
Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve 

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

  

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

Bashkia Vorë, Njësia administrative Bërxullë; Prezë.  

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

Partia Demokratike (PD) 

 

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

26/02/2022-04/03/2022 

Data e dorëzimit të 
raportit: 

 

04/03/2022 

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 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 (PD) Ymer Marku (shtoni emrin e subjektit zgjedhor) 

 

 

 
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  Numri dhe vendndodhja e zyrave zgjedhore të 

monitoruara 

2 Zyra zgjedhore të Monitoruara. 

Po/ Jo 

b) Ngjarjet e Fushatës Numri i aktiviteteve të monitoruara të fushatës të 

organizuara nga subjekti zgjedhor të cilat u monitoruan 

1 aktivitet i Monitoruar.  

Po/ Jo 

c) Materialet 

propagandistike 
Numri i materialeve të monitoruara (të bashkangjiten 

mostra/foto për secilen).  

 

Po/ Jo 

 Numri i materialeve vizive propagandistike të shqyrtuara 

për përfshirjen e shënimit: ‘Prodhuar nën përgjegjësinë 

ligjore të …’   

S’ka 

 

Po/ Jo 
 

 



Materiale propagandistike të vendosura në fasadat e 

godinave të banimit, institucione publike ose ambiente 

rrethuese pranë e rreth tyre, brenda zonave 

rekreative,parqeve, në pemët e qytetit dhe në shtyllat e 

ndriçimit. 

S’ka 

 

Materiale propagandistike të vendosura në mjete që 

operojnë në transportin publik.    

S’ka                                 

 

 

 

Po/ Jo 

 

 

 

Po/ Jo 

d) Monitorimi i 

Faqeve te 

Internetit  

Facebook  

Identifikimi i platformave të faqeve të internetit  

Facebook Ymer Marku  

Facebook Lulzim Basha  

Po/ Jo 

     

2. Detaje të aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor  

 

e) Zyrat zgjedhore  

# Vendndodhja/Adresa Madhësia Detaje të tjera (pajisje teknike, materiale promocionale, 

materiale të printuara etj.) 

1 Vorë/Pranë Ish Bashkisë së vjetër   40²        Kompjutera, Printera, dhe logo të partisë Demokratike. 

2 Prezë/S’ka               S’ka                                                    S’ka 

3  Domje te fushat   30 M²        Kompjutera, Printera, dhe logo të partisë Demokratike 



4 Bërxullë   S’ka  S’ka   

 

 

 

b) Aktivitetet e Fushatës 

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

materialet e fushatës etj.) 

1 02/03/2022 ORA 12:00 

Data 02/03/2022 

40 qytetarë përfshirë në të 

Stafin e Kandidatit të Partisë 

Demokratike dhe kryetarin e 

partisë Demokratike. 

Kamera për bërjen e xhirimeve dhe fotografive nga 

Takimi. 

 

 

c) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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

1                        S’KA                    S’ka                                                         S’ka  

2                       S’ka                    S’ka                                                S’ka  

 

 

d) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 



1 Facebook  28/02/2022 Ymer Marku  Përmbajtja: 

Çdo qytetarë i Bashkisë Vorë duhet të pyesë veten: 

Çfarë e pengoi PS të punojë për Vorën këto 3 vite? 

Çfarë premtimi u japin qytetarëve që mund të 

rregullojnë në vazhdim? 

Mos harro, në 3 vite Bashkia Vorë ndërroi 4 

kandidatë. 

Vota juaj për kandidaturën time është votë për 

qeverisjen me ju. ✌ 

Audienca e synuar: 

Janë banorët e Bashkisë Vorë. 

2 Facebook  01/03/2022 Ymer Marku  Përmbajtja:  

Transparenca dhe Meritokracia mund të duken 

gjëra të vogla por janë baza e funksionimit të 

administratës. ✌ 

Audienca e synuar:  

Janë qytetarët që punojnë në Administratë, dhe 

banorët e Vorës. 

3 Facebook  01/03/2022 Ymer Marku  Përmbajtja:  

Në shërbim të qytetarëve të Vorës, me përkushtim 

ndaj jush. ✌ 



Audienca e synuar: 

Janë qytetarët e Bashkisë Vorë. 

4 Facebook  01/03/2022 Ymer Marku   Përmbajtja:  

○ Rindërtimi do jetë kryefjala e punës time, 

qytetarët e Vorës meritojnë të kenë shtëpitë e tyre. 

Kjo është sfida ime personale. 

 

○ Infrastruktura këto 3 vite është në gjëndje të 

mjerueshme, do bëjmë maksimumin e mundshëm 

që jeta e qytetarëve të normalizohet. ✌ 

Audienca e synuar:  

Janë qytetarët e Vorës.  

5 Facebook    02/03/2022 Ymer Marku  Përmbajtja:  

○ Rishikim i listave të Ndihmës Ekonomike, do 

përfitojnë familjet në nevojë pa ndarje partiake. 

○ Punësimi i të rinjve dhe njerëzve të kualifikuar do 

jetë themeli që Bashkia Vorë t’u rikthehet 

qytetarëve. ✌ #YmerMarku #VotoNumrin3 

Audienca e synuar:  

Janë Qytetarët e Bashkisë Vorë. 



6 Facebook  02/03/20222 Ymer Marku  Përmbajtja:  

Sot në Vorë me Kryetarin e Partisë Demokratike 

Z.Lulzim Basha 

Ende sot më shumë se dy vite pas tërmetit, 

qytetarët e Vorës jetojnë në çadra! 

Me 6 Mars ta ndalim padrejtësinë të gjithë bashkë. 

Vota për mua është votë për njerëzit e thjeshtë. ✌ 

Audienca e synuar:  

Janë qytetarët e Bashkisë Vorë. 

7 Facebook  02/03/2022 Lulzim Basha  Përmbajtja: 

6 marsi është një ditë e rëndësishme për qytetarët e 

Vorës, që me votën e tyre për kandidatin e Partisë 

Demokratike, Ymer Marku, do të zgjedhin t’i japin 

sërisht jetë qytetit, për t’u ndarë nga e keqja dhe 

modeli i dështuar i rindërtimit dhe drejtimit të 

Bashkisë. Vora nuk meriton keqtrajtimin dhe 

harresën, prandaj Ymer Marku, me përkushtimin 

dhe përvojën e tij, do t’u shërbejë të gjithë 

qytetarëve, për një ndryshim që sot është më i 

nevojshëm se kurrë. Vota për Ymer Markun dhe për 

Partinë Demokratike, është votë për veten tuaj. 

 

Voto Partia Demokratike 



Voto Ymer Marku 

Voto Nr. 3 

Audienca e synuar:  

Janë qytetarët e Vorës.  

8 Facebook  03/03/2022 Ymer Marku   Përmbajtja:  

Mirmëngjesi nga Fushë-Preza, çakulli elektoral pak 

dit para fushatës nuk i mashtron dot qytetarët. 

3 vite mjaftonin për të shtruar çdo rrugë të Bashkisë 

Vorë po të dëshironit vërtetë të bënit punë. 

Është koha t’i dënojmë me votë, PS s’meriton 

besimin tuaj. 

#votoymermarku #votonumrin3 ✌ 

Audienca e synuar: 

Janë qytetarët e Fushë Prezës. 

9 Facebook   03/03/2022 Ymer Marku  Përmbajtja:  

Në Bashkinë Vorë për herë të parë do aplikohet 

votimi elektronik. 

KQZ ka shpërndarë këtë video rreth votimit, 

gjithashtu në Qendrën Spitalore Vorë është 

vendosur një paisje ku qytetarët mund të 

praktikojnë mënyrën e votimit deri në orën 17:00. 



Vota vlen gjithmonë, voto Partia Demokratike 

votoni kandidaturën time që mban numrin 3. 

#YmerMarku ✌ 

Audienca e synuar:  

Janë qytetarët e Bashkisë Vorë, se si të përdorin 

pajisjen, dhe të votojnë në mënyrë të saktë, për 

kandidatin e partisë demokratike për bashkinë e 

Vorës. 

10 Facebook  03/03/2022 Ymer Marku   Përmbajtja:  

KUJTESË: 

Nën drejtimin tim në Komunën Bërxullë këto janë 

disa nga investimet “modeste” të zhvilluara në 

Domje! 

Në Komunën Bërxullë me një buxhet vjetor 6 milion 

lekë (të vjetra) arritëm të shtrojmë 90% të 

sipërfaqes së Domjes. 

Arritëm të ndërtojmë Kopshtin dhe Shkollën e 

Mesme. 

Ujësjellësin dhe kanalizimet për ujërat e zeza. 

Ndriçimin që ende sot pas 9 vitesh nuk është vënë 

dorë qoftë për të ndërruar 1 llampë. 

Bashkia Vorë ka nevojë për një njeri që ka treguar 

që di t’i menaxhojë taksat tuaja, të kërkojë 

investime për Vorë, të kërkojë llogari për 



rindërtimin, mjaft më me kryetarë eksperimental që 

kishin mjafuteshëm kohë për ta provuar veten! 

VOTO YMER MARKU, VOTO NUMRI 3 që ta kthejmë 

Bashkinë tek qytetarët. ✌ 

Audienca e synuar: 

Janë Qytetarët e Bërxullës. 

 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                 S’ka Po/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. 

 

 

 

               S’ka 

Po/Jo 

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

mbulon shpenzimet për koncert, ngjarje 

kulturore dhe argëtuese ose aktivitete bamirësie. 

              S’ka Po/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. 

              S’ka Po/Jo 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike 

më shumë se 5 metra nga zyra elektorale 
              S’ka Po/Jo 

Neni 3, paragrafi 

2 Udhëzim nr.6 

datë 

23.03.2021, i 

KQZ-së 

Materiale propagandistike të vendosura në 

fasadat e godinave të banimit, institucione 

publike ose ambiente rrethuese pranë e rreth 

tyre, brenda zonave rekreative,parqeve, në 

pemët e qytetit dhe në shtyllat e ndriçimit. 

 

              S’ka Po/Jo 

Neni 3, paragrafi 

3 Udhëzim nr.6 

datë 

23.03.2021, i 

KQZ-së 

Materiale propagandistike të vendosura në 

mjete që operojnë në transportin publik.                                    

             S’ka Po/Jo 

Neni 5,paragrafi 

1, Udhëzim nr.6 

datë 

23.03.2021, i 

KQZ-së 

Zyrat zgjedhore janë hapur në një distancë më 

të vogël se 300 metra nga vendndodhja e KZAZ-

ve, QV-ve dhe VNV-ve 

 

             

            S’ka 

Po/Jo 

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

materialet vizive të fushatës propagandistike 
           S’ka Po/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 

Identifikimi i  platformave të 

monitoruara të faqeve të internetit  

Facebook Erjon Veliaj 

Facebook Blerim Shera 
Facebook Ymer Marku 
Facebook Lulzim Vrana 

Po/ Jo 

b) Përdorimi i burimeve 

shtetërore 
Numri dhe identifikimi i 

aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës 

të monitoruara për përdorim të 

mundshëm të nëpunësve të 

administratës gjatë orarit të punës.  

S’ka 

Po/Jo 

Numri dhe identifikimi i 

aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës 

të monitoruara për përdorim të 

mundshëm të studentëve para-

universitar brenda orarit të 

mësimit. 

S’ka  

Po/ Jo 

Numri/Identifikimi i institucioneve 

publike mjediset e të cilëve u 

monitoruan për të parë nëse po 

përdoreshin për aktivitetet e 

fushatës.  

S’ka 

Po/ Jo 

Përdorimi i automjeteve publike të 

vëzhguara në ngjarjet e fushatës.  

S’ka 

Po/ Jo 



c) Aktivitete të natyrës 

publike 
Numri i aktiviteteve të një natyre 

publike të monitoruara të cilat 

kërkojnë njoftimin/raportimin tek 

KQZ-ja.  

S’ka 

Po/ 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.  

 

 

             S’ka 

Po/Jo 

Neni 91, 

pika 2 
Përdorim i detyruar dhe 

organizuar i studentëve të 

sistemit shkollor para 

universitar brenda orarit të 

mësimit në fushatën zgjedhore  

 

            S’ka 

Po/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.  

 

 

             S’ka 

Po/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.  

 

 

               S’ka 

Po/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  

              S’ka Po/Jo 

Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të 

ndaluara nga KQZ-ja.  
              S’ka Po/Jo 

 



Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve 

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

  

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

Bashkia Vorë, Njësia administrative Bërxullë; Prezë.  

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

Partia Socialiste (PS) 

 

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

26/02/2022-04/03/2022 

Data e dorëzimit të 
raportit: 

 

04/03/2022 

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 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 (PS) Blerim Shera (shtoni emrin e subjektit zgjedhor) 

 

 

 
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  Numri dhe vendndodhja e zyrave zgjedhore të 

monitoruara 

Një zyrë Zgjedhore në Bashkinë Vorë/Vendodhja në 
kryqëzimin e Unazës dhe rrugës Rinia. Në Prezë Dhe 
Bërxullë nuk kishte. 

Po/ JO 

b) Ngjarjet e Fushatës Numri i aktiviteteve të monitoruara të fushatës të 

organizuara nga subjekti zgjedhor të cilat u monitoruan 

4 aktivitete të monitoruara  

Po/ Jo 

c) Materialet 

propagandistike 
Numri i materialeve të monitoruara (të bashkangjiten 

mostra/foto për secilen) 
Po/ Jo 

 Numri i materialeve vizive propagandistike të shqyrtuara 

për përfshirjen e shënimit: ‘Prodhuar nën përgjegjësinë 

ligjore të …’  

Po/ Jo 
 



4 Materiale vizive propagandistike të shqyrtuara për 

përfshirjen e shënimit: ‘Prodhuar nën përgjegjësinë 

ligjore të …’  

 

Materiale propagandistike të vendosura në fasadat e 

godinave të banimit, institucione publike ose ambiente 

rrethuese pranë e rreth tyre, brenda zonave 

rekreative,parqeve, në pemët e qytetit dhe në shtyllat e 

ndriçimit.  

Nuk ka 

 

Materiale propagandistike të vendosura në mjete që 

operojnë në transportin publik.   

Nuk ka                                  

 

 

 

 

Po/ Jo 

 

 

 

 

 

 

 

Po/ Jo 

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  

Facebook Blerim Shera 

Facebook Erjon Veliaj 

Identifikimi i platformave të faqeve të internetit  

Blerim Shera Politikan 

Erjon Veliaj 

Po/ Jo 

 

2. Detaje të aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor  

 

a) Zyrat zgjedhore  

# Vendndodhja/Adresa Madhësia Detaje të tjera (pajisje teknike, materiale promocionale, 

materiale të printuara etj.) 



1 Vorë/Rr. Rinia  120 M² Kompjutera, Printera, Fotokopje, Banderola të partisë Socialiste. 

2 Prezë/Në hyrje të Kalasë 40M²                                         S’ka (Nuk është aktive) 

3 Bërxullë             S’ka                                         S’ka 

 

 

 

b) Aktivitetet e Fushatës 

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

materialet e fushatës etj.) 

1 Bërxullë/ Lokal Privat  Ora 1:30 PM 

Data 28/02/2022 

Rreth 50 qytetarë, përfshirë 

në të dhe stafin e kandidatit 

të partisë Socialiste. 

Banderola me logon e Partisë Socialiste. 4*2m² 

2 Vorë/Lokal Privat  Ora 6:43 PM 

Data 01/03/2022 

Rreth 200 qytetarë, përfshirë 

në të dhe stafin e kandidatit 

të partisë Socialiste Vorë.  

Banderola me logon e Partisë Socialiste.  2*2.5m². 

3 Vorë Ora 18:00 PM 

Data 02/03/2022 

Reth 300 qytetarë përfshirë 

në të Stafin e Kandidatit të 

Partisë Socialiste Vorë dhe 

kryetarin e Bashkisë Tiranë, 

Erjon Veliaj.  

Banderola me logon e Partisë Socialiste 2* 2.5 m² 

4 Vorë/në një lokal privat  Ora 11:30 AM 

Data 04/03/2022 

Reth 100 qytetarë përfshirë 

në të Stafin e Kandidatit të 

Partisë Socialiste për kryetar 

Banderola me logon e Partisë Socialiste 4*2.5 m². 



bashkie Vor, dhe kryetarin e 

Bashkisë së Tiranës Erion 

Veliaj  

 

 

c) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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

1  Banderola me logon e Partisë 

Socialiste. 

Prodhuar nën përgjegjësinë ligjore të 

partisë Socialiste. 

Madhësia=4*2m² 

2 Banderola me logon e Partisë 

Socialiste. 

Prodhuar nën përgjegjësinë ligjore të 

partisë Socialiste. 

Madhësia=2*2.5m² 

3 Banderola me logon e Partisë 

Socialiste. 

Prodhuar nën përgjegjësinë ligjore të 

partisë Socialiste.  

Madhësia=4*2.5m² 

 

 

d) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 Facebook  01/03/2022 Blerim Shera  Përmbajtja:  

Me banorët e Bërxullës,📍Vorë dhe ekipin e Partisë 

Socialiste, për të dëgjuar shqetësimet e zonës dhe 



për të prezantuar planet e mëdha që e presin Vorën 

me fitoren tonë.  

 

Falenderoj nga zemra të gjithëve, për pjesëmarrjen 

dhe mbështetjen për zgjedhjet e 6 marsit. 🙏🏼 

 

Le t’i japim Vorës një pamje të re dhe ta kthejmë në 

qytetin ku duam të rriten fëmijët tanë! 🏗🌳🌆 

Audienca e synuar:  

Janë familjarët, të afërmit, komshinjtë dhe miqtë e 

shoqëria e stafit të partisë Socialiste. 

2 Facebook  28/02/2022 Erjon Veliaj  Përmbajtja:  

Në Bërxullë, Vorë 📍 - Nëse e ke votën për punë, 

jepe për Blerim Sherën dhe Partinë Socialiste 🌹, si e 

vetmja mundësi për të ecur përpara dhe për t’i bërë 

gjërat me dashuri e përkushtim. 😍 

Audienca e synuar: 

Janë banorët e Bërxullës. 

3 Facebook   02/02/2022 Erjon Veliaj  Përmbajtja:  

Me qytetarët dhe kandidatin e Partisë Socialiste🌹 

për Bashkinë e Vorës, Blerim Shera. 



Audienca e synuar:  

Janë banorët e Vorës.  

4 Facebook  03/02/2022 Blerim Shera  Përmbajtja:  

📍Vorë, me Erionin, Damianin, Xhemalin dhe 

Ornaldon gjatë takimit me qytetarët.  

 

Mbështetja gjithnjë e në rritje e banorëve të Vorës 

na tregon se jemi në rrugën e duhur me vizionin që 

ndajmë për të ardhmen e Vorës.  

 

Si një individ i vetëdijshëm për peshën e fjalës së 

dhënë, nuk do të premtoj të pamundurën por 

premoj se do të bëj të pamundurën për të qenë sa 

më pranë banorëve të Vorës në ofrimin e 

shërbimeve nga ana e bashkisë dhe në zgjidhjen e 

problematikave. 

Audienca e synuar:  

Janë qytetarët e Bashkisë Vorë. 

5 Facebook   04/03/2022 Erjon Veliaj  Përmbajtja: 

Edhe 2 DITË na ndajnë nga zgjedhja e duhur për 

Vorën, Blerim Shera!  

 



#PartiaSocialiste🌹 është rruga e punës, vullnetit 

dhe transformimit të Vorës në një qytet më të mirë 

për fëmijët! 

Suksese Blerim! Punë të bukura na presin. 💪🏼 

Audienca e synuar: 

Janë qytetarët e Vorës.  

 

 

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                 S’ka Po/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. 

 

 

 

               S’ka 

Po/Jo 



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

mbulon shpenzimet për koncert, ngjarje 

kulturore dhe argëtuese ose aktivitete bamirësie. 

              S’ka Po/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. 

              S’ka Po/Jo 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike 

më shumë se 5 metra nga zyra elektorale 
              S’ka Po/Jo 

Neni 3, paragrafi 

2 Udhëzim nr.6 

datë 

23.03.2021, i 

KQZ-së 

Materiale propagandistike të vendosura në 

fasadat e godinave të banimit, institucione 

publike ose ambiente rrethuese pranë e rreth 

tyre, brenda zonave rekreative,parqeve, në 

pemët e qytetit dhe në shtyllat e ndriçimit. 

 

              S’ka Po/Jo 

Neni 3, paragrafi 

3 Udhëzim nr.6 

datë 

23.03.2021, i 

KQZ-së 

Materiale propagandistike të vendosura në 

mjete që operojnë në transportin publik.                                    

             S’ka Po/Jo 

Neni 5,paragrafi 

1, Udhëzim nr.6 

datë 

23.03.2021, i 

KQZ-së 

Zyrat zgjedhore janë hapur në një distancë më 

të vogël se 300 metra nga vendndodhja e KZAZ-

ve, QV-ve dhe VNV-ve 

 

             

            S’ka 

Po/Jo 

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

materialet vizive të fushatës propagandistike 
           S’ka Po/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 

Identifikimi i  platformave të 

monitoruara të faqeve të internetit  

Facebook Erjon Veliaj 

Facebook Blerim Shera 
Facebook Ymer Marku 
Facebook Lulzim Vrana 

Po/ Jo 

b) Përdorimi i burimeve 

shtetërore 
Numri dhe identifikimi i 

aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës 

të monitoruara për përdorim të 

mundshëm të nëpunësve të 

administratës gjatë orarit të punës.  

S’ka 

Po/Jo 

Numri dhe identifikimi i 

aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës 

të monitoruara për përdorim të 

mundshëm të studentëve para-

universitar brenda orarit të 

mësimit. 

S’ka  

Po/ Jo 

Numri/Identifikimi i institucioneve 

publike mjediset e të cilëve u 

monitoruan për të parë nëse po 

përdoreshin për aktivitetet e 

fushatës.  

S’ka 

Po/ Jo 

Përdorimi i automjeteve publike të 

vëzhguara në ngjarjet e fushatës.  

Po/ Jo 



S’ka 

c) Aktivitete të natyrës 

publike 
Numri i aktiviteteve të një natyre 

publike të monitoruara të cilat 

kërkojnë njoftimin/raportimin tek 

KQZ-ja.  

S’ka 

Po/ 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.  

 

 

             S’ka 

Po/Jo 

Neni 91, 

pika 2 
Përdorim i detyruar dhe 

organizuar i studentëve të 

sistemit shkollor para 

universitar brenda orarit të 

mësimit në fushatën zgjedhore  

 

            S’ka 

Po/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.  

 

 

             S’ka 

Po/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.  

 

 

               S’ka 

Po/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  

              S’ka Po/Jo 

Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të 

ndaluara nga KQZ-ja.  
              S’ka Po/Jo 

 
 



Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve 

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  

(Emri, mbiemri) 

 

  

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

Bashkia Vorë, Njësia administrative Bërxullë; Prezë.  

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

Shtëpia e Lirisë (ShL) 

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

26/02/2022-04/03/2022 

Data e dorëzimit të 
raportit: 

 

04/03/2022 

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 abuzimit/ keqpërdorimit të burimeve shtetërore), një raport 

duhet të plotësohet për të gjithë zonën gjeografike të monitoruar.  

 

 

II.  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 Shtëpia e Lirisë Lulzim Vrana(shtoni emrin e subjektit zgjedhor) 

 

 

 
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  Numri dhe vendndodhja e zyrave zgjedhore të 

monitoruara  

1 Zyrë elektorale në të gjitha zonat e monitoruara 

Po/ Jo 

b) Ngjarjet e Fushatës Numri i aktiviteteve të monitoruara të fushatës të 

organizuara nga subjekti zgjedhor të cilat u monitoruan  

1 aktivitet 

Po/ Jo 

c) Materialet 

propagandistike 
Numri i materialeve të monitoruara (të bashkangjiten 

mostra/foto për secilen) 

1 

Po/ Jo 

 Numri i materialeve vizive propagandistike të shqyrtuara 

për përfshirjen e shënimit: ‘Prodhuar nën përgjegjësinë 

ligjore të …’  

Logo e koalicionit shpia e lirisë në fund të videos ose 

fotove. 2 Banderola në hyrje të shtabit elektoral. 

Po/ Jo 
 

 



Materiale propagandistike të vendosura në fasadat e 

godinave të banimit, institucione publike ose ambiente 

rrethuese pranë e rreth tyre, brenda zonave 

rekreative,parqeve, në pemët e qytetit dhe në shtyllat e 

ndriçimit. 

S’ka 

Materiale propagandistike të vendosura në mjete që 

operojnë në transportin publik.      

S’ka                               

 

 

 

Po/ Jo 

 

 

 

Po/ Jo 

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  

Facebook 

Identifikimi i platformave të faqeve të internetit  

Facebook Lulzim Vrana 

Facebook Sali Berisha  

Po/ Jo 

 

2. Detaje të aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor  

 

a) Zyrat zgjedhore  

# Vendndodhja/Adresa Madhësia Detaje të tjera (pajisje teknike, materiale promocionale, 

materiale të printuara etj.) 

1 Vorë/Te Pallatet e reja              40M²   Banderola me logon e Koalicionit shtëpia e Lirisë, Kompjutera, Printer. 

2 Prezë/Ska              S’ka                                          S’ka 

3 Bërxullë/Ska              S’ka                                          S’ka 

 

 

 



b) Aktivitetet e Fushatës 

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

materialet e fushatës etj.) 

1 Domje/Pranë Shkollës Vajdin 

Lamaj 

Ora 17: 00 

Data 28/02/20202 

Rreth 400 qytetarë të 

Pranishëm  

Banderola të koalicionit shpia e lirisë 1*5m² 

 

 

c) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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

 

 

d) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 Facebook  26/02/2022 Lulzim Vrana  Përmbajtja:  

Të nderuar qytetarë ,ditën e hënë,datë,28.02. 2022 

ora 17:00, pranë shkollës “Vajdin Lamaj” 

Domje,kandidati për Kryetar Bashkie i “Shtëpisë së 

Lirisë” z.Lulzim Vrana shpalos platformën elektorale 

për zgjedhjet e pjesshme të 6 Marsit,me 

pjesmarrjen e Liderit Historik të Partisë Demokratike 

Prof.Dr Sali Berisha.  



Jeni të ftuar të merrni pjesë. 

#LulzimVranaPerBashkineVore 

#Votonumrin1 

#Sebashkufitojme 

#ShtepiaeLirise 

#Shpresë #Ndryshim #Fitore 

Audienca e synuar: Janë qytetarët e Domjes dhe të 

bashkisë Vorë. 

2 Facebook  28/02/2022 Lulzim Vrana  Përmbajtja:  

Gjatë takimit me qytetarët në lagjen “Kulla e 

Vorpsit”në njësinë administrative Bërxull. 

#LulzimVranaPerBashkineVore 

#SebashkuFitojme 

#Votonumrin1 

#Shprese #Ndryshim #Fitore 

Audienca e synuar:  

Janë qytetarët e Bërxullës. 

3 Facebook   01/03/2022 Lulzim Vrana  Përmbajtja: 

Nga Domja ,me Liderin historik të Partisë 

Demokratike Prof.Dr Sali Berisha ,ju përcjellim 



entuziazmin e qytetarëve  për fitoren e zgjedhjeve 

të 6 Marsit. 

#LulzimVranaPerBashkineVore 

#VotoNumrin1 

#SebashkuFitojme 

#ShtepiaeLirise 

#Shprese #Ndryshim #Fitore 

Audienca e synuar: Janë qytetarët e Domjes dhe të 

Bashkisë Vorë.   

4 

 
Facebook   Sali Berisha  Përmbajtja:  

Kandidati i 'Shtëpisë së Lirisë' për Bashkinë Vorë, z. 

Lulzim Vrana dhe lideri historik i PD, Sali Berisha 

takim me banorët e Domjes 

Audienca e synuar:  

Janë banorët e Domjes, dhe të bashkisë Vorë. 

5     

 

 

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                 S’ka Po/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. 

 

 

 

               S’ka 

Po/Jo 

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

mbulon shpenzimet për koncert, ngjarje 

kulturore dhe argëtuese ose aktivitete bamirësie. 

              S’ka Po/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. 

              S’ka Po/Jo 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike 

më shumë se 5 metra nga zyra elektorale 
              S’ka Po/Jo 

Neni 3, paragrafi 

2 Udhëzim nr.6 

datë 

23.03.2021, i 

KQZ-së 

Materiale propagandistike të vendosura në 

fasadat e godinave të banimit, institucione 

publike ose ambiente rrethuese pranë e rreth 

tyre, brenda zonave rekreative,parqeve, në 

pemët e qytetit dhe në shtyllat e ndriçimit. 

 

              S’ka Po/Jo 

Neni 3, paragrafi 

3 Udhëzim nr.6 

Materiale propagandistike të vendosura në 

mjete që operojnë në transportin publik.                                    

             S’ka Po/Jo 



datë 

23.03.2021, i 

KQZ-së 

Neni 5,paragrafi 

1, Udhëzim nr.6 

datë 

23.03.2021, i 

KQZ-së 

Zyrat zgjedhore janë hapur në një distancë më 

të vogël se 300 metra nga vendndodhja e KZAZ-

ve, QV-ve dhe VNV-ve 

 

             

            S’ka 

Po/Jo 

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

materialet vizive të fushatës propagandistike 
           S’ka Po/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 

Identifikimi i  platformave të 

monitoruara të faqeve të internetit  

Facebook Erjon Veliaj 

Facebook Blerim Shera 
Facebook Ymer Marku 
Facebook Lulzim Vrana 

Po/ Jo 

b) Përdorimi i burimeve 

shtetërore 
Numri dhe identifikimi i 

aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës 

të monitoruara për përdorim të 

mundshëm të nëpunësve të 

administratës gjatë orarit të punës.  

Po/Jo 



S’ka 

Numri dhe identifikimi i 

aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës 

të monitoruara për përdorim të 

mundshëm të studentëve para-

universitar brenda orarit të 

mësimit. 

S’ka  

Po/ Jo 

Numri/Identifikimi i institucioneve 

publike mjediset e të cilëve u 

monitoruan për të parë nëse po 

përdoreshin për aktivitetet e 

fushatës.  

S’ka 

Po/ Jo 

Përdorimi i automjeteve publike të 

vëzhguara në ngjarjet e fushatës.  

S’ka 

Po/ Jo 

c) Aktivitete të natyrës 

publike 
Numri i aktiviteteve të një natyre 

publike të monitoruara të cilat 

kërkojnë njoftimin/raportimin tek 

KQZ-ja.  

S’ka 

Po/ 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.  

 

 

             S’ka 

Po/Jo 

Neni 91, 

pika 2 
Përdorim i detyruar dhe 

organizuar i studentëve të 

sistemit shkollor para 

universitar brenda orarit të 

mësimit në fushatën zgjedhore  

 

            S’ka 

Po/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.  

 

 

             S’ka 

Po/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.  

 

 

               S’ka 

Po/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  

              S’ka Po/Jo 

Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të 

ndaluara nga KQZ-ja.  
              S’ka Po/Jo 
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