


 

 

 

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. 
 

 

 
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 cilat u 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 

Raporti i Monitorimit për Subjektin Zgjedhor    Partia Socialiste (PS) Zyra Elektorale ,Lëvizje Socialiste për Integrim (LSI) 
;Partia Demokratike (PD) ,Partia Social Demokrate (PSD)_Njësia Administrative Postribë,Qarku Shkoder Kouna 
:Rrethinat (Bardhaj; Bleran(Qendër) ,Shtoj i Ri ,Shtoj i Vjetër,Grude e re,Hot i Ri (Mes,Drisht,Kir)Golem ,Guci. (Qëndra 
Subjekteve Zgjedhore ). (shtoni emrin e subjektit zgjedhor) 



 
 

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 qerasë materiale 
promocionale, materiale të printuara etj.) 

1 Partia Demokratike (PD) 

Rrethinat  

Zyra e Subjektit 

Zgjedhor PD (Partia 

Demokratike) ,Njësia 

Administrative 

Rrethinat 

Grupseksioni 2  

Ndërtesë 1-katëshe 

,Zyra      kati I-rë. 

Teknika e monitorimit është vëzhgimi i drejtpërdrejtë në Njësia 

Administrative Rrethinat . 

Materiale promocionale të subjektit zgjedhor me të dhënat 

identifikuese emri subjektit ,ngjyra,dega ,marketingu me të dhëat 

treguese.logoja dhe grupseksioni . 

Të gjitha materialet promorcionale dhe të printuara janë të vendosura 

brenda zyrës së subjektit elektoral PD ,Grupseksioni 2 Rrethinat. 

Brenda hapësirës së lejuar (konkretisht ,me pamje ballore,të 

dukshme,në mur).Nga monitorimi i hapësirës së jashtme nuk 

rezulton shkelje në vendosjen e materialeve 

promorcionale,propogandistike që cënojnë dispozitat e Kodit 

Zgjedhor. Printimi i materiale zgjedhore listat e zgjedhesve Njesia 

Administrative Rethinat . Ngjarjet e zhvilluara në këtë grup seksioni 

janë takime të thjeshte me qytetaret.Pasi gjatë periudhës së 

monitorimit 22 Mars 2021 -30 Mars 2021,në intervalet kohore 

13.00-14.30 dhe 14.30-17.00 ,zyrat elektorale e grupseksionit Nr2 e 

hapur. 

2 Partia Socialiste (PS) Zyra e Subjektit 

Zgjedhor PS (Partia 

Socialiste) ,Njësia 

Administrative 

Postribë . 

Teknika e monitorimit është vëzhgimi i drejtpërdrejtë në Njësinë 
Administrative Postribë. 

Materiale promocionale të subjektit zgjedhor me të dhënat 

identifikuese emri subjektit ,ngjyra,dega ,marketingu me të dhëat 

treguese.logoja dhe grupseksioni . 



 
  Ndërtesë 2-katëshe 

,Zyra  kati 2-rë. 

Nga monitorimi i hapësirës së jashtme nuk rezulton shkelje në 

vendosjen e materialeve promorcionale,propogandistike që cënojnë 

dispozitat e Kodit Zgjedhor.  

Monitoruesi në Njësinë Administrative Postribe,në vëzhgim të 

drejtpërdrejtë ,konstaton se  gjatë periudhës së monitorimit 22 Mars 

2021 -30 Mars 2021,në intervalet kohore 14.00-15.30 dhe 17.30-

19.00.Zyrat e subjektit zgjedhor PS (Partia Socialiste) kanë qënë të 

mbyllura. 

Duke bërë të pamundur marrjen e informacioneve të hollësishme 

rreth infrastrukturës logjistike ,teknike dhe organizative në periudhën 

para-fushatë 

3 Partia Social -Demokrate (PSD) Zyra e Subjektit 

Zgjedhor PSD (Partia 

Social Demokrate) 

,Njësia Administrative 

Postribë . 

Ndërtesë 2-katëshe 

,Zyra     kati 2-rë. 

Teknika e monitorimit është vëzhgimi i drejtpërdrejtë në Njësinë 

Administrative Postribë. 

Materiale promocionale të subjektit zgjedhor me të dhënat 

identifikuese emri subjektit ,ngjyra,dega ,marketingu me të dhëat 

treguese.logoj dhe grupseksioni. 

Monitoruesi në Njësinë Administrative Postribe,në vëzhgim të 

drejtpërdrejtë ,konstaton se  gjatë periudhës së monitorimit 22 Mars 

2021 -30 Mars 2021,në intervalet kohore 14.00-15.30 dhe 17.30-

19.00.Zyrat e subjektit zgjedhor PSD (Partia Social-Demokrate) 

kanë qënë të mbyllura. 

 Duke bërë të pamundur marrjen e informacioneve të hollësishme      

rreth infrastrukturës logjistike ,teknike dhe organizative në periudhën 

para-fushatë. 

4 Lëvizja Socialiste për Integrim 

(LSI) 

Zyra e Subjektit 

Zgjedhor Lëvizja 

Socialiste për Integrim 

Selia Qendrore në 

Shkodër . 

Subjekti nuk ka zyrë elektorale në Njësia Administrative 

Postribë.Vëzhgimi direkt në zyrën qëndrore të LSI-Shkodër 

.Referuar raportit të datës 20 Mars 2021,nuk kemi ndryshime në 

zyrën qëndrore të subjektit .Printime të fletëpalosjeve dhe 

kartëvizitave të kandidatëve për deputete në Shkodër, 

Ambientet e brendshme të selisë së subjektit zgjedhor evidentohen 

mjetet teknike (Kompjuter,printer,shërbime 

interneti,mikrofona),materialet e punës (karriga ,tryeza ,podium të 



 
  Ndërtesë 2-katëshe 

,Zyra kati I-rë LSI 

Kati i Dytë Media 

Televizioni TV1 

Channel . 

Vazhdojnë takimet me qytetare ,duke prezantuar programin elektoral  

takime pune (organizative)  me strukturat e LSI-së Shkodër. 

Aktivitete të moderuara në zbatim të Kodit Zgjedhor.Ligjit dhe 

rregullave zyrtare të fushatës elektorale. 

5 Njësia Administrative Postribë 

(Institucioni) 

Godinë 1-katëshe,me 

zyra sipas funksioneve 

dhe veprimtarisë në 

Njësinë Administrative 

Postribë (në hapësirën 

territoriale dhe 

kompetencave të 

deleguara nga Bashkia 

Shkodër ) 

Monitoruesi në vëzhgim të drejtpërdrejtë konstaton rregullsi brenda 

dhe jashtë ambienteve të godinës. Nuk kemi materiale të vendosura 

propogandistike,promorcionale apo të printuara në asnjë subjekti 

zgjedhor elektoral . Duke respektuar ndalimet dhe detyrimet ligjore 

për nëpunësit gjatë orarit të punës dhe ambjenteve institucionale. 

Listat e zgjedhësve janë të vendosura brenda ambienteve të 

godinës,sikurse evidentohet nga fotot . Monitoruesi në Njësinë 

Administrative Postribe,në vëzhgim të drejtpërdrejtë ,konstaton se  

gjatë periudhës së monitorimit 22 Mars 2021 -30 Mars 2021,në 

intervalet kohore 14.00-15.30 dhe 14.00-13.30. 



 
   Nuk kemi presione, shkelje ,cënime të funksionit dhe detyrave gjatë 

orarit zyrtar të punës 08.00-16.00 ,qoftë nga subjektet zgjedhore apo 

nëpunësit .Gjithashtu,nuk kemi vendosje tëasnjë materiali 

propogandistik në mjediset e brendshme të Njesisë Adminsitrative 

Postribë. 

 Qarku Shkodër ;Njësia Adminsitrative 

Rrethinat : 
-Bardhaj  

-Bleran  

-Shtoj i Vjetër 

-Shtoj i Ri  
-Grudë e Re 

-Hot i Ri (Mes,Drisht,Kir)  

-Golem,Guci . 
-Shkolla 9-Vjeçare Bardhaj . 

-Qëndra Shëndetësore Rrethinat 

-Qëndra Komunitare Shtoj i Vjetër 
-Shkolla 9-Vjeçare Shtoj i Ri “Osman 

Dhampiraj”. 

-Shkolla e Mesme e Bashkuar (Njësia 

Administrative Postribë). 

 Monitoruesi në vëzhgim të drejtpërdrejtë konstaton se nuk kemi zyra 

elektorale të subjekteve zgjedhore (PS ,PSD,PD,LSI dhe të tjera 

subjekte të regjistruara në KQZ.  

Në ambjentet e brendshme të shkollave dhe qëndrave shëndetësore nuk 

kemi vendosje të materialeve propogandistike të asnjë subjekti zgjedhor. 

Monitoruesi vëzhgoi ambjentet e brendshme dhe të jashtme ,duke i 

mundësuar hyrjen në godinën e shkollave dhe qendrave shëndetësore,të 

hapura.  

Nuk kemi presione, shkelje ,cënime të funksionit dhe detyrave gjatë 

orarit zyrtar të punës 08.00-16.00 ,qoftë nga subjektet zgjedhore apo 

stafi mësuesve as takime apo aktivitete me qëllime fushate.  

Në shkollën 9-vjeçare në Golem siç shihet nga pamjet janë afishuar 

në xhamat e ndërtesës së shkollës ,listat e zgjedhesve.,sipas KZAZ-

së.  

Nuk janë organizuar takime elektorale apo tubime . 

 

 
b) Aktivitetet e Fushatës 

 

# Vendndodhja Ora dhe Data Nr. i të pranishëmve Detaje të tjera (pajisje teknike, 
materialet e fushatës etj.) 

1 Partia Socialiste Njësia 

Administrative Postribë 
21-30 Mars 2021                 - Nuk kemi aktivitete. 

2 Partia Demokratike Njësia 

Administrative Postribë 

21-30 Mars 2021 - Nuk kemi aktivitete 

 



3. Partia Social-Demokrate 

Njësia Administrative 

Postribë 

21-30 Mars 2021 - Nuk kemi aktivitete 

4. Qarku Shkodër ;Njësia 

Adminsitrative Rrethinat : 
-Bardhaj  

-Bleran  

-Shtoj i Vjetër 

-Shtoj i Ri  
-Grudë e Re 

-Hot i Ri (Mes,Drisht,Kir)  

-Golem,Guci . 
-Shkolla 9-Vjeçare Bardhaj . 

-Qëndra Shëndetësore Rrethinat 

-Qëndra Komunitare Shtoj i 
Vjetër 

-Shkolla 9-Vjeçare Shtoj i Ri 

“Osman Dhampiraj”. 

-Shkolla e Mesme e 

Bashkuar (Njësia 
Administrative Postribë). 

21-30 Mars 2021 - Nuk kemi aktivitete 

 

 
c) Materialet Propagandistike 

 

# Lloji i materialeve 
propagandistike 

Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 
nën përgjegjësinë ligjore të .....” 

Përshkrimi (madhësia, materiali, cilësia…) 

1 - - - 

2 - - - 



 
 

d) Rrjetet Sociale 
 

# Platforma Dita e postimit/ 
reklamës 

Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 
synuar.) 

1 Partia LSI (Lëvizja 

Socialiste për Integrim)  

Datat 21-30 Mars 2021 Facebook Takime me qytetaret. 

Njësinë Administrative Rrethina dhe Postribe 

nuk kemi zyra elektrorale . 

2 Partia Demokratike Datat 21-30  Mars 2021 Facebook Takime me qytetaret dhe organizime sipas 

grupseksioneve . 

 Njësinë Administrative Rrethina dhe 

Postribe nuk kemi takime apo tubime 

elektorale 

3. Partia Social  

Demokrate 

Datat 21-30  Mars 2021 Facebook Takime me qytetaret dhe organizime me 

strukturat e punes dhe prezantimi i kandidateve 

per deputet. 

Njësinë Administrative Rrethina dhe Postribe 

nuk kemi takime apo tubime elektorale 

4. Partia Socialiste Datat 21-30  Mars 2021 Facebook Takime me qytetaret,aktivitete sensibilizuese 

,Prezantimi i programit ,njohja nga afër me 

problematikayt e qytetarëve. 

Njësinë Administrative Rrethina dhe Postribe 

nuk kemi takime apo tubime elektorale 

 

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/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. 

 
Po/Jo 



 

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

mbulon shpenzimet për koncert, ngjarje 
kulturore dhe argëtuese ose aktivitete bamirësie. 

 
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. 

 
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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