
 

Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve  

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

 

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

Bashkia Kavajë 

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

Partia Demokratike,  

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

3 mars-10 mars 2021 

Data e dorëzimit të 
raportit: 

 

10 mars 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 Demokratike (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 Zyrat elektorale ende nuk janë hapur. Nga intervistimi i 

drejtuesve te degës së Partisë Demokratike Kavajë 

është menduar të hapen përkatësisht 5 zyra elektorale 

në Kavajë, 1 në Sunej, 1 në Golem, 1 në Luz i Vogël dhe 

1 në Helmës, por ende nuk janë hapur. Funksiononte 

vetëm dega e Partisë Demokratike, Kavajë. 

jo 

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

organizuara nga subjekti zgjedhor të cilat u monitoruan  
Jo 

c) Materialet 

propagandistike 
Numri i materialeve të monitoruara (të bashkangjiten 

mostra/foto për secilen) 
Jo  



 Në degën e Partisë Demokratike, Kavajë, materiali 

propagandistik (te ngjitura ne dritare, si ne foto) lidhet 

me sloganin që kjo parti përdor, e cila gjendet ne faqen 

zyrtare te Partise Demokratike.  

 Jo.  

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  
Identifikimi i platformave të faqeve të internetit  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 Nuk ka   

2    

 

 

 

b) Aktivitetet e Fushatës 

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

materialet e fushatës etj.) 

1 Nuk ka    

2     

 

 

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 Demokratike, 

dega Kavajë 

https://www.facebook.

com/Partia-

Demokratike-Dega-

Kavaj%C3%AB-

245815002222005/  

 

7 mars, 3.40 PM https://www.facebook.com/

permalink.php?story_fbid=

2099088413561312&id=24

5815002222005  

Audienca e synuar janë mësuesit e Kavajës. 

Publikohet një video në llogarinë 

https://www.facebook.com/200615733437412/

posts/1922477764584525/  me historitë e 

arsimtareve. 

2 Formumi rinor i 

Partisë Demokratike, 

dega Kavajë 

8 mars, 4.45 PM  https://www.facebook.com/

Forumi-Rinor-i-

Partis%C3%AB-

Demokratike-dega-

Kavaj%C3%AB-

469896706399695/photos/p

cb.4008595642529766/400

8524375870226/  

 

Publikuar foto që përfaqësues të forumit rinor 

dhurojnë lule në Golem, Audienca: gratë, me 

rastin e ditës ndërkombëtare të gruas. 

 

 

https://www.facebook.com/Partia-Demokratike-Dega-Kavaj%C3%AB-245815002222005/
https://www.facebook.com/Partia-Demokratike-Dega-Kavaj%C3%AB-245815002222005/
https://www.facebook.com/Partia-Demokratike-Dega-Kavaj%C3%AB-245815002222005/
https://www.facebook.com/Partia-Demokratike-Dega-Kavaj%C3%AB-245815002222005/
https://www.facebook.com/Partia-Demokratike-Dega-Kavaj%C3%AB-245815002222005/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2099088413561312&id=245815002222005
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2099088413561312&id=245815002222005
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2099088413561312&id=245815002222005
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2099088413561312&id=245815002222005
https://www.facebook.com/200615733437412/posts/1922477764584525/
https://www.facebook.com/200615733437412/posts/1922477764584525/
https://www.facebook.com/Forumi-Rinor-i-Partis%C3%AB-Demokratike-dega-Kavaj%C3%AB-469896706399695/photos/pcb.4008595642529766/4008524375870226/
https://www.facebook.com/Forumi-Rinor-i-Partis%C3%AB-Demokratike-dega-Kavaj%C3%AB-469896706399695/photos/pcb.4008595642529766/4008524375870226/
https://www.facebook.com/Forumi-Rinor-i-Partis%C3%AB-Demokratike-dega-Kavaj%C3%AB-469896706399695/photos/pcb.4008595642529766/4008524375870226/
https://www.facebook.com/Forumi-Rinor-i-Partis%C3%AB-Demokratike-dega-Kavaj%C3%AB-469896706399695/photos/pcb.4008595642529766/4008524375870226/
https://www.facebook.com/Forumi-Rinor-i-Partis%C3%AB-Demokratike-dega-Kavaj%C3%AB-469896706399695/photos/pcb.4008595642529766/4008524375870226/
https://www.facebook.com/Forumi-Rinor-i-Partis%C3%AB-Demokratike-dega-Kavaj%C3%AB-469896706399695/photos/pcb.4008595642529766/4008524375870226/
https://www.facebook.com/Forumi-Rinor-i-Partis%C3%AB-Demokratike-dega-Kavaj%C3%AB-469896706399695/photos/pcb.4008595642529766/4008524375870226/
https://www.facebook.com/Forumi-Rinor-i-Partis%C3%AB-Demokratike-dega-Kavaj%C3%AB-469896706399695/photos/pcb.4008595642529766/4008524375870226/


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  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. 

 Jo 

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

mbulon shpenzimet për koncert, ngjarje 

kulturore dhe argëtuese ose aktivitete bamirësie. 

 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. 

 Jo 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike 

më shumë se 5 metra nga zyra elektorale 
 Jo 

Neni 2, udhëzim 

nr.1 datë 

31.05.2017, i 

KQZ-së 

Më shumë se një zyrë elektorale për lagje/fshat  Jo 



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

materialet vizive të fushatës propagandistike 
 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  
http://www.pd.al/ 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.  

Jo 

Numri dhe identifikimi i 

aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës 

të monitoruara për përdorim të 

mundshëm të studentëve para-

universitar brenda orarit të 

mësimit.  

 Jo 

http://www.pd.al/


Numri/Identifikimi i institucioneve 

publike mjediset e të cilëve u 

monitoruan për të parë nëse po 

përdoreshin për aktivitetet e 

fushatës.  

Jo  

Përdorimi i automjeteve publike të 

vëzhguara në ngjarjet e fushatës.  
Jo 

c) Aktivitete të natyrës 

publike 
Numri i aktiviteteve të një natyre 

publike të monitoruara të cilat 

kërkojnë njoftimin/raportimin tek 

KQZ-ja.  

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.  

 Jo 

Neni 91, 

pika 2 
Përdorim i detyruar dhe 

organizuar i studentëve të 

sistemit shkollor para 

universitar brenda orarit të 

mësimit në fushatën zgjedhore  

 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.  

 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.  

 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  

 Jo 

Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të 

ndaluara nga KQZ-ja.  
 Jo 

 



 

Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve  

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

 

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

Bashkia Kavajë 

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

Partia Socialiste,  

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

3 mars-10 mars 2021 

Data e dorëzimit të 
raportit: 

 

10 mars 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 (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 Zyrat elektorale nuk janë hapur. Funksionon zyra e degës 

së Partisë Socialiste, Kavajë. Takimet elektorale kryesisht 

realizohen në lokale e bare si dhe takime në mjedise të 

hapura. Këtë e tregojnë dhe publikimet që Partia 

Socialiste, dega Kavajë, Forumi i grave socialiste, dega 

Kavajë, apo forumi rinor eurosocialist, dega Kavajë kanë 

bërë në rrjetet sociale (fotot bashkëlidhur)  

Jo  

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

organizuara nga subjekti zgjedhor të cilat u monitoruan  
Jo 

c) Materialet 

propagandistike 
Numri i materialeve të monitoruara (të bashkangjiten 

mostra/foto për secilen) 
Jo  



 Numri i materialeve vizive propagandistike të shqyrtuara 

për përfshirjen e shënimit: ‘Prodhuar nën përgjegjësinë 

ligjore të …’  

 Jo.  

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  
http://www.ps.al/ Po 

 

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    

 

 

 

b) Aktivitetet e Fushatës 

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

materialet e fushatës etj.) 

1 -    

2     

 

 

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 Forumi i Gruas 

Socialiste Kavaje 

 

https://ëëë.facebook.co

m/Forumi-I-Gruas-

Socialiste-Kavaje-

106306651402307 

 

9 mars, 3.02 PM 

9 mars, 9.13 PM 

https://ëëë.facebook.com/pe

rmalink.php?story_fbid=13

5655628467409&id=10630

6651402307 

 

Audienca e synuar gra dhe vajza të njësisë 

administrative Helmas.  

Publikuar postimi i Bashkisë Kavajë  e cila ka 

ftuar secilin nga qytetarët e saj për të kontribuar 

duke blerë një shportëz të punuar nga duart e 

fëmijëve me autizëm, dhe në lehtësimin sadopak 

të një familjeje me vështirësi ekonomike, e cila e 

ka të pamundur të përballoj trajtime apo kura për 

fëmijën e tyre.  

2 Forumi rinor 

eurosocialist, dega 

Kavajë 

https://ëëë.facebook.co

m/FresshRrethiKavaje 

 

5 mars, 2.36 PM https://ëëë.facebook.com/Fr

esshRrethiKavaje/posts/394

8354078559156 

 

 

 

Banorë të qytetit Kavajë. Status i kryetarit të 

Partisë Socialiste, dega Kavajë   

3 Partia Socialiste, 

Bashkia Kavajë 

https://ëëë.facebook.co

9 mars, 8.08 PM https://ëëë.facebook.com/pe

rmalink.php?story_fbid=17

Publikuar mesazh i kryetarit të bashkisë Kavajë, 

për punimet që po zhvillon në Vorrozen, Luz të 

Vogël.  

https://www.facebook.com/Forumi-I-Gruas-Socialiste-Kavaje-106306651402307
https://www.facebook.com/Forumi-I-Gruas-Socialiste-Kavaje-106306651402307
https://www.facebook.com/Forumi-I-Gruas-Socialiste-Kavaje-106306651402307
https://www.facebook.com/Forumi-I-Gruas-Socialiste-Kavaje-106306651402307
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135655628467409&id=106306651402307
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135655628467409&id=106306651402307
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135655628467409&id=106306651402307
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135655628467409&id=106306651402307
https://www.facebook.com/FresshRrethiKavaje
https://www.facebook.com/FresshRrethiKavaje
https://www.facebook.com/FresshRrethiKavaje/posts/3948354078559156
https://www.facebook.com/FresshRrethiKavaje/posts/3948354078559156
https://www.facebook.com/FresshRrethiKavaje/posts/3948354078559156
https://www.facebook.com/Partia-Socialiste-Bashkia-Kavaje-578313639009496/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1755996087907906&id=578313639009496
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1755996087907906&id=578313639009496


m/Partia-Socialiste-

Bashkia-Kavaje-

578313639009496/ 

 

55996087907906&id=5783

13639009496 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  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. 

 Jo 

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

mbulon shpenzimet për koncert, ngjarje 

kulturore dhe argëtuese ose aktivitete bamirësie. 

 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. 

 Jo 

https://www.facebook.com/Partia-Socialiste-Bashkia-Kavaje-578313639009496/
https://www.facebook.com/Partia-Socialiste-Bashkia-Kavaje-578313639009496/
https://www.facebook.com/Partia-Socialiste-Bashkia-Kavaje-578313639009496/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1755996087907906&id=578313639009496
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1755996087907906&id=578313639009496


Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike 

më shumë se 5 metra nga zyra elektorale 
 Jo 

Neni 2, udhëzim 

nr.1 datë 

31.05.2017, i 

KQZ-së 

Më shumë se një zyrë elektorale për lagje/fshat  Jo 

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

materialet vizive të fushatës propagandistike 
 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  
U monitoruan platformat e rrjetet 

sociale të  

- Partia Socialiste, dega Kavajë 

- Forumi i Gruas Socialiste, dega 

Kavajë 

- Forumi rinor eurosocialist, dega 

Kavajë 

  

   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.  

Jo 

Numri dhe identifikimi i 

aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës 

të monitoruara për përdorim të 

mundshëm të studentëve para-

universitar brenda orarit të 

mësimit.  

 Jo 

U monitorua  institucioni publik 

Bashkia Kavajë dhe mjediset e saj 

për të parë nëse po përdoreshin për 

aktivitetet e fushatës. Bashkëlidhur 

Foto 

Jo   

Përdorimi i automjeteve publike të 

vëzhguara në ngjarjet e fushatës.  
Jo 

c) Aktivitete të natyrës 

publike 
Numri i aktiviteteve të një natyre 

publike të monitoruara të cilat 

kërkojnë njoftimin/raportimin tek 

KQZ-ja.  

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.  

 Jo 

Neni 91, 

pika 2 
Përdorim i detyruar dhe 

organizuar i studentëve të 

sistemit shkollor para 

universitar brenda orarit të 

mësimit në fushatën zgjedhore  

 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.  

 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.  

 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  

 Jo 



Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të 

ndaluara nga KQZ-ja.  
 Jo 
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