
 

Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve  

 

 
I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

 

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

 

Njësia Administrative Shalë ,Shosh,Pult ,Velipojë  

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

 

Shkolla Publike; Institucione Njësitë Administrative ;Qëndra Shëndetësore,Subjekte Zgjedhore   

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

 

10 Prill 2021- 20 Prill 2021 

Data e dorëzimit të 
raportit: 

 

 

20 Prill 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 Njësitë Administrative Pult,Shalë,Shosh,Velipojë (shtoni emrin e subjektit zgjedhor) 
objekt monitorimi : Shkolla,Njësi Administrative Institucione,Subjekt Pivat dhe Zyrat e Subjekteve Zgjedhore (veçanërisht 
në Velipojë)  

 

 

 
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 …’  

 
Materiale propagandistike të vendosura në fasadat e 

Po/ Jo 
 

 

 



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 Velipojë  

-Velipojë Shkolla  

-Pulaj Ambulanca  

-Gomsiqe e re Shkolla Mesme  

-Shkolla Luarz  

-Shkolla Gas  

-Rr.Kol Dashi ,Kafe Gjovalin 

Shehu  

-Rec-Pulaj ,Shkolla  

-Shkolla Mali Kolaj  

-Baks –Rrjoll Shkolla  

 

 

 

 

 

 

Ndërtesa 1 –Katëshe të 

rrethuara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 hapësirës 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 



 

-Njësia Adminisrative Velipojë 

ZIN 

 

 

 

 

 

 

-Subjekti Zgjedhor Zyra 

LSI(Lëvizja Socialiste për 

Integrim)  

 

 

-Subjekti Zgjedhor Zyra PD (Partia 

Demokratike)   

 

 

Ndertësë 1 –Katëshe 

,nën juridiksionin dhe 

terriorialitetin Bashkisë 

Shkodër. 

 

 

 

 

Godinë 1- 

Katëshe,Zyra me   

elemente identifikuese 

zgjedhore . 

Hapësira në trotuare 

me dalje në rrugë 

dytësore dhe afër 

ndërtesës së Njësisë 

Adminsitrative 

Velipojë ZIN . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shëndetësore apo subjektet private 

Monitoruesi vëzhgon Njësinë Administrative Velipojë ZIN 

/Institucion  Publik ,ambientet e brendshme dhe të jashtme.Edhe pse 

ambientet ishin të hapura duke lejuar vëzhgimin e plotë ,nuk u arrit 

komunikim me punonjësit.Pasi nuk kishte nëpunës përveç rojes 

fizike . 
Duke hyrë në ambientet e brendshme dhe të jashtme të 

godinës. Nuk kemi shkelje të neneve të mëposhtme 

të Kodit Zgjedhor:  

Neni 79 

1.Paraqitja e materialeve propagandistike statike më shumë se 5 
metra nga zyrat zgjedhore. [Neni 79, para 2]. 

2.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). 

3.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 ). Lidhur me vijueshmërinë e përgatitjeve për 

procesin e votimit do të  vazhdojnë monitorimi. Referuar KZAZ-

ve;QV-ve në përgatitjen e infrastrukturës për procesin e votimit 

tëq datës 25 Prill 2021. 

Monitoruesi në vëzhgim të drejtpërdrejt nuk vërën materiale 

propogandistike të subjekteve politike ,kandidatëve për deputetë që 

cënojnë lirinë dhe vullnetin e sovranit dhe dispozitat e Kodit 

Zgjedhor. Përveç ,materialeve promorcionale dhe identifikuese të 

subjekteve zgjedhore brenda hapësirës së zyrës elektorale me pamje 

ballore (dritare,dyert) ,të tillë si : postera të kandidatëve për deputeve 



dhe flamujt e subjekteve . Brenda hapësirës së lejuar nga ligji . 

2 Njësia Administrative Pult –

Shalë-Shosh –Theth  

Rruga e përshkuar nga monitoruesi 

Shkodër- Kir-Pog-Shosh-

Ndrecaj-Nicaj-Shalë –Lotaj-

Breglumi –Lekaj-Gimaj-Theth 

me distancë 400 km vajtje-ardhje 

,në intervalin kohor 04:00 AM -

22:00 PM . 

Zona Pult –Bruçaj –Xhan –Plan –

Pog . 

(Infrastruktura në këto zona është e 

rrezikshme dhe jo në kushtë 

normale .Duke krijuar vësjtirësi 

objektive në mbarëvajtjen e 

procesit të monitorimit dhe 

infrastrukturës logjistike të punës. 

Mjeti i transportit privat fouristradë 

arrin relativisht të përballojë rrugën 

në këto zona. Evidentoj vënien në 

dispozicion të transportit ajror 

helikopter për të arritur në kohë 

reale dhe në destinacion materialet 

zgjedhore . Gjithashtu ,distanca 

ndërmjet zonave dhe infrastruktura 

e rrezikshme ,krijojnë vështirësi 

objektive. Duhen konsideruar 

infrastruktura e parregullt ,pa 

mbrojtje ,lartësia mbi nivelin e detit 

nga pika më e ulët 100  deri në 

Ndërtesa 1 –katëshe të 

ulëta.  

 

Reliev i thepisur malor 

dhe shkembor . 

 

Ndërtesa –shtëpi-

shkolla jashtë 

funksioni të ndërtuara 

në terren shkembor dhe 

malor (shpatevetë 

maleve) . 

Mungesa e 

infrastrukturës e bën të 

vështirë ndërlidhjen 

dhe bashkërëndimin e 

punës në këto zona . 

Distanca ndërmjet 

njësive KZAV-QV dhe 

ecja në këmbë në disa 

nga këto zona. 

 

Largësia ndërmjet 

fhsatrave dhe banesave 

vështirëson kohën dhe 

infrastrukturën 

logjistiketë procesit të 

votimit. 

 

Shkolla e Mesme 

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 . 

Nuk kemi zyra fizike të subjektëvë elektorale në Pult,Shalë ,Shosh 

,Theth .  

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 e Mesme 9-Vjeçre “Mehmet Shpendi “ Komuna Shalë ,u 

lejua monitorimi si brenda dhe jashtë shkollës . Monitoruesi 

komunikoi me mësuesen e shkollës ,e cila po zhvillonte mësim me 

nxënës fillore. 

Gjatë bisedës monitoruesu nuk verën parimisht shkelje apo dyshime 

të arsyeshme për shkelje . Nga biseda me mësuesen me iniciale M.L 

situata paraqitet e qetë,larg politizimeve apo presioneve brenda 

ambientit të shkollës dhe stafit të saj. 

Problematike është mungesa e energjisë elektirke në këto zona duke 

shkaktuar vështirësi (në mbarëvajtjene  eprocesit mësimor) .Ky 

problem ngre hipotezen objektive  për mungesë apo probleme 

logjstike në procesin e votimit .Nuk kemi kompjutera ,apo mjete të 

tjera logjistike . Këto pasqyohen qarte në materialet monitoruese . 
 Drejtori i shkollës nuk ishte i pranishënm fizikisht. Monitoruesit iu lejua 
aksesei i plotë ,madje i mundësohet numër kontrakti me drejtorinë e 

shkollës. Në shkollën ‘Mehmet Shpendi “  si brenda hapësirës ashtu 

edhe jashtë hapësirës nuk kemi elemente të subjekteve zgjedhore. 

Respektohet dispozita ndaluese ,specifikisht “Paraqitja e materialeve 



2000 m lartësi. Në zonën Pultit –

Bruçaj-Xhan –Plan-Pog nuk 

kalohet me transport /fouristradë 

por vetëm në këmbë,përmes një ure 

lidhesë(siç shihet në foto) ,Kjo 

rrugë është përshkuar në këmbë në 

intervalin 4-5 orë)  . 

-Njësia Administrative Pult ( 

-Pult –Kir Shkolla 9 vjeçare  

-Bruçaj Shkolla 9-vjeçare  

-Xhan Shkolla 9-Vjeçare  

-Pog Shkolla Fillore  

-Njësia Administrative Shalë 

-Shkolla Theth  

-Qëndra Shëndetësore Breglumi  

-Shkolla Lotaj  

-Shkolla Lekaj  

-Shkolla 9-vjeçare Gimaj  

-Shkolla Fillore Nenmavriq   

-Njësia Administrative Shosh  

-Ndrejaj Shosh  

-Nicaj -Shosh 

 

“Mehmet Shpendi 

“Komuna Shalë është 

godinë 3 katëshe . 

Dy kate janë 

funksionale . 

 

 

Ndërtesat e shkollave 

të tjera janë jo-

funksionale  

 

 

Shkolla 9-vjeçare 

Theth Godinë 2 

katëshe dhe 

Ambulanca Theth 1-

Katëshe  

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.  

Lidhur me vijueshmërinë e përgatitjeve për procesin e 

votimit(materialet e votimit )  do të vazhdojnë monitorimi. 

 

Monitoruesi vëzhgon Njësinë Administrative Dajç /Institucion Publik 

,ambientet e brendshme dhe të jashtme. 

Përfaqësuesi V. D konstaton se nuk kemi probleme në njësinë Pult 

.Situata paraqitet e qetë,subjektet elektorale kanë zhvilluar takime me 

banorët e zonave duke shpalosu programet ,evidentuar problematikat 

dhe ofruar zgjidhje . 

Specifikisht nga data  zyrtare e fillimit të fushatës dhe deri me datë 

16 -20 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. 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 ). 

6. Materiale propagandistike të vendosura në mjete që operojnë 

në transportin publik. 

7. 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 Pult  14-15 Pill 2021  Deri në 10 persona  Takim me banorët e lagjes Likaj .fshati Bruçaj  



2 Velipoje  15 Prill 2021  Deri në 10 persona Takim me Strukturat e LSI Velipojë 

3. Shkodër -Velipojë  19 Prill 2021  Deri në 10 persona Takim dhe bashkëbisedim me qytetarët. 

 

 
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 (ZAV 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 (ZAV dhe QNV ). Referuar materialeve 

të monitorimit 

 

 
d) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 
reklamës 

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

1 Facebook  15 Prill 2021  Kandidate për Deputete PD 

Zona Dukagjin (Znj.Greta 

Bardeli )  

Banoret e Zonës ,takime dhe prezantim të 

programit dhe zgjidhje të problemeve . 

Kandidatja për deputete Znj.Greta Bardeli në 

bashkëpunim më Bashkinë Shkodër dhe banorë 



të Njësisë Administrative Pult ,realizohet 

riparimi i urës mbi lumin Kir ,që lidh lagjen 

Likaj të fshtatit Bruçaj ,me rrugën kryësore të 

fshatit Shkodër. 

 

2 Facebook  15 Prill 2021  Kandidati për Deputet 

Agron Cela  

Takim me Strukturat e LSI Velipojë. 

3. Facebook  19 Prill 2021  Kandidati PS Benet Ndoci  Prezantimi Platformës për Turizmin (përfshirë 

edhe Velipojë). 

 
 
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 

 



 

Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve  

 

 
I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

 

  

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

 

Njësia Administrative Shalë ,Shosh,Pult ,Velipojë  

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

 

Shkolla Publike; Institucione Njësitë Administrative ;Qëndra Shëndetësore,Subjekte Zgjedhore   

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

 

10 Prill 2021- 20 Prill 2021 

Data e dorëzimit të 
raportit: 

 

 

20 Prill 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 Njësitë Administrative Pult,Shalë,Shosh,Velipojë (shtoni emrin e subjektit zgjedhor) 
objekt monitorimi : Shkolla,Njësi Administrative Institucione,Subjekt Pivat dhe Zyrat e Subjekteve Zgjedhore (veçanërisht 
në Velipojë)  

 

 

 
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 …’  

 
Materiale propagandistike të vendosura në fasadat e 

Po/ Jo 
 

 

 



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 Velipojë    

2 Njësia Administrative Pult –Shalë-

Shosh –Theth  

Rruga e përshkuar nga monitoruesi 

Shkodër- Kir-Pog-Shosh-Ndrecaj-

Nicaj-Shalë –Lotaj-Breglumi –

Lekaj-Gimaj-Theth me distancë 

400 km vajtje-ardhje ,në intervalin 

kohor 04:00 AM -22:00 PM . 

Zona Pult –Bruçaj –Xhan –Plan –

Pog . 

(Infrastruktura në këto zona është e 

rrezikshme dhe jo në kushtë 

normale .Duke krijuar vësjtirësi 

objektive në mbarëvajtjen e 

  



procesit të monitorimit dhe 

infrastrukturës logjistike të punës. 

Mjeti i transportit privat fouristradë 

arrin relativisht të përballojë rrugën 

në këto zona. Evidentoj vënien në 

dispozicion të transportit ajror 

helikopter për të arritur në kohë 

reale dhe në destinacion materialet 

zgjedhore . Gjithashtu ,distanca 

ndërmjet zonave dhe infrastruktura 

e rrezikshme ,krijojnë vështirësi 

objektive. Duhen konsideruar 

infrastruktura e parregullt ,pa 

mbrojtje ,lartësia mbi nivelin e detit 

nga pika më e ulët 100  deri në 

2000 m lartësi. Në zonën Pultit –

Bruçaj-Xhan –Plan-Pog nuk 

kalohet me transport /fouristradë 

por vetëm në këmbë,përmes një ure 

lidhesë(siç shihet në foto) ,Kjo 

rrugë është përshkuar në këmbë në 

intervalin 4-5 orë)  . 

-Njësia Administrative Pult ( 

-Pult –Kir Shkolla 9 vjeçare  

-Bruçaj Shkolla 9-vjeçare  

-Xhan Shkolla 9-Vjeçare  

-Pog Shkolla Fillore  

-Njësia Administrative Shalë 

-Shkolla Theth  

-Qëndra Shëndetësore Breglumi  

-Shkolla Lotaj  

-Shkolla Lekaj  



-Shkolla 9-vjeçare Gimaj  

-Shkolla Fillore Nenmavriq   

-Njësia Administrative Shosh  

-Ndrejaj Shosh  

-Nicaj -Shosh 

 

 
 
 

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 Nuk ka  Nuk ka  Nuk ka  

2 Nuk ka Nuk ka  Nuk ka  

 

 
d) Rrjetet Sociale 



# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1     

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 

 



































































































 

Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve  

 

 
I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

 

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

 

Njësia Administrative Shalë ,Shosh,Pult ,Velipojë  

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

 

Shkolla Publike; Institucione Njësitë Administrative ;Qëndra Shëndetësore,Subjekte Zgjedhore   

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

 

10 Prill 2021- 20 Prill 2021 

Data e dorëzimit të 
raportit: 

 

 

20 Prill 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 Njësitë Administrative Pult,Shalë,Shosh,Velipojë (shtoni emrin e subjektit zgjedhor) 
objekt monitorimi : Shkolla,Njësi Administrative Institucione,Subjekt Pivat dhe Zyrat e Subjekteve Zgjedhore (veçanërisht 
në Velipojë)  

 

 

 
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 …’  

 
Materiale propagandistike të vendosura në fasadat e 

Po/ Jo 
 

 

 



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 Velipojë    

2 Njësia Administrative Pult –Shalë-

Shosh –Theth  

Rruga e përshkuar nga monitoruesi 

Shkodër- Kir-Pog-Shosh-Ndrecaj-

Nicaj-Shalë –Lotaj-Breglumi –

Lekaj-Gimaj-Theth me distancë 

400 km vajtje-ardhje ,në intervalin 

kohor 04:00 AM -22:00 PM . 

Zona Pult –Bruçaj –Xhan –Plan –

Pog . 

(Infrastruktura në këto zona është e 

rrezikshme dhe jo në kushtë 

normale .Duke krijuar vësjtirësi 

objektive në mbarëvajtjen e 

  



procesit të monitorimit dhe 

infrastrukturës logjistike të punës. 

Mjeti i transportit privat fouristradë 

arrin relativisht të përballojë rrugën 

në këto zona. Evidentoj vënien në 

dispozicion të transportit ajror 

helikopter për të arritur në kohë 

reale dhe në destinacion materialet 

zgjedhore . Gjithashtu ,distanca 

ndërmjet zonave dhe infrastruktura 

e rrezikshme ,krijojnë vështirësi 

objektive. Duhen konsideruar 

infrastruktura e parregullt ,pa 

mbrojtje ,lartësia mbi nivelin e detit 

nga pika më e ulët 100  deri në 

2000 m lartësi. Në zonën Pultit –

Bruçaj-Xhan –Plan-Pog nuk 

kalohet me transport /fouristradë 

por vetëm në këmbë,përmes një ure 

lidhesë(siç shihet në foto) ,Kjo 

rrugë është përshkuar në këmbë në 

intervalin 4-5 orë)  . 

-Njësia Administrative Pult ( 

-Pult –Kir Shkolla 9 vjeçare  

-Bruçaj Shkolla 9-vjeçare  

-Xhan Shkolla 9-Vjeçare  

-Pog Shkolla Fillore  

-Njësia Administrative Shalë 

-Shkolla Theth  

-Qëndra Shëndetësore Breglumi  

-Shkolla Lotaj  

-Shkolla Lekaj  



-Shkolla 9-vjeçare Gimaj  

-Shkolla Fillore Nenmavriq   

-Njësia Administrative Shosh  

-Ndrejaj Shosh  

-Nicaj -Shosh 

 

 
 
 

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 Nuk ka  Nuk ka  Nuk ka  

2 Nuk ka Nuk ka  Nuk ka  

 

 
d) Rrjetet Sociale 



# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1     

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 
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