
 

 

 

Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve  

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

 

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

Qarku Diber, Rrethi Diber 

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

Levizja Socialiste per Integrim (LSI) 

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

09/04/2021 deri 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 _Levizja Socialiste per Integrim (LSI)_ (shtoni emrin e subjektit zgjedhor) 

 

 

 
1. Përmbledhja e aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor  

 

Lloji i aktivitetit të 

monitoruar 
Detaje Parregullsi për tu përmendur këtu dhe për 

tu identifikuar më vonë  

a) Zyrat elektorale Numri dhe vendndodhja e zyrave elektorale të 

monitoruara 

 

Gjate monitorimit ne rrethin e Dibres u konstatua nje 

zyre elektorale e subjektit Levizja Socialiste per 

Integrim. U vu re se ne zyre nuk kishte persona per 

shkak te masave anti-covid 

Po/ Jo 

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

organizuara nga subjekti zgjedhor të cilatu monitoruan 

 
Gjate periudhes se monitorimit ne rrethin Diber jane kryer 
disa takime elektorale na subjekti Levizja Socialiste per 
Integrim 

Po/ Jo 



 

 

c) Materialet 

propagandistike 
Numri i materialeve të monitoruara (të bashkangjiten 

mostra/foto për secilen) 

 

Gjate monitorimit te zyres elektorale te Levizja socialiste 

per integrim nuk u konstatuan materiale 

propogandistike ne kundeshtim me kodin zgjedhor. 

Po/ Jo 

 Numri i materialeve vizive propagandistike të shqyrtuara 

për përfshirjen e shënimit: ‘Prodhuar nën përgjegjësinë 

ligjore të …’  

 

Materialet propogandistike te konstatuara gjate 

monitorimit jane Logot e stampuara ne zyren elektorale 

dhe flamuj te subjektit Levizja Socialiste per Integrim 

Po/ Jo 

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  
Identifikimi i platformave të faqeve të internetit  

 

Profili zyrtar i kandidatit per deputet Hajri Laci. 

Po/ Jo 

 

2. Detaje të aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor  

 

a) Zyrat elektorale 

# Vendndodhja/Adresa Madhësia Detaje të tjera (pajisje teknike, kostoja e qerasëmateriale 

promocionale, materiale të printuara etj.) 

1 Peshkopi – Bulevardi Elez Isufi Afersisht 70m2 Konstatime; Logo e subjekit Levizja Socialiste per Integrim e 

vertetuar me foto perkatese dhe flamur i LSI 

2    

 

 

 

b) Aktivitetet e Fushatës 



 

 

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

materialet e fushatës etj.) 

1 Brest i poshtem, Njesia 

administrative Kastriot 

10/04/2021  

Ora 14;00 

Rreth 20 persona  Nuk kishte materiale te fushates 

2 Brezhdan, Njesia 

administrative Tomin 

11/04/2021 

Ora 09;00 

Rreth 35 persona Nuk kishte materiale te fushates 

3 Limnjan, Njesia 

administrative Kastriot 

13/04/2021 

Ora 08;00 

Rreth 25 persona Nuk kishte materiale te fushates 

4 Kukaj, Njesia 

administrative Kastriot 

13/04/2021 

Ora 10;00 

Rreth 35 persona Nuk kishte materiale te fushates 

5 Brezhdan, Njesia 

administrative Tomin 

14/04/2021 

Ora 9;00 

Rreth 30 persona Nuk kishte materiale te fushates 

6 Brest i eperm, Njesia 

administrative  Kastriot 

14/04/2021 

Ora 19;00 

Rreth 25 persona Nuk kishte materiale te fushates 

7 Fushe Cidhen, Njesia 

administrative Fushe 

Cidhen 

16/04/2021 

Ora 18;00 

Rreth 40 persona Nuk kishte materiale te fushates 

8 Bllice, Njesia 

administrative Fushe 

Cidhen 

17/04/2021 

Ora 18;00 

Rreth 35 persona Nuk kishte materiale te fushates 

9 Vranjt, Njesia 

administrative Kastriot 

19/04/2021 

Ora 12;00 

Rreth 35 persona Nuk kishte materiale te fushates 

 

 

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 Facebook x Hajri Laci Ky account nuk eshte faqe por profil i kandidatit 

te Levizjes Socialiste per deputet Hajri Laci. Ky 

profil prezanton takimet e kandidatit ne Qarkun 

Diber 

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 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  
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.  

x 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 

x 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.  

x 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.  

x 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 

x Po/Jo 

Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të 

ndaluara nga KQZ-ja.  
x Po/Jo 

 



 

 

 

Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve  

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

 

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

Qarku Diber, Rrethi Diber 

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

Partia Demokratike e Shqiperise (PD) 

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

09/04/2021 deri 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 (PD)_ (shtoni emrin e subjektit zgjedhor) 

 

 

 
1. Përmbledhja e aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor  

 

Lloji i aktivitetit të 

monitoruar 
Detaje Parregullsi për tu përmendur këtu dhe për 

tu identifikuar më vonë  

a) Zyrat elektorale Numri dhe vendndodhja e zyrave elektorale të 

monitoruara 

 

Gjate monitorimit ne rrethin e Dibres nuk jane 

konstatuar zyra te reja te Partise Demokratike.  

Po/ Jo 

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

organizuara nga subjekti zgjedhor të cilatu monitoruan 

 
Gjate periudhes se monitorimit ne rrethin Diber jane kryer 
disa takime elektorale nga subjekti i Partise Demokratike 
te Shqiperise 

Po/ Jo 



 

 

c) Materialet 

propagandistike 
Numri i materialeve të monitoruara (të bashkangjiten 

mostra/foto për secilen) 

 

Gjate monitorimit te zyres elektorale te Partise 

Demokratike nuk u konstatuan materiale 

propogandistike ne kundeshtim me kodin zgjedhor. 

Po/ Jo 

 Numri i materialeve vizive propagandistike të shqyrtuara 

për përfshirjen e shënimit: ‘Prodhuar nën përgjegjësinë 

ligjore të …’  

 

Materialet propogandistike te konstatuara gjate 

monitorimit jane Logot e stampuara ne zyrat zgjedhore 

te Partise Socialiste te Shqiperise 

Po/ Jo 

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  
Identifikimi i platformave të faqeve të internetit  

 

Gjate kerkimeve ne rrjetet sociale ekziston faqjet 

zyrtare te kandidateve per deputet te Partise 

Demokratike 

Po/ Jo 

 

2. Detaje të aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor  

 

a) Zyrat elektorale 

# Vendndodhja/Adresa Madhësia Detaje të tjera (pajisje teknike, kostoja e qerasëmateriale 

promocionale, materiale të printuara etj.) 

1    

2    

 

 

 

b) Aktivitetet e Fushatës 



 

 

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

materialet e fushatës etj.) 

1 Ceren, Njesia 

administrative Kala e 

Dodes 

09/04/2021  

Ora 11;00 

Rreth 30 persona  4 Flamuj te Partie Demokratike 

2 Brest, Njesia administrative 

Kastriot 

09/04/2021 

Ora 14;00 

Rreth 70 persona 2 Flamuj Shqiptar, 1 Flamur PD 

3 Sohodoll, Njesia 

administrative Kastriot 

09/04/2021 

Ora 16;00 

Rreth 70 persona Nuk kishte materiale te fushates 

4 Peshkopi, Diber 10/04/2021 

Ora 10;00 

Qindra e mijra persona. 

Takim i kandidatit per 

Kryeminister Lulzim Basha 

ne Bulevardin Elez Isufi 

Dhjetra Flamuj te Partise Demokratike, Flamuj 

Shqiptar, Europian, Amerikan dhe 1 Flamur i 

Kosoves 

5 Lagjja Llixha Peshkopi 12/04/2021 

Ora 12;00 

Rreth 40 persona Nuk kishte materiale te fushates 

6 Begjunec, Njesia 

administrative Melan 

12/04/2021 

Ora 15;00 

Rreth 20 persona Nuk kishte materiale te fushates 

7 Lagjja industriale Peshkopi,  12/04/2021 

Ora 18;00 

Rreth 35 persona 3 flamuj te PD 

8 Peshkopi, Diber 12/04/2021 

Ora 21;00 

Rreth 120 persona 2 postera te PD 

9 Hurdhe-Muhurr, Njesia 

administrative Muhurr 

13/04/2021 

Ora 09;00 

 

Rreth 15 persona Nuk kishte materiale te fushates  

10 Kander, Njesia 13/04/2021 Rreth 45 persona Nuk kishte materiale te fushates 



 

 

administrative Kastriot Ora 13;00 

11 Melan, Njesia 

administrative Melan 

13/04/2021 

Ora 14;00 

Rreth 30 persona Nuk kishte materiale te fushates 

12 Bellove, Njesia 

administrative Melan 

13/04/2021 

Ora 16;00 

Rreth 35 persona 1 Flamur i PD 

13 Rabdisht, Njesia 

administrative Melan 

13/04/2021 

Ora 17;00 

Rreth 45 persona 1 Flamur i PD 

14 Zall-Dardhe, Njesia 

administrative Zall-Dardhe 

14/04/2021 

Ora 10;00 

Rreth 45 persona 1 Flamur i PD 

15 Zall Rec, Njesia 

administrative Zall-Rec 

14/04/2021 

Ora 14;00 

Rreth 30 persona Nuk kishte materiale te fushates 

16 Gur Rec, Njesia 

administrative Zall-Rec 

14/04/2021 

Ora 16;00 

Rreth 20 persona Nuk kishte materiale te fushates 

17 Lure, Njesia administrative 

Lure 

14/04/2021 

Ora 18;00 

Rreth 60 persona Nuk kishte materiale te fushates 

18 Lagjje Gjoke Doci 

Peshkopi 

15/04/2021 

Ora 13;00 

Takim me biznese lokale 

dere me dere nuk mund te 

japim nje numer te sakte te 

personave 

Nuk kishte materiale te fushates 

19 Brest i eperm, Njesia 

administrative Kastriot 

15/04/2021 

Ora 15;00 

Rreth 45 persona 3 flamuj te PD 

20 Brezhdan, Njesia 

administrative Tomin 

15/04/2021 

Ora 17;00 

Rreth 60 persona 3 flamuj te PD 

21 Lagjja Nazmi Rushiti 

Peshkopi 

15/04/2021 

Ora 19;00 

Rreth 70 persona 3 flamuj te PD 



 

 

22 Palaman, Njesia 

administrative Sllove 

16/04/2021 

Ora 09;00 

Rreth 35 persona Nuk kishte materiale te fushates 

23 Trojak, Njesia 

administrative Sllove 

16/04/2021 

Ora 10;00 

Rreth 25 persona  Nuk kishte materiale te fushates 

24 Dobrove, Peshkopi 16/04/2021 

Ora 17;00 

Rreth 60 persona 1 Poster i PD dhe 2 flamuj te PD 

25 Lagjja Gjoke Doci, 

Peshkopi 

16/04/2021 

Ora 19;00 

Rreth 65 persona 2 flamuj te PD 

 

 

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 Facebook x Xhelal Mziu Faqja eshte aktive dhe prezanton takimet e 

kandidatit per deputet te Partise Demokratike 

2 Facebook x Xhemal Gjunkshi Faqja eshte aktive dhe prezanton takimet e 

kandidatit per deputet te Partise Demokratike 



 

 

 

 

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 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  
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.  

x 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 

x 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.  

x 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.  

x 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 

x Po/Jo 

Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të 

ndaluara nga KQZ-ja.  
x Po/Jo 

 



 

 

 

Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve  

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

 

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

Qarku Diber, Rrethi Diber 

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

Partia Socialiste e Shqiperise (PS) 

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

09/04/2021 deri 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 Socialiste e Shqiperise (PS)_ (shtoni emrin e subjektit zgjedhor) 

 

 

 
1. Përmbledhja e aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor  

 

Lloji i aktivitetit të 

monitoruar 
Detaje Parregullsi për tu përmendur këtu dhe për 

tu identifikuar më vonë  

a) Zyrat elektorale Numri dhe vendndodhja e zyrave elektorale të 

monitoruara 

 

Gjate monitorimit ne rrethin e Dibres u konstatuan dy 

zyra zgjedhore te Partise Socialiste. Njera nga zyrat 

ishte e hapur ndersa njera ishte e mbyllur per shkak te 

masave anti covid 

Po/ Jo 

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

organizuara nga subjekti zgjedhor të cilatu monitoruan 

 
Gjate periudhes se monitorimit ne rrethin Diber jane kryer 
disa takime elektorale nga subjekti Partia Socialiste e 
Shqiperise 

Po/ Jo 



 

 

c) Materialet 

propagandistike 
Numri i materialeve të monitoruara (të bashkangjiten 

mostra/foto për secilen) 

 

Gjate monitorimit te zyres elektorale te Partise 

Socialiste nuk u konstatuan materiale propogandistike 

ne kundeshtim me kodin zgjedhor. 

Po/ Jo 

 Numri i materialeve vizive propagandistike të shqyrtuara 

për përfshirjen e shënimit: ‘Prodhuar nën përgjegjësinë 

ligjore të …’  

 

Materialet propogandistike te konstatuara gjate 

monitorimit jane Logot e stampuara ne zyrat zgjedhore 

te Partise Socialiste te Shqiperise 

Po/ Jo 

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  
Identifikimi i platformave të faqeve të internetit  

 

Gjate kerkimeve ne rrjetet sociale ekziston faqjet 

zyrtare te kandidateve per deputet te Partise Socialiste 

Po/ Jo 

 

2. Detaje të aktiviteteve të monitoruara të subjektit zgjedhor  

 

a) Zyrat elektorale 

# Vendndodhja/Adresa Madhësia Detaje të tjera (pajisje teknike, kostoja e qerasëmateriale 

promocionale, materiale të printuara etj.) 

1 Peshkopi – Bulevardi Elez Isufi Afersisht 100m2 Konstatime; Logo e subjekit Partia Socialiste e Shqiperise 

2 Kamen – Rruga kallavere Afersisht 50m2 Konstatime; Logo e subjektit Partia Socialiste e Shqiperise 

 

 

 

b) Aktivitetet e Fushatës 



 

 

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

materialet e fushatës etj.) 

1 Trene, Njesia 

administrative Melan 

09/04/2021  

Ora 14;00 

Rreth 20 persona  Nuk kishte materiale te fushates 

2 Peshkopi, Diber 11/04/2021 

 

Takim dere me dere me 

bizneset lokale dhe nuk 

mund te jepet nje numer i 

perafert i personave 

Nuk kishte materiale te fushates 

3 Vrenjt, Njesia 

administrative Kastriot 

11/04/2021 

Ora 15;00 

Rreth 40 persona Nuk kishte materiale te fushates 

4 Limnjan, Njesia 

administrative Kastriot 

11/04/2021 

Ora 17;00 

Rreth 35 persona Nuk kishte materiale te fushates 

5 Peshkopi, Diber 12/04/2021 

Ora 13;00 

Rreth 80 persona Nuk kishte materiale te fushates 

6 Rreth Kale, Njesia 

administrative Muhurr 

13/04/2021 

Ora 10;00 

Rreth 50 persona Nuk kishte materiale te fushates 

7 Pilafe, Njesia 

administrative Tomin 

13/04/2021 

Ora 12;00 

Rreth 35 persona Nuk kishte materiale te fushates 

8 Cetushe, Njesia 

administrative Tomin 

13/04/2021 

Ora 13;00 

Rreth 30 persona Nuk kishte materiale te fushates 

9 Peshkopi, Diber 14/04/2021 

 

Qindra persona. Takim i 

kryeministrit Edi Rama me 

banoret e Dibres ne 

stadiumin e Klubit te 

Korabit 

Slogani i Partise Socialiste te Shqiperise dhe 

qindra flamuj te Shqiperise.  



 

 

10 Tregu Peshkopi, Diber 18/04/2021 

Ora 10;00 

Takim me bizneset lokale 

dere me dere dhe nuk mund 

te japim nje shife te sakte 

te pjesmarresve 

Nuk kishte materiale te fushates 

11 Peshkopi, Diber 18/04/2021 

Ora 12;00 

Rreth 80 persona Poster i Partise Socialiste te Shqiperise 

 

 

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 Facebook x Lavdrim Krrashi Faqja eshte aktive dhe prezanton takimet e 

kandidatit per deputet te Partise Socialiste ne 

Diber 

2 Facebook x Dionis Imeraj Faqja eshte aktive dhe prezanton takimet e 

kandidatit per deputet te Partise Socialiste ne 

Diber 

 



 

 

 

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 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  
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.  

x 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 

x 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.  

x 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.  

x 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 

x Po/Jo 

Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të 

ndaluara nga KQZ-ja.  
x Po/Jo 
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