
 

Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve  

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

  

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

Qarku Fier, Bashkia Lushnje, Njesia Administrative Ballagat, Golem, Hysgjokaj, Karbunare, Dushku   

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

Partia Demokratike 

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

26.02.2022- 04.03.2022 

Data e dorëzimit të 
raportit: 

 

O4.03.2022  

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)_______________ (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 elektorale Numri dhe vendndodhja e zyrave elektorale të 

monitoruara 

 

Konstatim: Gjate periudhes së monitoruar në Njësia  

Administrative Ballagat, Golem, Hysgjokaj, Karbunare, 

Dushku  U konstatua se zyrat elektorale nuk ishin hapur 

ende zyra zgjedhore. 

Po/ Jo 

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

organizuara nga subjekti zgjedhor të cilatu monitoruan 

 

Gjetje: Gjate periudhes se monitoruar ne Njësia  

Administrative Ballagat, Golem, Hysgjokaj, Karbunare. 

 

Po/ Jo 



Të dielën votohet për njerëzit, për punën, jo për partitë! 

Bashkia në shërbim të lushnjarëve, pa korrupsion, pa 

arrogancë është ajo që ka nevojë Lushnja për zhvillim!  

Në 1 vit nuk do të bëjmë mrekulli, por kam vullnetin për 

ta bërë Bashkinë model të shërbimit ndaj qytetarëve. 

 

 

 

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 …” 

 

Konstatim: Materialet propagandistike te konstatuar 

gjate periudhes se monitorimit jane vetem logot e 

stampuara me nr 2 voto Indrit Seferin. 

Po/ Jo 

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  
Identifikimi i platformave të faqeve të internetit  
 

Konstatim: Gjate periudhes se monitorimit te faqes se 

Facebook Indrit Sefa mbeshtetje per Rinine e Lushnjes. 

 

1. Rinia është shpresa për të ardhmen! Ftoj çdo të 

ri dhe të re të votojmë të dielën për ndryshimin, 

për të ardhmen! 

2. Si bir i nëne të mrekullueshme, si baba i një 

vajze si dritë, si vëlla i tre motrave më të mira në 

botë dhe si bashkëshort i një gruaje të 

jashtëzakonshme e njoh shumë mirë forcën e 

gruas! Edhe në kohët më të errëta ato janë 

Po/ Jo 



burim energjie, besimi dhe shprese! Tek gratë 

dhe vajzat do të mbështetem fort për fitoren dhe 

për ndryshimin e Lushnjës! 

3. Takim me  Fermeret. Fermerët kanë fjalën e tyre 

të rëndësishme në zgjedhjet e 6 marsit! Vota e 

tyre është përcaktuese, nëse do të vazhdojnë të 

drejtohen nga korrupsioni që i mban të varfër 

apo do të zgjedhin ndryshimin për më shumë 

mirëqenie. Së bashku, ne mund dhe do t’ia dalim 

për të vënë bashkinë në shërbim të fermerëve! 

 

 

 

 

 

 

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     
2     
3     

 

 

4 

 

     

 
 

 



 

b) Aktivitetet e Fushatës 

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

materialet e fushatës etj.) 

1 X X X X 

2 X X X X 

 

 

c) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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

1    

2    

3    

4    

 

 

d) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 Facebook 02.03.2022 Indrit Sefa Audienca e synuar Fermeret e Lushnjes  



2 Facebook 03.03.2022 Indrit Sefa Audienca e synuar Te rinjte e Lushnjes 

 

 

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 

 

Konstatim: Gjate monitorimit te Institucionit 

Publik Administrative Ballagat, Golem, 

Hysgjokaj, Dushk, Karbunare nuk eshte 

konstatuar asnje fushate zgjedhore, zyra ishin te 

pahapura. 

X Po/Jo 

Neni 78, pika 7 Subjektet zgjedhorë/kandidatëti 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. 

X Po/Jo 

Neni 78, pika 9 Subjekti zgjedhor/Kandidatiqë organizonose 

mbulon shpenzimet për koncert, ngjarje 

kulturore dhe argëtuese ose aktivitete 

bamirësie. 

X Po/Jo 



Neni 78, pika 10 Subjekti zgjedhor/Kandidati që ofron artikujose 

materiale të printuara me vlerë prej më shumë 

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

X Po/Jo 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike 

më shumë se 5 metra nga zyra elektorale 

Konstatim: Gjate kohes se monitorimit nuk 

eshte konstatuar asnje shkelje e Nenit 79, pika 

2. Kjo e vertetuar me fotot perkatese. 

X Po/Jo 

Neni 2,udhëzim 

nr.1 datë 

31.05.2017, i 

KQZ-së 

Më shumë se një zyrë elektorale për lagje/fshat 
Konstatim: Duke Konstatuar qe 
NjesitAdministrative Administrative Ballagat, 

Golem, Hysgjokaj, Karbunare,Dushk nuk e 
shkelin udhezimin Nr.1 , Neni 2, date 31.05.2017 

X Po/Jo 

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

materialet vizive të fushatës propagandistike 
                         X 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  
Identifikimi i  platformave të 

monitoruara të faqeve të internetit  
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 

Numri dhe identifikimi i 

aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës 

të monitoruara për përdorim të 

mundshëm të studentëve para-

universitar brenda orarit të 

mësimit.  

Po/ Jo 

Numri/Identifikimi i institucioneve 

publike mjediset e të cilëve u 

monitoruan për të parë nëse po 

përdoreshin për aktivitetet e 

fushatës.  

 

Po/ Jo 

Përdorimi i automjeteve publike të 

vëzhguara në ngjarjet e fushatës.  

 

Po/ Jo 

c) Aktivitete të natyrës 

publike 
Numri i aktiviteteve të një natyre 

publike të monitoruara të cilat 

kërkojnë njoftimin/raportimin tek 

KQZ-ja.  

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.  

                   X 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 

                   X 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.  

X 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.  

X 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 

X Po/Jo 

Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të 

ndaluara nga KQZ-ja.  
X Po/Jo 

 
 

 

 

 

Nga moniterimi ne terren u konstatuan: 
Konstatim: Gjate periudhes së monitoruar në Njësia  Administrative Ballagat, Golem, Hysgjokaj, Karbunare, Dushku. U konstatua se 

zyrat elektorale nuk ishin hapur ende por Indrit Sefa kandidati i PD vazhdon fushaten e tij. 
 

 

Bashkelidhur do te gjeni fotot e acaundve te rrjetev sociale.  



 

Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve  

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

  

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

Qarku Fier, Bashkia Lushnje, Njesia Administrative Ballagat, Golem, Hysgjokaj, Karbunare, Dushku   

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

Partia Socialiste 

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 e Shqiperise (PS)_______________ (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 elektorale Numri dhe vendndodhja e zyrave elektorale të 

monitoruara 

 

Konstatim: Gjate periudhes së monitoruar në Njësia  

Administrative Ballagat, Golem, Hysgjokaj, Karbunare, 

Dushku  U konstatua se zyrat elektorale nuk ishin hapur 

ende zyra zgjedhore. 

Po/ Jo 

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

organizuara nga subjekti zgjedhor të cilatu monitoruan 

 

Gjetje: Gjate periudhes se monitoruar ne Njësia  

Administrative Ballagat, Golem, Hysgjokaj, Karbunare 

Pati takime me qytetaret e ketyre administrative. 

Po/ Jo 



Energjisë rinore të FRESSH Lushnjë, organizate me 

vitalitet të jashtëzakonshëm të cilën e kam drejtuar për 

disa vite! Gjithnjë i kam konsideruar të rinjtë, ata të 

Lushnjës konkretisht, aset për të ndërtuar institucione 

me integritet, me vitalitet dhe vizion për një të tashme 

më të mirë dhe të ardhme të sigurtë! Përtej të qënit 

pararojë e fushatës së 6 marsit, FRESSH iu gëzua 

muzikës së një këngëtari si NOIZY , kaq i dashur për 

djemtë dhe vajzat e reja! 

 

 

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 …” 

 

Konstatim: Materialet propagandistike te konstatuar 

gjate periudhes se monitorimit jane vetem logot e 

stampuara me nr e fleteve te votimit nr 1 per Eriselda 

Sefa  

Po/ Jo 

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  
Identifikimi i platformave të faqeve të internetit  
 

Konstatim: Gjate periudhes se monitorimit te faqes se 

Facebook Eriselda  Sefa, u vune re se ne postimet e 

kesaj faqe paraqiten takimet me  fermeret e Lushnjes.  

 

1/Duke qënë i interesuar dhe I informuar mbi problemet 

e fermerëve, kostatova se ne udhëzimin e Ministrisë së 

Bujqësisë, ku përcaktohen kriteret për të perfituar nga 

këto skema kishte shumë kërkesa jo vetëm burokratike 

por deri diku të pamundura dhe jam I bindur se një 

Po/ Jo 



pjesë e madhe nuk do të mundet ti perbushë dhe si 

pasojë nuk do përfitoni nga këto skema. 

 

2. Faleminderit Lushnja ime e dashur. 

Mirënjohje për mbështetjen e jashtëzakonshme që më 

konfirmuat edhe në takimin përmbyllës 

 

3. Nga takimi impresionues me të rinjtë e Lushnjës!  

Me praninë e veçantë të Kryeministrit Edi Rama, aty ku 

ndamë mesazhe mbi rëndësine e angazhimit të të rinjve 

në politikë si detyrim qytetar dhe garanci për 

përmirësimin e cilësisë së qeverisjes! 

 

 

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     
2     
3     

 

 

4 

 

     

 
 

 

 

b) Aktivitetet e Fushatës 



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

materialet e fushatës etj.) 

1 X X X X 

2 X X X X 

 

 

c) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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

1    

2    

3    

4    

 

 

d) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 Facebook 04.03.2022 Eriselda Sefa Audienca e synuar qytetaret e Lushnjes se 

bashku me njesit Administrative ku ajo 

kandidon, 



2 Facebook 03.03.2022 Eriselda Sefa Qytetaret e Lushnjes te ndajne se bashku 

mesazhe me Kryeministrin e Shqiperise Edi 

Rama 

 

 

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 

 

Konstatim: Gjate monitorimit te Institucionit 

Publik Administrative Ballagat, Golem, 

Hysgjokaj, Dushk, Karbunare nuk eshte 

konstatuar asnje fushate zgjedhore, zyra ishin te 

pahapura. 

X Po/Jo 

Neni 78, pika 7 Subjektet zgjedhorë/kandidatëti 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. 

X Po/Jo 

Neni 78, pika 9 Subjekti zgjedhor/Kandidatiqë organizonose 

mbulon shpenzimet për koncert, ngjarje 

kulturore dhe argëtuese ose aktivitete 

bamirësie. 

X Po/Jo 



Neni 78, pika 10 Subjekti zgjedhor/Kandidati që ofron artikujose 

materiale të printuara me vlerë prej më shumë 

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

X Po/Jo 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike 

më shumë se 5 metra nga zyra elektorale 

Konstatim: Gjate kohes se monitorimit nuk 

eshte konstatuar asnje shkelje e Nenit 79, pika 

2. Kjo e vertetuar me fotot perkatese. 

X Po/Jo 

Neni 2,udhëzim 

nr.1 datë 

31.05.2017, i 

KQZ-së 

Më shumë se një zyrë elektorale për lagje/fshat 
Konstatim: Duke Konstatuar qe 
NjesitAdministrative Administrative Ballagat, 

Golem, Hysgjokaj, Karbunare,Dushk nuk e 
shkelin udhezimin Nr.1 , Neni 2, date 31.05.2017 

X Po/Jo 

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

materialet vizive të fushatës propagandistike 
                         X 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  
Identifikimi i  platformave të 

monitoruara të faqeve të internetit  
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 

Numri dhe identifikimi i 

aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës 

të monitoruara për përdorim të 

mundshëm të studentëve para-

universitar brenda orarit të 

mësimit.  

Po/ Jo 

Numri/Identifikimi i institucioneve 

publike mjediset e të cilëve u 

monitoruan për të parë nëse po 

përdoreshin për aktivitetet e 

fushatës.  

 

Po/ Jo 

Përdorimi i automjeteve publike të 

vëzhguara në ngjarjet e fushatës.  

 

Po/ Jo 

c) Aktivitete të natyrës 

publike 
Numri i aktiviteteve të një natyre 

publike të monitoruara të cilat 

kërkojnë njoftimin/raportimin tek 

KQZ-ja.  

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.  

                   X 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 

                   X 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.  

X 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.  

X 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 

X Po/Jo 

Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të 

ndaluara nga KQZ-ja.  
X Po/Jo 

 
 

 

 

 

Nga moniterimi ne terren u konstatuan: 
Konstatim: Gjate periudhes së monitoruar në Njësia  Administrative Ballagat, Golem, Hysgjokaj, Karbunare, Dushku. U konstatua se 

zyrat elektorale nuk ishin hapur ende por kandidatja e Partise Socialiste vazhdon fushaten e saj. 
 

 

Bashkelidhur do te gjeni fotot e acaundve te rrjetev sociale.  



 

Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve  

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

  

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

Qarku Fier, Bashkia Lushnje, Njesia Administrative Ballagat, Golem, Hysgjokaj, Karbunare, Dushku   

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

Partia e Kualicionit “Shtepia e Lires” 

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 ____Koalicioni “Shtepia e Lirise” (SH-L)_______________ (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 elektorale Numri dhe vendndodhja e zyrave elektorale të 

monitoruara 

 

Konstatim: Gjate periudhes së monitoruar në Njësia  

Administrative Ballagat, Golem, Hysgjokaj, Karbunare, 

Dushku. U konstatua se zyrat elektorale nuk ishin hapur 

ende ne perjashtim te Njesis Administrative Dushk. 

Po/ Jo 

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

organizuara nga subjekti zgjedhor të cilatu monitoruan 

 

Gjetje: Gjate periudhes se monitoruar ne Njësia  

Administrative Ballagat, Golem, Hysgjokaj, Karbunare 

Pati takime.  

Po/ Jo 



Fushata jonë është një thirrje e sinqertë për bashkim të 

të gjithëve dhe pa dallim për qytetin tonë.  

 

Lushnja ka shumë potencial dhe të ardhme të ndritshme 

që duhet shfrytëzuar. Resurset njerëzore, bukuritë dhe 

trashëgimia e pasur historike duhen mirëpërdorur për ta 

rritur potencialin turistik e investimet nga jashtë. 

 

Bashkohemi për Lushnjën sepse vetëm të bashkuar 

mund të ecim përpara dhe ta ndalim të keqen e 

degradimin që ka prekur çdo segment të jetës në 

qytetin tonë. 

c) Materialet 

propagandistike 
Numri i materialeve të monitoruara (të bashkangjiten 

mostra/foto për secilen) 

 

Konstatim: Gjate monitorimit te Zyrave Elektoralete  

subjektit Koalicioni  “Shtepia e Lirise” nuk u konstatuan 

materiale propagandistike ne kundeshtim me Kodin 

Zgjedhor, Neni79, pika 2. Vertetuar nepermjet fotove ne 

teren. 

Po/ Jo 

 Numri i materialeve vizive propagandistike të shqyrtuara 

për përfshirjen e shënimit: “Prodhuar nën përgjegjësinë 

ligjore të …” 

 

Konstatim: Materialet propagandistike te konstatuar 

gjate periudhes se monitorimit jane vetem logot e 

stampuara ne Zyrat Elektorale te subjektit Koalicioni  

“Shtepia e Lirise” 

Po/ Jo 

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  
Identifikimi i platformave të faqeve të internetit  
 

Konstatim: Elton Bano reagoj për situatën kritike në 

Ukraine. 

 

Ne si shqiptarë kemi qënë gjithmonë në anën e duhur të 

Po/ Jo 



historisë, me vështrimin drejt vlerave perëndimore. Ne 

vitin 2009, me qeverinë Berisha, Shqipëria u anëtaresua 

në NATO, si dhe aplikoi për anëtarësimin në Bashkimin 

Evropian. 

 2. Takim me strukturat dhe qytetarët në fshatin 

Hysgjokaj. 

 

Problemet në infrastrukturë përfshirë këtu edhe 

ndriçimin e rrugëve janë shqetësimi kryesor i banorëve 

të zonës dhe jo vetëm. Braktisja nga pushtetarët vendor 

dhe diferencimet politike kanë ndikuar në mënyrë të 

drejtpërdrejt tek qytetarët. Jemi të vendosur t’i kthejmë 

Lushnjarët në shtëpitë e tyre dhe mos t’i japim asnjë 

arsye qytetarëve të largohen nga Lushnja 

 

 

 

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 Njesia Administrative Dushk Afersisht 50 m Konstatime: Veshja e Zyres Elektorale me logon e subjektit Elton 

Bano, per kryetar bashkie 

 

2     
3     

 

 

4 

 

     

 
 

 

 



b) Aktivitetet e Fushatës 

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

materialet e fushatës etj.) 

1 X X X X 

2 X X X X 

 

 

c) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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

1 Veshja e Zyres Elektorale logo   Logo e fasades se zyres afersisht 20 m2 

2    

3    

4    

 

 

d) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 Facebook 03.03.2022 Elton Bano Faqa Zyrtare  Audienca e synuar qytetaret e Lushnjes se 

bashku me njesit Administrative ku ai kandidon, 



2 Facebook 02.03.2022 Elton Bano Faqa Zyrtare Solidarizohemi me popullin e Ukraines. 

 

 

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 

 

Konstatim: Gjate monitorimit te Institucionit 

Publik Administrative Ballagat, Golem, 

Hysgjokaj, Dushk, Karbunare nuk eshte 

konstatuar asnje fushate zgjedhore, zyra e 

Dushk ishte e mbyllur 

X Po/Jo 

Neni 78, pika 7 Subjektet zgjedhorë/kandidatëti 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. 

X Po/Jo 

Neni 78, pika 9 Subjekti zgjedhor/Kandidatiqë organizonose 

mbulon shpenzimet për koncert, ngjarje 

kulturore dhe argëtuese ose aktivitete 

bamirësie. 

X Po/Jo 



Neni 78, pika 10 Subjekti zgjedhor/Kandidati që ofron artikujose 

materiale të printuara me vlerë prej më shumë 

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

X Po/Jo 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike 

më shumë se 5 metra nga zyra elektorale 

Konstatim: Gjate kohes se monitorimit nuk 

eshte konstatuar asnje shkelje e Nenit 79, pika 

2. Kjo e vertetuar me fotot perkatese. 

X Po/Jo 

Neni 2,udhëzim 

nr.1 datë 

31.05.2017, i 

KQZ-së 

Më shumë se një zyrë elektorale për lagje/fshat 
Konstatim: Duke Konstatuar qe 
NjesitAdministrative Administrative Ballagat, 

Golem, Hysgjokaj, Karbunare,Dushk nuk e 
shkelin udhezimin Nr.1 , Neni 2, date 31.05.2017 

X Po/Jo 

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

materialet vizive të fushatës propagandistike 
                         X 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  
Identifikimi i  platformave të 

monitoruara të faqeve të internetit  
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 

Numri dhe identifikimi i 

aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës 

të monitoruara për përdorim të 

mundshëm të studentëve para-

universitar brenda orarit të 

mësimit.  

Po/ Jo 

Numri/Identifikimi i institucioneve 

publike mjediset e të cilëve u 

monitoruan për të parë nëse po 

përdoreshin për aktivitetet e 

fushatës.  

 

Po/ Jo 

Përdorimi i automjeteve publike të 

vëzhguara në ngjarjet e fushatës.  

 

Po/ Jo 

c) Aktivitete të natyrës 

publike 
Numri i aktiviteteve të një natyre 

publike të monitoruara të cilat 

kërkojnë njoftimin/raportimin tek 

KQZ-ja.  

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.  

                   X 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 

                   X 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.  

X 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.  

X 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 

X Po/Jo 

Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të 

ndaluara nga KQZ-ja.  
X Po/Jo 

 
 

 

 

 

Nga moniterimi ne terren u konstatuan: 
Konstatim: Gjate periudhes së monitoruar në Njësia  Administrative Ballagat, Golem, Hysgjokaj, Karbunare, Dushku. U konstatua se 

zyrat elektorale nuk ishin hapur ende ne perjashtim te Njesis Administrative Dushk. 
 

 

Bashkelidhur do te gjeni fotot e acaundve te rrjetev sociale.  
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