
 

 

 

Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve  

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

 

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

Bashkia Selenicë; Roms; Karbunar; Peshkëpi ; Orikum; Dukat Fshat; Panaja; Babicë e Madhe 

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

PD;,PS 

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

15.03.2021- 20.03.2021 

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 PD dhe PS 

 

 

 
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 PD- Ne Bashkinë selenicë ndodhej një zyrë  

Në Peshkëpi një zyre elektorale.” 

Në Roms nuk kishte asnjëj zyre elektorale. 

Në Karbunar nuk kishte asnjë zyrë elektorale. 

Në Panaja nuk kishte asnjë zyrë elektorale. 

Në Kaninë nuk kishte asnjë zyrë elektorale. 

PS- Në bashkinë Selenicë nuk kishte asnjë zyrë 

elektorale. 

Po kështu edhe në Roms, Karbunar,Panaja, kaninë, 

nukkishte asnjë zyrë zgjedhore. 

Në Peshkëpi ishte vetëm një zyre zgjedhore. 

Jo 

Jo 

 

Jo 

Jo 

Jo 

 

b) Ngjarjet e Fushatës PD- 5 aktivitete te monitoruara  
 

Jo 
 



 

 

PS- 5 aktivitete te monitoruara  Jo 

c) Materialet 

propagandistike 
PD- Maska me logon e partise demokratike dhe flamuj me 
logon e tyre. 

Jo 

 

  PS- Disa maska me logon e partise socialiste 
PS- Asnje material propagandistik  

Jo 

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  
PD- Instagram: FRPD_Vlore 

PD –Facebook : Bujar leskaj 

  

PS-Facebook: PS Vlore 
 

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. PD- Nje zyre ne Bashkinë Selenicë. Zyra 70 meter katror. 

Qeraja 12000lekë/muaj. 

 

Dy kompjutera dhe nje printer. 

Dy tavolina dhe 12 karrige. 

Maska dhe flamur me logon e partise demokratike.dhe foto të kryetarit 

të PD, Lulzim Basha. 

2. PD- Nje zyre ne Peshkëpi Zyra 30 meter katror. 

Qeraja 12000 lekë/muaj 

Një kompjuter, një tavolinë dhe 10 karrige. 

Një flamur kombëtar dhe një flamue me logon e PD-së. 

3. PS-Një zyrë në Peshkëpi  Zyra 80 metër katror Dy kompjutera. Një printer 

    

Dy tavolina dhe 11 karrige. 

 



 

 

 

. 

 

 

 

b) Aktivitetet e Fushatës 

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

materialet e fushatës etj.) 

1. PD – Takim në Roms i 

deputetit Gëzim Ademaj 

me simpatizante të PD dhe 

banore të  Romsit. 

Data 18.03.2021 

Ora 10::30 

 2 grupe me nga 10 persona Nuk u përdor asnjë material propogandistik. 

2. PD—Takim në Karbunar i 

deputetit Gëzim Ademaj 

me anëtarë esimpatizantë të 

Pd. 

Data 18. 03.2021. 

Ora 12:30 

20  te rinje  Nuk u perdor asnje material i fushates apo 

material propagandistik. 

U perdoren markat me logon e partisë. 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

PD –Takim në Peshkëpi ,në 

zyrën zgjedhore, me anëtarë 

dhe simpatizantë të PD-së. 

 

 

PD-Takim në Babicë  e 

Madhe me aktivistë dhe 

simpatizantë të PD-së, 

preyantoi kandidatin Fatjon 

Veizaj. 

Data18. 03.2021 

Ora 14:00 

 

 

 

DATA 20.03.2021 

Ora 18:00 

10 pjesemarrës 

 

 

 

 

20 pjesëmarrës. 

Nuk u perdoren materialet propagandistike. 

 

 

 

 

U përdorën vetëm maska me logon e PD-së. 

5. 

 
PS- Takim me komunitetin 

në Panaja për 

Data.18.03.2021 

Ora 16:00 

30 te rinje Nuk u perdoren materiale propagandistike. 



 

 

prezantimin e 

kandidates për 

deputete Teuta 

Ramaj. 

6. FRPD- Orikum .Aktivitet i 

organizuar me pjesëmarrjen 

e të rinjve për prezantimin e 

kandidatit Arbri Agalliu.. 

Data 18.03.2021 

Ora 10:00 

15-20 simpatizantë Maska me logon e Partisa Demokaratike . 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

10. 

PS-Takim në Dukat Fushë 

dhe Orikum me anëtarë dhe 

simpatizantë të PS. 

 

 

PS- deputeti Vullnet Sinaj, 

tinspektim në ndërtimin e 

rrugës së lumit të Vlorës ne 

lotin e tretë në urën e 

Laskos. 

 

PS- Takim në Karbunar  

me komunitetin 

 

PS-Deputeti Vullnet Sinaj 

dhe kryetari i Bashkisë 

Selenicë 

Data 20.03.2021       

  Ora 18:00 

 

 

 

Data 19.03.2021 

Ora 11.30 

 

 

 

 

DATA 20.03.2021 

ORA 14:00 

 

DATA 20.03.2021 

ORA 16:00 

2 grupe me nga 10 

persona..  

 

 

 

8 persona 

 

 

 

 

 

15 persona në ambientin e 

lokalit dhe disa në natyrë. 

 

15 persona në lokalin e 

fshatit dhe te tjerët u takuan 

në natyrë. 

Nuk u përdorën materiale propogandistike. 

 

 

 

 

Nuk u përdorën materiale propogandistike. 

 

 

 

 

 

Nuk u përdorën materiale propogandistike. 

 

 

Nuk u përdorën materiale propogandistike. 

 

 

c) Materialet Propagandistike 



 

 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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

1. PD Materialet propogandistike 

në zyrë një flamur i shtetit 

Shqiptar dhe një flamur  me 

logon e PD si dhe një poster me 

logon e PD-së. 

 

 Materiali i cilësisë së mirë. 

2. PS- materiale propagandistkike 

nje flamur i shtetit Shqiptar si 

dhe një flamur mr logon e Ps-së. 

 Materiali prej rrobe, cilesia e mire.  

3.    

 

 

d) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

PS- Facebook 

 

 

 

 

 

PS-Facebook 

 

 

PS-facebook 

Data 19.03.2021 

Ora 10:00 

 

 

 

 

Data 20:03.2021 

Ora  14:00 

 

Data 20.03.2021 

Ora   16:00 

 Vullnet Ruzhdi Sinaj 

 

 

 

 

 

Vullnet Ruzhdi Sina 

 

 

Vullnet Ruzhdi Sinaj 

Permbajtja ka te beje me inspektimin e 

punimeve të rrugës  në Lumin e Vlorës, në 

kantjerin e lotit të tretë në urën e Laskos.. 

Audienca e synuar ne postim eshte të tregojë se 

PS i bën realitet premtimet dhe të fitojne sa më 

shumë përkrahës dhe vota  për PS-në. . 

Fotografi të aktiviteteve të kryera në  Karbunar 

gjatë bashkëbisedimit me banorët 

 

Fotografi të aktivitetit të kryer mebanorë te 

fshatit Romës. Qëllimi i postimit , ti tregojë 



 

 

 komunitetit bashkëpunimin me ta dhe realizimin 

e premtimeve të dhëena. 

4 PD- Facebook Data18. 03.2021 

Ora 18:00 

PD Bujar Leskaj Fotografi te aktivitetit te kryer në fshatin, Babicë 

e Madhe me komunitetin  dhe deputetin Fatjon 

Veizaj, ne prezantimin e tij.  

Qellimi i postimit dhe aktivitetit synon qe te 

afroëj sa me shume komunitetin te votojne 

kandidaten Fatjon Veizaj. 

5 PD- Instagram Data 19.03.2021 

Ora 18:00 

Frpd_vlore Aktivitet në orikum  me të rinjtë për przantimin 

me deputetin Arbi Agalliu.Audienca e synuar 

është të shtojnë sa më shumë të rinj në radhet e 

PD-së 

 

 

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  
PD- Instagram: frpd_vlore 

PD-Facebook:Bujar Leskaj.  

PS- PS Vlore 
 

Jo 

Jo 

Jo 



 

 

 

b) Përdorimi i burimeve 

shtetërore 
PD-Mbedhje me te rinjte e PD-
se në Orikum . Nuk u 
paraqiten te rinjte qe kishin 
leksione ne shkolle gjate asaj 
ore. 
 
 
 
 

Jo 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

U monitoruan ambjentet 
publike si Bashkia Selenicë, 
Posta Shqipetare Selenicë, 
Zyra Vendore Arsimore 
Selenicë, shkolla 9 vjeçare 
“Todi Koçeli”,Selenicë, per te 
pare nëse  ambjentet e tyre 
shfrytezoheshin per 
aktivitetet e fushates. 

Jo 

Asnje automjet publik deri 

tani i perdorur per aktivitetet 

e fushates. 

Jo 



 

 

c) Aktivitete të natyrës 

publike 
Asnje aktivitete të një natyre 

publike të monitoruara të 

cilat kërkojnë 

njoftimin/raportim 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.  

——- 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 

 


