


 
 
 
 
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 Qarku Shkodër Njësia Adminsitrative Ana e Malit ;Njësia Administrative 

Dajç;(Institucion Publik; Shkolla ,Qëndra Shëndetësore,Subjekte Private (KZAZ,dhe QNV) (shtoni emrin e subjektit zgjedhor) 

 

 

 
1. Përmbledhja e aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor  

 

Lloji i aktivitetit të 
monitoruar 

Detaje Parregullsi për tu përmendur këtu dhe për 
tu identifikuar më vonë  

a) Zyrat zgjedhore  Numri dhe vendndodhja e zyrave zgjedhore të 
monitoruara 

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 
 

 



Materiale propagandistike të vendosura në fasadat e 

godinave të banimit, institucione publike ose ambiente 
rrethuese pranë e rreth tyre, brenda zonave 
rekreative,parqeve, në pemët e qytetit dhe në shtyllat e 
ndriçimit. 
 
Materiale propagandistike të vendosura në mjete që 
operojnë në transportin publik. 

 
 
 
Po/ Jo 
 
 
 
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  
 

a) Zyrat zgjedhore  

# Vendndodhja/Adresa Madhësia Detaje të tjera (pajisje teknike, materiale promocionale, 
materiale të printuara etj.) 

1 Njësia Administrative Ana e Malit 

-Muriqan Shkolla 9-Vjeçare   

-Rruga Muriqan Shtuf ,lokal privat 

(Fahri Hoti )  

-Oblikë Shkolla 9-Vjeçare Oblike 

-Shkolla e Mesme Oblikë 

-Fshati Oblikë ,Lokal Privat (Mirjon 

Shkambi)  

-Obot i Vjetër Shkolla 9-vjeçare 

fillore. 

-Valias Qëndra Shëndetësore 

Alimetaj 

-Velinaj Qëndra Shëndëtësore  

Ndërtesa 1 -katëshe 

Shkollat 9-vjeçare 

dhe të mesme  

,të rrethuara,sipërfaqe 

e konsiderueshme . 

Sipërfaqja në 

ambientet e shkollave 

është e rrethuar . 

Referuar Listave dhe adresave përkatëse në cilësinë e ZAZ-ve,QNV 

,institucione publike dhe subjekte private .  

Monitoruesi vëren se nuk kemi materiale promorciolnale ,të 

printuara ,propogandistike ,as zyra fizike nga subjektet zgjedhore në 

funksion të fushatës elektorale .  

Gjithashtu ,nuk kemi materiale fushate ,apo shenja të tjera që 

demostrojnë elemente identifikuese të subjekteve zgjedhore . 

Kjo evidentohet qartësisht nga pamjet (materiale monitorimi) në 

zonat territoriale përkatëse.  

Në shkolla si brenda hapaësirës ashtu edhe jashtë hapësirës nuk kemi 

elemente të subjekteve zgjedhore. 

Respektohet dispozita ndaluese ,specifikisht “Paraqitja e materialeve 

propagandistike statike më shumë se 5 metra nga zyrat zgjedhore. 

(Neni 79, paragrafi 2).Nuk kemi elemente dyshuese apo bazike për 



ndikim të subjekteve zgjedhore afër ZAZ-ve ‘QNV-Shkollat ,Qëndra 

Shëndetësore apo subjektet private.  

Situata në periudhë fushatë paraqitet e qetë .  

Lidhur me vijueshmërinë e përgatitjeve për procesin e votimit do të 

vazhdon monitorimi , 

2 Njësia Administrative Dajç 

-Fshati Darragjat  

-Belaj Shkolla e Mesme Luc Agraja 

,Institucion shtetëror . 

-Pentar Shkolla  

-Mushan Shkolla Shirq  

-Suka –Dajç Shkolla  

-Dajç Shkolla Fillore  

-Dajç Qëndra Shëndëtsore Kryqzim  

-Samrish i Ri Shkolla  

-Samrish i Vjetër Shkolla 

 Monitoruesi vëzhgon Njësinë Administrative Dajç /Institucion 

Publik ,ambientet e brendshme dhe të jashtme .  

Komunikimi me specialisten e Z1N (Zyra me 1 Ndalesë)/Zyra 

informacionit . Gjithashtu ,monitoruesit i sigurohet aksesi dhe 

informacioni. 

Gjatë bisedës dhe intervistimit monitoruesi konstaton :  

Respektimin e neneve të Kodit Zgjedhor dhe dispozitave ndaluese 

gjatë fushatës zgjedhore në institucione publike.Specifikisht nga data 

zyrtare e fillimit të fushatës dhe deri me datë 9 Prill 2021 nuk kemi 

shkelje të neneve të mëposhtme :  

1.Fushata zgjedhore në një institucion publik [Neni 78, pika 6]. 

2.Subjektet zgjedhore/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 

marrjen e 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. [Neni 78, para 7] 

3.Subjekti zgjedhor/Kandidati që ofron artikuj ose materiale të 

printuara me vlerë prej më shumë se 5(pesë) qind Lekë 

për artikuj ose materiale zgjedhore. [Neni 78, pika 10] 

Neni 79 

4. Paraqitja e materialeve propagandistike statike më shumë se 5 

metra nga zyrat zgjedhore. [Neni 79, para 2] 



5.Zyrat zgjedhore janë hapur në një distancë më të vogël se 300 

metra nga vendndodhja e KZAZ-ve, QV-ve dhe VNV-ve  (nuk kemi 

zyra fizike të subjekteve elektorale në Dajç). 

6. Materiale propagandistike të vendosura në fasadat e godinave të 

banimit, institucione publike ose ambiente rrethuese 

pranë e rreth tyre, brenda zonave rekreative,parqeve, në pemët e 

qytetit dhe në shtyllat e ndriçimit.(Në asnjërin nga objektet që 

përmban dispozita nuk kemi materiale propogandistike,shenja 

identifikuese të subjekteve apo të tjera elemente ndikues më natyrë 

elektorale ). 

7. Materiale propagandistike të vendosura në mjete që operojnë në 

transportin publik. 

8.Përdorimi i detyruar në fushatën zgjedhore i administratës së 

institucionit brenda orarit të punës për qëllime 

zgjedhore. [Neni 91, para 2]  

8.Premtimi ose ofrimi i përfitimeve ndaj nëpunësve publike, 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. [Neni 91, para 2]  

Nga biseda dhe vëzhgimi i drejtpërdrejtë momentalisht në këtë 

institucion nuk kemi raste detyrimi,presioni të nëpunësve të 

institucionit për qëllime /në fushatë zgjedhore brenda orarit të 

punës. 

 

 
 
 

b) Aktivitetet e Fushatës 

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



1 Njësia Administrative Ana 

e Malit 

 

31 Mars -9 Prill 2021  - - 

2 Njësia Administrative Dajç 31 Mars -9 Prill 2021  

(Dt: 9 Prill 2021;ora 

13.00-18.30) 

Monitoruesi gjeti Njësinë 

Administrative Dajç të 

hapur. Personeli nëpunësve 

në orar të punës.  

 

Në ambientet e brendshme dhe të jashtme nuk 

kemi asnjë material propogandistik të fushatës 

apo subjekteve zgjedhore .  

 

 
c) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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

1 Nuk kemi materiale 

propogandistike as në distancë 

as brenda ambienteve (ZAV dhe 

QNV ). Referuar materialeve të 

monitorimit 

Nuk kemi materiale propogandistike 

as në distancë as brenda ambienteve 

(ZAV dhe QNV ). Referuar 

materialeve të monitorimit 

Nuk kemi  materiale propogandistike as në distancë as 

brenda ambienteve (ZAZ dhe QNV ). Referuar materialeve 

të monitorimit . 

2 Nuk kemi materiale 

propogandistike as në distancë 

as brenda ambienteve (ZAV dhe 

QNV ). Referuar materialeve të 

monitorimit 

Nuk kemi materiale propogandistike 

as në distancë as brenda ambienteve 

(ZAV dhe QNV ).  

Referuar materialeve të monitorimit. 

Nuk kemi materiale propogandistike as në distancë as 

brenda ambienteve (ZAZ dhe QNV ).  

Referuar materialeve të monitorimit. 

 

 
d) Rrjetet Sociale 



# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 Facebook  Mars -Prill 2021  Facebook subjekti zgjedhor 

Partia Demokratike Dega 

Shkoder . 

Shtabi Elektoral /Zyra 

Elektorale Izmira Ulqinaku  

Takime me qytetarët për të shpalosur programin 

elektoral ,Njësia Administrative Ana e Malit . 

Biseda të drejtpërdrejta me qytetarët e fshatit 

Obot më qëllim evidentimin e problematikave 

dhe zgjidhjet në raport me programin . 

 

 

2 - - - - 

 
 
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 



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 3, paragrafi 
2Udhëzim nr.6 
datë 
23.03.2021, i 
KQZ-së 

Materiale propagandistike të vendosura në 
fasadat e godinave të banimit, institucione 
publike ose ambiente rrethuese pranë e rreth 
tyre, brenda zonave rekreative,parqeve, në 
pemët e qytetit dhe në shtyllat e ndriçimit. 

 

 Po/Jo 

Neni 3,paragrafi 
3 Udhëzim nr.6 

datë 
23.03.2021, i 
KQZ-së 

Materiale propagandistike të vendosura në 

mjete që operojnë në transportin publik. 

 Po/Jo 

Neni 5,paragrafi 

1,Udhëzim nr.6 
datë 
23.03.2021, i 
KQZ-së 

Zyrat zgjedhore janë hapur në një distancë më 

të vogël se 300 metra nga vendndodhja e KZAZ-

ve, QV-ve dhe VNV-ve 

 

 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 

 



SHKODËR Bashkia Shkodër ZAZ 2 Ana Malit QV-0194 575 287 288
SHKODËR Bashkia Shkodër ZAZ 2 Ana Malit QV-0198 374 191 183
SHKODËR Bashkia Shkodër ZAZ 2 Ana Malit QV-0201 886 454 432
SHKODËR Bashkia Shkodër ZAZ 2 Ana Malit QV-0202 548 281 267
SHKODËR Bashkia Shkodër ZAZ 2 Ana Malit QV-0203 507 258 249
SHKODËR Bashkia Shkodër ZAZ 2 Ana Malit QV-0204 430 222 208
SHKODËR Bashkia Shkodër ZAZ 2 Ana Malit QV-0206 572 287 285
SHKODËR Bashkia Shkodër ZAZ 2 Ana Malit QV-0207 312 161 151
SHKODËR Bashkia Shkodër ZAZ 2 Ana Malit QV-0208 616 311 305



Muriqan, Shkollë 9 -Vjecare Muriqan Publik
Vallas, Qendra Shendetsore Alimetaj Publik
Oblike 1, Shkollë 9 -Vjecare Oblike Publik
Fshati Oblike, Lokal privat (Mirjon Shkambi) Privat mirat. KQZ
Oblike 2, Lokal privat(Shaban Dritareti) Privat
Oblike 3, Shkolla Mesme Publik
Obot i Vjeter, Shkolla 9-vjecare fillore Publik
Velinaj, Q.Shëndetësore Publik
Rr. Muriqan Shtuf, Lokal privat (Fahri Hoti) Privat mirat. KQZ



SHKODËR Bashkia Shkodër ZAZ 2 Dajç QV-0224 541 272 269
SHKODËR Bashkia Shkodër ZAZ 2 Dajç QV-0225 486 250 236
SHKODËR Bashkia Shkodër ZAZ 2 Dajç QV-0226 886 452 434
SHKODËR Bashkia Shkodër ZAZ 2 Dajç QV-0227 847 438 409
SHKODËR Bashkia Shkodër ZAZ 2 Dajç QV-0228 715 382 333
SHKODËR Bashkia Shkodër ZAZ 2 Dajç QV-02281 503 254 249
SHKODËR Bashkia Shkodër ZAZ 2 Dajç QV-0229 437 223 214
SHKODËR Bashkia Shkodër ZAZ 2 Dajç QV-0230 796 399 397
SHKODËR Bashkia Shkodër ZAZ 2 Dajç QV-0231 950 468 482
SHKODËR Bashkia Shkodër ZAZ 2 Dajç QV-0232 603 305 298
SHKODËR Bashkia Shkodër ZAZ 2 Dajç QV-0233 497 246 251



Fshati Darragjat, amb sherbimi Ded Shllaku Privat mirat. KQZ
Belaj, Shkolla Mesme Luc Agraja,Institucion shtetë Publik
Pentar, Shkolla.Institucion shtetëror Publik
Shirq, Shkolla, Institucion shtetëror Publik
Mushan, Shkolla Shirq Institucion shtetëror Publik
Mushan, Shkolla Shirq Institucion shtetëror Publik
Suka-Dajc, Shkolla Institucion shtetëror Publik
Dajc 1, Shkolla Fillore Dajç Institucion shtetëror Publik
Dajc 2, Qendra Shëndetsore Kryqzim, Institucion sh Publik
Samrish i Vjeter, Shkolla ,Institucion shtetëror Publik
Samrish i Ri, Shkolla,Institucion shtetëror Publik
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