
 

Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve  

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  

(Emri, mbiemri) 

 

 

Rajoni/ Komuna e  

monitoruar:  

 

Njesite Administrative: Bradashesh, Gracen, Funare, Gjergjan, Gjinar, Zavalin, Labinot Fushe, Labinot Mal, 

Shirgjan, Shushice, Tregan. 

Subjektet zgjedhore të 

monitoruar: 

 

Institucionet publike te njesive administrative. 

Partia Demokratike e Shqiperise. 

Partia Levizja Socialiste per Integrim. 

Periudha e mbuluar nga 

raporti: 

 

10.04.2021 – 19.04.2021 

Data e dorëzimit të 

raportit: 

 

19.04.2021 

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 e Shqiperise (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  Subjekti zgjedhor Partia Demokratike e Shqiperise nen 

mbikqyrjen time ka 6 zyra zgjedhore. 1 ne njesine 

adminstrative Shirgjan e cila mbulon edhe dy njesi te 

tjera si Gjergjan dhe Tregan, pra tre zona 

administrative. 3 ne zonen administrative Shushice, 1 

ne lagjen 5Maji ne qytet Elbasan e cila mbulon njesite 

Labinot Fushe dhe Labinot Mal se bashku me nje pjese 

te lagjes 5Maji, 1 zre ne Shushice dhe 1 zyre ne 

Hajdaraj. 2 zyra elektorale ne Brandashesh. 

Jo 

b) Ngjarjet e Fushatës Nuk ka pasur aktivitete te organizuara gjate kesaj 

periudhe monitorimi nga subjekti politik. 
Jo 

c) Materialet 

propagandistike 
Gjate monitorimit nuk jane verejtur perdorim te 

materialeve propagandistike si flamuj, broshura, 

fletpalosje, postera etj. 

Jo 



 Numri i materialeve vizive propagandistike të shqyrtuara 

për përfshirjen e shënimit: ‘Prodhuar nën përgjegjësinë 

ligjore të …’  

 

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.                                    

Jo 
 

 

 

 

 

Jo 

 

 

 

Jo 

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  
www.pd.al  Po 

 

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 Shirgjan Qender Komune 30m2 Ne ambjentin e zyres gjendeshin vetem 2-3 tavolina si dhe karrige. 

Nuk kishte materiale propagandistike apo dhe flamuj te vendosur 

prane dhe larg zyres. 

2 Lagjia 5 Maji, Dalje te Elbasanit 120m2 Ne ambjentin e zyres gjendeshin disa tavolina si dhe karrige. Nuk 

kishte materiale propagandistike apo dhe flamuj te vendosur prane 

dhe larg zyres. 

3 Shushice Qender Komune 35m2 Ne ambjentin e zyres gjendeshin vetem 2-3 tavolina si dhe karrige. 

Nuk kishte materiale propagandistike apo dhe flamuj te vendosur 

prane dhe larg zyres. 



4 Hajdaraj Qender Komune 40m2 Ne ambjentin e zyres gjendeshin vetem 2-3 tavolina si dhe karrige. 

Nuk kishte materiale propagandistike apo dhe flamuj te vendosur 

prane dhe larg zyres. 

5 Bradashesh Kthesa Kusarthit 120m2 Ne ambjentin e zyres gjendeshin disa tavolina si dhe karrige. Nuk 

kishte materiale propagandistike apo dhe flamuj te vendosur prane 

dhe larg zyres. 

6 Bradashesh Hyrje te Elbasanit 50m2 Ne ambjentin e zyres gjendeshin disa tavolina si dhe karrige. Nuk 

kishte materiale propagandistike apo dhe flamuj te vendosur prane 

dhe larg zyres 

 

 

 

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 Website i subjektit 

politik www.pd.al 

12.04.2021 Website i subjektit politik Bashkebisedim i kryetarit te PD Lulzim Basha 

me gra sipermarrese ne Elbasan. Kryetari i 

Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka zhvilluar 

një takim me gra sipërmarrëse në qytetin e 

Elbasanit, ku ka bashkëbiseduar për klimën e 

sipërmarrjes dhe vështirësitë e mbijetesës së 

biznesit. E pranishme në këtë takim ishte edhe 

kandidatja për deputete e Partisë Demokratike 

për Elbasanin, Flutura Açka, e cila tha se gratë 

në Shqipëri e kanë më të vështirë se burrat në 

fushën e sipërmarrjes. Gratë sipërmarrës ngritën 

problemet që përballet sot biznesi i tyre, për 

shkak të taksave të larta, rënies së fuqisë blerëse, 

të cilët zanafillën e kanë tek gënjeshtrat dhe 

harresa e qeverisë. Basha tha se me planin e 

Partisë Demokratike për biznesin, i cili 

parashikon që çdo biznes me xhiron nën 140 

milion lekë të vjetra në muaj, nuk do të paguajë 

asnjë shumë mbi 0.5% të xhiros vjetore në vit, 

uljen e ccmimit të energjisë elektrike dhe të 

naftës. Ai gjithashtu tha se një vendim tjetër i 

qeverisë së ardhshme do të jetë anulimi i 

procesit të fiskalizimit, ku sipas kreut të opozitës 

është një proces korruptiv. 

http://www.pd.al/


2 Website i subjektit 

politik www.pd.al 

15.04.2021 Website i subjektit politik Njoftim per biseden e kryetarit te PD z.Lulzim 

Basha me zv.Presidentin e Komisionit Europian. 

Kryetari i Partisë Demokratike z. Lulzim Basha, 

ka zhvilluar një bisedë online më zv.Presidentin 

e Komisionit Europian, njëkohësisht Komisioner 

për Mënyrën Europiane të jetesës, z. Margaritis 

Schinas. Biseda është përqendruar në 

shkëmbimin e pikëpamjeve mbi të ardhmen e 

procesit të integrimit europian të Shqipërisë, 

përpjekjeve që duhet të bëjë vendi për t’u 

anëtarësuar në Union dhe vizionin e 

kryeopozitarit mbi këtë proces. Lideri i opozitës 

Basha ka theksuar se “pa integrimin europian të 

Shqipërisë nuk do të jemi në gjendje të 

sigurojmë standardet e jetesës” sdhe vlerësoi se 

arritjet kryesore për Shqipërinë janë shënuar në 

duke punuar së bashku me partnerët. Ai u shpreh 

i bindur se ai dhe ekipi i tij janë në gjendje ta 

realizojnë anëtarësimin e plotë të vendit në 

Bashkimin Europian. 

3 Website i subjektit 

politik www.pd.al 

12.04.2021 Website i subjektit politik Bashkebisedim i z.Basha me gra ne njesive 

administrative Dajt ne Tirane. Kryetari i Partisë 

Demokratike Lulzim Basha, ka bashkëbiseduar 

me gra në njësinë administrative Dajt, në Tiranë. 

Gratë ngritën shqetësimin e mungesës të 

mbështetjes nga shteti dhe për diskriminimin që 

u bëhet në punë vetëm se kërkojnë të drejtat e 

tyre. Sa i përket fasonëve, Basha tha se qeveria 

për 8 vite nuk ka investuar asnjë lekë, as në 

kohën e pandemisë, për të ndihmuar këtë sektor 

http://www.pd.al/


në mënyrë që t’u përmirësohej puna grave që 

punojnë aty. Për këtë kreu i opozitës tha se me 

programin e qeverisë së dal nga vota e 25 prillit 

që ka në kthimin e taksës së sheshtë 9% dhe me 

rritjen e pagës minimale në 360 mijë lekë të 

vjetra në muaj, janë dy ka masat e para që do u 

vij në ndihmë grave që punojnë në këtë sektor. 

Ndërsa Basha theksoi se me plani i qeverisë së 

ardhshme që ka të bëj me mbështetjen e 

familjeve të reja dhe fëmijëve të tyre që nga 

lindja e deri në fazën e punësimit, janë tregues 

se si e konsideron Partia Demokratike ndihmën 

për gruan shqiptare. 

4 Website i subjektit 

politik www.pd.al 

19.04.2021 Website i subjektit politik Njoftim per biseden te PD Lulzim Basha me 

kryetaren e partise Konservatore Britanike 

Amanda Milling. Keryetari i Partisë 

Demokratike, Lulzim Basha, ka zhvilluar një 

bisedë me kryetaren e Partisë Konservatore 

Britanike të kryeministrit Johnson dhe 

këshilltarin e bordit të tregtisë në Britani, Daniel 

John Hannan. Basha tha se Partia Demokratike 

ka filluar një fushatë e cila përqëndrohet në 

problemet e shumta që ka sot vendi, pas 8 viteve 

keqqeverisje dhe ngecje në vendnumëro. Kreu i 

opozitës u shpreh se motoja e PD në fushat 

bazohet tek nevoja për ndryshim, përmes së 

cilës Shqipëria të jetë në gjendje të garantojmë 

rritje ekonomike dhe të ecim të sigurt drejt 

anëtarësimit në BE. 

 



 

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 3, paragrafi 

2 Udhëzim nr.6 

datë 

Materiale propagandistike të vendosura në 

fasadat e godinave të banimit, institucione 

publike ose ambiente rrethuese pranë e rreth 

- Jo 



23.03.2021, i 

KQZ-së 
tyre, brenda zonave rekreative,parqeve, në 

pemët e qytetit dhe në shtyllat e ndriçimit. 

 

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.                                    

- 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 

 

- Jo 

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

materialet vizive të fushatës propagandistike 
- Jo 

 

 
 

 

 

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 Levizja Socialiste per Integrim (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  Subjekti zgjedhor Partia Levizja Socialiste per Integrim 

ne zonat administrative te cilat une mbuloj nuk ka hapur 

asnje zyre zgjedhore pervec zyres qendrore ne qytetin e 

Elbasanit ne rrugen 11 Nentori. 

Jo 

b) Ngjarjet e Fushatës Nuk ka pasur aktivitete te organizuara gjate kesaj 

periudhe monitorimi nga subjekti politik. 
Jo 

c) Materialet 

propagandistike 
Gjate monitorimit nuk jane verejtur perdorim te 

materialeve propagandistike si flamuj, broshura, 

fletpalosje, postera etj. 

Jo 

 Numri i materialeve vizive propagandistike të shqyrtuara 

për përfshirjen e shënimit: ‘Prodhuar nën përgjegjësinë 

ligjore të …’  

 

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.                                    

Jo 
 

 

 

 

 

Jo 

 

 

 

Jo 

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  
www.lsi.al  Po 

 

2. Detaje të aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor  

 

e) Zyrat zgjedhore  



# Vendndodhja/Adresa Madhësia Detaje të tjera (pajisje teknike, materiale promocionale, 

materiale të printuara etj.) 

1 - - - 

2 - - - 

 

 

 

 

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 19.04.2021 Faqja zyrtare ne rrjetin 

social Facebook e 

nenkryetarit te subjektit 

politik LSI 

Nënkryetari i LSI-së Petrit Vasili, përmes një 

statusi në “Facebook” shkruan se Edi Rama ka 

hedhur në erë sigurinë e qytetarëve dhe sigurinë 

kombëtare të vendit, pasi kartat e identitetit janë 

tashmë në duart e krimit të organizuar. Vasili 

thekson se për këtë skandal, SPAK duhet që të 

hetojë dhe të arrestojë menjëherë Ramën. 

Postimi i nënkryetarit të LSI-së Petrit Vasili: 

SPAK-u te hetoje dhe te arrestoje Edi Ramen! 

Edi Rama si Kryeminister ka hedhur ne ere 

sigurine personale te qytetareve dhe sigurine 

kombetare te vendit. Kartat e identitetit te mijra 

shqiptareve jane tashme ne duart e krimit te 

organizuar, i cili mund te beje ç’te doje dhe te 

vere ne rrezik te madh cdo individ. Bisneset jane 

ne rrezik te madh sepse nenshkrimi elektronik i 

tyre dhe gjithshka tjeter eshte totalisht e 

ekspozuar ndaj çdo manipulimi dhe grabitje. 

Jeta private dhe familja e cdo individi eshte 

ekspozuar poshtersisht duke krijuar destabilizim 

shume te rende shoqeror dhe familjar. Krimit 

kibernetik i jane hapur “autostrada” per te 

ushtruar veprimtarine e tij. Veprimtarise 

antishteterore kunder Shqiperise i jane krijuar 

hapesira pa fund. Terrorizmit nderkombetar i 

jane krijuar mundesi te ushtroje veprimtari 

kunder Shqiperise. Prokuroret dhe Gjyqtaret 

jane nen shantazh duke shperdoruar te dhenat e 

tyre personale. Edi Rama eshte pergjegjesi 

kryesor dhe perdoruesi kriminal i te dhenave 



personale te mijra shqiptareve dhe per pasoje 

shkaterrimin e sigurise individuale dhe 

personale te qi dra mijra shqiptareve. Edi Rama 

e pranoi publikisht fajin dhe pergjegjesine 

shume te rende te tij duke legjitimuar publikisht 

fuksat (patronazhistet) e tij. Çfare pret më 

SPAK- u? Çfare pret mē SPAK-u? Çfare pret 

më SPAK-u? 

2 Website i subjektit 

politik www.lsi.al 

18.04.2021 Website i subjektit politik Kandidati për deputet i LSI në Qarkun e Beratit, 

mjeku Blenard Nonaj, ishte i pranishëm në 

takimin e zhvilluar nga kryetarja e kësaj force 

politike në Berat, Monika Kryemadhi. Në fjalën 

e tij, Nonaj u shpreh se më 25 prill nga Qarku i 

Beratit do të nisë fitorja e madhe, ndërsa ftoi të 

gjithë qytetarët të votojnë numrin 6. Mjeku i 

njohur theksoi se LSI do të përmirësojë sistemin 

shëndetësor dhe atë arsimor në Berat, si dhe do 

të hapë vende të reja pune. “Prania dhe 

entuziazmi juaj tregon mbështetjen që ka LSI në 

Qarkun e Beratit. Në radhë të parë dua të 

falënderoj popullin e Kuçovës, të Dimalës, 

Beratit, Poliçanit e Skraparit për mikpritjen. Ne 

këtë muaj kemi trokitur në shtëpitë tuaja, kemi 

parë hallet e shqetësimet që ka ky qark. Një nga 

problemet është infrastruktura, ku rruga 

Skrapar-Përmet ka ngelur në mes për 6 km, ku 

projekti i rrugës Berat-Skrapar ka ngelur në 

sirtar. Ne, LSI, do përmirësojmë sistemin 

shëndetësor në Qarkun e Berat, do përmirësojmë 

sistemin arsimor. Një plagë e madhe është 

papunësia. Ne do të hapim vende të reja puna, 

http://www.lsi.al/


që të rinjtë e të rejat ta ndërtojnë të ardhmen në 

shtëpitë e tyre. Berati është shtëpia juaj. Më 25 

prill, nga Qarku i beratit nis fitorja e madhe. Ju 

ftoj të gjithëve të votoni LSI, të votoni numrin 6. 

Fitore”, tha Nonaj. 

3 Website i subjektit 

politik www.lsi.al 

17.04.2021 Website i subjektit politik Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi nga 

Vlora iu dha një mesazh Damian Gjiknurit dhe 

Astrit Qendros, se nuk blejnë dot vota në këtë 

qytet. Ajo tha se nuk do iu ndahet atyre dhe as 

balozit të zi, duke etiketuar kështu Ramën. Mes 

të tjerash Kryemadhi tha se në Sarandë LSI del 

forcë e parë. “Do i bëja thirrje socialistëve, që të 

votojnë kundër atyre që e tjetërsuan pushtetin e 

tyre, për të pasur çdo gjë dhe atë që është, vlerat 

e tyre. Ndaj do iu bëja thirrje socialistëve që të 

votojnë numrin 6. Të votojnë djemtë dhe vajzat 

e tyre, të votojnë Griseldën, pedagoge shumë e 

mirë. Sot më shumë se kurrë Vlora ka më shumë 

nevojë për gjakun e saj, për t’u ringritur në 

histori. Për të ringritur vlerat e saj. E dashur Liri, 

je një grua zonjë dhe gjyshe e mrekullueshme, ti 

dhe unë, kemi një detyrë shumë të rëndësishëm 

për fëmijët tanë dhe familjet tona. Kemi detyre 

që mos të ndalemi asnjë sekondë. Të takojmë 

çdo njeri, të ndalemi në çdo derë, Ky është 

misioni ynë i vetëm për të ringritur vlerat tek të 

rinjtë tanë. Vetëm gjaku i tyre, energjia e tyre 

sjell ndryshim. Jam e bidnur se një nga sfidat më 

të realizueshme, është Saranda, ku LSI do të jetë 

forcë e parë. Pasi Taqo ka kapacitetin e tij, 

forcën e tij, por ka dhe një vajzë të re në krah. 

http://www.lsi.al/


Po ta ndajnë vlonjatët mendjen mirë, jo tre 

mandate, por forcë e parë dalim, Pasi Vlora ka 

vuajtur më shumë nga banda e Astirit. Ju jap 

fjalën se nuk do t’i ndahem Balozit që është në 

gramat e fundit. S’do i ndahem as dyshes së 

balerinave, Damian Gjiknuri dhe Qendros. Se 

metodën e blerjes së votave kur Qendro ishte 

drejtor në bashkinë e Tiranës, nuk e bën dot në 

Vlorë.”, tha Kryemadhi. 

 

 

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 3, paragrafi 

2 Udhëzim 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. 

 

- 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.                                    

- 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 

 

- 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  
Identifikimi i  platformave të 

monitoruara të faqeve të internetit 

Po 

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 

Numri/Identifikimi i institucioneve 

publike mjediset e të cilëve u 

monitoruan për të parë nëse po 

përdoreshin për aktivitetet e 

fushatës.  

Po 

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 

 
 

 


