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Metodologjia 

 

Për hartimin dhe përgatitjen e këtij raporti, DnV ka angazhuar dhjetëra vëzhgues, si dhe ka zhvilluar 

takime dhe ka mbajtur komunikim me akterët relevant, përfshirë disa prej kandidatëve në garat 

përkatëse dhe KQZ-në.  

Në ditën e zgjedhjeve, DnV ka funksionuar me ekipe mobile, të cilat kanë vëzhguar pothuajse të gjitha 

qendrat e votimit në të dy komunat. Për vëzhgimin e zgjedhjeve është përdorur metodologji, bazuar 

në doracakët ndërkombëtarë të vëzhgimit, me vëzhguesit të cilët kanë observuar procesin zgjedhor 

në periudha prej të paktën 30 minuta në secilin vendvotim.  



 
 

 

Organizimi dhe administrimi i procesit zgjedhor nga KQZ 

Zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të Komunës së Podujevës ishin paraparë të mbahen më 15 

mars të këtij viti. Megjithatë, për shkak të situatës me pandeminë dhe me kërkesë të Komisionit 

Qendror të Zgjedhjeve, të njëjtat ishin shtyrë për një afat të pacaktuar. Disa muaj pas, përkatësisht 

më 11 qershor, ishin shtyrë edhe zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të Komunës së Mitrovicës 

së Veriut, të cilat nuk ishin shpallur zyrtarisht ende, përkundër dorëheqjes së ish-kryetarit Goran Rakiq. 

Pas konsultimeve përkatëse dhe kërkesave të vazhdueshme të subjekteve politike si dhe Presidenti 

kishte shpallur më 20 tetor vendimin për caktimin e datës së re të zgjedhjeve në dy komunat. Sipas 

vendimit, 29 nëntori ishte caktuar si data e zgjedhjeve, ndërsa KQZ ishte obliguar që organizimin dhe 

mbajtjen e zgjedhjeve ta bëjë në koordinim dhe bashkërendim me institucionet përkatëse, si dhe në 

pajtim me Ligjin për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19. 

Një ditë pas vendimit të Presidentit, KQZ kishte mbajtur mbledhje ku ishe vendosur për caktimin e 

afateve të aktiviteteve për organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës së 

Mitrovicës së Veriut, si dhe ishte miratuar plani operacional për organizimin e këtyre zgjedhjeve. 

Megjithatë, si rezultat i paqartësisë lidhur me rastin e zgjedhjeve në Podujevë, KQZ nuk kishte marrë 

vendim për aspektet zgjedhore për zgjedhjet e kësaj komune. Plani i buxhetit për organizimin e këtyre 

zgjedhjeve ishte votuar gjatë asaj mbledhje, meqë rast ishin planifikuar 193,181 euro. 

Afatet e aktiviteteve zgjedhore dhe plani operacional për zgjedhjet në komunën e Podujevës ishin 

miratuar tri ditë pas shpalljes së zgjedhjeve. Me anë të këtyre dokumenteve ishte paraparë përsëritja 

e pothuajse të gjitha aktiviteteve zgjedhore, me përjashtim të periudhës për regjistrimin dhe 

certifikimin e subjekteve politike dhe kandidatëve të tyre, si dhe aktiviteteve të ndërlidhura me të. 

KQZ kishte vendosur për periudha të ndryshme të fushatës në këto dy komuna. Në Mitrovicën e Veriut, 

fushata zgjedhore ishte përcaktuar të jetë 16 ditë, duke filluar nga 12 deri më 27 nëntor. Ndërsa, 

meqenëse në komunën e Podujevës veçse ishte organizuar në tërësi fushata, për shkak se zgjedhjet 

ishin shtyrë vetëm një ditë para mbajtjes së tyre, KQZ kishte vendosur që fushata të jetë vetëm 5 ditë, 

në datat 23 deri më 27 nëntor. 

KQZ ka qenë transparente në mbajtjen e mbledhjeve, të cilat kanë qenë relativisht të rregullta dhe 

janë transmetuar drejtpërdrejtë, edhe pse në disa raste organizatat e shoqërisë civile nuk janë njoftuar 

në kohë për mbajtjen e mbledhjeve. Ndërsa pothuajse të gjitha materialet janë publikuar në faqen 

elektronike të KQZ-së. 

Lidhur me shpenzimet e fushatës, KQZ kishte caktuar limitin maksimal të shpenzimeve në bazë të 

numrit të votuesve në komuna, siç përcaktohet në ligj. Në rastin e komunës së Podujevës, ishte 

vendosur që në kuadër të kufizimit të shpenzimeve, në shumën prej 43,931.50 euro, të përfshihen 

shpenzimet e bëra për zgjedhjet e parapara në muajin maj, si dhe shpenzimet tjera për zgjedhjet në 

nëntor. Kurse, për Komunën e Mitrovicës së Veriut, kufiri i sipërm i shpenzimeve të fushatës për 

subjektet politike ishte përcaktuar në shumën prej 11,590 euro. 

Sa i përket pandemisë, si një prej çështjeve që ka përcaktuar rrjedhën por edhe mënyrën e organizimit 

të zgjedhjeve, ndonëse ka ekzistuar komunikim i vazhdueshëm mes KQZ-së dhe institucioneve tjera 

përkatëse, nuk janë marrë të gjitha masat sipas modeleve ndërkombëtare për garantimin e një procesi 

të mirëfilltë dhe të sigurt zgjedhor, ndonëse janë përcaktuar masat minimale, të tilla si mbajtja e 

maskës, distancës dhe dezinfektuesve. 

Edhe pse fillimisht me planin operacional ishte paraparë që afati i regjistrimit për votuesit e ngujuar, 

ku përfshihen edhe votuesit e infektuar me koronavirus, apo ata që ndodhen në vetëizolim, ishte 



 
 

 

caktuar të jetë 2 deri më 6 nëntor. Ky afat ishte tejet i shkurtër dhe i pamjaftueshëm për adresimin e 

çështjes dhe mundësisë së votimit për këtë kategori të votuesve. Si rrjedhojë, më 17 nëntor, KQZ 

kishte miratuar një vendim të ri, me anë të së cilit ishte përcaktuar që afati i identifikimit dhe 

konfirmimit të votuesve të konfirmuar pozitiv me COVID-19, apo ata që ndodhën në karantinë ose 

vetëizolim shtëpiak, të fillojë nga data 15 deri më 26 nëntor. Me anë të vendimin parashihet që KQZ 

të pranojë çdo ditë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të dhënat e personave të konfirmuar 

pozitivë në këto dy komuna, ndërsa nga shtabet përkatëse emergjente komunale, listat me të dhënat 

e votuesve që u është caktuar masa e izolimit. Sidoqoftë, edhe me anë të këtij vendimi potencialisht 

janë përjashtuar votues të cilët mund të konfirmohen si pozitivë një ditë para ditës së zgjedhjeve, si 

dhe votuesit që mund të jenë testuar përmes metodave tjera në laboratorët privatë.  

Lidhur me organizimin dhe administrimin e zgjedhjeve nën efektet e pandemisë, KQZ ka miratuar dy 

dokumente që kanë për qëllim parandalimin e infeksionit me COVID-19 dhe mbrojtjen e votuesve 

dhe qytetarëve gjatë procesit zgjedhor.  

Fillimisht, KQZ ka miratuar më 10 nëntor udhëzimin administrativ lidhur me identifikimin, konfirmimin 

dhe votimin e personave me COVID-19 dhe atyre që u është caktuar masa e karantinimit apo izolimit 

shtëpiak. Ky udhëzim përcakton mënyrën e regjistrimit dhe konfirmimit të votuesve të infektuar me 

COVID-19 dhe atyre që u është caktuar masa e izolimit, përbërjen e ekipeve lëvizëse si dhe masat 

mbrojtëse që duhen ndjekur nga këto ekipe. Fillimisht, udhëzimi parasheh që KQZ do të pranojë listat 

me të dhënat personale të personave të infektuar me COVID-19 nga IKSHPK. Këto lista tutje 

verifikohen nga Sekretariati i KQZ-së, duke konstatuar se a janë të njëjtit persona në listën 

përfundimtare të votuesve. Listat e konfirmuara përcillen tek KKZ-të në komunat përkatëse, që janë 

përgjegjëse t’i kontaktojnë personat e konfirmuar, duke u ofruar informata për mundësitë e votimit 

në ditën e zgjedhjeve. Nga të njëjtit kërkohet konfirmim për dëshirën për të votuar në këtë formë, 

konfirmim i cili duhet të jepet jo më vonë se dy ditë para ditës së zgjedhjeve. Procedurë e njëjtë ndiqet 

edhe për votuesit e izoluar. Ndërsa, për të dy këto operacione zgjedhore kërkohet që të hartohen 

raporte të detajuara nga KKZ-të. 

Përbërja e ekipeve lëvizëse, sipas udhëzimit përcaktohet që të jetë nga gjithsej katër anëtarë, përfshirë 

kryesuesin dhe dy anëtarë, që emërohen nga KQZ-ja, si dhe një punëtor shëndetësor, i caktuar nga 

Ministria e Shëndetësisë. Anëtarët e emëruar nga KQZ, nominohen nga partitë politike, duke 

reflektuar përbërjen e KKZ-së në komunën përkatëse. 

Tutje, më 17 nëntor, KQZ ka miratuar udhëzimin për masat mbrojtëse për parandalimin e infektimit 

me COVID-19 të votuesve dhe stafit zgjedhor në ditën e zgjedhjeve. Ky udhëzim përcakton masat 

mbrojtëse për stafin zgjedhor në hapësirat ku mbahen zgjedhjet, për votuesit gjatë procesit të votimit, 

për procesin e numërimit në vendvotim dhe dorëzim-pranimin e materialit zgjedhor. 

Sa i përket hapësirave ku mbahen zgjedhjet, KQZ ka paraparë dezinfektimin e qendrave të votimit, 

vendvotimeve, depos qendrore të KQZ-së, QNR-së, zyrave të KKZ-ve dhe depove komunale, një ditë 

para zgjedhjeve. Po ashtu, parashihet që në çdo vendvotim dhe tavolinë ndihmëse të vendosen mjete 

dezinfektuese, ndërsa në hapësirat e qendrës së votimit dhe oborrit të tyre, do të vendosen shenjat 

përkatëse për mbajtjen e distancës. Është paraparë edhe dezinfektimi i kohëpaskohshëm i tavolinave 

të punës dhe ajrosja e vendvotimit për 30 minuta, çdo dy orë. Sa i përket masave mbrojtëse për 

votuesit gjatë procesit të votimit, janë paraparë gjithsej katër masa që duhet ndjekur. Së pari, nga 

votuesit kërkohet që ta mbajnë maskën në mënyrë adekuate, duke mbuluar hundën dhe gojën. Tutje, 

parashihet që gishtërinjtë e votuesit duhet të verifikohen me llambë ultravjollce, që pasohet nga 

dezinfektimi i obliguar i duarve. Pas dezinfektimit, është kërkuar që votuesit të presin deri sa duart e 

tyre të thahen, në mënyrë që të evitohet dëmtimi i materialeve nga dezinfektuesi. Procesi i votimit 



 
 

 

vijon me votuesin që prezanton dokumentin e identifikimit, sipas përcaktimeve ligjore, dhe heq 

maskën mbrojtëse me qëllim të identifikimit të tij nga zyrtarët zgjedhorë. Pas hedhjes së fletëvotimit 

në kuti, votuesi duhet që sërish të dezinfektojë duart, në dalje të vendvotimit. 

Masa të ngjashme mbrojtëse janë paraparë edhe për procesin e numërimit, gjatë së cilit parashihet 

që fillimisht të bëhet dezinfektimi i hapësirave dhe tavolinave të punës, si dhe vendosja e tyre në atë 

mënyrë garantojnë distancë. Anëtarët e KVV-së kërkohet që të dezinfektojnë duart dhe të vendosin 

doreza mbrojtëse dhe maska deri në përfundim të procesit të numërimit.  

Edhe për bartjen e materialeve, dorëzim-pranimin e tyre në KKZ dhe pastaj në QNR janë paraparë 

masat e distancës, vendosjes së maskës dhe të dorezave, dezinfektimin e duarve si dhe kufizimin e 

numrit të personave që mund të qëndrojnë në hapësira të mbyllura, sipas sipërfaqes në dispozicion. 

Përkundër situatës me pandeminë, është evidentuar një interesim relativisht i lartë për vëzhgimin e 

zgjedhjeve, me 1665 vëzhgues të akredituar për zgjedhjet në Podujevë dhe Mitrovicë të Veriut, prej 

të cilëve rreth 70% janë vëzhgues të subjekteve politike, ndërsa pjesa tjetër OJQ, media dhe organizata 

tjera ndërkombëtare. Sidoqoftë, ndonëse vëzhguesit janë kontribuues në rritjen e transparencës dhe 

vet integritetit të procesit zgjedhor, marrë parasysh hapësirën relativisht të vogël të klasave që 

shfrytëzohen për procesin e votimit, numri i madh i vëzhguesve dhe stafit zgjedhor do të mund të ketë 

ndikim edhe sa i përket pamundësisë së ruajtjes së distancës dhe respektimit të masave në vendvotim. 

Kjo për shkak se përveç pesë deri në shtatë anëtarëve të KVV-së në vendvotim, pritet të ketë vëzhgues 

të secilit subjekt politik të akredituar si dhe vëzhgues tjerë nga OJQ-të, duke bërë që në pothuajse 

secilin vendvotim të kemi rreth 10 persona që do të jenë të angazhuar si staf zgjedhor.  

KQZ nuk ka marrë vendim as për kufizimin e numrit të votuesve të pranishëm në vendvotim dhe 

qendër, duke aplikuar një qasje më liberale përmes fokusimit vetëm në ruajtjen e distancës. Për këtë 

qëllim, por edhe për mbikëqyrje të zbatimit të të gjitha masave anti-COVID-19, KQZ ka angazhuar staf 

teknik monitorues. Gjithsej janë angazhuar 16 ekipe monitoruese, me nga së paku dy zyrtarë secila, 

11 prej të cilave në Podujevë, ndërsa pesë në Mitrovicën e Veriut. Fushëveprimi, përbërja, detyrat dhe 

përgjegjësitë e këtyre ekipeve janë përcaktuar përmes udhëzimit administrativ. Përmes udhëzimit 

është paraparë edhe formimi i ekipeve për mbikëqyrjen e ekipeve monitoruese. Po ashtu, bazuar në 

rekomandimin e institucioneve përkatëse shëndetësore, SKQZ është përcaktuar që të mos bëhet 

matja e temperaturës së votuesve, ndonëse kjo është kërkesë ligjore dhe praktikë sipas protokolleve 

ndërkombëtare për mbajtjen e zgjedhjeve gjatë pandemisë. 

Një ditë para ditës së zgjedhjeve, KQZ ka vendosur për kufizimin e numrit të vëzhguesve në vendvotim, 

duke përcaktuar që brenda të njëjtit vendvotim dhe të njëjtës kohë, të mos jetë i pranishëm më shumë 

se një vëzhgues i të njëjtit entitet. 

Sa i përket bashkëpunimit me institucionet shëndetësore, bazuar në intervistat e zhvilluara me 

Sekretariatin e KQZ-së, është vlerësuar se ka pasur raste të shpeshta të vonimit të përgjigjeve nga 

Ministria e Shëndetësisë, IKSHPK, dhe Bordi Këshillëdhënës, që ka ndikuar edhe në kohën e nxjerrjes 

së vendimeve nga ana e KQZ-së. Sekretariati e ka vlerësuar si sfidë, përveç zbatimit të masave, edhe 

çështjen e stafit zgjedhor, meqë janë evidentuar mbi 10 raste të zëvendësimit të anëtarëve të 

Këshillave të Vendvotimit, meqë të njëjtit janë konfirmuar pozitivë me COVID-19, apo u është caktuar 

masa e izolimit/karantinimit shtëpiak. Kjo ka shkaktuar probleme, meqenëse me rastin e zëvendësimit 

të tyre, është dashur që të rekrutohet staf i ri, që duhet trajnuar, dhe që duhet të mbushë vendet e 

lira të lëna nga lista rezervë e komisionerëve.  

Vlen të përmendet që në zgjedhjet për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut, për herë të parë 

nuk ka pasur përfshirje të misionit të OSBE-së, në asnjë funksion.  



 
 

 

Kampanjat për informim publik 

Kampanjat e KQZ-së për informim dhe edukim të votuesve janë përmirësuar ndjeshëm, kryesisht edhe 

si rezultat i kërkesave dhe rekomandimeve të vazhdueshme të shoqërisë civile për këtë çështje. 

Sidoqoftë, DnV vlerëson se KQZ nuk i ka kushtuar vëmendjen e duhur grupeve më të cenuara nga 

procesi i votimit në kushte pandemie, sidomos të vjetrit, për të cilët, sipas vendimeve të qeverisë, ka 

pasur kufizime të lëvizjes. 

Sekretariati i KQZ-së, ka operuar me gjithsej tetë operacione zgjedhore, në kuptim të kampanjave për 

informim publik, për të cilat janë planifikuar mjete në vlerë prej gjithsej 18,866 euro për të dy 

komunat, prej të cilave 13,466 euro janë në komunën e Podujevës – të cilat janë prokuruar gjatë muajit 

mars –  si dhe 5,400 euro në Komunën e Mitrovicës së Veriut – të cilat janë prokuruar në nëntor. 

Kryesisht, KQZ ka zhvilluar kampanjën për informim publik përmes TV Spoteve, Radio Spoteve, si dhe 

GIFs nëpër rrjetet sociale. Po ashtu, në disa raste KQZ ka prodhuar fletushka, postera dhe kartolina, të 

cilat janë shfrytëzuar në raport me qendrat e votimit, vëzhguesit e zgjedhjeve, respektivisht me 

votuesit e rinj që votojnë për herë të parë. KQZ ka shfrytëzuar pothuajse të gjitha kanalet e 

komunikimit, përfshirë mediumin publik, mediat private lokale, rrjetet sociale të KQZ-së, komunave 

përkatëse dhe organizatave të shoqërisë civile që merren me zgjedhjet, Radiove të ndryshme, si të 

nivelit qendror ashtu edhe atyre lokale. 

Gjithsej, KQZ ka zhvilluar 11 spote televizive, tetë radio spote, tetë GIFs, gjashtë njoftime të 

përgjithshme të publikuara në faqen zyrtare të saj, 600 postera – prej të cilave 300 lidhur me mënyrën 

e plotësimit të fletëvotimit dhe 300 të tjera lidhur me masat mbrojtëse nga COVID-19, të cilat janë 

shpërndarë nëpër qendrat e votimit, 2,400 kartolina për votuesit e rinj, si dhe 250 fletushka për të 

drejtat dhe detyrimet e vëzhguesve. 

 

Fushata zgjedhore dhe financimi i subjekteve politike 

Pandemia ka ndikuar edhe në mënyrën e bërjes së fushatës, por edhe në vet mbajtjen e zgjedhjeve. 

Në Komunën e Podujevës, fushata është mbajtur në dy muaj të ndryshëm, fillimisht gjatë muajit mars, 

e më pas në nëntor 2020. Shtyrja e mbajtjes së zgjedhjeve në komunën e Podujevës për shkak të 

pandemisë COVID-19 bëri që subjektet politike ta shtyjnë fushatën me qytetarë për shumë muaj. 

Instituti Demokratik i Kosovës gjatë nëntorit ka vazhduar me ndjekjen e fushatës zgjedhore në 

Komunën e Podujevës dhe atë të Mitrovicës së Veriut. Fillimisht, KDI është interesuar për financimin 

e kësaj fushate dhe koston e saj, dhe për këtë, KDI më 20 nëntor, përmes postës elektronike zyrtare, 

kishte dërguar një pyetësor tek të gjitha subjektet politike dhe kandidatët garues për këto zgjedhje. 

Lëvizja Vetëvendosje, Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës, Lista Serbe si dhe 

një kandidat i pavarur, ishin subjektet pjesëmarrëse në zgjedhje me kandidatët e tyre në komunat 

përkatëse, mirëpo asnjëri nga këto subjekte nuk u përgjigj për KDI-në se sa para kanë harxhuar apo 

planifikuar të harxhojnë gjatë fushatës zgjedhore. Kjo tregon se subjektet politike nuk kanë vullnet për 

të qenë transparente në shpenzimin e parave gjatë fushatës zgjedhore në një komunë si Podujeva, e 

aq më pak do të kenë vullnet për t’i bërë transparente shpenzimet për të gjitha komunat në rastin e 

zgjedhjeve të përgjithshme apo lokale. 

Transparenca dhe llogaridhënia e subjekteve politike është një vlerë e cila duhet të përcillet më pas 

në qeverisje të mirë, transparente e llogaridhënëse. Mungesa e përgjegjësisë së subjektit politik për 



 
 

 

të dhënë informatat e kërkuara për hir të transparencës dhe llogaridhënies, qon në subjekte politike 

jo transparente dhe jo llogaridhënëse. 

Tutje fushata zgjedhore në të dy komunat është zhvilluar në tri rrafshe: Fushata e drejtpërdrejtë, 

fushata në mediume televizive dhe fushata në rrjetet sociale. 

Në lidhje me fushatën e drejtpërdrejtë, që është një ndër format e fushatës, përkundër situatës me 

pandeminë, është përdorur më së shumti. Nga mungesa e tubimeve publike, subjektet politike janë 

drejtuar fushatës derë më derë, përkatësisht fushatë nëpër shtëpi, si mjet i vetëm për të takuar 

qytetarët në kohë të pandemisë dhe me masat e vendosura nga Qeveria. Kjo formë e fushatës ka qenë 

e shprehur çdo herë në Kosovë, ku shumica e subjekteve politike kanë përdorë krahas tubimeve me 

shumë qytetarë. 

Reflektimi i fushatës derë më derë është pasqyruar në rrjetet sociale përmes postimeve të fotografive 

të ndryshme apo videove të shkurta mbi premtimet që i jepnin kandidatët. Nga postimet është parë 

që shpesh herë subjektet politike përkatësisht kandidatët nuk i kanë respektuar masat e vendosura 

nga Qeveria e Kosovës për mbrojtjen nga pandemia COVID-19. Mirëpo, gjatë gjithë kësaj kohe asnjëri 

nga kandidatët apo ndonjë nga subjektet politike nuk është gjobitur për veprimet e ndërmarra, edhe 

pse dispozitat e ligjit për parandalimin dhe luftimin e pandemisë në Kosovë janë shumë të qarta në 

raport me mosrespektimin e masave. Në kuadër të këtij lloji të fushatës, sidomos në Komunën e 

Podujevës, është vërejtur një përkrahje e theksuar nga nivelet qendrore të subjekteve politike 

përkatëse. Kjo është vënë re më së shumti tek kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje, në përkrahje të së 

cilit pothuajse në baza ditore kanë qenë strukturat udhëheqëse të partisë. 

Fushata në rrjete sociale është zhvilluar nga të gjitha subjektet pjesëmarrëse në zgjedhje dhe atë 

përmes faqeve zyrtare por edhe prej shumë faqeve të rreme të cilat shpërndanin material kundër 

kandidatëve kundërshtarë. Sipas platformës Ad Library të rrjetit social Facebook, pothuajse të gjithë 

kandidatët kanë sponsorizuar artikuj promovues nëpër profilet e tyre. Shpesh është vërejtur gjuhë e 

urrejtjes në mes përkrahësve të një kandidatit kundrejt përkrahësve të kandidatit tjetër, kryesisht nën 

profile fallco në rrjetet sociale. Normalisht që komentet dhe lufta verbale në mes profileve fallco ka 

degraduar në ditën e fundit të fushatës, kur edhe në mbyllje të fushatave pati fjalosje dhe shtyrje në 

mes përkrahësve të Lëvizjes Vetëvendosje dhe atyre të Lidhjes Demokratike të Kosovës. 

Në anën tjetër fushata në televizion është zhvilluar po ashtu përmes disa debateve që janë organizuar 

nga televizione të ndryshme, ku kandidatët kanë pas mundësi të ballafaqohen në mes veti por edhe 

me analistë të fushave të ndryshme. Gjatë debateve është vërejtur në disa raste që kandidatët janë 

marrë më shumë me çështje nacionale sesa me çështjet konkrete të komunës për të cilën po 

kandidojnë. 

Edhe kësaj here, fushatë është zhvilluar edhe përmes vendosjes së materialeve promovuese të 

kandidatëve, të tilla si billbordet, të cilat janë shfrytëzuar sidomos në Mitrovicën e Veriut si një nga 

mënyrat më të shpeshta të të bërit fushatë.  

Heshtja zgjedhore është respektuar nga të gjitha palët e përfshira në proces drejtpërdrejtë, por jo 

edhe nga përkrahësit apo anëtarët e subjekteve politike, të cilët kanë vazhduar thirrjet për votim të 

kandidatit të tyre. 

 



 
 

 

Perspektiva Gjinore për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme 

Angazhimi politik dhe pjesëmarrja e barabartë e grave dhe burrave në të gjitha proceset politike është 

një e drejtë themelore e garantuar me konventa ndërkombëtare. Ndërsa në praktikë, gratë vazhdojnë 

të ballafaqohen me vështirësi të shumta për ta ushtruar këtë të drejtë. E kjo shumë shpesh vie si 

rrjedhojë e mungesës së vullnetit politik. Politika si fushëbetejë e burrave, ka bërë që skena politike 

të jetë armiqësore për gratë. 

Mospërfaqësimi i grave në skenën politike ka vazhduar edhe në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 

organizuara në Komunën e Podujevës dhe atë të Mitrovicës së Veriut, dukuri kjo e ngjashme e cila 

është përcjellë edhe në zgjedhjet lokale të vitit 2017. 

Subjektet politike të dominuara nga burrat jo vetëm që reflektojnë në përfaqësimin e dobët të grave 

por edhe me mungesën e politikave që do të përmirësojnë jetën politike sociale dhe ekonomike të 

shumë grave. Kandidatët e subjekteve politike LDK, LVV, LS, PDK dhe një kandidat i pavarur, që kanë 

garuar në zgjedhjet e jashtëzakonshme në Podujevë, kanë qenë të gjithë kandidatë burra.  

Ashtu sikur në zgjedhjet lokale të vitit 2017 edhe këto zgjedhje të jashtëzakonshme, të organizuara në 

komunën e Podujevës dhe Mitrovicës së Veriut, fushata zgjedhore është e drejtuar nga burrat. 

Rrjedhimisht, kjo është një pasqyrë që tregon se krahas thirrjeve të vazhdueshme nga organizatat e 

shoqërisë civile, subjektet politike kanë shprehur interesim që të integrojnë perspektivën gjinore për 

të pasur kandidate gra. Subjektet politike duke neglizhuar thirrjen e vazhdueshme të organizatave të 

shoqërisë civile për përfaqësimin më të madhe të grave në jetën politike, kanë kontribuar edhe më 

shumë në përforcimin e stereotipave që gratë janë më pak kompetente për të qenë pjesë e jetës 

politike. Ndërkaq shfrytëzimi i hapësirës, resurseve materiale e humane nga burrat, në subjekte 

politike, ka dëmtuar përfaqësimin e grave në jetën politike. 

 

Dita e Zgjedhjeve 

Gjatë ditës së zgjedhjeve, Demokracia në Veprim ka angazhuar ekipe mobile në të dy komunat ku janë 

organizuar zgjedhjet, duke mbuluar pjesën më të madhe të qendrave të votimit.  

Në përgjithësi, DnV vlerëson se procesi zgjedhor ka qenë i qetë dhe i rregullt, si dhe nuk është shënuar 

ndonjë incident apo parregullsi që do të mund t’a cenonte integritetin e zgjedhjeve, apo besimin e 

publikut në to. Sidoqoftë, niveli i ulët i zbatimit të masave kundër përhapjes së infeksionit COVID-19 

është evidentuar si shqetësimi kryesor i këtij procesi.  

Dalja e votuesve në zgjedhje ka qenë në nivele të kënaqshme, sidomos marrë parasysh situatën e 

jashtëzakonshme me pandeminë. Në komunën e Podujevës, të drejtën e votës e kanë ushtruar 35,400 

qytetarë, apo 40.51%, ndërsa në Mitrovicë të Veriut 9,124 votues, apo 39.14%. Po ashtu, nga rreth 

500 qytetarë të evidentuar si votues të infektuar me COVID-19, rreth 200 prej tyre kanë ushtruar të 

drejtën e votës përmes ekipeve mobile të KQZ-së. Ndërsa, në kuadër të votimit me postë, brenda 

afatit ligjor, KQZ ka pranuar gjithsej 45 pako, të gjitha nga votues të Komunës së Podujevës. 

Sipas informacioneve zyrtare të KQZ-së, të gjitha vendvotimet janë hapur në kohë, përkatësisht në 

orën 07:00, siç përcaktohet me ligj. Po ashtu, nuk është raportuar për mungesë të materialeve 

zgjedhore apo të komisionerëve. Në pjesën e parë të ditës, është evidentuar dalje normale e votuesve 

në të dy komunat, me Mitrovicën e Veriut e cila ka pasur një përqindje pak më të lartë me Podujevën. 

Pjesëmarrje e votuesve ishte trefishuar gjatë periudhës 11:00-15:00, në të dy komunat. Kjo, sipas 

vëzhguesve të DnV-së, kishte bërë që në shumë prej qendrave të votimit, gjatë kësaj periudhe të mos 



 
 

 

respektohet masa e distancës fizike mes votuesve, si në afërsi të qendrave, ashtu edhe në hyrje të 

vendvotimeve. 

Sa i përket zbatimit të masave kundër përhapjes së pandemisë, DnV vlerëson se nuk ka pasur zbatim 

të duhur dhe të kënaqshëm të udhëzimeve të përcaktuara nga KQZ, si nga votuesit, ashtu edhe nga 

stafi zgjedhor, duke përfshirë edhe vëzhguesit e subjekteve politike dhe të OJQ-ve.  

Në radhë të parë, të gjithë menaxherët e qendrave të votimit që janë vëzhguar nga ekipet mobile të 

DnV-së, kanë deklaruar se objektet në fjalë janë dezinfektuar para ditës së zgjedhjeve, siç parashihet 

në protokollet përkatëse. 

Gjatë vëzhgimit, janë evidentuar raste të lejimit të votuesve përkundër faktit që të njëjtit nuk kanë 

bartur maska. Ndërsa, në shumë raste tjera janë vënë re votues të cilët kanë pasur maska, por që nuk 

i kanë bartur sipas udhëzimit të KQZ-së, që përcakton mbulimin e gojës dhe të hundës me maskë. Një 

fenomen i tillë është vënë re edhe tek një pjesë e konsiderueshme e anëtarëve të Këshillave të 

Vendvotimit. Po ashtu, as dezinfektimi i duarve dhe ndjekja e hapave që përcaktohen me udhëzim 

administrativ të KQZ-së, nuk janë ndjekur në pjesën më të madhe të qendrave të vëzhguara nga DnV. 

Problem i evidentuar është edhe mosmbajtja e distancës si nga votuesit, ashtu edhe nga vet stafi 

zgjedhor. DnV vlerëson që, në këtë drejtim, KQZ është dashur të ndërmarrë hapa për të evituar situata 

të tilla, duke vënë në shfrytëzim më shumë hapësira të votimit, përfshirë shkolla të reja të cilat nuk 

janë përdorur si qendra të votimit, apo edhe klasë brenda shkollave përkatëse. Po ashtu, DnV ka 

vërejtur që në disa vendvotime nuk është respektuar vendimi i KQZ-së për kufizimin e numrit të 

vëzhguesve të entiteteve brenda një vendvotimi, me subjektet politike që në raste të ndryshme kanë 

pasur dy vëzhgues në të njëjtën kohë brenda vendvotimit. Në qendrat e votimit, posaçërisht në ato 

nëpër zonat rurale, të cilat kishin hapësira më të vogla të votimit, numri i madh i vëzhguesve ka bërë 

që të njëjtit të jenë të vendosur në afërsi të kutive të votimit, shpesh duke cenuar parimin e fshehtësisë 

së votës.  

Në shumë raste janë vënë re ekipet monitoruese të KQZ-së të cilat kanë kontrolluar qendrat e votimit 

dhe kanë kërkuar respektimin e plotë të masave. 

Pasaktësia e listës së votuesve vazhdon të mbetet sfidë e procesit zgjedhor në këto dy komuna, sikur 

edhe në zgjedhjet paraprake. Vëzhguesit e DnV-së kanë raportuar për shqetësime të ngritura nga 

shumë qytetarët për praninë e personave të vdekur, respektivisht të afërmve të tyre, në lista të 

votimit. Po ashtu, janë evidentuar pakënaqësi nga votuesit lidhur me ndërrimin e qendrave të tyre të 

votimit nga KQZ, duke mos u njoftuar paraprakisht për këtë gjë. Kjo ka bërë që një pjesë e tyre të 

ushtrojnë të drejtën e votës me kusht apo të votojnë në qendra të tjera. 

Lidhur me ushtrimin e të drejtës së votimit, disa qytetarë janë ankuar që komisionerët ua kanë mohuar 

të drejtën e votimit për shkak të skadimit të afatit në dokumente identifikuese. Sidoqoftë, DnV 

vlerëson që kjo çështje, duke marrë parasysh situatën me pandeminë, dhe faktin që MPB-ja, 

gjegjësisht institucionet e saj vartëse, nuk janë duke i pajisur prej muajsh qytetarët me dokumente të 

reja identifikimi, është dashur të adresohet paraprakisht nga KQZ. Apo, të paktën, është dashur të 

zhvillohen më shumë kampanja dhe produkte informuese për votuesit lidhur me dokumentet që 

mund të përdoren për votim. 

Gjatë pjesës së dytë të ditës, veçanërisht në orët e mbrëmjes, vëzhguesit e DnV-së kanë raportuar se 

ndriçimi nëpër vendvotime ka qenë i pamjaftueshëm, duke ndikuar që ndriçimi të jetë edhe më i dobët 

prapa kutive të votimit, që mund të ndikojë eventualisht edhe në mënyrën e votimit. 



 
 

 

Procesi i numërimit, sipas informacioneve, është zhvilluar pa ndonjë parregullsi apo incident që do të 

mund të shërbente si argument për kontestimin e rezultateve të zgjedhjeve nga palët. Kjo është 

reflektuar edhe në pranimin e rezultateve nga subjektet politike garuese, që ka ndodhur menjëherë 

pas shpalljes së rezultateve preliminare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.  

Sipas rezultateve preliminare të KQZ-së, të dy komunat janë fituar nga kandidatë të cilët kanë siguruar 

përqindjen e nevojshme të votave për të mos pasur fare raund të dytë. Në Podujevë, fitues i zgjedhjeve 

është kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje, Shpejtim Bulliqi, i cili ka siguruar 51.64% të votave, pasuar nga 

kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Nexhmi Rudari, me 35.97% të votave, si dhe kandidati i 

Partisë Demokratike të Kosovës, Naim Fetahu, me 12.40% të votave. Kurse, në Mitrovicën e Veriut, 

zgjedhjet i ka fituar kandidati i Listës Serbe, Milan Radojević, i cili ka fituar 89.86% të votave. Ai pasohet 

nga kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje, Erden Atiq, me 3.68% të votave, kandidati i Partisë Demokratike 

të Kosovës, Florent Azemi, me 3.54% të votave, dhe kandidati i pavarur, Dušan Milunović, me 2.92% 

të votave. Vlen të përmendet që KQZ është vonuar rreth 2 orë deri në publikimin e rezultateve, për 

shkak të mosaplikimit të sistemit K-Vote për marrjen dhe publikimin e të dhënave të marra nga 

vendvotimet. 

Pas publikimit të rezultateve preliminare, në Komunën e Podujevës ka pasur një tubim të qytetarëve, 

përkatësisht përkrahësve të Lëvizjes Vetëvendosje, të cilët kanë festuar për rezultatin e zgjedhjeve. 

Megjithatë, ky tubim është zhvilluar duke shkelur në mënyrë flagrante të gjitha rekomandimet e 

institucioneve shëndetësore, si dhe vendimeve të qeverisë të cilat i kanë ndaluar tubimet publike, ku 

mbajtja e distancës është e pamundur. 

 


