 



Neni 78, pika 7 Subjektet zgjedhorë/kandidatët i ofrojnë ose 

japin para, të mira materiale, premtojnë vende 

pune ose favore të tjera, votuesve ose personave 

të tjerë që kanë lidhje me të, me qëllimin e 

marrjes së nënshkrimit për emërimin e një 

kandidati për zgjedhje, për të votuar në një 

mënyrë të caktuar, për të marrë pjesë ose jo në 

votim, ose në këmbim të angazhimit në aktivitete 

jo ligjore për të mbështetur një kandidat ose një 

parti politike. 

 Jo 

Neni 78, pika 9 Subjekti zgjedhor/Kandidati që organizon ose 

mbulon shpenzimet për koncert, ngjarje 

kulturore dhe argëtuese ose aktivitete bamirësie. 

 Jo 

Neni 78, pika 10 Subjekti zgjedhor/Kandidati që ofron artikuj ose 

materiale të printuara me vlerë prej më shumë 

se 5 (pesë) qind Lekë për artikull ose material. 

 Jo 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike 

më shumë se 5 metra nga zyra elektorale 
 Jo 

Neni 2, udhëzim 

nr.1 datë 

31.05.2017, i 

KQZ-së 

Më shumë se një zyrë elektorale për lagje/fshat  Jo 

Neni 79, pika 3 Mos përfshirja e deklaratës së autorizimit në 

materialet vizive të fushatës propagandistike 
 Jo 

 

 
 

III. Raport mbi monitorimin e abuzimeve ndaj burimeve shtetërore 

Ky raport monitorimi plotësohet për të gjithë zonën e monitoruar, duke përdorur formularin e mëposhtëm:  

 



1. Përmbledhje e Aktiviteteve të Monitoruara  

 

Lloji i aktivitetit të 

monitoruar 
Detaje Parregullsi për tu përmendur këtu dhe për tu identifikuar me 

vonë  

a) Monitorimi i Faqeve te 

internetit  
Facebook, Instagram Jo 

b) Përdorimi i burimeve 

shtetërore 
Nuk u vu re prania e nenpunesve te 

administrates gjate orrait zyrtar te 

punes. 

 Jo 

Nuk u vu re prania e studenteve te 

arsimit parauniversitar gjate orarit 

te mesimit 

 Jo 

Numri/Identifikimi i institucioneve 

publike mjediset e të cilëve u 

monitoruan për të parë nëse po 

përdoreshin për aktivitetet e 

fushatës.  

 Jo 

Përdorimi i automjeteve publike të 

vëzhguara në ngjarjet e fushatës.  
 Jo 

c) Aktivitete të natyrës 

publike 
Numri i aktiviteteve të një natyre 

publike të monitoruara të cilat 

kërkojnë njoftimin/raportimin tek 

KQZ-ja.  

Jo 

 

 



 

2. Abuzimi i burimeve shtetërore- Parregullsitë e vëzhguara 

 

Të gjitha raportet e parregullsive të vëzhguara duhet ti bashkëngjiten këtij raporti.  

 

Neni Parregullsia Data në të cilën çdo 

parregullsi u raportua 

tek KQZ-ja  

Raporti i Parregullsisë i Bashkëngjitur 

Neni 91, 

pika 2 
Përdorimi i detyruar në 

fushatën zgjedhore të 

administratës publike brenda 

orarit të punës për qëllime 

zgjedhore.  

 Jo 

Neni 91, 

pika 2 
Përdorim i detyruar dhe 

organizuar i studentëve të 

sistemit shkollor para 

universitar brenda orarit të 

mësimit në fushatën zgjedhore  

 Jo 

Neni 91, 

pika 2 
Premtimi ose ofrimi i 

përfitimeve punonjësve, ose 

studentëve për të marrë pjesë 

në aktivitete që lidhen me 

fushatën jashtë orarit të punës 

ose shkollës ose të ushtruarit e 

presionit mbi to për këtë 

qëllim.  

 Jo 

Neni 91, 

pika 3 
Punësimi, pushimi nga puna, 

lëvizja dhe transferimi në 

detyrë në institucione ose ente 

publike gjatë fushatës 

zgjedhore, përveç rasteve të 

justifikuara.  

 Jo 



Neni 92, 

pikat 1, e 

6 

Mos raportimi i aktiviteteve të 

natyrës publike të kryera nga 

institucione publike, lokale dhe 

qëndrore, si dhe agjensitë 

shtetërore dhe/ose ndërmarrjet  

 Jo 

Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të 

ndaluara nga KQZ-ja.  
 Jo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 

Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve  

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

 

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

Qarku Fier,Bashkia Mallakaster Njesia Adminstrative 

Aranitas,Ngracan,Ballsh,Fratar,Selite,Greshice,Hekal,Kute,Qender Mallakaster 

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

Partia Demokratike 

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

Nga data 09/04/2021 deri 19/04/2021 

Data e dorëzimit të 
raportit: 

 

19/04/2021 

Nënshkrimi  

 

 



 

 

Shënim: për Seksionin II (monitorimi i aktiviteteve të fushatës), një raport monitorimi i veçantë duhet të plotësohet për secilin subjekt 

zgjedhor, duke përdorur formularin e dhënë. Për seksionin III (monitorimi i abuzimit/ keqpërdorimit të burimeve shtetërore), një raport 

duhet të plotësohet për të gjithë zonën gjeografike të monitoruar.  

 

 

II. SUBJEKTI ZGJEDHOR –AKTIVITETET E MONITORUARA TË FUSHATËS 

Një raport monitorimi i veçantë duhet të plotësohet për secilin subjekt zgjedhor, duke përdorur formularin e mëposhtëm.   

 

Raporti i Monitorimit për Subjektin Zgjedhor Partia Demokratike  

 

 

 
1. Përmbledhja e aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor  

 

Lloji i aktivitetit të 

monitoruar 
Detaje Parregullsi për tu përmendur këtu dhe për 

tu identifikuar më vonë  

a) Zyrat Zgjedhore Zyrat Zgjedhore ne Qarkun Fier Bashkia 

Mallakaster,Njesia Administrative 

Aranitas,Ngracan,,Selite,Greshice,Hekal,Kute,  jane hapur 

ne Ballsh qender dhe ne Njesine Administrative 
Fratar,Selite shtabet Elektorale,  

 Jo 

b) Ngjarjet e Fushatës Jane zhviluar takime me banore ne Lagjen Gllavenica  

dt:10/04/2021 nga kandidati per deputet Z.Agron 

Kapllanaj dhe drejtuesin politik  Z.Enkelejd Alibeaj. Ne 

Lagjen 28 Nentori  kandidati per deputet dhe drejtuesi 

politik zhviluan takim me qytetaret  ku dhane  dhe disa 

premtime  elektorale. Bashke me te rinjte e FRPD dhe 

LDG zhvilluam takime me qytetare dhe shites ne tregun 

 Jo 

 



industrial dhe atë të produkteve bujqësore dhe blegtorale 

të qytetit Ballsh ne daten 12/04/202. Ne daten 

14/04/2021 kane vazhduar takimet ne Lagjen Bylis Në 

një ndër lagjet autoktone dhe më të vjetrat te qytetit 

Ballsh, ku u vune re bluze te veshura na pjemaresit me 

logon e subjektit poitik PD. Takimi i fundit i zhvilluar 

gjate ketyre 10 diteve ishte ne lagjen 5 Shkurti Ku vihet 

re se masat anti Covid jo ne te gjitha rastet jane 

respektuar. 

c) Materialet 

propagandistike 
Gjate takimeve te Kandidatit per Deputet Z.Agron 
Kapllanaj u vune re vetem 2 banera me logon e subjektit 
Partise Demokratike (PD-se) dhe maska anti covid me 
logon e subjektit poitik  PD. 

Jo 

 Numri i materialeve vizive propagandistike të shqyrtuara 

për përfshirjen e shënimit: ‘Prodhuar nën përgjegjësinë 

ligjore të …’  

 Jo 

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  
Subjekti politike dhe kandidati per deputet Z.Agron 

Kapllanaj vazhdojne te perdorin median sociale si 

facebook dhe instagram per kandidatin dhe programet 

elektorale. 

Jo 

 

2. Detaje të aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor  

 

a) Zyrat zgjedhore 

# Vendndodhja/Adresa  Madhësia Detaje të tjera (pajisje teknike, kostoja e qerasë materiale 

promocionale, materiale të printuara etj.) 

1 Mallakaster Qender: Rruga Zenel 

Hekali  

Reth 250-300m2 Konstatime: Ndertese2 kateshe ne katin e 2-te Veshja e Zyres 

Elektorale me logon e subjektit Partia Demokratike, shoqeruar kjo me 



foto perkatese. pajisje teknike: 4 kompiutera,2 printera, nuk u vu re 

prezence e materialeve promocionale/printuara etj. 

2 Njesine Administrative Fratar  80-100m2 2 banera  me logon e subjektit Politik te Partise Demokratike (PD-se) 

adesive me ngjitje ne mur ambjent i brendshem diku i permasave 300 

x 200 

 

 

 

b) Aktivitetet e Fushatës 

# Vendndodhja Ora dhe Data Nr. i të pranishëmve Detaje të tjera (pajisje teknike, 

materialet e fushatës etj.) 

1 Ne Lagjen Gllavenica   

 

Ne Lagjen 28 Nentori  

 

14:15   10/04/2021  
 

15:00  12/04/2021 

170-180 persona 

 

10-20 persona 

shoqeruar edhe me foto perkatese + 

publikimeve ne mediat sociale 

2 Ne Lagjen Bylis 

 

Ne lagjen 5 Shkurti 

14:00    14/04/2021 

 

17:00    18/04/2021 

40-50 pesona 

 

70-80 persona 

2 Banera  me logon e Subjektit Politik PD-se  

te permasave reth 85x200 

 

 

 

 

c) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

nën përgjegjësinë ligjore të ....” 
Përshkrimi (madhësia, materiali, cilësia…) 



1 Banera me logo te subjektit 

politik PD-se 

jo 2 Banera te permasave standarte reth 85x200 

  

2    

 

 

d) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 Facebook 18/04/2021 

15/04/2021 

14/04/2021 

12/04/2021 

Partia Demokratike dega 

Mallakaster 

Nr:i ndjekesve  reth 1745 persona 

2 Instagram 12/04/2021  PD-Dega- Mallakaster Nr:i ndjekesve i  ndryshuar me diferenca te 

vogla reth 505 persona 

 

 

3. Parregullsitë e vëzhguara 

 

Të gjitha raportet e incidenteve duhet ti bashkëngjiten këtij raporti.  

 

Neni Parregullsia Data e Raportimit të 

Parregullsisë tek KQZ-ja  
Raporti i incidentit i 

bashkëngjitur 

Neni 78, pika 6 Fushata zgjedhore në një institucion publik  Jo 



Neni 78, pika 7 Subjektet zgjedhorë/kandidatët i ofrojnë ose 

japin para, të mira materiale, premtojnë vende 

pune ose favore të tjera, votuesve ose personave 

të tjerë që kanë lidhje me të, me qëllimin e 

marrjes së nënshkrimit për emërimin e një 

kandidati për zgjedhje, për të votuar në një 

mënyrë të caktuar, për të marrë pjesë ose jo në 

votim, ose në këmbim të angazhimit në aktivitete 

jo ligjore për të mbështetur një kandidat ose një 

parti politike. 

 Jo 

Neni 78, pika 9 Subjekti zgjedhor/Kandidati që organizon ose 

mbulon shpenzimet për koncert, ngjarje 

kulturore dhe argëtuese ose aktivitete bamirësie. 

 Jo 

Neni 78, pika 10 Subjekti zgjedhor/Kandidati që ofron artikuj ose 

materiale të printuara me vlerë prej më shumë 

se 5 (pesë) qind Lekë për artikull ose material. 

 Jo 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike 

më shumë se 5 metra nga zyra elektorale 
 Jo 

Neni 2, udhëzim 

nr.1 datë 

31.05.2017, i 

KQZ-së 

Më shumë se një zyrë elektorale për lagje/fshat  Jo 

Neni 79, pika 3 Mos përfshirja e deklaratës së autorizimit në 

materialet vizive të fushatës propagandistike 
 Jo 

 

 
 

III. Raport mbi monitorimin e abuzimeve ndaj burimeve shtetërore 

Ky raport monitorimi plotësohet për të gjithë zonën e monitoruar, duke përdorur formularin e mëposhtëm:  

 



1. Përmbledhje e Aktiviteteve të Monitoruara  

 

Lloji i aktivitetit të 

monitoruar 
Detaje Parregullsi për tu përmendur këtu dhe për tu identifikuar me 

vonë  

a) Monitorimi i Faqeve te 

internetit  
Facebook, Instagram Jo 

b) Përdorimi i burimeve 

shtetërore 
Nuk u vu re prania e nenpunesve te 

administrates gjate orrait zyrtar te 

punes. 

 Jo 

Nuk u vu re prania e studenteve te 

arsimit parauniversitar gjate orarit 

te mesimit 

 Jo 

Numri/Identifikimi i institucioneve 

publike mjediset e të cilëve u 

monitoruan për të parë nëse po 

përdoreshin për aktivitetet e 

fushatës.  

 Jo 

Përdorimi i automjeteve publike të 

vëzhguara në ngjarjet e fushatës.  
 Jo 

c) Aktivitete të natyrës 

publike 
Numri i aktiviteteve të një natyre 

publike të monitoruara të cilat 

kërkojnë njoftimin/raportimin tek 

KQZ-ja.  

Jo 

 

 



 

2. Abuzimi i burimeve shtetërore- Parregullsitë e vëzhguara 

 

Të gjitha raportet e parregullsive të vëzhguara duhet ti bashkëngjiten këtij raporti.  

 

Neni Parregullsia Data në të cilën çdo 

parregullsi u raportua 

tek KQZ-ja  

Raporti i Parregullsisë i Bashkëngjitur 

Neni 91, 

pika 2 
Përdorimi i detyruar në 

fushatën zgjedhore të 

administratës publike brenda 

orarit të punës për qëllime 

zgjedhore.  

 Jo 

Neni 91, 

pika 2 
Përdorim i detyruar dhe 

organizuar i studentëve të 

sistemit shkollor para 

universitar brenda orarit të 

mësimit në fushatën zgjedhore  

 Jo 

Neni 91, 

pika 2 
Premtimi ose ofrimi i 

përfitimeve punonjësve, ose 

studentëve për të marrë pjesë 

në aktivitete që lidhen me 

fushatën jashtë orarit të punës 

ose shkollës ose të ushtruarit e 

presionit mbi to për këtë 

qëllim.  

 Jo 

Neni 91, 

pika 3 
Punësimi, pushimi nga puna, 

lëvizja dhe transferimi në 

detyrë në institucione ose ente 

publike gjatë fushatës 

zgjedhore, përveç rasteve të 

justifikuara.  

 Jo 



Neni 92, 

pikat 1, e 

6 

Mos raportimi i aktiviteteve të 

natyrës publike të kryera nga 

institucione publike, lokale dhe 

qëndrore, si dhe agjensitë 

shtetërore dhe/ose ndërmarrjet  

 Jo 

Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të 

ndaluara nga KQZ-ja.  
 Jo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zyra zgjedhore 





























 



 

Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve  

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

 

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

Qarku Fier,Bashkia Mallakaster Njesia Adminstrative 

Aranitas,Ngracan,Ballsh,Fratar,Selite,Greshice,Hekal,Kute,Qender Mallakaster 

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

Partia Socialiste 

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

Nga data 09/04/2021 deri 19/04/2021 

Data e dorëzimit të 
raportit: 

 

19/04/2021 

Nënshkrimi  

 

 



 

 

Shënim: për Seksionin II (monitorimi i aktiviteteve të fushatës), një raport monitorimi i veçantë duhet të plotësohet për secilin subjekt 

zgjedhor, duke përdorur formularin e dhënë. Për seksionin III (monitorimi i abuzimit/ keqpërdorimit të burimeve shtetërore), një raport 

duhet të plotësohet për të gjithë zonën gjeografike të monitoruar.  

 

 

II. SUBJEKTI ZGJEDHOR –AKTIVITETET E MONITORUARA TË FUSHATËS 

Një raport monitorimi i veçantë duhet të plotësohet për secilin subjekt zgjedhor, duke përdorur formularin e mëposhtëm.   

 

Raporti i Monitorimit për Subjektin Zgjedhor Partia Socialiste  

 

 

 
1. Përmbledhja e aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor  

 

Lloji i aktivitetit të 

monitoruar 
Detaje Parregullsi për tu përmendur këtu dhe për 

tu identifikuar më vonë  

a) Zyrat zgjedhore Zyrat Zgjedhore  jane hapur Ballsh qender  dhe ne 
Njesine Administraive Fratar. Ndersa  ne Njesine 

Administrative 

Aranitas,Ngracan,,Selite,Greshice,Hekal,Kute, nuk jane 
hapur ende.  

 Jo 

b) Ngjarjet e Fushatës Ne date 11/04/2021 u mbajt nje takim me banoret e 

Greshices ku ishte i pranishem drejtuesi politik i qarkut 

Fier Z.Gramoz Ruci, me pas takim ne lagjen Bylis . Ne 

daten 12/04/2021 u zhvilua takim me banore ne njesine 

Adminisrative Aranitas ku me shume u diskutua rreth 

uzines se naftes dhe perfitimeve ,me pas ne Njesine 

Administrative Qender Mallakaster, u vu re respektimi i 

distancave fizike per masat e Covid 19. Ne daten 

 Jo 



13/04/2021 u zhviluan takime  ne lagjen 5 Maj dhe 18 

Prilli  te qytetit te Ballshit ku pati bashkebisedime mbi 

planin e puneve te nisura dhe per vazhdimin e projekteve  

te Partise Socialiste. U  zhvillua takim ne daten 

14/04/2021 ne lagjen 28 Netori te qytetit te Ballshit ku 

nga ana e organizatoreve u vu re nje perkujdesje per te 

bere te mundshem respektimin  e masave te distancimit 

fizik,por jo ne te gjitha rastet u arrit deri ne perfundimin 

e takimit. Me pas ne daten 15/04/2021 pati nje takim me 

strukturat dhe mbeshtetesit e Partise Socialiste ne zyren 

elektorale te subjektit politik. Me pas kandidati per 

deputet Z.Ismet Beqiraj ne  16/04/2021 pati takime me 

banore te  lagjes Gllavenica dhe Mahmutaj te qytetit te 

Ballshit dhe me pas ne fshatin Metoh.Ne daten 

17/04/2021 pati takim ne Njesine Administrative 

Fratar.Ndesa ne daten: 18/04/2021 ne ore 17:00 ka qene 

i pranishem drejtuesi politik i Qarkut Fier Z.Gramoz Ruci 

ku u zhvillua takimi permbylles. 

c) Materialet 

propagandistike 
Nuk u vu re shperndarje apo prezence te Materialeve 

propagandistike nga monitorimi  pervec disa flamujve 

dhe 2 postera me logon e subjektit politik Partise 

Socialiste  (PS-se)  

Jo  

 Numri i materialeve vizive propagandistike të shqyrtuara 

për përfshirjen e shënimit: ‘Prodhuar nën përgjegjësinë 

ligjore të …’  

 Jo 

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  
Subjekti politike perdor median sociale si facebook dhe 

instagram per  kandidatin dhe programin elektoral 
Jo 

 

2. Detaje të aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor  

 

a) Zyrat elektorale 



# Vendndodhja/Adresa Madhësia Detaje të tjera (pajisje teknike, kostoja e qerasë materiale 

promocionale, materiale të printuara etj.) 

1 Mallakaster Qender Bulevardi 

Rrapo Hekali 

244 m2 Konstatime:  Ndertese 2 kateshe ne katin e 2-te, Veshja e Zyres 

elektorale me logon e subjektit Partia Socialiste (shoqeruar me foto 

perkatese)  marre me qera nga Subjekti zgjedhor,miratuar me lejen nga 

ISHP, kjo e pa konstatuar por e deklaruar nga Perfaqesuesi i subjektit 

zgjedhor. 

2 Njesine Administrative Fratar 80-90 m2  

 

 

 

b) Aktivitetet e Fushatës 

# Vendndodhja Ora dhe Data Nr. i të pranishëmve Detaje të tjera (pajisje teknike, 

materialet e fushatës etj.) 

1 Fshatin Greshice dhe ne 

lagjen Bylis Mallakaster 

 

 

Njesine Administrative 

Aanitas dhe qender 

Mallakaster 

10:00   11/04/2021 

 

 

 

11:30   12/04/2021 

reth 70 - 80 persona 

 

 

 

50 - 60 persona 

Shoqeruar kjo me video/foto perkatese edhe ne 

rrjetet sociale. 

 

2 banera edhe disa flamuj e logon e subjektit 

PS  

Shoqeruar kjo me fotot perkatese. 

2 Ballsh ne lagjen 5 Maji 

dhe 18 Prilli 

 

Ballsh ne lagjen 28 

Nentori 

 

Ballsh ne lagjet Mahmutaj 

dhe Gllavenica 

 

10:00   13/04/2021 

 

 

12:30   14/04/2021 

 

 

 

 

70 - 80  persona 

 

 

80 - 90  persona 

 

 

50 – 60 persona 

 

 

Shoqeruar kjo me fotot perkatese. 

 

2 Postera te levizshem 300x200 



Njesine Administrative 

Fratar 

 

 

Ballsh  Qender 

16:00       17/04/2021 

 

 

 

17:00       18/04/201 

70 - 80 persona 

 

 

 

80  -  90 persona 

 

 

c) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

nën përgjegjësinë ligjore të ....” 
Përshkrimi (madhësia, materiali, cilësia…) 

1 Nuk kishte prezence te 

materialeve propagandistike 

jo . 

2    

 

 

d) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1  

Facebook 

11/04/2021 

12/04/2021 

13/04/2021 

14/04/2021 

15/04/2021 

16/04/2021 

18/04/2021 

 

Partia Socialiste dega 

Mallakaster 

Nr:i ndjekesve me ndryshime te vogla reth 3430 

persona 

 



 

3. Parregullsitë e vëzhguara 

 

Të gjitha raportet e incidenteve duhet ti bashkëngjiten këtij raporti.  

 

Neni Parregullsia Data e Raportimit të 

Parregullsisë tek KQZ-ja  
Raporti i incidentit i 

bashkëngjitur 

Neni 78, pika 6 Fushata zgjedhore në një institucion publik  Jo 

Neni 78, pika 7 Subjektet zgjedhorë/kandidatët i ofrojnë ose 

japin para, të mira materiale, premtojnë vende 

pune ose favore të tjera, votuesve ose personave 

të tjerë që kanë lidhje me të, me qëllimin e 

marrjes së nënshkrimit për emërimin e një 

kandidati për zgjedhje, për të votuar në një 

mënyrë të caktuar, për të marrë pjesë ose jo në 

votim, ose në këmbim të angazhimit në aktivitete 

jo ligjore për të mbështetur një kandidat ose një 

parti politike. 

 Jo 

Neni 78, pika 9 Subjekti zgjedhor/Kandidati që organizon ose 

mbulon shpenzimet për koncert, ngjarje 

kulturore dhe argëtuese ose aktivitete bamirësie. 

 Jo 

Neni 78, pika 10 Subjekti zgjedhor/Kandidati që ofron artikuj ose 

materiale të printuara me vlerë prej më shumë 

se 5 (pesë) qind Lekë për artikull ose material. 

 Jo 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike 

më shumë se 5 metra nga zyra elektorale 
 Jo 

Neni 2, udhëzim 

nr.1 datë 

31.05.2017, i 

KQZ-së 

Më shumë se një zyrë elektorale për lagje/fshat  Jo 



Neni 79, pika 3 Mos përfshirja e deklaratës së autorizimit në 

materialet vizive të fushatës propagandistike 
 Jo 

 

 
 

III. Raport mbi monitorimin e abuzimeve ndaj burimeve shtetërore 

Ky raport monitorimi plotësohet për të gjithë zonën e monitoruar, duke përdorur formularin e mëposhtëm:  

 

1. Përmbledhje e Aktiviteteve të Monitoruara  

 

Lloji i aktivitetit të 

monitoruar 
Detaje Parregullsi për tu përmendur këtu dhe për tu identifikuar me 

vonë  

a) Monitorimi i Faqeve te 

internetit  
Facebook, Instagram Jo 

b) Përdorimi i burimeve 

shtetërore 
Nuk u vu re prania e nenpunesve te 

administrates gjate orarit zyrtar te 

punes. 

 Jo 

Nuk u vu re prania e studenteve te 

arsimit parauniversitar gjate orarit 

te mesimit 

 Jo 



Numri/Identifikimi i institucioneve 

publike mjediset e të cilëve u 

monitoruan për të parë nëse po 

përdoreshin për aktivitetet e 

fushatës.  

 Jo 

Përdorimi i automjeteve publike të 

vëzhguara në ngjarjet e fushatës.  
 Jo 

c) Aktivitete të natyrës 

publike 
Numri i aktiviteteve të një natyre 

publike të monitoruara të cilat 

kërkojnë njoftimin/raportimin tek 

KQZ-ja.  

Jo 

 

 

 

2. Abuzimi i burimeve shtetërore- Parregullsitë e vëzhguara 

 

Të gjitha raportet e parregullsive të vëzhguara duhet ti bashkëngjiten këtij raporti.  

 

Neni Parregullsia Data në të cilën çdo 

parregullsi u raportua 

tek KQZ-ja  

Raporti i Parregullsisë i Bashkëngjitur 

Neni 91, 

pika 2 
Përdorimi i detyruar në 

fushatën zgjedhore të 

administratës publike brenda 

orarit të punës për qëllime 

zgjedhore.  

 Jo 

Neni 91, 

pika 2 
Përdorim i detyruar dhe 

organizuar i studentëve të 

sistemit shkollor para 

universitar brenda orarit të 

mësimit në fushatën zgjedhore  

 Jo 



Neni 91, 

pika 2 
Premtimi ose ofrimi i 

përfitimeve punonjësve, ose 

studentëve për të marrë pjesë 

në aktivitete që lidhen me 

fushatën jashtë orarit të punës 

ose shkollës ose të ushtruarit e 

presionit mbi to për këtë qëllim.  

 Jo 

Neni 91, 

pika 3 
Punësimi, pushimi nga puna, 

lëvizja dhe transferimi në 

detyrë në institucione ose ente 

publike gjatë fushatës 

zgjedhore, përveç rasteve të 

justifikuara.  

 Jo 

Neni 92, 

pikat 1, e 

6 

Mos raportimi i aktiviteteve të 

natyrës publike të kryera nga 

institucione publike, lokale dhe 

qëndrore, si dhe agjensitë 

shtetërore dhe/ose ndërmarrjet  

 Jo 

Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të 

ndaluara nga KQZ-ja.  
 Jo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





























































 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve  

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

 

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

Qarku Fier,Bashkia Mallakaster Njesia Adminstrative 

Aranitas,Ngracan,Ballsh,Fratar,Selite,Greshice,Hekal,Kute,Qender Mallakaster 

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

Levizja per Ndryshim 

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

Nga data 09/04/2021 deri 19/04/2021 

Data e dorëzimit të 
raportit: 

 

19/04/2021 

Nënshkrimi  

 

 



 

 

Shënim: për Seksionin II (monitorimi i aktiviteteve të fushatës), një raport monitorimi i veçantë duhet të plotësohet për secilin subjekt 

zgjedhor, duke përdorur formularin e dhënë. Për seksionin III (monitorimi i abuzimit/ keqpërdorimit të burimeve shtetërore), një raport 

duhet të plotësohet për të gjithë zonën gjeografike të monitoruar.  

 

 

II. SUBJEKTI ZGJEDHOR –AKTIVITETET E MONITORUARA TË FUSHATËS 

Një raport monitorimi i veçantë duhet të plotësohet për secilin subjekt zgjedhor, duke përdorur formularin e mëposhtëm.   

 

Raporti i Monitorimit për Subjektin   Zgjedhor Levizja per Ndryshim 

 

 

 
1. Përmbledhja e aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor  

 

Lloji i aktivitetit të 

monitoruar 
Detaje Parregullsi për tu përmendur këtu dhe për 

tu identifikuar më vonë  

a) Zyrat elektorale Zyrat Elektorale nuk jane hapur akoma nga subjekti 

partiake ne Ballsh  por edhe ne fshatrat 

Aranitas,Ngracan, ,Fratar,Selite,Greshice,Hekal,Kute,  

 Jo 

b) Ngjarjet e Fushatës Z.Najada Halilosmani e cila kandidon  per Qarkun Fier nga 
Levizja per Ndryshim ne daten:08/04/2021 zhvilloi takim 
me disa nga naftetaret e Ballshit si dhe qytetare te Ballshit 
por edhe ne zona perferike reth qytetit.Gjate periudhes 
kohore 09.04.2021 deri 19/04.2021 ka  zhvlluar takime ne 
markaten e qytetit, por edhe me shume qytetare te 
thjeshte. 

 Jo 



c) Materialet 

propagandistike 
Nuk u vu re shperndarje apo prezence te Materialeve 

propagandistike te subjektit politik 
Jo 

 Numri i materialeve vizive propagandistike të shqyrtuara 

për përfshirjen e shënimit: ‘Prodhuar nën përgjegjësinë 

ligjore të …’  

 Jo 

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  
Subjekti politike perdor median sociale si facebook dhe 

instagram per  kandidatet dhe programin elektoral 
Jo 

 

2. Detaje të aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor  

 

a) Zyrat elektorale 

# Vendndodhja/Adresa Madhësia Detaje të tjera (pajisje teknike, kostoja e qerasë materiale 

promocionale, materiale të printuara etj.) 

1 Jo   

2    

 

 

 

b) Aktivitetet e Fushatës 

# Vendndodhja Ora dhe Data Nr. i të pranishëmve Detaje të tjera (pajisje teknike, 

materialet e fushatës etj.) 

1 Mallakaster Qender    

2 Ballsh    

 

 

c) Materialet Propagandistike 



# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

nën përgjegjësinë ligjore të ....” 
Përshkrimi (madhësia, materiali, cilësia…) 

1 Nuk kishte prezence te 

materialeve propagandistike 

jo  

2    

 

 

d) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 Facebook 17/04/2021 Levizja per Ndryshim Nr:i ndjekesve  reth 2852 persona 

 

 

3. Parregullsitë e vëzhguara 

 

Të gjitha raportet e incidenteve duhet ti bashkëngjiten këtij raporti.  

 

Neni Parregullsia Data e Raportimit të 

Parregullsisë tek KQZ-ja  
Raporti i incidentit i 

bashkëngjitur 

Neni 78, pika 6 Fushata zgjedhore në një institucion publik  Jo 



Neni 78, pika 7 Subjektet zgjedhorë/kandidatët i ofrojnë ose 

japin para, të mira materiale, premtojnë vende 

pune ose favore të tjera, votuesve ose personave 

të tjerë që kanë lidhje me të, me qëllimin e 

marrjes së nënshkrimit për emërimin e një 

kandidati për zgjedhje, për të votuar në një 

mënyrë të caktuar, për të marrë pjesë ose jo në 

votim, ose në këmbim të angazhimit në aktivitete 

jo ligjore për të mbështetur një kandidat ose një 

parti politike. 

 Jo 

Neni 78, pika 9 Subjekti zgjedhor/Kandidati që organizon ose 

mbulon shpenzimet për koncert, ngjarje 

kulturore dhe argëtuese ose aktivitete bamirësie. 

 Jo 

Neni 78, pika 10 Subjekti zgjedhor/Kandidati që ofron artikuj ose 

materiale të printuara me vlerë prej më shumë 

se 5 (pesë) qind Lekë për artikull ose material. 

 Jo 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike 

më shumë se 5 metra nga zyra elektorale 
 Jo 

Neni 2, udhëzim 

nr.1 datë 

31.05.2017, i 

KQZ-së 

Më shumë se një zyrë elektorale për lagje/fshat  Jo 

Neni 79, pika 3 Mos përfshirja e deklaratës së autorizimit në 

materialet vizive të fushatës propagandistike 
 Jo 

 

 
 

III. Raport mbi monitorimin e abuzimeve ndaj burimeve shtetërore 

Ky raport monitorimi plotësohet për të gjithë zonën e monitoruar, duke përdorur formularin e mëposhtëm:  

 



1. Përmbledhje e Aktiviteteve të Monitoruara  

 

Lloji i aktivitetit të 

monitoruar 
Detaje Parregullsi për tu përmendur këtu dhe për tu identifikuar me 

vonë  

a) Monitorimi i Faqeve te 

internetit  
Facebook, Instagram Jo 

b) Përdorimi i burimeve 

shtetërore 
Nuk u vu re prania e nenpunesve te 

administrates gjate orrait zyrtar te 

punes. 

 Jo 

Nuk u vu re prania e studenteve te 

arsimit parauniversitar gjate orarit 

te mesimit 

 Jo 

Numri/Identifikimi i institucioneve 

publike mjediset e të cilëve u 

monitoruan për të parë nëse po 

përdoreshin për aktivitetet e 

fushatës.  

 Jo 

Përdorimi i automjeteve publike të 

vëzhguara në ngjarjet e fushatës.  
 Jo 

c) Aktivitete të natyrës 

publike 
Numri i aktiviteteve të një natyre 

publike të monitoruara të cilat 

kërkojnë njoftimin/raportimin tek 

KQZ-ja.  

Jo 

 

 



 

2. Abuzimi i burimeve shtetërore- Parregullsitë e vëzhguara 

 

Të gjitha raportet e parregullsive të vëzhguara duhet ti bashkëngjiten këtij raporti.  

 

Neni Parregullsia Data në të cilën çdo 

parregullsi u raportua 

tek KQZ-ja  

Raporti i Parregullsisë i Bashkëngjitur 

Neni 91, 

pika 2 
Përdorimi i detyruar në 

fushatën zgjedhore të 

administratës publike brenda 

orarit të punës për qëllime 

zgjedhore.  

 Jo 

Neni 91, 

pika 2 
Përdorim i detyruar dhe 

organizuar i studentëve të 

sistemit shkollor para 

universitar brenda orarit të 

mësimit në fushatën zgjedhore  

 Jo 

Neni 91, 

pika 2 
Premtimi ose ofrimi i 

përfitimeve punonjësve, ose 

studentëve për të marrë pjesë 

në aktivitete që lidhen me 

fushatën jashtë orarit të punës 

ose shkollës ose të ushtruarit e 

presionit mbi to për këtë 

qëllim.  

 Jo 

Neni 91, 

pika 3 
Punësimi, pushimi nga puna, 

lëvizja dhe transferimi në 

detyrë në institucione ose ente 

publike gjatë fushatës 

zgjedhore, përveç rasteve të 

justifikuara.  

 Jo 



Neni 92, 

pikat 1, e 

6 

Mos raportimi i aktiviteteve të 

natyrës publike të kryera nga 

institucione publike, lokale dhe 

qëndrore, si dhe agjensitë 

shtetërore dhe/ose ndërmarrjet  

 Jo 

Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të 

ndaluara nga KQZ-ja.  
 Jo 
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