
Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve 

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

  

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

Bashkia Vorë, Njësia administrative Bërxullë; Prezë.  

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

Partia Demokratike (PD) 

 

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

15/02/2022-25/02/2022 

Data e dorëzimit të 
raportit: 

 

25/02/2022 

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 Partia Demokratike (PD) Ymer Marku (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 

2 Zyra zgjedhore të Monitoruara. 

Po/ Jo 

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

organizuara nga subjekti zgjedhor të cilat u monitoruan 

6 Aktivitete të monitoruara.  

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 …’   

S’ka 

 

Po/ Jo 
 

 



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 

 

Materiale propagandistike të vendosura në mjete që 

operojnë në transportin publik.    

S’ka                                 

 

 

 

Po/ Jo 

 

 

 

Po/ Jo 

d) Monitorimi i 

Faqeve te 

Internetit  

Facebook  

Identifikimi i platformave të faqeve të internetit  

Facebook Ymer Marku  
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 Vorë/Pranë Ish Bashkisë së vjetër   40²        Kompjutera, Printera, dhe logo të partisë Demokratike. 

2 Prezë/S’ka               S’ka                                                    S’ka 

3 Bërxullë/ Domje te fushat   30 M²        Kompjutera, Printera, dhe logo të partisë Demokratike 

 

 



 

b) Aktivitetet e Fushatës 

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

materialet e fushatës etj.) 

1 Domje 14/02/2022                  S’ka    Kamera për bërjen e fotografive 

2 Vorë 15/02/2022                  S’ka             Kamera për bërjen e fotografive. 

3 Muçaj 17/02/2022                  S’ka    Kamera për bërjen e Videos, makinë për bërjen e 

xhirimeve. 

4 Bërxullë 18/02/2022                  S’ka    Kamera për bërjen e xhirimeve,makinë për 

bërjen e xhirimeve. 

5 Gjokaj 19/02/2022                  S’ka   Kamera për bërjen e xhirimeve, makinë për 

bërjen e xhirimeve. 

6 Marikaj 20/02/2022                  S’ka    Kamera për bërjen e xhirimeve, makinë për 

bërjen e xhirimeve. 

 

 

c) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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



1 Foto, dhe video të ambjenteve të 

Mara, për të bërë fushatë 

    

Prodhuar nën drejtimin ligjore të Partisë 

demokratike. 

 

2    

 

 

d) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 Facebook 14/02/2022 Ymer Marku Përmbajtja: 

Gjendja aktuale në Domje, Bashkia Vorë... 

Jo vetëm që nuk është bërë asgjë për komunitetin e 

Domjes, por edhe atë që bëmë ne nuk po e 

mirëmbajnë! 

Domja ashtu si gjithë zona e Vorës ka humbur 

fokusin tek qytetarët pasi janë fokusuar vetëm tek 

xhepat e tyre! 

#votoymermarku #partiademokratike Punojmë me 

njerëzit, për njerëzit. ✌️ 

Audienca e synuar: 

Janë banorët e Domjes. 



2 Facebook 15/02/2022 Ymer Marku Përmbajtja:  

Gjendja aktuale në Vorë sot! 

Çdo njeri që hy në Vorë përballet me rrugë në 

gjendje të mjerueshme!! 

Vallë ku janë taksat e qytetarëve? Çfarë investimi 

është bërë në Vorë kur Bashkia Vorë si asnjëherë 

më parë nga defiçiti i borxheve rrezikoi të merrej në 

menaxhim nga pushteti qëndror! 

#votoymermarku Thuaj jo Zhvatjes Publike! ✌️ 

Përkrahni kandidaturën time sot që mos të jeni të 

braktisur nesër. #YmerMarku3 ✌️ 

Audienca e synuar: 

Janë banorët e Vorës. 

3 Facebook 17/02/2022 Ymer Marku Përmbajtja:  

Rruga që fëmijët në Muçaj duhet të përshkruajnë 

çdo ditë për të shkuar në shkollë! 

Gjendja është vërtetë emergjente! 

Ka ardhur koha që të votohet një kandidat real. 

Mjaft më me kandidatë kukulla. 

#partiademokratike  #votoymermarku 

#ymermarku3 ✌️ 



Audienca e synuar: 

Janë banorët e Muçajt. 

4 Facebook 18/02/2022 Ymer Marku Përmbajtja:  

Gjendja në Bërxullë sot, asnjë investim. 

PS dështoi në mënyrë spektakolare ndaj s’meriton 

të votohet. 

Të punojmë bashkë për një identitet të ri për 

Bërxullin dhe gjithë Vorën. ✌️ 

#ymermarku  #partiademokratike #votonumrin3 ✌️ 

Audienca e synuar:  

Janë banorët e Bërxullës. 

5 Facebook 19/02/2022 Ymer Marku Përmbajtja:  

Gjokaj e harruar... 

Bukuria e liqenit të Gjokajt në gjendje të 

mjerueshme, përveç natyrës që e krijoi Zoti asgjë 

nuk është bërë nga bashkia këto vite qoftë edhe në 

pastrim. 

Dy kosha për gjithë zonën e Gjokajt, ndërkohë që 

taksat pastrim dhe gjelbërim paguhen rregullisht. 



Është emergjente nevoja për një kryetar që të 

punojë me qytetarët, për nevojat e tyre të 

përditshme! 

#partiademokratike #votoymermarku3 

Ymer Marku  për njerëzit✌️✌️ 

Audienca e synuar: 

Janë banorët e gjokajt. 

6 Facebook 20/02/2022 Ymer Marku Përmbajtja: 

MARIKAJ 

ZERO investime në vitet e fundit që bashkia po 

qeveriset nga PS! 

Prej më shumë se dy vitesh njerëzit banorët janë 

lënë në harresë dhe pa asnjë shërbim. 

Qytetarët e Marikajt dhe gjithë Vorës kanë dinjitet 

nuk meritojnë të lihen pa asnjë shërbim dhe të 

zvarriten nga sekserë për çdo shërbim sado të vogël. 

Le të punojmë sëbashku që t’i kthejm dinjitetin dhe 

shpresën banorëve të Marikajt dhe gjithë Bashkisë 

Vorë. 

#votoymermarku ✌️ Voto numrin 3 për një kryetar 

Bashkie real. ✌️ 

Audienca e synuar:  



Janë banorët e Marikajt. 

 

 

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 

 

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  

Facebook 

Identifikimi i  platformave të 

monitoruara të faqeve të internetit  

Facebook Erjon Veliaj 

Facebook Blerim Shera 
Facebook Ymer Marku 

Po/ Jo 



Facebook Lulzim Vrana 

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.  

S’ka 

Po/Jo 

Numri dhe identifikimi i 

aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës 

të monitoruara për përdorim të 

mundshëm të studentëve para-

universitar brenda orarit të 

mësimit. 

S’ka  

Po/ Jo 

Numri/Identifikimi i institucioneve 

publike mjediset e të cilëve u 

monitoruan për të parë nëse po 

përdoreshin për aktivitetet e 

fushatës.  

S’ka 

Po/ Jo 

Përdorimi i automjeteve publike të 

vëzhguara në ngjarjet e fushatës.  

S’ka 

Po/ Jo 

c) Aktivitete të natyrës 

publike 
Numri i aktiviteteve të një natyre 

publike të monitoruara të cilat 

kërkojnë njoftimin/raportimin tek 

KQZ-ja.  

S’ka 

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.  

 

 

             S’ka 

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 

 



Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve 

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  
(Emri, mbiemri) 

 

  

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

Bashkia Vorë, Njësia administrative Bërxullë; Prezë.  

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

Partia Socialiste (PS) 

 

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

15/02/2022-25/02/2022 

Data e dorëzimit të 
raportit: 

 

25/02/2022 

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 Partia Socialiste (PS) Blerim Shera (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 

Një zyrë Zgjedhore në Bashkinë Vorë/Vendodhja në 
kryqëzimin e Unazës dhe rrugës Rinia. Në Prezë Dhe 
Bërxullë nuk kishte. 

Po/ JO 

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

organizuara nga subjekti zgjedhor të cilat u monitoruan 

3 aktivitete të monitoruara  

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 …’  

Po/ Jo 
 



4 Materiale 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 ka 

 

Materiale propagandistike të vendosura në mjete që 

operojnë në transportin publik.   

Nuk ka                                  

 

 

 

 

Po/ Jo 

 

 

 

 

 

 

 

Po/ Jo 

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  

Facebook Blerim Shera 

Facebook Erjon Veliaj 

Identifikimi i platformave të faqeve të internetit  

Blerim Shera Politikan 

Erjon Veliaj 

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 Vorë/Rr. Rinia  120 M² Kompjutera, Printera, Fotokopje, Banderola të partisë Socialiste. 

2 Prezë/Në hyrje të Kalasë 40M²                                         S’ka (Nuk është aktive) 

3 Bërxullë             S’ka                                         S’ka 

 

 

 

b) Aktivitetet e Fushatës 

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

materialet e fushatës etj.) 

1 Qyteti i Vorës Ora 13:00  

Data 13/02/2022 

Numri i qytetarëve të 

pranishëm ishte 50  

Banderola të Partisë Socialiste, Kompjutera, 

Kamera. 

2 Njësia administrative 

Prezë/Kalaja e Prezës 

Ora 12:00 

Data 20/02/2022 

Numri i qytetarëve të 

pranishëm ishte 76 

Banderola të partisë Socialiste Kompjutera 

Kamera. 

3 Vorë e vjetër/ Muçaj Ora 6:16 PM 

Data 23/02/2022 

Numri i qytetarëve të 

pranishëm ishte 50 

Kamera për bërjen e fotografive nga Takimi 

elektoral 

 

 

c) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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



1 Banderola të Partisë Socialiste  Ishte e shënuar prodhuar nën 

përgjegjësinë ligjore të partisë Socialiste. 

Banderola të partisë Socialiste PS. 

Madhësia 2x2m² 

2 Banderola të partisë Socialiste Ishte e shënuar prodhuar nën 

përgjegjësinë ligjore të partisë Socialiste. 

Banderol e Partisë Socialiste PS. 

Madhësia 4m² 

3 Kamera për bërjen e fotografive 

nga Takimi elektoral 

                          S’ka                                          S’ka 

 

 

d) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 

1 Facebook 20/02/2021 Erjon Veliaj Prezë, Vorë 📍- Partia Socialiste e sheh votën si një 

kontratë pune për të shërbyer më mirë dhe më 

shumë; për të bashkuar njerëzit🤝, jo për t’i 

përçarë; për të ecur përpara🙏, jo mbrapa. 

Audienca e synuar janë banorët e Prezës, Dhe të 

Vorës. 

2 Facebook 19/02/2021 Erjon Veliaj Jam i bindur se Blerim Shera do të bëjë një punë të 

shkëlqyer🌟 për Vorën📍 – një qytet, që e ka 

kuptuar se është më mirë të shohë drejt atij që 

punon🙏, e jo ata që zihen për karriget e tyre. 



Audienca e synuar janë banorët e Qytetit të Vorës, 

Dhe të njësive të tjera administrative (Bërxullë dhe 

Prezë). 

3 Facebook 18/02/2021 Blerim Shera Të nderuar miq e banorë të Vorës,  

Për mua është një nder i jashtëzakonshëm të jem 

përzgjedhur si kandidati i Partisë Socialiste për 

Kryetar Bashkie në Vorë!  

 

Vora është një zonë me potencial të madh 

ekonomik por ka nevojë ende për shumë punë për 

t’u dhënë banorëve ndjesinë dhe pamjen e një 

qyteti të rehabilituar e të zhvilluar.  

 

Do të ishte një privilegj për mua të kem mundësinë 

t’i shërbej Vorës, vendit ku u linda e u rrita, ku 

zhvillova karrierën e ndërtova familjen.  

 

Prandaj, jam besimplotë në mbështetjen tuaj, për të 

ndërtuar një sistem shërbimi vetëm në mbështetje 

të qytetarëve e për të bërë punë të mëdha për 

zhvillimin e qytetit ku jetojmë e po rrisim fëmijët 

tanë.  

 



Faleminderit dhe ju ftoj të shihemi në takimet 

gjithëpërfshirëse për çdo zonë, ku do të kemi 

mundësinë të diskutojmë shqetësimet dhe 

mendojmë për zgjidhjet! 

Audienca e synuar janë banorët e Qytetit të Vorës 

dhe të zonave të tjera administrative (Bërxullë dhe 

Prezë). 

4 Facebook 23/02/2022 Blerim Shera Me banorët e Muçajt, për një bashkëbisedim nga 

afër lidhur me problematikat e zonës dhe 

shqetësimet e tyre.  

 

Me mbështetjen tuaj, më 6 mars do t’u themi PO 

zgjidhjeve dhe punëve të mira që na presin! 

🏗🤜🏼🤛🏼 

 

 

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 

 

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  

Facebook 

Identifikimi i  platformave të 

monitoruara të faqeve të internetit  

Facebook Erjon Veliaj 

Facebook Blerim Shera 
Facebook Ymer Marku 
Facebook Lulzim Vrana 

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.  

S’ka 

Po/Jo 



Numri dhe identifikimi i 

aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës 

të monitoruara për përdorim të 

mundshëm të studentëve para-

universitar brenda orarit të 

mësimit. 

S’ka  

Po/ Jo 

Numri/Identifikimi i institucioneve 

publike mjediset e të cilëve u 

monitoruan për të parë nëse po 

përdoreshin për aktivitetet e 

fushatës.  

S’ka 

Po/ Jo 

Përdorimi i automjeteve publike të 

vëzhguara në ngjarjet e fushatës.  

S’ka 

Po/ Jo 

c) Aktivitete të natyrës 

publike 
Numri i aktiviteteve të një natyre 

publike të monitoruara të cilat 

kërkojnë njoftimin/raportimin tek 

KQZ-ja.  

S’ka 

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.  

 

 

             S’ka 

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 

 
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  

b) Monitorimi i 

Faqeve te 

internetit  

Facebook 

Identifikimi i  platformave të 

monitoruara të faqeve të internetit  

Facebook Erjon Veliaj 

Facebook Blerim Shera 
Facebook Ymer Marku 
Facebook Lulzim Vrana 

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.  

S’ka 

Po/Jo 

Numri dhe identifikimi i 

aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës 

të monitoruara për përdorim të 

mundshëm të studentëve para-

universitar brenda orarit të 

mësimit. 

S’ka  

Po/ Jo 



Numri/Identifikimi i institucioneve 

publike mjediset e të cilëve u 

monitoruan për të parë nëse po 

përdoreshin për aktivitetet e 

fushatës.  

S’ka 

Po/ Jo 

Përdorimi i automjeteve publike të 

vëzhguara në ngjarjet e fushatës.  

S’ka 

Po/ Jo 

c) Aktivitete të natyrës 

publike 
Numri i aktiviteteve të një natyre 

publike të monitoruara të cilat 

kërkojnë njoftimin/raportimin tek 

KQZ-ja.  

S’ka 

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.  

 

 

             S’ka 

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 

 



Shtojca nr.2 

Raporti i ndërmjetëm i Monitoruesve 

 

 

I. Përmbledhje 

 

Vëzhguesi:  

(Emri, mbiemri) 

 

  

Rajoni/ Komuna e  
monitoruar:  

 

Bashkia Vorë, Njësia administrative Bërxullë; Prezë.  

Subjektet zgjedhore të 
monitoruar: 

 

Shtëpia e Lirisë (ShL) 

Periudha e mbuluar nga 
raporti: 

 

15/02/2022-25/02/2022 

Data e dorëzimit të 
raportit: 

 

25/02/2022 

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.  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 Shtëpia e Lirisë Lulzim Vrana(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  

1 Zyrë elektorale në të gjitha zonat e monitoruara 

Po/ Jo 

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

organizuara nga subjekti zgjedhor të cilat u monitoruan  

1 aktivitet 

Po/ Jo 

c) Materialet 

propagandistike 
Numri i materialeve të monitoruara (të bashkangjiten 

mostra/foto për secilen) 

2 

Po/ Jo 

 Numri i materialeve vizive propagandistike të shqyrtuara 

për përfshirjen e shënimit: ‘Prodhuar nën përgjegjësinë 

ligjore të …’  

Logo e koalicionit shpia e lirisë në fund të videos ose 

fotove. 2 Banderola në hyrje të shtabit elektoral. 

Po/ Jo 
 

 



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 

Materiale propagandistike të vendosura në mjete që 

operojnë në transportin publik.      

S’ka                               

 

 

 

Po/ Jo 

 

 

 

Po/ Jo 

d) Monitorimi i Faqeve te 

Internetit  

Facebook 

Identifikimi i platformave të faqeve të internetit  

Facebook Lulzim Vrana 
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 Vorë/Te Pallatet e reja              40M²   Banderola me logon e Koalicionit shtëpia e Lirisë, Kompjutera, Printer. 

2 Prezë/Ska              S’ka                                          S’ka 

3 Bërxullë/Ska              S’ka                                          S’ka 

 

 

 



b) Aktivitetet e Fushatës 

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

materialet e fushatës etj.) 

1    Vorë/Pallatet e reja  Ora 18:00 

Data 23/02/2022 

  40 Qytetarë dhe qytetare  Banderola të Koalicionit Shtëpia e Lirisë. 

2    Bërxullë/S’ka                 S’ka                 S’ka                       S’ka 

3     Prezë/S’ka                 S'ka                 S’ka                       S’ka 

 

 

c) Materialet Propagandistike 

# Lloji i materialeve 

propagandistike 
Përfshirja e shënimit: “Prodhuar 

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

1 Logo e partisë në çdo fillim postimi 

në rrjetet sociale Facebook. 

Prodhuar nën përgjegjësinë ligjore të 

koalicionit shpia e lirisë. 

Në çdo status, Reklamë është vendosur sigla e partisë. 

2 Banderola të Koalicionit Shtëpia e 

Lirisë 

Prodhuar nën përgjegjësinë ligjore të 

koalicionit shpia e lirisë. 

2 Banderola 2M² secila 

 

 

d) Rrjetet Sociale 

# Platforma Dita e postimit/ 

reklamës 
Llogaria Detaje të tjera (përmbajtja, audienca e 

synuar.) 



1 Facebook 19/02/2022 Lulzim Vrana Përmbajtja: 

Vetëm 2 javë na ndajnë nga zgjedhjet e 6 marsit. 

Të gjithë jemi koshient që Vora ka nevojë për 

ndryshim ndaj jam besimplotë që qytetarët do të 

zgjedhin alternativën e vetme që kthen investimet e 

duhura ne komunitet,shërbimin e qytetarëve pa 

kurrfarë dallimi dhe kthimin e bashkisë ne pronën e 

qytetarëve dhe interesave të tyre duke votuar 

numrin 1 Lulzim Vrana-Shtepia e Lirise ✌️ 

#SëbashkuFitojmë 

#Votonr1 

#LulzimVranaPërBashkinëVorë 

#ShtëpiaeLirisë 

#Shpresë #Ndryshim #Fitore 

Audienca: Kanë banorët ne Vorës 

2 Facebook 19/02/2022 Lulzim Vrana Përmbajtja: 

Vetëm 2 javë na ndajnë nga zgjedhjet e 6 marsit. 

Të gjithë jemi koshient që Vora ka nevojë për 

ndryshim ndaj jam besimplotë që qytetarët do të 

zgjedhin alternativën e vetme që kthen investimet e 

duhura ne komunitet,shërbimin e qytetarëve pa 

kurrfarë dallimi dhe kthimin e bashkisë ne pronën e 



qytetarëve dhe interesave të tyre duke votuar 

numrin 1 Lulzim Vrana-Shtepia e Lirise ✌️ 

#SëbashkuFitojmë 

#Votonr1 

#LulzimVranaPërBashkinëVorë 

#ShtëpiaeLirisë 

#Shpresë #Ndryshim #Fitore 

Audienca ebsynuar:  Janë banorët e Vorës. 

3 Facebook  13/02/2022 Lulzim Vrana Përmbajtja; 

Në zgjedhjet e 6 marsit vij si njëri prej jush i cili 

përgjatë 30 viteve të demokracisë kam milituar 

pranë Partisë Demokratike ,por që nuk kam bërë 

kurrë diferencime tek qytetarët në lidhje me ngjyrat 

e partive sepse lajtmotivi i aksionit tim politik ka 

qenë dhe është shërbimi  ndaj qytetareve pa 

kurrfare dallimi ndaj ftoj të gjithë qytetaret e Vorës, 

Domjes,Prezës,Bërxullit dhe Marikjes që te votojne 

nr 1 Lulzim Vrana-Shtepia e Lirise që sëbashku ti 

kthejme bashkinë qytetarëve,duke vendosur 

qytetarin te parin dhe duke bërë realitet premtimet 

tona që prekin në të gjitha aspektet komunitetin 

tonë. 

#LulzimVranaPerBashkineVore 



#SeBashkuFitojme 

#ShtepiaeLirise  

#Shprese #Ndryshim #Fitore  

#Votonr1 

Audienca e synuar:  

Janë banorët e Vorës dhe Qendrat administrative si 

Bërxulla dhe qëndrat e tjera administrative. 

4 

 
Facebook 13/02/2022 Lulzim Vrana Përmbajtja: 

 Në zgjedhjet e 6 marsit ka vetëm 1 alternativë  në 

fletën e votimit dhe ajo eshte pikërisht numri 1-

Lulzim Vrana i koalicionit “Shtëpia e Lirisë” për 

shpresën,për ndryshimin,për fitoren e qytetarëve. 

#LulzimVranaPerBashkineVore #ShtepiaeLirise 

#Numri1 

Audienca e synuar:  

janë banorët e Vorës dhe qëndrave të tjera 

administrative. 

5 Facebook 23/02/2022 Lulzim Vrana Gjatë mbledhjes së shtabit elektoral. 

Edhe pak ditë na ndajnë nga fitorja  e zgjedhjeve të 

6 Marsit. 

Sëbashku për ti sjellë shpresën dhe ndryshimin 

qytetarëve.✌️ 



#LulzimVranaPerBashkineVore 

#Votonumrin1 

#ShtepiaeLirise 

#Shprese #Ndryshim #Fitore 

 

 

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 

 
 

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  

Facebook 

Identifikimi i  platformave të 

monitoruara të faqeve të internetit  

Facebook Erjon Veliaj 

Facebook Blerim Shera 
Facebook Ymer Marku 
Facebook Lulzim Vrana 

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.  

S’ka 

Po/Jo 

Numri dhe identifikimi i 

aktiviteteve/ngjarjeve të fushatës 

të monitoruara për përdorim të 

mundshëm të studentëve para-

universitar brenda orarit të 

mësimit. 

S’ka  

Po/ Jo 

Numri/Identifikimi i institucioneve 

publike mjediset e të cilëve u 

monitoruan për të parë nëse po 

përdoreshin për aktivitetet e 

fushatës.  

S’ka 

Po/ Jo 

Përdorimi i automjeteve publike të 

vëzhguara në ngjarjet e fushatës.  

S’ka 

Po/ Jo 



c) Aktivitete të natyrës 

publike 
Numri i aktiviteteve të një natyre 

publike të monitoruara të cilat 

kërkojnë njoftimin/raportimin tek 

KQZ-ja.  

S’ka 

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.  

 

 

             S’ka 

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 
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