
 

Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve  

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

Njesia Administarive Nr.5 

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

LSI, PD, PS 

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

10 Dite 

Data e dorëzimit të 
raportit: 

 

20-03-2021 

Nënshkrimi 

 

 

  



 

 

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

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

duhet të plotësohet për të gjithë zonën gjeografike të monitoruar.  

 

 

II. SUBJEKTI ZGJEDHOR –AKTIVITETET E MONITORUARA TË FUSHATËS 

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

 

Raporti i Monitorimit për Subjektin Zgjedhor __Partia Socialiste -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 
Po/ Jo1 

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

organizuara nga subjekti zgjedhor të cilatu monitoruan 
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 

 
1 Po/Jo  - dmth qe pergjigjia eshte JO dhe anasjalltas. 



d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  
Identifikimi i platformave të faqeve të internetit  Po/ Jo 

 

2. Detaje të aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor  

 

a) Zyrat elektorale 

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

promocionale, materiale të printuara etj.) 

1 Rr.Madar Shtylla, prane Wisdom 

University, Komuna Parisit 

-(Foto) Brenda zyres perfshihen paisje teknike, kompjuter, tavolina,materile 

te primtuara, harta,etj 

2    

 

 

 

b) Aktivitetet e Fushatës 

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

materialet e fushatës etj.) 

1 Mbledhje me te rinjt ne 

selite 

14/3/2021 Ora 11:28  (Foto 11 persona te 

pranishem) 

 Shperndarje broshurash.. 

2 Takim me banoret ne 

Lgj.Irfan Tomini. 

14/3/2021 Ora 13:44  (Foto 8 persona te 

pranishem) 

Bisede ne ambient te jashtem mos shperndarje 

e asnje  gjeje materiale. 

3 - - P.Majko me banoret e 

Selites duke ju pergjigjur 

kerkesave per sistemimin e 

Rrg.Cesk Zadeja. 

 

10/3/2021 Ora 10:54  .(Foto 10+ persona te 

pranishem). 

. Bisede me banoret nga afer ne ambient te 

jashtem mos shperndarje e asnje  gjeje 

materiale. 

 



 

c) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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

1 Broshura   Foto 

2    

 

 

d) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 Facebook   Partia Socialiste  Njesia5  

 

https://www.facebook.com/

partiasocialistenjesia5 

 

  11/3/2021  Video propagandistike nga antare e PS. 

Shperndarja e Broshurave te PS ne terren. 

2  12/3/2021  - - Takim ne shtepine e familjes se L.Kamberit..(Foto) 

- - Video propagandistike nga X student per te votuar 

Nr.19 

- - Slogani voto Nr.19 nga P.Majko 

3  13/3/2021  - - Takim ne shtepine e familjes se F.Harizaj..(Foto) 

- - Video propagandistike nga X sipermarrese e re, 

thirrje per votim. 

https://www.facebook.com/partiasocialistenjesia5
https://www.facebook.com/partiasocialistenjesia5


4  14/3/2021  - - Mbledhje me te rinjt ne selite.(Foto) 

- - Video propagandistike nga X student per te votuar 

Nr.19. 

- - Takim ne terren me qytetaret.(Foto) 

- - Takim me banoret ne Lgj.Irfan Tomini.(Foto) 

5  17/3/2021  - - Takim ne shtepine e familjes se E.Allmuca.(Foto) 

6  18/3/2021 https://www.facebook.com/

partiasocialistenjesia5/phot

os/pcb.752537391906683/7

52537258573363 

- - Takim ne shtepine e familjes se P.Llanaj...(Foto) 

- - Takim me komunitetin ne njesine 5 P.Majko…(Foto 

mbledhje mbi 10+persona) 

  19/3/2021  - - Takim me te moshuarit ne Njesine.5(Foto) 

- - Vizite ne shtepine e familjes se nje antari te PS 

B.Fezulla (foto) 

7   2. FRESSH Njesia NR.5 

 

https://www.facebook.com/

FresshNjesiaNr5 

 

-  

8   3.Kordinatori Digjital 

Njesia 5 

 

https://www.facebook.com/

KoordinatoriDigjitalNjesia5 

 

-  

  10/3/2021  - - P.Majko me banoret e Selites duke ju pergjigjur 

kerkesave per sistemimin e Rrg.Cesk Zadeja.(Foto 

https://www.facebook.com/FresshNjesiaNr5
https://www.facebook.com/FresshNjesiaNr5
https://www.facebook.com/KoordinatoriDigjitalNjesia5
https://www.facebook.com/KoordinatoriDigjitalNjesia5


10+). 

- - Shperndarje Broshurash ne Bizneset e vogla(foto). 

9  12/3/2021  - - Takim ne shtepine e familjes se M.Kurtit.(Foto) 

10  14/3/2021  - - Shperndarje Broshurash ne terren(foto). 

11 Instagram  psnjesia.5 

 

https://www.instagram.com

/p/CMkjA2_g93S/?igshid=

1gotjgqo1npxd 

 

- - Takime me qytetaret (foto/Video) 

 

 

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  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. 

 Po/Jo 

https://www.instagram.com/p/CMkjA2_g93S/?igshid=1gotjgqo1npxd
https://www.instagram.com/p/CMkjA2_g93S/?igshid=1gotjgqo1npxd
https://www.instagram.com/p/CMkjA2_g93S/?igshid=1gotjgqo1npxd


Neni 78, pika 9 Subjekti zgjedhor/Kandidatiqë organizonose 

mbulon shpenzimet për koncert, ngjarje 

kulturore dhe argëtuese ose aktivitete 

bamirësie. 

 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. 

 Po/Jo 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike 

më shumë se 5 metra nga zyra elektorale 
 Po/Jo 

Neni 2,udhëzim 

nr.1 datë 

31.05.2017, i 

KQZ-së 

Më shumë se një zyrë elektorale për lagje/fshat  Po/Jo 

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

materialet vizive të fushatës propagandistike 
 Po/Jo 

 

 
III. SUBJEKTI ZGJEDHOR –AKTIVITETET E MONITORUARA TË FUSHATËS 

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

 

Raporti i Monitorimit për Subjektin Zgjedhor _____Levizja Socialiste Per Integrimi -LSI____ (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 
Po/ Jo 

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

organizuara nga subjekti zgjedhor të cilatu monitoruan 
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 

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  
Identifikimi i platformave të faqeve të internetit  Po/ Jo 

 

2. Detaje të aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor  

 

e) Zyrat elektorale 

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

promocionale, materiale të printuara etj.) 

1 Selia e LSI-Adresa: Rruga "Sami 

Frashëri",Godina 20/10, Tiranë 

- Brenda selise:Paisje teknike, kompjutera, tavolina, harta, postera... 

2 Adressa: Selite, Njesia Nr.5 (Foto) Brenda zyres:Paisje teknike, kompjutera, tavolina, postera... 

 

 

 

f) Aktivitetet e Fushatës 

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

materialet e fushatës etj.) 

1     



2     

 

 

g) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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

1    

2    

 

 

h) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 Facebook  1. LSI Njesia5, Tirane 

 

https://www.facebook.com/

lsinjesia5 

 

2   2.LSI_Selite Njesia5 zona 8 

 

https://www.facebook.com/

NjesiaNr5LSI 

 

3   3.LSI Njesia5," Komuna e 

Parisit" 

 

https://www.facebook.com/

 



4.LSI-Njesia-5-Komuna-e-

Parisit-870755649637579 

4   5.Petrit Vasili 

 

https://fb.watch/4knM8T_T

Du/ 

 

5  17/03/2021  - - Deklerate e Z.Petrit Vasili ne seline e LSI Nj.5 

- (akuze per perdorimin e te dhenave personale, 

telefonate per presion per vote) 

6 INSTAGRAM  lri_njesia_5 

 
https://instagram.com/lri_njesia_5

?igshid=1olcuetpdonlf 

-  

 

 

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  Po/Jo 

https://instagram.com/lri_njesia_5?igshid=1olcuetpdonlf&fbclid=IwAR3E46-dMyETOT7d_QIqSeh88u9O3WEDC51paAQJQONSzZUhU1Krm9VCimU
https://instagram.com/lri_njesia_5?igshid=1olcuetpdonlf&fbclid=IwAR3E46-dMyETOT7d_QIqSeh88u9O3WEDC51paAQJQONSzZUhU1Krm9VCimU


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. 

 Po/Jo 

Neni 78, pika 9 Subjekti zgjedhor/Kandidatiqë organizonose 

mbulon shpenzimet për koncert, ngjarje 

kulturore dhe argëtuese ose aktivitete 

bamirësie. 

 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. 

 Po/Jo 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike 

më shumë se 5 metra nga zyra elektorale 
 Po/Jo 

Neni 2,udhëzim 

nr.1 datë 

31.05.2017, i 

KQZ-së 

Më shumë se një zyrë elektorale për lagje/fshat  Po/Jo 

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

materialet vizive të fushatës propagandistike 
 Po/Jo 

 

 
IV. 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 
Po/ Jo 

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

organizuara nga subjekti zgjedhor të cilatu monitoruan 
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 

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  
Identifikimi i platformave të faqeve të internetit  Po/ Jo 

 

2. Detaje të aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor  

 

i) Zyrat elektorale 

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

promocionale, materiale të printuara etj.) 

1 Adresa:Rr. Sulejman Delvina, afer 

shkolles "Vasil Shanto" 

(Foto) Brenda zyres:Paisje teknike, kompjutera, tavolina, postera... 



2 Adressa: Rr.Madar Shtylla, prane 

Wisdom University, Komuna e 

Parisit. 

(Foto) Brenda zyres:Paisje teknike, kompjutera, tavolina, postera... 

3 Adressa: Selite, Njesia Nr.5 (Foto) Brenda zyres:Paisje teknike, kompjutera, tavolina, postera... 

 

 

 

j) Aktivitetet e Fushatës 

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

materialet e fushatës etj.) 

1 - Takim me biznesin ne zonen e 

Komunes se Parisit 

10/3/2021 Ora 13:30 (Foto 2-3 te pranishem ne 

cdo biznes te vogel) 

Nuk ka materiale te shperndara. 

2 - Takim me banoret dhe 

bizneset e vogla ne zonen e 

Diges se Liqenit  

 

12/3/2021Ora13:00 .(Foto ecje me me7-8 

persona antare te PD dhe 

takim me nga 1-2 banore) 

Nuk ka materiale te shperndara. 

 

 

k) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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

1 Broshura  (Foto) 

2    

 

 



l) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 Facebook  Partia Demokratike, Njesia 

5 zyra elektorale7 

 

https://www.facebook.com/

PartiaDemokratikeNjesia5Z

yraElektorale7/ 

 

  16/3/2021 https://www.facebook.com/

127085950812838/posts/17

10082072513210/ 

 

https://fb.watch/4kqHfdSkt

y/ 

- - slogani partise 

- - Mbledhje me grup senksionin e  PD ne zyrat e PD 

+10 persona te pranishem.(Foto) 

- - video e mbledhjes se meparshme. 

2  18/3/2021  - - Prane komunitetit me qytetaret (foto) 

3   Partia Demokratike,Dega 5 

Tirane 

 

https://www.facebook.com/

watch/Partia-Demokratike-

Dega-5-Tirane-

706622706099034/ 

-  

4  10/3/2021  - - Takim me biznesin ne zonen e Komunes se 

ParisitFoto) 

- - Takim me njerzit ne rruge A.Shehaj (Foto) 

5  12/3/2021  - - Takim me banoret dhe bizneset e vogla ne zonen e 

https://www.facebook.com/127085950812838/posts/1710082072513210/
https://www.facebook.com/127085950812838/posts/1710082072513210/
https://www.facebook.com/127085950812838/posts/1710082072513210/


Diges se Liqenit .(Foto) 

- - Takim me studente te ekselences (Foto) 

7  13/3/2021  - - Takim me bizneset apo banoret e Grupseksionit 5 

(Foto) 

8  14/3/2021  - - Takim me banoret ne rruge A.Shehaj (foto) 

9  15/3/2021  - - Mbedhje ne Slite e grupseksionit Nr.10 te PD (foto 

Zyra) 

10  16/3/2021  - - Takim ne kafene me qytetaret A.Shehaj(Foto) 

- - Takimi dere me dere me qytetaret e Grupseksionit 

Nr:2 (Fotot Zyres) 

- - Mbedhje e Shtabit te Grupseksionit 7 ne zyrat e PD 

+10 persona(Foto) 

  17/3/2021 https://www.facebook.com/

watch/?v=27055357451405

9 

- - Mbledhje ne zyrat e PD (video me thirrje 

propagandistike) +10 persona 

- - Takim me grupseksionin Nr:6(Foto) 

- - Takim mes petagogeve dhe dy kandidateve tePD 

ne njesine Nr:5(foto) 

   FRPD DEGA 5 Tirane 

https://www.facebook.com/

watch/FrpdDega5Tirane/  

-  

  16/3/2021  - - Takim me grupseksionin Nr:6(Foto Zyra) 

- - Te rinjt e grpseksionit 2 takim dere me dere me 

banoret(foto) 

   PD & FRPD Dega 5 - -  

https://www.facebook.com/watch/FrpdDega5Tirane/
https://www.facebook.com/watch/FrpdDega5Tirane/


Grupseksioni 2 

 

https://www.facebook.com/

PD-FRPD-Dega-5-

Grupseksioni-2-

487210264661623 

   PD & FRPD Dega 5 - 

Grupseksioni 3 

 

https://www.facebook.com/

GrupSeksioni3 

-  

   Njesia 5 Zyra Elektorale 

nr.9 

https://www.facebook.com/

Njesia-5-Zyra-Elektorale-

nr-9-PD-560169160681892 

 

-  

   Agron Shehaj 

https://www.facebook.com/

agronshehaj.al/ 

-  

  16/3/2021  - - Takim me qytetaret ne kafene (Foto) 

  19/3/2021  - - Agron Shehaj diskutim ne kafe me te rinjt 

vullnetare te PD 

 INSTAGRAM  pdshqiperi  

https://www.instagram.com

/pdshqiperi/ 

-  

   agronshehajpd -  

https://www.facebook.com/PD-FRPD-Dega-5-Grupseksioni-2-487210264661623
https://www.facebook.com/PD-FRPD-Dega-5-Grupseksioni-2-487210264661623
https://www.facebook.com/PD-FRPD-Dega-5-Grupseksioni-2-487210264661623
https://www.facebook.com/PD-FRPD-Dega-5-Grupseksioni-2-487210264661623


https://www.instagram.com

/agronshehajpd/?igshid=9c9

bgvgj6h6k 

 

  11/3/2021  - - Takim-bisedim  ne kafe me te rinjt e njesise Nr:5 

(Foto) 

  19/3/2021  - Takim me qytetaret e njesise Nr:5 sipas sloganit "Me 

fto per kafe" (Foto) 

 

 

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  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. 

 Po/Jo 

https://www.instagram.com/agronshehajpd/?igshid=9c9bgvgj6h6k
https://www.instagram.com/agronshehajpd/?igshid=9c9bgvgj6h6k
https://www.instagram.com/agronshehajpd/?igshid=9c9bgvgj6h6k


Neni 78, pika 9 Subjekti zgjedhor/Kandidatiqë organizonose 

mbulon shpenzimet për koncert, ngjarje 

kulturore dhe argëtuese ose aktivitete 

bamirësie. 

 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. 

 Po/Jo 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike 

më shumë se 5 metra nga zyra elektorale 
 Po/Jo 

Neni 2,udhëzim 

nr.1 datë 

31.05.2017, i 

KQZ-së 

Më shumë se një zyrë elektorale për lagje/fshat  Po/Jo 

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

materialet vizive të fushatës propagandistike 
 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.  

 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 

 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.  

 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.  

 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 

 Po/Jo 

Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të 

ndaluara nga KQZ-ja.  
 Po/Jo 
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