
Shtojca nr.2
Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve 

I. Përmbledhje

Vëzhguesi: 
(Emri, mbiemri)

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar: 

Rajoni nr.5, Lagja nr.13, Plazh Durrës

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar:

1. Partia Demokratike  (PD )

Periudha e mbuluar nga 
raporti:

15/Shkurt/2022-25/Shkurt/2022

Data e dorëzimit të 
raportit:

25/Shkurt/2022

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 Subjektit Zgjedhor : 
     
      2.Partia Demokratike 
      

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

   Subjekti zgjedhore i sipër cituar deri tani më 
rezulton që ka dy  zyra elektorale, megjithate nese 
situata do të ndyshoj kjo mbetet per tu parë në 
ditët në vijim.

1. 1.Pranë Hotel Vila “Koral” , lagja nr.13, rruga 
“Pavarsia” Durrës;

2. Ndërmjet Hekurudhës dhe Postës sh.a , përball 
hotel”Adriatik” , Lagja nr. 113, Plazh Durrës

 
Shënim :  Organizmi në terren vetëm gjatë dy ditëve të 
fundit ka  filluar faktohet, sepse situata deri me tani 
është paraqitur e qetë. 
 

Po/ Jo

b) Ngjarjet e Fushatës Numri i aktiviteteve të monitoruara të fushatës të 
organizuara nga subjekti zgjedhor të cilatu monitoruan

 Kam monitoruar  tre  aktivitete në terren ( jashtë 
hapësirës që monitoroj) dhe online. 

Po/ Jo

c) Materialet 
propagandistike

Numri i materialeve të monitoruara (të bashkangjiten 
mostra/foto për secilen)
Materialet ishin të kufizuara sepse ashtu sic është 
siper cituar organizimi në terren akoma nuk ka 
nisur ritmet e fushatës. 

Po/ Jo



Numri i materialeve të monitoruara (të bashkangjiten 
mostra/foto për secilen)

Materialet ishin të kufizuara sepse ashtu sic është 
siper cituar organizimi në terren akoma nuk ka 
nisur ritmet e fushatës duke shtuar  dhe 
Situatën e krijuar nga pandemia Covid -19. 

Po/ Jo

d) Monitorimi i Faqeve te 
Internetit 

Identifikimi i platformave të faqeve të internetit Po/ Jo

Facebook  adresa zyrtare : Luan Hoti, Luezim Basha 

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 Pranë Hotel Vila “Koral” , lagja 
nr.13, rruga “Pavarsia” Durrës;

Afërsisht 70 m2 17 karrige, 4 tavolina, 1 kompjuter, 1 printer, 25, broshura 

2 Pranë hekurudhës dhe Postës 
Shqipëtare Dega Plazh, Durrës.

Afërsisht 80 m2 30 karrige, 5 tavolina, 1 kompjuter, 1 printer, 1 flamur 

b) Aktivitetet e Fushatës

# Vendndodhja Ora dhe Data Nr. i të pranishëmve Detaje të tjera (pajisje teknike, 
materialet e fushatës etj.)

1.

2.

.

Dhoma e Tregetise, Dega 
Rajonale Durrës ka 
mirëpritur këtë herë 
kantidatine  e Partise 
Demokratike z. Hoti. 

Lagja 13, plazh Durrës 
Në zyrat elektorale të 
Kualicionit “Shtëpia e 

18/Shkurt/2022

22/Shkurt/2022

 ±20

±30

 Aktiviteti u krye ne formën e një  
bashkëbisedimi me perfaqsuesit të bznesit 
Durrës, ku i pranishem ishte dhe z. Basha. Nuk 
kishte shperndarje të fletëpalosjeve, banderola 
apo cdo lloj materiali tjetër. 

Takim mebanorët e zonës së Plazhit, ku 
kantdati për kryetar bashkie z. Hoti parashtoj 
programit e tij  në lidhje me rindërtimit e 



familjeve që janë prkur nga termeti i 
26Nëntorit 2019 . 

c) Materialet Propagandistike

# Lloji i materialeve 
propagandistike

Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 
nën përgjegjësinë ligjore të ....”

Përshkrimi (madhësia, materiali, cilësia…)

1  Fletë palosje ---- Fletë palosje A4 

d) Rrjetet Sociale

# Platforma Dita e postimit/ 
reklamës

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

1 Facebook 18/Shkurt/2022 Luan Hoti Takim me tregtaret e markatës të cilet prej me 
shume se 8 muajësh janë në pritje të 
rikonstruksioni të markatës dhe janë detyruar të 
punojnë jashtë në hapsirë në afërsi të Statumit 
“Niko Dova” 

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
 
http://ëëë.facebook.com/ëatch/?v=4
67933754345260

Po/ Jo

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

b) Përdorimi i burimeve 
shtetërore

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: 

Rajoni nr.5, Lagja nr.13, Plazh Durrës

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar:

1. Partia Socialiste ( PS )

Periudha e mbuluar nga 
raporti:

15/Shkurt/2022-25/Shkurt/2022

Data e dorëzimit të 
raportit:

25/Shkurt/2022

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 : 
       1.Partia Socialiste (PS)
      

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

 Subjekti zgjedhor i sipër  cituar kishin deri më 
tani ka dy  zyra elektorale, megjithate nese situata 
do të ndyshoj kjo mbetet per tu parë në ditët në 
vijim, më konkretisht në adresët :  
1.Pranë Hotel Vila “Koral” , lagja nr.13, rruga “Pavarsia” 
Durrës;
2. Perball  Hotel   “ Antalia ”  lagja nr. 13, tek  Komunalja, 
Plazh, Durrës.

Shënim :  Organizmi në terren vetëm gjatë dy ditëve të 
fundit ka  filluar faktohet, sepse situata deri me tani 
është paraqitur e qetë. 
 

Po/ Jo

b) Ngjarjet e Fushatës Numri i aktiviteteve të monitoruara të fushatës të 
organizuara nga subjekti zgjedhor të cilatu monitoruan

 Kam monitoruar  katër aktivitete në terren ( 
jashtë hapësirës që monitoroj) dhe online. 

Po/ Jo

c) Materialet 
propagandistike

Numri i materialeve të monitoruara (të bashkangjiten 
mostra/foto për secilen)
Materialet ishin të kufizuara sepse ashtu sic është 
siper cituar organizimi në terren akoma nuk ka 
nisur ritmet e fushatës. 

Po/ Jo



Numri i materialeve të monitoruara (të bashkangjiten 
mostra/foto për secilen)

Materialet ishin të kufizuara sepse ashtu sic është 
siper cituar organizimi në terren akoma nuk ka 
nisur ritmet e fushatës duke shtuar  dhe 
Situatën e krijuar nga pandemia Covid -19. 
Në shtabet elektorale të Ps  bashkangjitur janë 
mostrat e programit të katidates Emiriana Sako si 
dhe  një revist nga neës bomb.al e perber me 83 
faqe. 

Po/ Jo

d) Monitorimi i Faqeve te 
Internetit 

Identifikimi i platformave të faqeve të internetit Po/ Jo

Facebook  adresa zyrtare : Emiriana Sako, Bashkia Durrës

a) 2. Detaje të aktiviteteve të monitoruara të 

# Vendndodhja/Adresa Madhësia Detaje të tjera (pajisje teknike, kostoja e qerasëmateriale 
promocionale, materiale të printuara etj.)

1
1.Pranë Hotel Vila “Koral” , lagja 
nr.13, rruga “Pavarsia” Durrës;
  

 
Afersishtë 50 m2

 1 kompjuter,  1  printer, 15 karrige, 3 tavolina, 1 kalolifer, 30 
fletepalosje bashkangjtur dhe revistën nga  neës bomb. al

2 2. Perball  Hotel   “ Antalia ”  lagja 
nr. 13, tek  Komunalja, Plazh, 
Durrës.

Afërsisht 100 m2  1 kompjuter,  printer, 30 karrige, 5 tavolina, 1 kondisioner, 1 kafe 
eksprese

b) Aktivitetet e Fushatës

# Vendndodhja Ora dhe Data Nr. i të pranishëmve Detaje të tjera (pajisje teknike, 
materialet e fushatës etj.)

1. Bznesë privat, lagja nr. 1 17: 30, data 22/02/2022 ±40
± 65

Takim me të rinjtë e qytetit të Durrësit duke 
folur për vizionet esë ardhmes në mbështetje 



2. Teatri “Aleksandër Mosiu” 
Durrës

18:00, data 19/02/2022 ±100

plotëshisht ndaj të rinjve mbi të gjitha, ku të 
pranishëm ishin z. Edi Rama dhe z. Ditmir 
Bushati.
Takim me grat dhe vajzat e qytetit të Durrësit, 
por gjithashtu ishnin dhe përfaqësues nga 
Partia Socialiste si znj. Klodjana Spahiu, . 
Blendi Klosi, z. Ardian Cela, etj.

c) Materialet Propagandistike

# Lloji i materialeve 
propagandistike

Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 
nën përgjegjësinë ligjore të ....”

Përshkrimi (madhësia, materiali, cilësia…)

1  1.Fletëpalosje
2.Revista
 

Asnjë material propagandistik nuk e 
kishte këtë shenimin

Fletëpalosje në formatin A3
Fletë A4

d) Rrjetet Sociale

# Platforma Dita e postimit/ 
reklamës

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

1 Facebook 18/Shkurt/2022 Emiriana Sako Prezantimi i kantidatëve për kryetar Bashkie  për  
qytetin  Durrësit.

2 Facebook  13/Mars/2021 Bashkia Durrës Takim me banoret e njesise administrative Sukth 
si dhe krijimin rnjë zyre e cila do te adresoj per 
zgjidhje problemet sociale te banorve të zonës.

Facebook 25/Shkurt/2022 Emiriana Sako Ka zhvilluar një takim me banoret e Romonatit 
njësisë administrative Rrashbull, duke theksuar 
që do u kushtojnë më shumë rëndësi zonave 
ruralë, nëpërmjet fuqizimit edhe të subjekteve të 
agroturizmit. 



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
 
http://ëëë.facebook.com/ëatch/?v=4
67933754345260

Po/ Jo

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

b) Përdorimi i burimeve 
shtetërore

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: 

Rajoni nr.5, Lagja nr.13, Plazh Durrës

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar:

1. Kualicioni “Shtëpia e Lirisë”  ( SH-L)

Periudha e mbuluar nga 
raporti:

15/Shkurt/2022-25/Shkurt/2022

Data e dorëzimit të 
raportit:

25/Shkurt/2022

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 Subjekti Zgjedhor : 

             3.Kualicioni “Shtëpia e Lirisë”

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

  Subjekti zgjedhor i   sipër cituar ka vetem nnjë 
zyrë elektorale, megjithate nese situata do të 
ndyshoj kjo mbetet per tu parë në ditët në vijim.
 
 pranë kompleksit “ Florida”, lagja nr. 13, Plazh, Durrës.  
Shënim :  Organizmi në terren vetëm gjatë dy ditëve të 
fundit ka  filluar faktohet, sepse situata deri me tani 
është paraqitur e qetë. 
 

Po/ Jo

b) Ngjarjet e Fushatës Numri i aktiviteteve të monitoruara të fushatës të 
organizuara nga subjekti zgjedhor të cilatu monitoruan

 Kam monitoruar  tre aktivitete në terren ( jashtë 
hapësirës që monitoroj) dhe online. 

Po/ Jo

c) Materialet 
propagandistike

Numri i materialeve të monitoruara (të bashkangjiten 
mostra/foto për secilen)
Materialet ishin të kufizuara sepse ashtu sic është 
siper cituar organizimi në terren akoma nuk ka 
nisur ritmet e fushatës. 

Po/ Jo

Numri i materialeve të monitoruara (të bashkangjiten 
mostra/foto për secilen)

Materialet ishin të kufizuara sepse ashtu sic është 
siper cituar organizimi në terren akoma nuk ka 
nisur ritmet e fushatës duke shtuar  dhe 

Po/ Jo



Situatën e krijuar nga pandemia Covid -19. 

d) Monitorimi i Faqeve te 
Internetit 

Identifikimi i platformave të faqeve të internetit Po/ Jo

Facebook  adresa zyrtare : Ardian Muka, Sali Berisha

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 Pranë kompleksit “ Florida” përbri rreth 
100 m2, lagja nr. 13, Plazh, Durrës.  

 Në vijmësi sepse sa 
here kam shkuar per 
monitorim e kam 
gjetur deren te mbyllur 

Në vijmësi

b) Aktivitetet e Fushatës

# Vendndodhja Ora dhe Data Nr. i të pranishëmve Detaje të tjera (pajisje teknike, 
materialet e fushatës etj.)

1.

2.

Lagja 13, plazh Durrës 
Në zyrat elektorale të 
Kualicionit “Shtëpia e 
Lirisë” 

Lagja nr. 15, Spitall Durrës 

11:30
19/Shkurt/2022

12: 00
23/Shkurt/2020

 ±30

±70

Takim mebanorët e zonës së Plazhit, ku 
kantdati për kryetar bashkie z. Muka parashtoj 
programit e tij si dhe objektivat para qytetarve. 

Prezantimi i programit pranë banorve të 
periferise së Durrësit, konkretisht në Spitall, ku 



3.
nuk mungoj të ishte i pranishëm dhe z. Sali 
Berisha.,

c) Materialet Propagandistike

# Lloji i materialeve 
propagandistike

Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 
nën përgjegjësinë ligjore të ....”

Përshkrimi (madhësia, materiali, cilësia…)

1 1. Flamuj kombëtar 

2. Flamuj me logon e partisë 

 Flamujt ishin të madhësisë mesatare.

d) Rrjetet Sociale

# Platforma Dita e postimit/ 
reklamës

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

1 Facebook 22/Shkurt/2022 Aardian Muka Takim me banorët e Porto Romanes Durrës, ku 
mungesa e furnizimit me ujt të pijshëm vazhdon 
të mbetet një nga problem gjithashtu 
problematike vazhdon të jet dhe infastruktura në 
ketë zonë, z. Muka u dha garanci qytetarve se 
nëse do të zgjidhjet si kryetar do të vazhdoj nga 
punimet menjëher. 

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
 
http://ëëë.facebook.com/ëatch/?v=4
67933754345260

Po/ Jo

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

b) Përdorimi i burimeve 
shtetërore

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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