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Shtojca nr. 3 

Raport Përfundimtar i Monitoruesve 

 

 

I. Përmbledhje 

Vëzhguesi:  

(Emri, mbiemri) 

 

 

Rajoni/ Njësia 
administrative e  
monitoruar:  

 

Qarku Tirane, Bashkia Rrogozhine, Njesia Adminstrative Gose,Kryevidh, Lekaj, Rrogozhie, Sinaballaj. 

Subjektet Zgjedhore të  
monitoruar: 

 

Raporti i Monitorimit për Subjektin Zgjedhor Partia Demokratike  ( PD )   

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

Nga data 15/02/2022 - 13/03/2022 

Data e dorëzimit të 
raportit: 

 

13/03/2022 

Nënshkrimi  
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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 abuzimeve/ keqpërdorimeve 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   ( PD ) 

 

 

1. Përmbledhja e aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor 

Lloji i aktivitetit të 

monitoruar 

Detaje 

a) Zyrat elektorale Numri i plotë dhe vendndodhja e zyrave elektorale të monitoruara 

Vendndodhja e zyrave zgjedhore  të monitoruara  

Zyrat elektorale te hapura gjate fushates se subjektit zgjedhor Partia Demokratike ( PD ) jane tre ( 3 )e para eshte ne  
1- qytetin Rrogozhines me adrese: Rruga e Lushnjes SH 7 Lagjia Nr. 1 prane Postes Shqipetare  me sip reth 50 - 60 m2.   
Ndertese 1 kateshe ne vetraten e nderteses rezulton  veshje me materiale adesive dhe foton e kandidatit Z. Ferdinant 
Saraci me logon e (PD).   
2- Njesia Administraive Gose me adrese: Rruga Cameria Gose e madhe me sip reth 60 - 70. m2.Ndertese 5 kateshe zyra 
rezulton ne katin e dyte siperfaqja e vetrates rezulton me veshje adesive me logon e subjektit politik (PD) dhe foton e 
kandidatit Z. Ferdinant Saraci. 
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3- Njesia Administraive Kryevidh me adrese: ne hyrje te fshatit Kryevidh Z.K 2292 me sip reth 50 – 60 m2 Ndertese 3 
kateshe zyra rezulton ne katin e pare siperfaqja e vetrates rezulton me veshje adesive me logon e subjektit politik (PD) me 
foton e kandidatit Z. Ferdinant Saraci. 
 
 
 

b) Ngjarjet e Fushatës Numri i plotë i ngjarjeve të monitoruara të fushatës të mbajtura nga E/s që CM monitoroi  

Fushata dhe ngjarjet e saj u zhvillua pergjithesisht e qete me nje sjellje te kenaqeshme pa perplasje te 

subjekteve politike nga fillimi i saj deri ne perfundim, Une si monitories raportoj për një fushatë në 

përgjithësi të qetë.Etika e perdorur ne disa raste u vu re ne perballje konceptesh politike,jo ne nivelin e 

sulmeve te personalizuara mes kundershtareve politike. Perfaqesues/anetare te Zyres Elektorale ishin 

bashkepunues. Une si monitoues bej me dije se trupa e administrimit zgjedhor, në përgjithësi, pati një 

sjellje të kënaqshme kundrejt respektimit të dispozitave ligjore dhe respektimit të të drejtave të votuesve. 

Procesi zgjedhor është zhviluar i qetë.Për sa i përket funksionimit të paisjeve të identifikimit elektronik të 

votuesve, që ka çuar ndonjehere ne disa vonesa te vogla ne disa minuta por jo në pezullimin e 

procesit,eshte kaluar ne identifikimin manual të zgjedhësve,si dhe me regjistrimin ne regjistrin e 

procesverbaleve (theksoj kjo jo per mosfunksionim te paisjes PEI por per shkak te ashpersise se duarve nga 

ana e votuesve,  e cila bente te pamundur leximin e shenjave te gishtit) por duhet theksuar që janë 

probleme, të cilat nuk ndërhyjnë në procesin në tërësi.. Heshtja një ditore zgjedhore një ditë para 

zgjedhjeve u respektua. Procedura e hapjes së qendrave të votimit në përgjithësi pati një ecuri të rregullt 

me përjashtim të disa vonesave në hapjen e disa qendrave e cila lidhet me ndezjen-konfigurimin e paisjes 

se identifikimit elektronik para ores 07:00. Në përgjithësi u krye në mënyrë të rregullt procesi i hapjes me 

perjashtim të disa vonesave dhe problemeve proceduriale.Te gjitha qendrat e votimit ishin të pajisura me 

materialet e nevojshme ( bazen materiale ) për fillimin e procesit të votimit, si listat e votuesve, fletët e 

votimit,lapsat shenjues si dhe vulat zyrtare.Dita e zgjedhjeve pati një ecuri pozitive të të gjithë 

procesit,Trupa e administrimit zgjedhor, në përgjithësi, pati një sjellje të kënaqshme kundrejt respektimit të 

dispozitave ligjore dhe respektimit të të drejtave të votuesve.Nga intervisimet e bera jashte qendrave te 

votimit procedurat e shënjimit me bojë timbruese u respektua por pa asnje rast te konfirmuar per 

intimidim,presione apo ofrim te mira materiale ne kembim te shit/blerjes se votes. Një problem i vërejtur 

në 2-3 Qendra të Votimit ka qenë operimi i sistemeve PEI dhe problemet e ndryshme të këtyre paisjeve, ku 

janë vërejtur raste të mosleximit të shenjes se gishtit, mosleximit të dokumentave të identifikimit 

(pasaportave) dhe probleme të printimit të kuponit me imazh jo te qarte per informacion personal të 
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votuesit. Procedurat e mbylljes së qendrave të votimit u kryen në mënyrë të rregullt si dhe u respektua 

orari 19:00. 

 

Transportimi i materialeve zgjedhore nga QV-të për në KZAZ-ne 43 e cila ndodhej ne palestren e shkolles 

se mesme (Gjimnazi) Rrogozhine``HAXHI QEHAJ`` është bërë në rregull dhe nuk ka pasur probleme.Vlen 

per tu theksuar sjellja me e maturuar e partive politike gjate dites se votimit. Ne total ne Bashkinë e 

Rrogozhines kanë votuar 30.92% e qytetarëve me të drejtë vote,ku nga kutite e u numeruara te perkthyera 

ne vota: Partia Demokratike ( PD ) 1966 vota ose 21.96% te votave ku garonte kandidati per Kryetar 

Bashkie Z.Ferdinant Saraci. Gjate procesit te numerimit nuk u shenua ndonje incident/Problem. 

c) Materialet 

propagandistike 

Numri i plotë materialeve propagadistike të monitoruara (të bashkangjiten mostra/foto për secilën) 

Nr materialeve tre (3)  
 

1-Veshje/adesive te zyrave elektorale  

2-Banera me logon e subjektit politik  

3-broshura  
 

 

 Numri i plotë i materialeve vizive propagandistike të shqyrtuara për përfshirjen e shënimit: ‘Prodhuar nën 

përgjegjësinë ligjore të …’ 

Ne asnje rast nuk u konstatua shenimi `Prodhuar nen pergjegjesine ligjore` 

d) Monitorimi i Faqeve te 

internetit  

Listë gjithëpërfshirëse e platformave të faqeve të internetit të monitoruara 

Facebook dhe Instagram 

 

2. Parregullsitë e vëzhguara 
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Neni Parregullsia Numri i parregullsive të raportuara në KQZ 

dhe datat e tyre 

Neni 78, pika 6 Fushata zgjedhore në një institucion publik ( JO ) 

Neni 78, pika 7 Subjektet zgjedhore/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 marrjen 

e 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, bën ose mbulon 

shpenzimet për koncert, ngjarje kulturore dhe zbavitëse ose 

aktivitete bamirësie. 

( JO ) 

Neni 78, pika 10 Subjekti zgjedhor/Kandidati që ofron sende ose materiale të 

printuara me vlerë prej më shumë se 5 (pesë) qind Lekë për 

send 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 
( PO ) 

Per Perfshirjen e shenimit: ``Prodhuar nen 

pergjegjesine ligjore te...`` Ne asnje rast nuk u konstatua 
shenimi `Prodhuar nen pergjegjesine ligjore`.  

 

I. Raport mbi monitorimin e abuzimeve ndaj burimeve shtetërore 
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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 

a) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  

Listë gjithëpërfshirëse e platformave të faqeve të internetit të monitoruara 

( JO ) 

b) Përdorimi i burimeve 

shtetërore 

Numri i dhe identifikimi i aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës të monitoruara për përdorim të mundshëm të 

nëpunësve të administratës gjatë orarit të punës.  

( JO ) 

 Numri i plotë dhe identifikimi i aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës të monitoruara për përdorim të mundshëm 

të studentëve para-universitar brenda orarit të mësimit. 

( JO ) 

 Numri i plotë/Identifikimi i institucioneve publike mjediset e të cilëve u monitoruan për të parë nëse po 

përdoreshin për aktivitete të fushatës. 

( JO ) 

 Numri i plotë i vëzhgimeve të bëra për përdorimin e automjeteve publike të vëzhguara në ngjarjet e fushatës. 

( JO ) 
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c) Aktivitete të natyrës 

publike 

Numri i plotë i aktiviteteve të monitoruara të një natyre publike të cilat kërkojnë njoftimin/raportimin tek KQZ-

ja.  

( JO ) 

 

2. Abuzimi i burimeve shtetërore Parregullsitë e vëzhguara 

Neni Parregullsia Numri i plotë i parregullsive të vëzhguara dhe 

data në të cilën cdo parregullsi u raportua në 

KQZ 

Neni 91, 

pika 2 
Përdorimi i detyruar në fushatën zgjedhore të administratës së 

institucionit brenda orarit të punës për qëllime zgjedhore.  
( JO ) 

Neni 91, 

pika 2 
Përdorim i detyruar dhe organizuar brenda orarit të mësimit të 

studentëve të sistemit shkollor para-universitar 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, 

pika 1, e 

6 

Mos raportimi i aktiviteteve të natyrës publike të kryer nga 

institucione publike vendore dhe qëndrore, si dhe agjensi shtetërore 

dhe/ose ndërmarrje.  

( JO ) 

Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të ndaluara nga KQZ-ja.  ( JO ) 
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https://www.facebook.com/search/top?q=partia%20demokratike%20rrogozhine 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007230975701 

 

https://www.facebook.com/100007230975701/videos/490852142675664/ 

 

https://www.facebook.com/search/top/?q=Lulzim%20Basha 

 

https://www.facebook.com/KavajaLajme/videos/316752640498162 

 

https://www.facebook.com/lulzimbasha.al/videos/5119837654748547 

 

https://www.facebook.com/Ferdinand-Saraci-1674971205980220/photos/pcb.2685033221640675/2685033071640690/ 

 

https://www.facebook.com/search/top?q=kavaja.net 

 

https://instagram.com/ferdinand_saraci?utm_medium=copy_link 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/search/top?q=partia%20demokratike%20rrogozhine
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007230975701
https://www.facebook.com/100007230975701/videos/490852142675664/
https://www.facebook.com/search/top/?q=Lulzim%20Basha
https://www.facebook.com/KavajaLajme/videos/316752640498162
https://www.facebook.com/lulzimbasha.al/videos/5119837654748547
https://www.facebook.com/Ferdinand-Saraci-1674971205980220/photos/pcb.2685033221640675/2685033071640690/
https://www.facebook.com/search/top?q=kavaja.net
https://instagram.com/ferdinand_saraci?utm_medium=copy_link
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    momenti i mbylljes ne QV 2226/1
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 Zyra elekorale Njesia administrative Kryevidh. 



 

      ______________________________________________________________________ 
 

 



 

      ______________________________________________________________________ 
 

 



 

      ______________________________________________________________________ 
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 Zyra elektorale Rrogozhine. 



 

      ______________________________________________________________________ 
 

 

 Zyra elektorale Njesia administrative Gose. 



 

      ______________________________________________________________________ 
 

 



 

      ______________________________________________________________________ 
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Shtojca nr. 3 

Raport Përfundimtar i Monitoruesve 

 

 

I. Përmbledhje 

Vëzhguesi:  

(Emri, mbiemri) 

 

 

Rajoni/ Njësia 
administrative e  
monitoruar:  

 

Qarku Tirane, Bashkia Rrogozhine, Njesia Adminstrative Gose,Kryevidh, Lekaj, Rrogozhie, Sinaballaj. 

Subjektet Zgjedhore të  
monitoruar: 

 

Raporti i Monitorimit për Subjektin Zgjedhor Partia Socialiste e Shqiperise  ( PS )   

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

Nga data 15/02/2022 - 13/03/2022  

Data e dorëzimit të 
raportit: 

 

13/03/2021  

Nënshkrimi  
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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 abuzimeve/ keqpërdorimeve 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 e Shqiperise  ( PS ) 

 

 

1. Përmbledhja e aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor 

Lloji i aktivitetit të 

monitoruar 

Detaje 

a) Zyrat elektorale Numri i plotë dhe vendndodhja e zyrave elektorale të monitoruara 

Vendndodhja e zyrave zgjedhore  të monitoruara  

Zyrat elektorale te hapura gjate fushates se subjektit zgjedhor Partia Socialiste e Shqiperise ( PS ) jane dy ( 2 )e para eshte 
ne qytetin Rrogozhines me adrese: Rruga e Lushnjes SH 7 Lagjia Nr 1 prane Postes Shqipetare  me sip reth 90-100 m2.   
Ndertese 5 kateshe ne fasaden e nderteses rezulton nje poster i subjektit politik me logon e (PS) brenda sip 5mt te lejuar 
nuk rezultojne veshje me materiale adesive.   
Ndersa tjetra  ne Njesine Administraive Gose me adrese: Rruga Cameria Gose e madhe me sip reth 60 - 70. m2.Ndertese 2 
kateshe zyra rezulton ne katin e dyte siperfaqja e vetrates rezulton me veshje adesive me logon e subjektit politik (PS) dhe 
foton e kandidatit Z.Edison Memola.  
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b) Ngjarjet e Fushatës Numri i plotë i ngjarjeve të monitoruara të fushatës të mbajtura nga E/s që CM monitoroi  

Fushata dhe ngjarjet e saj u zhvillua pergjithesisht e qete me nje sjellje te kenaqeshme pa perplasje te 

subjekteve politike nga fillimi i saj deri ne perfundim, Une si monitories raportoj për një fushatë në 

përgjithësi të qetë.Etika e perdorur ne disa raste u vu re ne perballje konceptesh politike,jo ne nivelin e 

sulmeve te personalizuara mes kundershtareve politike. Perfaqesues/anetare te Zyres Elektorale ishin 

bashkepunues. Une si monitoues bej me dije se trupa e administrimit zgjedhor, në përgjithësi, pati një 

sjellje të kënaqshme kundrejt respektimit të dispozitave ligjore dhe respektimit të të drejtave të votuesve. 

Procesi zgjedhor është zhviluar i qetë.Për sa i përket funksionimit të paisjeve të identifikimit elektronik të 

votuesve, që ka çuar ndonjehere ne disa vonesa te vogla ne disa minuta por jo në pezullimin e 

procesit,eshte kaluar ne identifikimin manual të zgjedhësve,si dhe me regjistrimin ne regjistrin e 

procesverbaleve (theksoj kjo jo per mosfunksionim te paisjes PEI por per shkak te ashpersise se duarve nga 

ana e votuesve,  e cila bente te pamundur leximin e shenjave te gishtit) por duhet theksuar që janë 

probleme, të cilat nuk ndërhyjnë në procesin në tërësi.. Heshtja një ditore zgjedhore një ditë para 

zgjedhjeve u respektua. Procedura e hapjes së qendrave të votimit në përgjithësi pati një ecuri të rregullt 

me përjashtim të disa vonesave në hapjen e disa qendrave e cila lidhet me ndezjen-konfigurimin e paisjes 

se identifikimit elektronik para ores 07:00. Në përgjithësi u krye në mënyrë të rregullt procesi i hapjes me 

perjashtim të disa vonesave dhe problemeve proceduriale.Te gjitha qendrat e votimit ishin të pajisura me 

materialet e nevojshme ( bazen materiale ) për fillimin e procesit të votimit, si listat e votuesve, fletët e 

votimit,lapsat shenjues si dhe vulat zyrtare.Dita e zgjedhjeve pati një ecuri pozitive të të gjithë 

procesit,Trupa e administrimit zgjedhor, në përgjithësi, pati një sjellje të kënaqshme kundrejt respektimit të 

dispozitave ligjore dhe respektimit të të drejtave të votuesve.Nga intervisimet e bera jashte qendrave te 

votimit procedurat e shënjimit me bojë timbruese u respektua por pa asnje rast te konfirmuar per 

intimidim,presione apo ofrim te mira materiale ne kembim te shit/blerjes se votes. Një problem i vërejtur 

në 2-3 Qendra të Votimit ka qenë operimi i sistemeve PEI dhe problemet e ndryshme të këtyre paisjeve, ku 

janë vërejtur raste të mosleximit të shenjes se gishtit, mosleximit të dokumentave të identifikimit 

(pasaportave) dhe probleme të printimit të kuponit me imazh jo te qarte per informacion personal të 

votuesit. Procedurat e mbylljes së qendrave të votimit u kryen në mënyrë të rregullt si dhe u respektua 

orari 19:00. 

 

Transportimi i materialeve zgjedhore nga QV-të për në KZAZ-ne 43 e cila ndodhej ne palestren e shkolles 

se mesme ( Gjimnazi ) Rrogozhine``HAXHI QEHAJ`` është bërë në rregull dhe nuk ka pasur probleme.Vlen 

per tu theksuar sjellja me e maturuar e partive politike gjate dites se votimit. Ne total ne Bashkinë e 
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Rrogozhines kanë votuar 30.92% e qytetarëve me të drejtë vote,ku nga kutite e u numeruara te perkthyera 

ne vota: Partia Socialiste( PS ) 5438 vota ose 60.73% te votave. Ku garonte kandidati per Kryetar Bashkie 

Z.Edison Memolla mori numrin më të lartë të votave .Gjate procesit te numerimit nuk u shenua ndonje 

incident/Problem. 

c) Materialet 

propagandistike 

Numri i plotë materialeve propagadistike të monitoruara (të bashkangjiten mostra/foto për secilën) 

Nr materialeve tre (3)  
 

1-Poster me logon e subjektit politik 

2-Banera me logon e subjektit politik  

3-Broshura  

 

 Numri i plotë i materialeve vizive propagandistike të shqyrtuara për përfshirjen e shënimit: ‘Prodhuar nën 

përgjegjësinë ligjore të …’ 

Ne asnje rast nuk u konstatua shenimi `Prodhuar nen pergjegjesine ligjore` 

d) Monitorimi i Faqeve te 

internetit  

Listë gjithëpërfshirëse e platformave të faqeve të internetit të monitoruara 

Facebook dhe Instagram 

 

2. Parregullsitë e vëzhguara 

Neni Parregullsia Numri i parregullsive të raportuara në KQZ 

dhe datat e tyre 

Neni 78, pika 6 Fushata zgjedhore në një institucion publik ( JO ) 
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Neni 78, pika 7 Subjektet zgjedhore/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 marrjen 

e 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, bën ose mbulon 

shpenzimet për koncert, ngjarje kulturore dhe zbavitëse ose 

aktivitete bamirësie. 

( JO ) 

Neni 78, pika 10 Subjekti zgjedhor/Kandidati që ofron sende ose materiale të 

printuara me vlerë prej më shumë se 5 (pesë) qind Lekë për 

send ose material. 

( JO ) 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike më shumë se 5 

metra nga zyra elektorale 
( PO )  

 
Numri i parregullsive (2) 

data 01/03/2022 

data 03/03/2022 

 

Per perdorimin e materialeve propagandistike 

edukuese dhe rregullave per afishimin e tyre gjate 

fushates zgjedhore. 

 

 

 

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 
( PO ) 
Per perfshirjen e shenjimit: Prodhuar nen 

pergjegjesine ligjore te....Ne asnje rast nuk u 

konstatua shenimi `Prodhuar nen pergjegjesine 

ligjore`. 

 

I. 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 

a) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  

Listë gjithëpërfshirëse e platformave të faqeve të internetit të monitoruara 

( JO ) 

b) Përdorimi i burimeve 

shtetërore 

Numri i plotë dhe identifikimi i aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës të monitoruara për përdorim të mundshëm 

të nëpunësve të administratës gjatë orarit të punës. 

( JO ) 

 Numri i plotë dhe identifikimi i aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës të monitoruara për përdorim të mundshëm 

të studentëve para-universitar brenda orarit të mësimit. 

 Numri i plotë/Identifikimi i institucioneve publike mjediset e të cilëve u monitoruan për të parë nëse po 

përdoreshin për aktivitete të fushatës. 



      ______________________________________________________________________ 
 

 

( JO ) 

 Numri i plotë i vëzhgimeve të bëra për përdorimin e automjeteve publike të vëzhguara në ngjarjet e fushatës. 

( JO ) 

c) Aktivitete të natyrës 

publike 

Numri i plotë i aktiviteteve të monitoruara të një natyre publike të cilat kërkojnë njoftimin/raportimin tek KQZ-

ja. 

( JO ) 

 

2. Abuzimi i burimeve shtetërore- Parregullsitë e vëzhguara 

Neni Parregullsia Numri i plotë i parregullsive të vëzhguara dhe 

data në të cilën cdo parregullsi u raportua në 

KQZ 

Neni 91, 

pika 2 
Përdorimi i detyruar në fushatën zgjedhore të administratës së 

institucionit brenda orarit të punës për qëllime zgjedhore.  
( JO ) 

Neni 91, 

pika 2 
Përdorim i detyruar dhe organizuar brenda orarit të mësimit të 

studentëve të sistemit shkollor para-universitar 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 ) 
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Neni 92, 

pika 1, e 

6 

Mos raportimi i aktiviteteve të natyrës publike të kryer nga 

institucione publike vendore dhe qëndrore, si dhe agjensi shtetërore 

dhe/ose ndërmarrje.  

( JO ) 

Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të ndaluara nga KQZ-ja.  ( JO ) 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Partia-Socialiste-Rrogozhine-106553615286525/photos/106555088619711 

 

https://https://www.facebook.com/search/top?q=edison%20memollawww.facebook.com/search/top?q=edison%20memolla 

 

https://www.facebook.com/search/top/?q=Etjen%20Xhafaj 

 

https://www.facebook.com/etjen.xhafaj.al/posts/340428728097243 

 

https://www.facebook.com/search/top?q=erion%20veliaj 

 

https://www.facebook.com/arben.ahmetaj.al/posts/511709760319711 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=1085172092027633 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=340351274771655&id=100063903542114 

 

https://www.facebook.com/search/top?q=kavaja.net 

https://www.facebook.com/Partia-Socialiste-Rrogozhine-106553615286525/photos/106555088619711
https://https/www.facebook.com/search/top?q=edison%20memollawww.facebook.com/search/top?q=edison%20memolla
https://www.facebook.com/search/top/?q=Etjen%20Xhafaj
https://www.facebook.com/etjen.xhafaj.al/posts/340428728097243
https://www.facebook.com/search/top?q=erion%20veliaj
https://www.facebook.com/arben.ahmetaj.al/posts/511709760319711
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=1085172092027633
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=340351274771655&id=100063903542114
https://www.facebook.com/search/top?q=kavaja.net
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https://www.instagram.com/edison_memolla/?utm_medium=copy_link&fbclid=IwAR3S1826UjUSc1Zzs28B0EGrCOot8bE61dsWsv9u5LzH

NUKeeCYwLYclVnE 

 

https://www.instagram.com/p/Bxb41oynp3c/?utm_medium=copy_link 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/psrrogozhin%C3%AB/ 

 

https://instagram.com/fressh_rrogozhine?utm_medium=copy_link 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/edison_memolla/?utm_medium=copy_link&fbclid=IwAR3S1826UjUSc1Zzs28B0EGrCOot8bE61dsWsv9u5LzHNUKeeCYwLYclVnE
https://www.instagram.com/edison_memolla/?utm_medium=copy_link&fbclid=IwAR3S1826UjUSc1Zzs28B0EGrCOot8bE61dsWsv9u5LzHNUKeeCYwLYclVnE
https://www.instagram.com/p/Bxb41oynp3c/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/explore/tags/psrrogozhin%C3%AB/
https://instagram.com/fressh_rrogozhine?utm_medium=copy_link
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Foto e pare majtas shkelje e raportuar ne daten 01.03.2022 

Foto e dyte djathtas shkelje e raportuar ne daten 03.03.2022 
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 Zyra elektorale Njesia Administrative Gose  
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Shtojca nr. 3 

Raport Përfundimtar i Monitoruesve 

 

 

I. Përmbledhje 

Vëzhguesi:  

(Emri, mbiemri) 

 

 

Rajoni/ Njësia 
administrative e  
monitoruar:  

 

Qarku Tirane, Bashkia Rrogozhine, Njesia Adminstrative Gose,Kryevidh, Lekaj, Rrogozhie, Sinaballaj. 

Subjektet Zgjedhore të  
monitoruar: 

 

Raporti i Monitorimit për Subjektin Zgjedhor Koalicioni `` Shtepia e Lirise `` ( SH-L ) 

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

Nga data 15/02/2022 - 13/03/2022  

Data e dorëzimit të 
raportit: 

 

13/03/2022  

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 abuzimeve/ keqpërdorimeve 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 Koalicioni `` Shtepia e Lirise `` ( SH-L ) 

 

 

1. Përmbledhja e aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor 

Lloji i aktivitetit të 

monitoruar 

Detaje 

a) Zyrat elektorale Numri i plotë dhe vendndodhja e zyrave elektorale të monitoruara 

Vendndodhja e zyrave zgjedhore  të monitoruara  

Zyrat elektorale te hapura gjate fushates se subjektit zgjedhor Koalicioni `` Shtepia e Lirise `` ( SH-L ) jane dy ( 2 )    
1- e para eshte ne qytetin Rrogozhines me adrese: Rruga e Lushnjes SH 7 Lagjia Nr 2 prane Institucionit financiar Kredo.al 
me sip reth 60 - 70 m2.   
Ndertese 10  kateshe zyra rezulton na katin e 1-re  ku siperfaqja ballore e vetrates se zyres  rezulton me veshje material 

adesive me logon e  subjektit politik Koalicioni `` Shtepia e Lirise ``  (SH-L) dhe foton e kandidatit. 
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2- Ndersa tjetra  ne Njesine Administraive Kryevidh me adrese: Ne qender te fshatit ne afersi te Komunes Kryevidh Z.K 
2299 me sip reth 70 - 75. m2.Ndertese 1 kateshe zyra rezulton ne katin e pare siperfaqja e vetrates rezulton me veshje 
adesive me logon e subjektit politik.  
 

b) Ngjarjet e Fushatës Numri i plotë i ngjarjeve të monitoruara të fushatës të mbajtura nga E/s që CM monitoroi  

Fushata dhe ngjarjet e saj u zhvillua pergjithesisht e qete me nje sjellje te kenaqeshme pa perplasje te 

subjekteve politike nga fillimi i saj deri ne perfundim, Une si monitories raportoj për një fushatë në 

përgjithësi të qetë.Etika e perdorur ne disa raste u vu re ne perballje konceptesh politike,jo ne nivelin e 

sulmeve te personalizuara mes kundershtareve politike. Perfaqesues/anetare te Zyres Elektorale ishin 

bashkepunues. Une si monitoues bej me dije se trupa e administrimit zgjedhor, në përgjithësi, pati një 

sjellje të kënaqshme kundrejt respektimit të dispozitave ligjore dhe respektimit të të drejtave të votuesve. 

Procesi zgjedhor është zhviluar i qetë.Për sa i përket funksionimit të paisjeve të identifikimit elektronik të 

votuesve, që ka çuar ndonjehere ne disa vonesa te vogla ne disa minuta por jo në pezullimin e 

procesit,eshte kaluar ne identifikimin manual të zgjedhësve,si dhe me regjistrimin ne regjistrin e 

procesverbaleve (theksoj kjo jo per mosfunksionim te paisjes PEI por per shkak te ashpersise se duarve nga 

ana e votuesve,  e cila bente te pamundur leximin e shenjave te gishtit) por duhet theksuar që janë 

probleme, të cilat nuk ndërhyjnë në procesin në tërësi.. Heshtja një ditore zgjedhore një ditë para 

zgjedhjeve u respektua. Procedura e hapjes së qendrave të votimit në përgjithësi pati një ecuri të rregullt 

me përjashtim të disa vonesave në hapjen e disa qendrave e cila lidhet me ndezjen-konfigurimin e paisjes 

se identifikimit elektronik para ores 07:00. Në përgjithësi u krye në mënyrë të rregullt procesi i hapjes me 

perjashtim të disa vonesave dhe problemeve proceduriale.Te gjitha qendrat e votimit ishin të pajisura me 

materialet e nevojshme ( bazen materiale ) për fillimin e procesit të votimit, si listat e votuesve, fletët e 

votimit,lapsat shenjues si dhe vulat zyrtare.Dita e zgjedhjeve pati një ecuri pozitive të të gjithë 

procesit,Trupa e administrimit zgjedhor, në përgjithësi, pati një sjellje të kënaqshme kundrejt respektimit të 

dispozitave ligjore dhe respektimit të të drejtave të votuesve.Nga intervisimet e bera jashte qendrave te 

votimit procedurat e shënjimit me bojë timbruese u respektua por pa asnje rast te konfirmuar per 

intimidim,presione apo ofrim te mira materiale ne kembim te shit/blerjes se votes. Një problem i vërejtur 

në 2-3 Qendra të Votimit ka qenë operimi i sistemeve PEI dhe problemet e ndryshme të këtyre paisjeve, ku 

janë vërejtur raste të mosleximit të shenjes se gishtit, mosleximit të dokumentave të identifikimit 

(pasaportave) dhe probleme të printimit të kuponit me imazh jo te qarte per informacion personal të 

votuesit. Procedurat e mbylljes së qendrave të votimit u kryen në mënyrë të rregullt si dhe u respektua 

orari 19:00. 
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Transportimi i materialeve zgjedhore nga QV-të për në KZAZ-ne 43 e cila ndodhej ne palestren e shkolles 

se mesme ( Gjimnazi ) Rrogozhine``HAXHI QEHAJ`` është bërë në rregull dhe nuk ka pasur probleme.Vlen 

per tu theksuar sjellja me e maturuar e partive politike gjate dites se votimit. Ne total ne Bashkinë e 

Rrogozhines kanë votuar 30.92% e qytetarëve me të drejtë vote,ku nga kutite e u numeruara te perkthyera 

ne vota: Koalicioni `` Shtepia e Lirise `` ( SH-L ) 1550 vota ose 17.31% te votave. Ku garonte kandidati per 

Kryetar Bashkie Z.Hekuran Xhani.Gjate procesit te numerimit nuk u shenua ndonje incident/Problem. 

c) Materialet 

propagandistike 

Numri i plotë materialeve propagadistike të monitoruara (të bashkangjiten mostra/foto për secilën) 

Nr materialeve kater (4)  
 

1-Veshje/adesive te zyrave elektorale  

2-Banera me logon e subjektit politik  

3-broshura  

4-flamuj  

 

 Numri i plotë i materialeve vizive propagandistike të shqyrtuara për përfshirjen e shënimit: ‘Prodhuar nën 

përgjegjësinë ligjore të …’ 

Ne asnje rast nuk u konstatua shenimi `Prodhuar nen pergjegjesine ligjore` 

d) Monitorimi i Faqeve te 

internetit  

Listë gjithëpërfshirëse e platformave të faqeve të internetit të monitoruara 

Facebook dhe Instagram 

 

2. Parregullsitë e vëzhguara 

Neni Parregullsia Numri i parregullsive të raportuara në KQZ 

dhe datat e tyre 
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Neni 78, pika 6 Fushata zgjedhore në një institucion publik ( JO ) 

Neni 78, pika 7 Subjektet zgjedhore/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 marrjen 

e 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, bën ose mbulon 

shpenzimet për koncert, ngjarje kulturore dhe zbavitëse ose 

aktivitete bamirësie. 

( JO ) 

Neni 78, pika 10 Subjekti zgjedhor/Kandidati që ofron sende ose materiale të 

printuara me vlerë prej më shumë se 5 (pesë) qind Lekë për 

send 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 
( PO ) 
Per Perfshirjen e shenimit: ``Prodhuar nen 

pergjegjesine ligjore te...`` Ne asnje rast nuk u 

konstatua shenimi `Prodhuar nen pergjegjesine 

ligjore`. 
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I. 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 

a) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  

Listë gjithëpërfshirëse e platformave të faqeve të internetit të monitoruara 

( JO ) 

b) Përdorimi i burimeve 

shtetërore 

Numri i plotë dhe identifikimi i aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës të monitoruara për përdorim të mundshëm 

të nëpunësve të administratës gjatë orarit të punës.  

( JO ) 

 Numri i plotë dhe identifikimi i aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës të monitoruara për përdorim të mundshëm 

të studentëve para-universitar brenda orarit të mësimit. 

( JO ) 

 Numri i plotë/Identifikimi i institucioneve publike mjediset e të cilëve u monitoruan për të parë nëse po 

përdoreshin për aktivitete të fushatës. 

( JO ) 
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 Numri i plotë i vëzhgimeve të bëra për përdorimin e automjeteve publike të vëzhguara në ngjarjet e fushatës. 

( JO ) 

  

c) Aktivitete të natyrës 

publike 

Numri i plotë i aktiviteteve të monitoruara të një natyre publike të cilat kërkojnë njoftimin/raportimin tek KQZ-

ja.  

( JO ) 

 

2. Abuzimi i burimeve shtetërore- Parregullsitë e vëzhguara 

Neni Parregullsia Numri i plotë i parregullsive të vëzhguara dhe 

data në të cilën cdo parregullsi u raportua në 

KQZ 

Neni 91, 

pika 2 
Përdorimi i detyruar në fushatën zgjedhore të administratës së 

institucionit brenda orarit të punës për qëllime zgjedhore.  
( JO ) 

Neni 91, 

pika 2 
Përdorim i detyruar dhe organizuar brenda orarit të mësimit të 

studentëve të sistemit shkollor para-universitar 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 ) 
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Neni 92, 

pika 1, e 

6 

Mos raportimi i aktiviteteve të natyrës publike të kryer nga 

institucione publike vendore dhe qëndrore, si dhe agjensi shtetërore 

dhe/ose ndërmarrje.  

( JO ) 

Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të ndaluara nga KQZ-ja.  ( JO ) 
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 Momente nga mbylja ne QV 2226/1
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 Zyra elektorale Rrogozhine. 
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  Zyra elektorale Rrogozhine.
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 Zyra elektorale Njesia administrative Kryevidh. 
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