
 

Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve  

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

 

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

Bashkia Gjirokaster/Libohove/Dropull 

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

Levizja Socialiste per Integrim/Partia Demokratike/Partia Socialiste/Nisma Thurje/Vetvendosja 

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

10/04/2021-20/04/2021 

Data e dorëzimit të 
raportit: 

 

20/04/2021 

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 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  Numri dhe vendndodhja e zyrave zgjedhore të 

monitoruara 

Zyra te monitoruara 1. 

Po/ Jo 

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

organizuara nga subjekti zgjedhor të cilat u monitoruan  

Takim i mbajtur ne Parkun e Viroit më datë 

16/04/2021 ora 17:30 nga Monika Kryemadhi 

shoqëruar nga  kandidatët për depudetë të qarkut 

Gjirokastër . 

Po/ Jo 



 

 

 

c) Materialet 

propagandistike 

Gjatë takimit nuk janë respektuar masat anti 

Covid për ruajtjen e distancës 

Numri i materialeve të monitoruara (të bashkangjiten 

mostra/foto për secilen) 

Flete-palosje, flamuj në zyrë, flamuj në takim, 

tabela. 

 

 

 

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 

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. 

Nuk kam hasur. 

Po/ Jo 
 

 

 
 

 

 

 

 



Materiale propagandistike të vendosura në mjete që 

operojnë në transportin publik.  

 Nuk kam hasur gjatë monitorimit në terren por 

vetëm në takimin e datës 16/04/2021 ku të gjitha 

mjetet e simpatizantëve ishin të mbuluara nga 

flamuj. 

                         

 

 

 

Po/ Jo 

 

 

 

 

 

Po/ Jo 

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  

Është bërë monitorim i 

faqeve të 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 Bashkia Gjirokaster/Lagjia “18 

Shtatori” 

~30m² 

 

2    

 

 

 

 

 

b) Aktivitetet e Fushatës 

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

materialet e fushatës etj.) 

1 Takim i mbajtur ne 

Parkun e Viroit më datë 

16/04/2021 ora 17:30 

nga Monika Kryemadhi 

shoqëruar nga  

kandidatët për 

depudetë të qarkut 

Gjirokastër . 

Ora 17:30, datë 

16/04/2021. 
Afersisht 900 persona Karrige, flamuj ,baner, maska me logo. 

2 S’ka    

 



 

 

 

 

 

c) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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

1 Flete-Palosje(Programi) Nuk është përfshirë shënimi..... 

 

2    

 

 

d) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 Facebook  Lsi Faqja Zyrtare 

Gjirokaster 

 

2 Facebook  Vangjel Tavo Faqja Zyrtare  

3 Facebook  Freskida Çako  



4 Facebook  Myrvete Asqeri  

 

 

 

 

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 S’ka 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. 

S’ka Po/Jo 

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

mbulon shpenzimet për koncert, ngjarje 

kulturore dhe argëtuese ose aktivitete bamirësie. 

S’ka 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. 

S’ka Po/Jo 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike 

më shumë se 5 metra nga zyra elektorale 
S’ka Po/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. 

 

S’ka 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.                                    

S’ka 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 

 

S’ka Po/Jo 

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

materialet vizive të fushatës propagandistike 
S’ka Po/Jo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
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 Social Demokrate  (shtoni emrin e subjektit zgjedhor) 

 

 

 
1. Përmbledhja e aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor  

 

Lloji i aktivitetit të 

monitoruar 
Detaje Parregullsi për tu përmendur këtu dhe për 

tu identifikuar më vonë  

a) Zyrat zgjedhore  Numri dhe vendndodhja e zyrave zgjedhore të 

monitoruara 

Zyra te monitoruara 1. 

Po/ Jo 

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

organizuara nga subjekti zgjedhor të cilat u monitoruan  

Nuk ka  ngjarje të fushatës. 

Po/ Jo 

c) Materialet 

propagandistike 
Numri i materialeve të monitoruara (të bashkangjiten 

mostra/foto për secilen) 

Nuk ka. 

Po/ Jo 



 

 Numri i materialeve vizive propagandistike të shqyrtuara 

për përfshirjen e shënimit: ‘Prodhuar nën përgjegjësinë 

ligjore të …’  

Nuk ka. 

 

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. 

Nuk kam hasur. 

Materiale propagandistike të vendosura në mjete që 

operojnë në transportin publik.  

 Nuk kam hasur. 

                         

Po/ Jo 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Po/ Jo 

 

 

 

 

 

Po/ Jo 

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  

Është bërë monitorim i 

faqes të internetit 

Identifikimi i platformave të faqeve të internetit  Po/ Jo 

 

 

 

 

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 Bashkia Gjirokaster/Lagjia “18 

Shtatori” 

~35m² 

 
Kompjuter,rafte, tavolina, karrige,kolltuk,printer,materiale kancelarie 

2    

 

 

 

 

f) Aktivitetet e Fushatës 

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

materialet e fushatës etj.) 



1 S’ka    

2 S’ka    

 

 

 

 

 

 

g) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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

1 S’ka   

2    

 

 

h) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 Facebook  Anduela Caca Lulo  

 

 

 

 

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 S’ka 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. 

S’ka Po/Jo 

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

mbulon shpenzimet për koncert, ngjarje 

kulturore dhe argëtuese ose aktivitete bamirësie. 

S’ka 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. 

S’ka Po/Jo 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike 

më shumë se 5 metra nga zyra elektorale 
S’ka Po/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. 

 

S’ka Po/Jo 

Neni 3, paragrafi 

3 Udhëzim nr.6 

datë 

Materiale propagandistike të vendosura në 

mjete që operojnë në transportin publik.                                    

S’ka Po/Jo 



23.03.2021, i 

KQZ-së 

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 

 

S’ka Po/Jo 

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

materialet vizive të fushatës propagandistike 
S’ka Po/Jo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 zgjedhore  Numri dhe vendndodhja e zyrave zgjedhore të 

monitoruara 

Zyra te monitoruara 10. 

Po/ Jo 

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

organizuara nga subjekti zgjedhor të cilat u monitoruan  

Takim i mbajtur më datë 12/04/2021 ora 16:00 

në Bashtene e Teqesë në zonën muzeale të qytetit 

ose “ODEONI”.Të pranishëm kandidatët për 

depudetë të qarkut, futbollisti Andi Lila si dhe 

futbollistët e qytetetit. 

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 

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. 

Nuk kam hasur përveç tabelave në bulevardin e 

lagjes “18 Shtatorit” të caktuara nga bashkia per 

afishim të materialeve propagandistike. 

Po/ Jo 
 

 

 
 

 

Po/ Jo 

 

 

 

Po/ Jo 



 
Subjekti zgjedhor partia Demokratike ka 

vendos tabelë propagandistike pranë KZAZ-së 

nr.80 “Pallati i Sportit” në një distancë 

afërsisht 30 metra. 

 

Materiale propagandistike të vendosura në mjete që 

operojnë në transportin publik.  

 Nuk kam hasur. 

                         

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  

Është bërë monitorim i 

faqeve të internetit 

Identifikimi i platformave të faqeve të internetit  Po/ Jo 

 

 

 

 

2. Detaje të aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor  

 

 

 



i) Zyrat zgjedhore  

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

materiale të printuara etj.) 

1 Zyrë Rreth Stadiumit Gjirokaster ~24m² Karrige,Tavolina, Flete-palosje 

2 Zyrë te Shkolla “Xhuzepe Gras” ~12m² Karrige,Tavolina, Flete-palosje 

3. Zyrë Lazarat ~30m² Karrige, tavolina, televizor, Flete-palosje 

4. Zyra e FRPD  ~30m² Karrige, tavolina, 

5. Bashkia Gjirokaster/Lagjia “18 

Shtatori” Rreth stadiumit 

~30m² Karrige, tavolina, poster. 

6. Bashkia Gjirokaster/Lagjia “Pazar” ~25m² Karrige, tavolina, 

7. Bashkia Gjirokaster/Lagjia “Ura e 

Lumit” 

~12m² Karrige, tavolina, 

8. Bashkia Gjirokaster/Njesia 

Administrative Cepo 

 

~20m² Karrige, tavolina 

9. Bashkia Libohove/Qender 

 

~15m² Karrige, tavolina, 

10 Bashkia Gjirokaster/Lagjia “Blloku 

I furrave” 

~30m² Karrige, tavolina, televizor 

 

 

 

 

 

 

 



j) Aktivitetet e Fushatës 

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

materialet e fushatës etj.) 

1 ODEONI 16:00,datë 12/04/2021 Afersisht 50 Tabela, bluza,flamuj 

2 S’ka    

 

 

k) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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

1 S’ka   

2 S’ka   

 

 

l) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 Facebook  Tritan Shehu Faqja Zyrtare  

2 Facebook  Dasho Aliko Faqja Zyrtare  

3 Facebook  FRPD-Gjirokaster  

4 Facebook  Entela Shehu  

5 Facebook  Roland Bejko  



 

 

 

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 S’ka 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. 

S’ka Po/Jo 

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

mbulon shpenzimet për koncert, ngjarje 

kulturore dhe argëtuese ose aktivitete bamirësie. 

S’ka 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. 

S’ka Po/Jo 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike 

më shumë se 5 metra nga zyra elektorale 
Sipas raportit shkeljeve flagrante 

shtojca 1 të datës 13.04.2021. 

Po/Jo 

Neni 3, paragrafi 

2 Udhëzim nr.6 

Materiale propagandistike të vendosura në 

fasadat e godinave të banimit, institucione 
S’ka Po/Jo 



datë 

23.03.2021, i 

KQZ-së 

publike ose ambiente rrethuese pranë e rreth 

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.                                    

S’ka 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 

 

S’ka Po/Jo 

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

materialet vizive të fushatës propagandistike 
S’ka Po/Jo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
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 zgjedhore  Numri dhe vendndodhja e zyrave zgjedhore të 

monitoruara 

Zyra te monitoruara 14. 

Këto dy zyra janë verifikuar dhe ndodhen në një 

afërsi më pak se 300 metra nga QV-it të shkollës 

9-vjeçare “Koto Hoxhi”. 

Po/ Jo 



 

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

organizuara nga subjekti zgjedhor të cilat u monitoruan  

Takim i Kryeministrit Edi Rama në Stadiumin e qytetit më 
datë 17/04/2021, ora 15:00 

 

Po/ Jo 

   

Po/ Jo 



c) Materialet 

propagandistike 
Numri i materialeve të monitoruara (të bashkangjiten 

mostra/foto për secilen) 

Kam hasur. 

 

 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. 

 
 

Subjekti zgjedhor partia Socialiste ka vendos 

tabelë propagandistike pranë KZAZ-së nr.80 

“Pallati i Sportit” në një distancë afërsisht 5 

metra. 

 

Po/ Jo 
 

 

 
 

 

Po/ Jo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po/ Jo 



 
Banderolëe vendosur në tabelën e caktuar për 

afishim të materialeve propagandistike për 

subjektin zgjedhore PS.Është hequr banderola 

ekzistuese që ishte kantidati Bledi Çuçi dhe është 

vendosur kjo banderolë e cila ka shkaktuar një 

acarim në popullatë dhe për subjektet e tjera 

zgjedhore. 

Materiale propagandistike të vendosura në mjete që 

operojnë në transportin publik.  

 Vazhdon po e njëjta shkelje e raportuar edhe në 

raportet paraardhëse. 



 
 

 

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  

Është bërë monitorim i 

faqeve të internetit 

Identifikimi i platformave të faqeve të internetit  Po/ Jo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Detaje të aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor  

 



 

 

m) Zyrat zgjedhore  

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

materiale të printuara etj.) 

1 Bashkia Gjirokaster/Lagjia 

“Pazar”Sheshi i Cerçizit  

 

 Karrige, tavolina, kompjuter, printera 2 cope,.raft,baner 

2 Bashkia Gjirokaster/Lagjia 

“Punetore” 

 

~30m² Karrige, tavolina, poster. 

 

3. Bashkia Gjirokaster/Lagjia “Blloku 

i furrave” 

 

~45m²  Karrige, tavolina,televizor,frigorifer. 

 

4. Zyra e Bledi Çuçi prane Kinoteatrit   

5. Bashkia Gjirokaster/ Lagjia 

“Manalat-Cfake” 

~25m² Karrige, tavolina,postera,ngrohes elektrik 

6. Bashkia Gjirokaster/ Lagjia 

“Manalat 2” 

~15m² Karrige,tavolina,sobe gazi per ngrohje. 

 

7. Bashkia Gjirokaster/ Lagjia “18 

Shtatori” 

~30m² Karrige, tavolina,rafte flamuj. 

8. Bashkia Gjirokaster/ Lagjia 

“Granica” 

~25m² Karrige,tavolina,frigorifer,poster mural,materiale te printuara,flamuj. 

 

9. Bashkia Libohove/Qender 

 

  



10 Zyre Ura e Kardhiqit Nj.Adm Cepo   

11. Zyre Fshati Valare Nj.Adm 

Lunxheri 

  

12. Zyrë në lagjen “11 janri”   

13. Zyrë në lagjen “11 janri” afër 

kopshtit nr.4 

  

14. Bashkia Gjirokaster/ Lagjia “18 

Shtatori” te katrori 

  

 

 

n) Aktivitetet e Fushatës 

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

materialet e fushatës etj.) 

1 Stadiumi i qytetit Data 17.04.2021 ora 

15:00 

~2700 Podium,karrige,monitor,bluza me logo,maska 

me logo,mushama kundra shiut. 

2     

 

 

 

o) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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

1 S’ka   



2 S’ka   

 

 

p) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 Facebook  Blendi Çuçi Faqja Zyrtare  

2 Facebook  Partia Socialiste Gjirokastër 

Faqja Zyrtare 

 

3 Facebook  Mirela Kumbaro Faqja 

Zyrtare 

 

4 Facebook  Artemis Malo  

5 Facebook  Kiara    Adhami  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 S’ka 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. 

S’ka Po/Jo 

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

mbulon shpenzimet për koncert, ngjarje 

kulturore dhe argëtuese ose aktivitete bamirësie. 

S’ka 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. 

S’ka Po/Jo 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike 

më shumë se 5 metra nga zyra elektorale 
Sipas raportit shkeljeve flagrante 

shtojca 1 të datës 13.04.2021 

Po/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. 

 

Banderolëe vendosur në 

tabelën e caktuar për afishim 

të materialeve 

propagandistike për 

subjektin zgjedhore PS.Është 

hequr banderola ekzistuese 

që ishte kantidati Bledi Çuçi 

dhe është vendosur kjo 

banderolë e cila ka shkaktuar 

Po/Jo 

 



një acarim në popullatë dhe 

për subjektet e tjera 

zgjedhore. 

 

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.                                    

Vazhdon e njëjta sipas raportit 

paraardhës 

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 

 

Sipas raportit shkeljeve flagrante 

shtojca 1 të datës 17.04.2021 

Po/Jo 

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

materialet vizive të fushatës propagandistike 
S’ka 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  

Është kryer monitorim i pothuajse 

gjithë faqeve të internetit të çdo 

subjekti zgjedhor. 

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.  

1.Takim i mbajtur ne Parkun e 

Viroit më datë 16/04/2021 ora 

17:30 nga Monika Kryemadhi 

shoqëruar nga  kandidatët për 

depudetë të qarkut Gjirokastër 

. 

https://www.facebook.com/159979

1533379541/posts/5795022867189

699/?d=n 
2.Takim i mbajtur më datë 

12/04/2021 ora 16:00 në 

Bashtene e Teqesë në zonën 

muzeale të qytetit ose 

“ODEONI”.Të pranishëm 

kandidatët për depudetë të 

Po/ Jo 

https://www.facebook.com/1599791533379541/posts/5795022867189699/?d=n
https://www.facebook.com/1599791533379541/posts/5795022867189699/?d=n
https://www.facebook.com/1599791533379541/posts/5795022867189699/?d=n


qarkut, futbollisti Andi Lila si 

dhe futbollistët e qytetetit. 

 

3.Takim i Kryeministrit Edi Rama në 
Stadiumin e qytetit më datë 
17/04/2021, ora 15:00 
https://fb.watch/4_LfBLjB3M/ 
 

 

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.  

Nuk kam hasur. 

Po/ Jo 

Përdorimi i automjeteve publike të 

vëzhguara në ngjarjet e fushatës. 

 Nuk kam hasur. 

Po/ Jo 

c) Aktivitete të natyrës 

publike 
Numri i aktiviteteve të një natyre 

publike të monitoruara të cilat 

kërkojnë njoftimin/raportimin tek 

KQZ-ja.  

Nuk kam hasur. 

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 duke u 

nisur nga disa biseda 

konfidenciale që kam pas nga 

pjesmarrësit atë ditë në këtë 

takim më është komunikuar që 

na kanë detyruar që sot të jemi 

patjetër këtu. 

20.04.2021 Sipas raportit 

shtojca nr.2 

Gjatë takimit të Kryeministrit 
Edi Rama në Stadium datë 
17/04/2021 ora 15:00 sipas 
edhe linkut të paraqitur më 
sipër shihet qartë që pjesa 
më e madhe e pjesmarrësve 
në atë takim janë punonjës 
të administratës publike dhe 
veçanrisht arsimtarët e të 
gjithë cikleve. 
 

 

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  

S’ka 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.  

S’ka 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.  

S’ka 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  

S’ka Po/Jo 

Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të 

ndaluara nga KQZ-ja.  
S’ka Po/Jo 

 


