
 

Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve  

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

 

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

BASHKIA KAMEZ 

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

LEVIZJA SOCIALISTE PER INTEGRIM 

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 
Jo 

b) Ngjarjet e Fushatës 2 aktivitete te monitoruara: 1 ne Bathore dhe 1 ne 

Kamez 
Jo 

c) Materialet 

propagandistike 
Flamuj me logon e partise, stende me logon e partise, 

bluza dhe kapele me logon e partise 
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 

Jo 
 

 

 
 

 



rrethuese pranë e rreth tyre, brenda zonave 

rekreative,parqeve, në pemët e qytetit dhe në shtyllat e 

ndriçimit. 

 

Materiale propagandistike të vendosura në mjete që 

operojnë në transportin publik.                                    

Jo 

 

 

 

Jo 

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  
Facebook 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 Bathore, afer Troci Business 

Center 

25 m2 Baner mural me sloganin e fushates elektorale, fletepalosje me 

programin e partise 

2 Rruga Demokracia, prane 

rrethrotullimit te ures se Babrroit, 

Paskuqan 

30m2 Fletepalosje, flamur, baner 

3 Rruga Skenderbeu, 100m poshte 

kryqezimit te Kamzes 

40 m2 Fletepalosje, banera te vene ne mure, stenda me sloganin e partise 

 

 

 

b) Aktivitetet e Fushatës 

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

materialet e fushatës etj.) 



1 Bathore Dt. 13.04.2021 Rreth 20 persona Takim me banore te zones se Bathores. Takimi 

zhvillohej ne nje lokal te zones. Nuk kishte 

materiale propagandistike. 

2 Kamez Dt. 13.04.2021 Mbi 500 persona Takim elektoral i kryetares se partise me 

banoret e zones se Kamzes. Mitingu zhvillohej 

ne ambient te hapur. Kishte materiale 

propagandistike si stende me logon e partise 

dhe sloganin e fushates. Disa nga pjesemarresit 

mbanin flamuj me logon e partise dhe mbanin 

veshur kapele dhe bluza me logon e partise. 

 

 

c) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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

1 Flamuj  Flamuj me logon e partise me permasa 1m x 0.5m. 

2 Stende  Stende me permasa rreth 5m x 3m. 

3 Bluza dhe kapele  Bluza dhe kapele pambuku te stampuara me logon e partise. 

 

 

d) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 Facebook 13.04.2021 Facebook Permbledhje e shkurter e aktivitetit. Audienca e 

synuar ishin banoret e zones se Bathores. 



Permbajtja e takimit konsistonte ne planin 

zhvillimor qe LSI ka per zonen. 

2 Facebook 13.04.2021 Facebook Permbledhje e shkurter e aktivitetit. Audienca e 

synuar ishin banoret e Kamzes. Ne permbajtje te 

materialit te pergatitur shpaloseshin planet 

zhvillimore per permiresimin e te ardhmes se 

zones. 

 

 

3. Parregullsitë e vëzhguara 

 

Të gjitha raportet e incidenteve duhet ti bashkëngjiten këtij raporti.  

 

Neni Parregullsia Data e Raportimit të 

Parregullsisë tek KQZ-ja  
Raporti i incidentit i 

bashkëngjitur 

Neni 78, pika 6 Fushata zgjedhore në një institucion publik  Jo 

Neni 78, pika 7 Subjektet zgjedhorë/kandidatët i ofrojnë ose 

japin para, të mira materiale, premtojnë vende 

pune ose favore të tjera, votuesve ose personave 

të tjerë që kanë lidhje me të, me qëllimin e 

marrjes së nënshkrimit për emërimin e një 

kandidati për zgjedhje, për të votuar në një 

mënyrë të caktuar, për të marrë pjesë ose jo në 

votim, ose në këmbim të angazhimit në aktivitete 

jo ligjore për të mbështetur një kandidat ose një 

parti politike. 

 Jo 

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

mbulon shpenzimet për koncert, ngjarje 

kulturore dhe argëtuese ose aktivitete bamirësie. 

 Jo 



Neni 78, pika 10 Subjekti zgjedhor/Kandidati që ofron artikuj ose 

materiale të printuara me vlerë prej më shumë 

se 5 (pesë) qind Lekë për artikull ose material. 

 Jo 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike 

më shumë se 5 metra nga zyra elektorale 
 Jo 

Neni 3, paragrafi 

2 Udhëzim nr.6 

datë 

23.03.2021, i 

KQZ-së 

Materiale propagandistike të vendosura në 

fasadat e godinave të banimit, institucione 

publike ose ambiente rrethuese pranë e rreth 

tyre, brenda zonave rekreative,parqeve, në 

pemët e qytetit dhe në shtyllat e ndriçimit. 

 

 Jo 

Neni 3, paragrafi 

3 Udhëzim nr.6 

datë 

23.03.2021, i 

KQZ-së 

Materiale propagandistike të vendosura në 

mjete që operojnë në transportin publik.                                    

 Jo 

Neni 5,paragrafi 

1, Udhëzim nr.6 

datë 

23.03.2021, i 

KQZ-së 

Zyrat zgjedhore janë hapur në një distancë më 

të vogël se 300 metra nga vendndodhja e KZAZ-

ve, QV-ve dhe VNV-ve 

 

 Jo 

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

materialet vizive të fushatës propagandistike 
 Jo 

 

 
 

III. Raport mbi monitorimin e abuzimeve ndaj burimeve shtetërore 

Ky raport monitorimi plotësohet për të gjithë zonën e monitoruar, duke përdorur formularin e mëposhtëm:  

 

1. Përmbledhje e Aktiviteteve të Monitoruara  

 



Lloji i aktivitetit të 

monitoruar 
Detaje Parregullsi për tu përmendur këtu dhe për tu identifikuar me 

vonë  

a) Monitorimi i Faqeve te 

internetit  
Identifikimi i  platformave të 

monitoruara të faqeve të internetit  
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.  

Jo 

Numri dhe identifikimi i 

aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës 

të monitoruara për përdorim të 

mundshëm të studentëve para-

universitar brenda orarit të 

mësimit.  

Jo 

Numri/Identifikimi i institucioneve 

publike mjediset e të cilëve u 

monitoruan për të parë nëse po 

përdoreshin për aktivitetet e 

fushatës.  

Jo 

Përdorimi i automjeteve publike të 

vëzhguara në ngjarjet e fushatës.  
Jo 

c) Aktivitete të natyrës 

publike 
Numri i aktiviteteve të një natyre 

publike të monitoruara të cilat 

kërkojnë njoftimin/raportimin tek 

KQZ-ja.  

Jo 

 

 

 

2. Abuzimi i burimeve shtetërore- Parregullsitë e vëzhguara 



 

Të gjitha raportet e parregullsive të vëzhguara duhet ti bashkëngjiten këtij raporti.  

 

Neni Parregullsia Data në të cilën çdo 

parregullsi u raportua 

tek KQZ-ja  

Raporti i Parregullsisë i Bashkëngjitur 

Neni 91, 

pika 2 
Përdorimi i detyruar në 

fushatën zgjedhore të 

administratës publike brenda 

orarit të punës për qëllime 

zgjedhore.  

 Jo 

Neni 91, 

pika 2 
Përdorim i detyruar dhe 

organizuar i studentëve të 

sistemit shkollor para 

universitar brenda orarit të 

mësimit në fushatën zgjedhore  

 Jo 

Neni 91, 

pika 2 
Premtimi ose ofrimi i 

përfitimeve punonjësve, ose 

studentëve për të marrë pjesë 

në aktivitete që lidhen me 

fushatën jashtë orarit të punës 

ose shkollës ose të ushtruarit e 

presionit mbi to për këtë 

qëllim.  

 Jo 

Neni 91, 

pika 3 
Punësimi, pushimi nga puna, 

lëvizja dhe transferimi në 

detyrë në institucione ose ente 

publike gjatë fushatës 

zgjedhore, përveç rasteve të 

justifikuara.  

 Jo 



Neni 92, 

pikat 1, e 

6 

Mos raportimi i aktiviteteve të 

natyrës publike të kryera nga 

institucione publike, lokale dhe 

qëndrore, si dhe agjensitë 

shtetërore dhe/ose ndërmarrjet  

 Jo 

Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të 

ndaluara nga KQZ-ja.  
 Jo 

 



 

Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve  

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

BASHKIA KAMEZ 

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

PARTIA DEMOKRATIKE 

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 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 
Jo 

b) Ngjarjet e Fushatës 8 aktivitete te monitoruara:  

- 4 te zhvilluara ne Kamez  

- 1 ne Bathore,  

- 1 ne Paskuqan 

- 1 ne Laknas   

- 1 ne Valias 

Jo 

c) Materialet 

propagandistike 
Flamuj me logon e partise, maska anti-covid me 

sloganin e fushates, fletepalosje, stenda me sloganin e 

fushates 

Jo 



 Numri i materialeve vizive propagandistike të shqyrtuara 

për përfshirjen e shënimit: ‘Prodhuar nën përgjegjësinë 

ligjore të …’  

 

Materiale propagandistike të vendosura në fasadat e 

godinave të banimit, institucione publike ose ambiente 

rrethuese pranë e rreth tyre, brenda zonave 

rekreative,parqeve, në pemët e qytetit dhe në shtyllat e 

ndriçimit. 

 

Materiale propagandistike të vendosura në mjete që 

operojnë në transportin publik.                                    

Jo 
 

 

 
 

 

Jo 

 

 

 

Jo 

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  
Facebook  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 Paskuqan, afer lokal Deliu 30m2 Flamur me logon e partise 

2 Rruga Demokracia, afer lokal 

Dark, Paskuqan 

35 m2 Baner me logon e partise, baner ne ambientet e brendshme te zyres 

elektorale 

 

 

 

b) Aktivitetet e Fushatës 

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

materialet e fushatës etj.) 



1 Laknas Dt. 19.04.2021 Rreth 40 persona Takim me banore te zones se Laknasit. Takimi 

zhvillohej ne ambient te hapur. Kishte 

materiale propagandistike te llojit: stenda me 

sloganin e fushates dhe logon e partise (3 

cope), si dhe pajisje audio (mikrofon dhe 

bokse). 

2 Kamez Dt. 19.04.2021 Rreth 40 persona Takim me banore te zones se Kamzes. Takimi 

zhvillohej ne ambient te hapur. Kishte 

materiale propagandistike: stenda me sloganin 

e fushates (2 cope), si dhe per zhvillimin e 

eventit kishte pajisje audio (mikrofon dhe 

bokse). Disa nga pjesemarresit mbanin flamuj 

me logon e partise dhe flamuj kombetar. 

3 Bathore Dt. 19.04.2021 Rreth 70 persona Takime me banoret e zones se Kodres se Kuqe 

ne Kames. Takimet zhvilloheshin ne forme 

vizite tek shtepite, bizneset e vogla te zones. 

Nuk kishte materiale propagandistike. 

4 Kamez dhe Paskuqan Dt. 15.04.2021 Me shume se 1000 persona Takime elektorale te kryetarit te opozites me 

pjesemarrje te banoreve te Kamzes dhe te 

Paskuqanit, te zhvilluara ne sheshe te hapura. 

Te pranishmit ne mitingun elektoral mbanin 

flamuj me logon e partise. Gjithashtu per 

zhvillimin e mitingjeve kishte pajisje audio 

(mikrofon dhe bokse).  

5 Valias Dt. 12.04.2021 Rreth 50 persona Takime me banoret e zones se Valiasit. 

Takimet zhvilloheshin ne forme vizite tek 

shtepite, bizneset e vogla te zones. Nuk kishte 

materiale propagandistike 



6 Kamez 11.04.2021 Rreth 60 persona Takim me banoret e lagjes 4 dhe 5 ne Kamez. 

Takimet zhvilloheshin ne forme vizite tek 

shtepite, bizneset e vogla te zones. Gjate 

takimeve shperndaheshin dhe fletepalosje 

propagandistike dhe maska me sloganin e 

fushates. 

7 Koder e Kuqe, Kamez 11.04.2021 Rreth 50 persona Takime me banoret e zones se Kodres se Kuqe 

ne Kamez. Takimet zhvilloheshin ne forme 

vizite tek shtepite, bizneset e vogla te zones. 

Gjate takimeve shperndaheshin dhe fletepalosje 

propagandistike. 

 

 

c) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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

1 Flamuj  Flamuj me logon e partise me permasa 1m x 0.5m. 

2 Maska anti-covid  Maska anti-covid me slloganin e fushates elektorale. 

3 Fletepalosje  Fletepalosje format A4 e printuar me ngjyra. 

 

 

d) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 



1 Facebook 19.04.2021 Facebook Permbledhje e shkurter e aktivitetit. Audienca e 

synuar ishin banoret e Laknasit. Bashkebisedim 

me banoret per problemet e tyre. 

2 Facebook 19.04.2021 Facebook Permbledhje e shkurter e aktivitetit. Audienca e 

synuar ishin banoret e Kamzes. Permbajtja 

konsistonte ne prezantimin e mundesive per 

zhvillim te zones. 

3 Facebook 19.04.2021 Facebook Permbledhje e shkurter e aktivitetit. Audienca e 

synuar ishin banoret e Bathores. Takimi 

konsistonte ne degjesen e banoreve per 

problemet e tyre dhe prezantimi i mundesive qe 

ofrohen per te ardhmen. 

4 Facebook 15.04.2021 Facebook Permbledhje e shkurter e aktivitetit. Audienca e 

synuar ishin banoret e Kamzes dhe Paskuqanit. 

Ne permbajtje te materialit te pergatitur 

shpaloseshin planet zhvillimore per 

permiresimin e te ardhmes se zones. 

5 Facebook 12.04.2021 Facebook Permbledhje e shkurter e aktivitetit. Audienca e 

synuar ishin banoret e Valiasit. Bashkebisedim 

me banoret per problemet e tyre. 

6 Facebook 11.04.2021 Facebook Permbledhje e shkurter e aktivitetit. Audienca e 

synuar ishin banoret e Kamzes. Bashkebisedim 

me banoret per problemet e tyre. 

7 Facebook 11.04.2021 Facebook Permbledhje e shkurter e aktivitetit. Audienca e 

synuar ishin banoret e Kodres se Kuqe ne 

Kamez. Bashkebisedim me banoret per 

problemet e tyre. 

 



 

3. Parregullsitë e vëzhguara 

 

Të gjitha raportet e incidenteve duhet ti bashkëngjiten këtij raporti.  

 

Neni Parregullsia Data e Raportimit të 

Parregullsisë tek KQZ-ja  
Raporti i incidentit i 

bashkëngjitur 

Neni 78, pika 6 Fushata zgjedhore në një institucion publik  Jo 

Neni 78, pika 7 Subjektet zgjedhorë/kandidatët i ofrojnë ose 

japin para, të mira materiale, premtojnë vende 

pune ose favore të tjera, votuesve ose personave 

të tjerë që kanë lidhje me të, me qëllimin e 

marrjes së nënshkrimit për emërimin e një 

kandidati për zgjedhje, për të votuar në një 

mënyrë të caktuar, për të marrë pjesë ose jo në 

votim, ose në këmbim të angazhimit në aktivitete 

jo ligjore për të mbështetur një kandidat ose një 

parti politike. 

 Jo 

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

mbulon shpenzimet për koncert, ngjarje 

kulturore dhe argëtuese ose aktivitete bamirësie. 

 Jo 

Neni 78, pika 10 Subjekti zgjedhor/Kandidati që ofron artikuj ose 

materiale të printuara me vlerë prej më shumë 

se 5 (pesë) qind Lekë për artikull ose material. 

 Jo 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike 

më shumë se 5 metra nga zyra elektorale 
 Jo 

Neni 3, paragrafi 

2 Udhëzim nr.6 

datë 

23.03.2021, i 

KQZ-së 

Materiale propagandistike të vendosura në 

fasadat e godinave të banimit, institucione 

publike ose ambiente rrethuese pranë e rreth 

tyre, brenda zonave rekreative,parqeve, në 

pemët e qytetit dhe në shtyllat e ndriçimit. 

 Jo 



 

Neni 3, paragrafi 

3 Udhëzim nr.6 

datë 

23.03.2021, i 

KQZ-së 

Materiale propagandistike të vendosura në 

mjete që operojnë në transportin publik.                                    

 Jo 

Neni 5,paragrafi 

1, Udhëzim nr.6 

datë 

23.03.2021, i 

KQZ-së 

Zyrat zgjedhore janë hapur në një distancë më 

të vogël se 300 metra nga vendndodhja e KZAZ-

ve, QV-ve dhe VNV-ve 

 

 Jo 

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

materialet vizive të fushatës propagandistike 
 Jo 

 

 
 

III. Raport mbi monitorimin e abuzimeve ndaj burimeve shtetërore 

Ky raport monitorimi plotësohet për të gjithë zonën e monitoruar, duke përdorur formularin e mëposhtëm:  

 

1. Përmbledhje e Aktiviteteve të Monitoruara  

 

Lloji i aktivitetit të 

monitoruar 
Detaje Parregullsi për tu përmendur këtu dhe për tu identifikuar me 

vonë  

a) Monitorimi i Faqeve te 

internetit  
Identifikimi i  platformave të 

monitoruara të faqeve të internetit  
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.  

Jo 

Numri dhe identifikimi i 

aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës 

të monitoruara për përdorim të 

mundshëm të studentëve para-

universitar brenda orarit të 

mësimit.  

Jo 

Numri/Identifikimi i institucioneve 

publike mjediset e të cilëve u 

monitoruan për të parë nëse po 

përdoreshin për aktivitetet e 

fushatës.  

Jo 

Përdorimi i automjeteve publike të 

vëzhguara në ngjarjet e fushatës.  
Jo 

c) Aktivitete të natyrës 

publike 
Numri i aktiviteteve të një natyre 

publike të monitoruara të cilat 

kërkojnë njoftimin/raportimin tek 

KQZ-ja.  

Jo 

 

 

 

2. Abuzimi i burimeve shtetërore- Parregullsitë e vëzhguara 

 

Të gjitha raportet e parregullsive të vëzhguara duhet ti bashkëngjiten këtij raporti.  

 

Neni Parregullsia Data në të cilën çdo 

parregullsi u raportua 

tek KQZ-ja  

Raporti i Parregullsisë i Bashkëngjitur 



Neni 91, 

pika 2 
Përdorimi i detyruar në 

fushatën zgjedhore të 

administratës publike brenda 

orarit të punës për qëllime 

zgjedhore.  

 Jo 

Neni 91, 

pika 2 
Përdorim i detyruar dhe 

organizuar i studentëve të 

sistemit shkollor para 

universitar brenda orarit të 

mësimit në fushatën zgjedhore  

 Jo 

Neni 91, 

pika 2 
Premtimi ose ofrimi i 

përfitimeve punonjësve, ose 

studentëve për të marrë pjesë 

në aktivitete që lidhen me 

fushatën jashtë orarit të punës 

ose shkollës ose të ushtruarit e 

presionit mbi to për këtë 

qëllim.  

 Jo 

Neni 91, 

pika 3 
Punësimi, pushimi nga puna, 

lëvizja dhe transferimi në 

detyrë në institucione ose ente 

publike gjatë fushatës 

zgjedhore, përveç rasteve të 

justifikuara.  

 Jo 

Neni 92, 

pikat 1, e 

6 

Mos raportimi i aktiviteteve të 

natyrës publike të kryera nga 

institucione publike, lokale dhe 

qëndrore, si dhe agjensitë 

shtetërore dhe/ose ndërmarrjet  

 Jo 



Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të 

ndaluara nga KQZ-ja.  
 Jo 

 



 

Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve  

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

BASHKIA KAMEZ 

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

PARTIA SOCIALISTE 

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 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 
Jo 

b) Ngjarjet e Fushatës 5 aktivitete te monitoruara: 2 aktivitet ne Bathore, 1 ne 

Laknas dhe 2 ne Qender Kamez 
Jo 

c) Materialet 

propagandistike 
Stenda roll-up, baner mural, baner stende 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 

Jo 
 

 

 
 

 



rrethuese pranë e rreth tyre, brenda zonave 

rekreative,parqeve, në pemët e qytetit dhe në shtyllat e 

ndriçimit. 

 

Materiale propagandistike të vendosura në mjete që 

operojnë në transportin publik.                                    

Jo 

 

 

 

Jo 

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  
Facebook  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 Rruga Strasburg, Kamez 38m2 Baner mural me logon e partise, broshura me programin e partise, 

baner statik vendosur ne nje nga hapesirat e zyres elektorale. 

2 Qender Kamez 22m2 Baner mural ne deren e zyres , baner statik ne nje nga hapesirat e 

zyres elektorale. 

 

 

 

b) Aktivitetet e Fushatës 

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

materialet e fushatës etj.) 

1 Kamez Dt. 15.04.2021 Mbi 1000 persona Takim i Kryeministrit, Z. Edi Rama, me banore 

te bashkise Kamez. Takimi u zhvillua ne 

stadium. Pjesmarresit ishin te ulur ne karrige 

dhe mbanin flamuj kombetar me permasa 40 

cm x 60 cm. Pajisje te tjera teknike: fonia dhe 



bokset audio qe nevojiteshin lidhur me 

zhvillimin e takimit. 

2 Babrru Dt. 15.04.2021 Rreth 23 persona Takim me sipermarres te zones se Babrruse. 

Aktiviteti zhvillohej ne ambientet thuajse te 

hapura te nje lokali te zones. Kishte materiale 

propagandistike te llojit: 2 stenda roll-up, si 

dhe broshura qe shperndaheshin per 

pjesmarresit. 

3 Babrru Dt 14.04.2021 Rreth 20 persona Takim me gra dhe te reja te zones se Babrruse.  

Aktiviteti zhvillohej ne ambientin nje lokali te 

zones dhe kishte materiale propagandistike te 

llojit broshura, te cilat i shperndaheshin te 

pranishmeve. 

4 Paskuqan Dt. 13.04.2021 Rreth 25 persona Takim me kryefamiljare te zones se 

Paskuqanit.  

Aktiviteti zhvillohej ne ambient te hapur dhe 

kishte materiale propagandistike te llojit stenda 

roll-up (2 cope) me sloganin e fushates. 

Gjithashtu pjesmarresve iu shperndaheshin dhe 

flete informuese. 

5 Paskuqan Dt. 12.04.2021 Rreth 30 persona Takim me gra dhe te reja te zones se 

Paskuqanit. 

Aktiviteti zhvillohej ne ambient te hapur dhe 

kishte materiale propagandistike te llojit stenda 

roll-up (2 cope) me sloganin e fushates si dhe 

flete informuese, te cilat i shperndaheshin te 

pranishmeve. 



6 Qender Kamez Dt. 11.04.2021 Rreth 45 persona Takim me banore te zones se Kamzes per te 

shpalosur planin zhvillimor per te ardhmen. 

Aktiviteti zhvillohej ne ambient te hapur, 

konkretisht ne nje fushe sportive me hapsire te 

bollshme. Materiale propagandistike: banera 

me slloganin e fushates elektorale (2 cope), si 

dhe 2 stenda roll-up. 

 

 

c) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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

1 Stenda rroll-up  Madhesia 2m x 1m 

2 Flete informuese  Te printuara me ngjyra 

 

 

d) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 Facebook 15.04.2021 Facebook Permbledhje e shkurter e tematikes se aktivitetit. 

Audienca synuar ishin te gjithe banoret e 

bashkise Kamez, te cileve iu prezantua 

objektivat per zhvillimin e vendit, specifikisht 

edhe te bashkise Kamez. 

2 Facebook 15.04.2021 Facebook Permbledhje e shkurter e tematikes se aktivitetit. 

Audienca synuar ishin sipermarresit e vegjel te 



zones se Babrruse dhe parashtrimi i planeve 

zhvillimore te PS per kete zone. 

3 Facebook 14.04.2021 Facebook Permbledhje e shkurter e tematikes se aktivitetit. 

Audienca e synuar ishin grate dhe te rejat e 

zones se Babrruse, roli i tyre ne familje dhe 

shoqeri dhe objektivat per fuqizimin e rolit te 

tyre ne te ardhmen. 

4 Facebook 13.04.2021 Facebook Permbledhje e shkurter e tematikes se aktivitetit. 

Audienca e synuar kryesisht ishin kryefamiljaret 

e zones si dhe banoret e tjere te zones se 

Paskuqanit. Duke diskutuar problematikat, u 

prezantuan dhe synimet per zgjidhjen e tyre. 

5 Facebook 12.04.2021 Facebook Permbledhje e shkurter e tematikes se aktivitetit. 

Audienca e synuar ishin grate dhe te rejat e 

zones se Paskuqanit, roli i tyre ne familje dhe 

shoqeri dhe objektivat per fuqizimin e rolit te 

tyre ne te ardhmen. 

6 Facebook 11.04.2021 Facebook Permbledhje e shkurter e tematikes se aktivitetit. 

Audienca e synuar ishin banoret e Kamzes dhe 

prezantimi i planeve per zhvillimin e zones. 

 

 

3. Parregullsitë e vëzhguara 

 

Të gjitha raportet e incidenteve duhet ti bashkëngjiten këtij raporti.  

 

Neni Parregullsia Data e Raportimit të 

Parregullsisë tek KQZ-ja  
Raporti i incidentit i 

bashkëngjitur 

Neni 78, pika 6 Fushata zgjedhore në një institucion publik  Jo 



Neni 78, pika 7 Subjektet zgjedhorë/kandidatët i ofrojnë ose 

japin para, të mira materiale, premtojnë vende 

pune ose favore të tjera, votuesve ose personave 

të tjerë që kanë lidhje me të, me qëllimin e 

marrjes së nënshkrimit për emërimin e një 

kandidati për zgjedhje, për të votuar në një 

mënyrë të caktuar, për të marrë pjesë ose jo në 

votim, ose në këmbim të angazhimit në aktivitete 

jo ligjore për të mbështetur një kandidat ose një 

parti politike. 

 Jo 

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

mbulon shpenzimet për koncert, ngjarje 

kulturore dhe argëtuese ose aktivitete bamirësie. 

 Jo 

Neni 78, pika 10 Subjekti zgjedhor/Kandidati që ofron artikuj ose 

materiale të printuara me vlerë prej më shumë 

se 5 (pesë) qind Lekë për artikull ose material. 

 Jo 

Neni 79, pika 2 Paraqitja e materialeve propagandistike statike 

më shumë se 5 metra nga zyra elektorale 
 Jo 

Neni 3, paragrafi 

2 Udhëzim nr.6 

datë 

23.03.2021, i 

KQZ-së 

Materiale propagandistike të vendosura në 

fasadat e godinave të banimit, institucione 

publike ose ambiente rrethuese pranë e rreth 

tyre, brenda zonave rekreative,parqeve, në 

pemët e qytetit dhe në shtyllat e ndriçimit. 

 

 Jo 

Neni 3, paragrafi 

3 Udhëzim nr.6 

datë 

23.03.2021, i 

KQZ-së 

Materiale propagandistike të vendosura në 

mjete që operojnë në transportin publik.                                    

 Jo 



Neni 5,paragrafi 

1, Udhëzim nr.6 

datë 

23.03.2021, i 

KQZ-së 

Zyrat zgjedhore janë hapur në një distancë më 

të vogël se 300 metra nga vendndodhja e KZAZ-

ve, QV-ve dhe VNV-ve 

 

 Jo 

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

materialet vizive të fushatës propagandistike 
 Jo 

 

 
 

III. Raport mbi monitorimin e abuzimeve ndaj burimeve shtetërore 

Ky raport monitorimi plotësohet për të gjithë zonën e monitoruar, duke përdorur formularin e mëposhtëm:  

 

1. Përmbledhje e Aktiviteteve të Monitoruara  

 

Lloji i aktivitetit të 

monitoruar 
Detaje Parregullsi për tu përmendur këtu dhe për tu identifikuar me 

vonë  

a) Monitorimi i Faqeve te 

internetit  
Identifikimi i  platformave të 

monitoruara të faqeve të internetit  
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.  

Jo 



Numri dhe identifikimi i 

aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës 

të monitoruara për përdorim të 

mundshëm të studentëve para-

universitar brenda orarit të 

mësimit.  

Jo 

Numri/Identifikimi i institucioneve 

publike mjediset e të cilëve u 

monitoruan për të parë nëse po 

përdoreshin për aktivitetet e 

fushatës.  

Jo 

Përdorimi i automjeteve publike të 

vëzhguara në ngjarjet e fushatës.  
Jo 

c) Aktivitete të natyrës 

publike 
Numri i aktiviteteve të një natyre 

publike të monitoruara të cilat 

kërkojnë njoftimin/raportimin tek 

KQZ-ja.  

Jo 

 

 

 

2. Abuzimi i burimeve shtetërore- Parregullsitë e vëzhguara 

 

Të gjitha raportet e parregullsive të vëzhguara duhet ti bashkëngjiten këtij raporti.  

 

Neni Parregullsia Data në të cilën çdo 

parregullsi u raportua 

tek KQZ-ja  

Raporti i Parregullsisë i Bashkëngjitur 

Neni 91, 

pika 2 
Përdorimi i detyruar në 

fushatën zgjedhore të 

administratës publike brenda 

orarit të punës për qëllime 

zgjedhore.  

 Jo 



Neni 91, 

pika 2 
Përdorim i detyruar dhe 

organizuar i studentëve të 

sistemit shkollor para 

universitar brenda orarit të 

mësimit në fushatën zgjedhore  

 Jo 

Neni 91, 

pika 2 
Premtimi ose ofrimi i 

përfitimeve punonjësve, ose 

studentëve për të marrë pjesë 

në aktivitete që lidhen me 

fushatën jashtë orarit të punës 

ose shkollës ose të ushtruarit e 

presionit mbi to për këtë 

qëllim.  

 Jo 

Neni 91, 

pika 3 
Punësimi, pushimi nga puna, 

lëvizja dhe transferimi në 

detyrë në institucione ose ente 

publike gjatë fushatës 

zgjedhore, përveç rasteve të 

justifikuara.  

 Jo 

Neni 92, 

pikat 1, e 

6 

Mos raportimi i aktiviteteve të 

natyrës publike të kryera nga 

institucione publike, lokale dhe 

qëndrore, si dhe agjensitë 

shtetërore dhe/ose ndërmarrjet  

 Jo 

Neni 91, 

pika 5 
Kryerja e aktiviteteve të 

ndaluara nga KQZ-ja.  
 Jo 
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