
Tabela model për raportimin e aktiviteteve të fushatës në një lagje/fshat                        Aneksi A

Raporti I Ndërmjetëm I Monitorimit

Subjekti monitorues (person juridik):ALEANCA DEMOKRATIKE

Bashkia: Tirane

Lagia/Fshati:

Data dhe koha e monitorimit Data12/06/2017 ora 10 e 30 deri 15 e 30 dhe data 13/06/2017 nga ora 8 e 30 deri 11 e 30

Emrat e monitoruesve: Pajtim Hysaj

Subjekti zgjedhor
Numri I zyrave zgjedhore të 

monitoruara
Adresa e zyrave zgjedhore Personat perfaqsues te subjektit

Monitorimi I aktivitete, 

veprimtari/materialeve të ndaluara 

të fushatës

Eduart Abazi, kryetar I partise

Lloji/Natyra:Dite pune e 

zakonshme.Nuk ka materjale te 

ndaluara te fushates :

ALEANCA 

DEMOKRATIKE
Adresa e selise:       Shetitorja Murat Toptani Tirane                          

Ne respekt te ligjit nr 8550 date 

17/02/2000 (I ndryshuar) neni 20 u 

konstatua se subjekti zgjedhor nuk 

ka krijuar  (apo nepermjet te treteve ) 

persona  juridikë tregtarë e 

jotregtarë, që ushtrojnë veprimtari

me qëllim fitimi,

Ne respekt te ligjit nr 8550 date 

17/02/2000 (I ndryshuar) neni 21 

pika 1 u konstatua se subjekti 

zgjedhor nuk ka mare ndihma 

financiare dhe materiale nga qeveri 

dhe nga ente publike ose

private të huaja, si dhe nga ente 

vendase publike ose me pjesëmarrje 

të kapitalit

shtetëror

Bashkia Tirane



Ne respekt te ligjit nr 8550 date 

17/02/2000 (I ndryshuar) neni 21 

pika 2 u konstatua se subjekti 

zgjedhor nuk ka mare dhuratat dhe 

ndihmat që vijnë nga parti ose 

bashkime ndërkombëtare

partish, nga organizata e fondacione 

politike, vendase e të huaja, si dhe 

nga

individë, persona fizikë e juridikë 

privatë vendas.

Ne respekt te ligjit nr 8550 date 

17/02/2000 (I ndryshuar) neni 23/1  

pika 1 u konstatua se subjekti 

zgjedhor nuk ka mare dhuratat dhe 

ndihmat nga persona fizik dhe juridik 

per shuma jo me pake se 100.000 

leke

Ne respekt te ligjit nr 8550 date 

17/02/2000 (I ndryshuar) neni 23/1  

pika 1 u konstatua se subjekti 

zgjedhor nuk ka pasur perfitime nga 

fonde jo publike nga subjekte qe nuk 

deklarojne indetitetin e tyre apo 

identiteti i të cilave është i 

papërcaktuar qartë 

Nuk ka program te detajuar te

aktiviteteve te fushates zgjedhore

Koha e vezhgimit: date 12.06.2017

ora 10.30 deri 15.30 

Date 13.06.17 ora 8.30 deri 11.30

Shënim:

- Eshtë me rëndësi të madhe të regjistroni kohën e monitorimit, në mënyrë që dokumentimi I fotografivë të përputhet me monitorimet
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Tabela model për raportimin e aktiviteteve të fushatës në një lagje/fshat                        Aneksi A

Raporti I Ndërmjetëm I Monitorimit

Subjekti monitorues (person juridik):ALEANCA DEMOKRATIKE

Bashkia: Fushe Kruje

Lagia/Fshati:

Data dhe koha e 

monitorimit Data  13/06/2017 nga ora   11.30 deri 14.30

Emrat e monitoruesve: Pajtim Hysaj

Subjekti zgjedhor
Numri I zyrave zgjedhore të 

monitoruara
Adresa e zyrave zgjedhore Personat perfaqsues te subjektit

Monitorimi I aktivitete, 

veprimtari/materialeve të ndaluara 

të fushatës

Kujtim Spahiu

Lloji/Natyra:Dite pune e zakonshme.

Nuk ka materjale te ndaluara te 

fushates .

Nuk ka zyre zgjedhore

Bashkia Fush Kruje

ALEANCA 

DEMOKRATIKE



Tabela model për raportimin e aktiviteteve të fushatës në një lagje/fshat                        Aneksi A

Raporti I Ndërmjetëm I Monitorimit

Subjekti monitorues (person juridik):ALEANCA DEMOKRATIKE

Bashkia: Berat

Lagia/Fshati:

Data dhe koha e 

monitorimit Data14/06/2017 ora 08.00 deri 11.30  

Emrat e monitoruesve: Pajtim Hysaj

Subjekti zgjedhor
Numri I zyrave zgjedhore të 

monitoruara
Adresa e zyrave zgjedhore Personat perfaqsues te subjektit

Monitorimi I aktivitete, 

veprimtari/materialeve të ndaluara të 

fushatës

Adresë:      Nuk ka andrese zgjedhore Ervin Abazi

Lloji/Natyra:Dite pune e 

zakonshme.Nuk ka materjale te 

ndaluara te fushates :

Bashkia Berat

ALEANCA 

DEMOKRATIKE
nuk ka



Tabela model për raportimin e aktiviteteve të fushatës në një lagje/fshat                        Aneksi A

Raporti I Ndërmjetëm I Monitorimit

Subjekti monitorues (person juridik):ALEANCA DEMOKRATIKE

Bashkia: Ballsh

Lagia/Fshati:

Data dhe koha e 

monitorimit Data14/06/2017 ora 12.30.00 deri 15.00  

Emrat e monitoruesve: Pajtim Hysaj

Subjekti zgjedhor
Numri I zyrave zgjedhore të 

monitoruara
Adresa e zyrave zgjedhore Personat perfaqsues te subjektit

Monitorimi I aktivitete, 

veprimtari/materialeve të ndaluara të 

fushatës

Adresë:      Nuk ka andrese zgjedhore Marengjen Hodaj

Lloji/Natyra:Dite pune e 

zakonshme.Nuk ka materjale te 

ndaluara te fushates :

Bashkia Berat

ALEANCA 

DEMOKRATIKE
nuk ka



Tabela model për raportimin e aktiviteteve të fushatës në një lagje/fshat                        Aneksi A

Raporti I Ndërmjetëm I Monitorimit

Subjekti monitorues (person juridik):ALEANCA DEMOKRATIKE

Bashkia: Permet

Lagia/Fshati:

Data dhe koha e 

monitorimit Data14.06.2017 ora 16.00 deri 20.00

Emrat e monitoruesve: Pajtim Hysaj

Subjekti zgjedhor
Numri I zyrave zgjedhore të 

monitoruara
Adresa e zyrave zgjedhore Personat perfaqsues te subjektit

Monitorimi I aktivitete, 

veprimtari/materialeve të ndaluara të 

fushatës

Adresë:      Nuk ka andrese zgjedhore Fatmir Abazi

Lloji/Natyra:Dite pune e 

zakonshme.Nuk ka materjale te 

ndaluara te fushates :

Bashkia Permet

ALEANCA 

DEMOKRATIKE
Nuk ka



Tabela model për raportimin e aktiviteteve të fushatës në një lagje/fshat

Raporti I Ndërmjetëm I Monitorimit

Subjekti monitorues (person juridik):ALEANCA DEMOKRATIKE

Bashkia: Gjirokaster

Lagia/Fshati:

Data dhe koha e 

monitorimit Data15.06.2017 ora 9.00 deri 11.00

Emrat e monitoruesve: Pajtim Hysaj

Subjekti zgjedhor
Numri I zyrave zgjedhore të 

monitoruara
Adresa e zyrave zgjedhore Personat perfaqsues te subjektit

Adresë:      Nuk ka andrese zgjedhore Vladimir Cici

Bashkia Gjirokaster

ALEANCA 

DEMOKRATIKE
Nuk ka



                       Aneksi A

Monitorimi I aktivitete, 

veprimtari/materialeve të ndaluara 

të fushatës

Lloji/Natyra:Dite pune e 

zakonshme.Nuk ka materjale te 

ndaluara te fushates :



Tabela model për raportimin e aktiviteteve të fushatës në një lagje/fshat                        Aneksi A

Raporti I Ndërmjetëm I Monitorimit

Subjekti monitorues (person juridik):ALEANCA DEMOKRATIKE

Bashkia: Sarande

Lagia/Fshati:

Data dhe koha e 

monitorimit Data15.06.2017 ora 13.00 deri 18.00

Emrat e monitoruesve: Pajtim Hysaj

Subjekti zgjedhor Numri I zyrave zgjedhore të monitoruara Adresa e zyrave zgjedhore Personat perfaqsues te subjektit

Monitorimi I aktivitete, 

veprimtari/materialeve të ndaluara të 

fushatës

Adresë:      Nuk ka andrese zgjedhore Filip Koxhioni

Lloji/Natyra:Dite pune e 

zakonshme.Nuk ka materjale te 

ndaluara te fushates :

Bashkia Sarande

ALEANCA 

DEMOKRATIKE
Nuk ka


