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Raportim i Ndermjetem 

Per monitorimin e fushates zgjedhore te Subjektit 

“ Aleanca Popullore per Drejtesi” 

Ne zbatim te kontrates Nr.3931 date 12.06.2017, pika 3, nenit 6, ne lidhje me monitorimin e 

fushates zgjedhore te Partise Aleanca Popullore per Drejtesi ju paraqesim kete Raport te 

Ndermjetem te periudhes 12.06.2017 deri me 15.06.2017. 

Ne daten 12.06.2017 jemi njohur me subjektin zgjedhor Aleanca Popullore per Drejtesi, ku nga 

takimet kemi marre informacion mbi zyrat zgjedhore te hapura per fushaten zgjedhore,  nga te 

cilat kemi kryer monitorimin sipas aneksit bashkangjitur. 

Monitorimi eshte kryer kryesisht ne Bashkine Tirane, Bashkine Vore dhe Bashkine Vlore. 

Ne daten 14.06.2017 u jemi drejtuar zyrtarisht me poste 61 Bashkive te Republikes se 

Shqiperise per dhenie informacioni ne lidhje me regjistrimin e zyrave elektorale te Partise 

Aleanca Popullore per Drejtesi . 

Ne daten 15.06.2017 ora 19:15-20:00 u monitorua nje aktivitet i subjektit zgjedhor tek 

Nenstacioni Elektrik rruga Siri Kodra Tirane.  Gjate kohes se monitorimit nuk na u vu ne 

dispozicion leja nga bashkia. Gjate kohes se monitorimit ne aktivitet nuk kishte skene te 

improvizuar (foni, prozhektor, autoparlant etj.) dhe nuk kishte flamuj e materiale te tjera 

propagandistike jashte distances te lejuar nga ligji. Te vetmet materiale propagandistike te 

perdorura nga aktivistet ishin bluza T-shirt, kapele dhe fletepalosje me logo te subjektit 

zgjedhor. (Ilustruar me Foton 10). 

          

Auditues ligjor (Eksperte Kontabel e Regjistruar) 

Anita Pulaj  

 

                          Tirane me 16/06/2017 

       



Tabela për raportimin e aktiviteteve të fushatës zgjedhore

Subjekti monitorues:  Auditues ligjor Anita Pulaj

Bashkia: TIRANE

Lagia/Fshati: Tirane

Data dhe koha e monitorimit: 12/06/2017-15/06/2017

Emrat e monitoruesve: Anita Pulaj, Klajdi Pulaj, Erdi Mersinllari

Subjekti zgjedhor
Numri i zyrave zgjedhore të 

monitoruara
Adresa e zyrave zgjedhore

Monitorimi I materialeve të ndaluara të 

fushatës/aktivitete, veprimtari

Selia qendrore Adresë:  Rruga e Dibres   Rr. Dibrës, Vila 213, Kati II-të, Tiranë.                        

Koha e vëzhgimit: 2 ore dt 12.06.2017

Madhësia: siperfaqja  210 m2 Nuk u konstatuan shkelje

me kontrate qeraje,Qeradhenes Znj.Antonela Kaiku Foto 1; Foto 2

Zyre zgjedhore Adresë: "Siri Kodra"  Tirane                                                  

Koha e vëzhgimit: 2 ore dt 13.06.2017

Madhësia: siperfaqja  15 m2 Nuk u konstatuan shkelje

kontrata e ambjentit nuk u vu ne dispozicion  gjate monitorimit Foto 3; Foto 4

Zyre zgjedhore Adresë: "Fusha e Aviacionit"   Tirane                                                  

Koha e vëzhgimit: 2 ore dt 13.06.2017

Madhësia: siperfaqja  18 m2 Nuk u konstatuan shkelje

kontrata e ambjentit nuk u vu ne dispozicion  gjate monitorimit Foto 5

Zyre zgjedhore Adresë: Bulevardi Bajram Curri , Pallati 276                                                         

Koha e vëzhgimit: 2 ore dt 13.06.2017

Madhësia: siperfaqja 13 m2 Nuk u konstatuan shkelje

kontrata e ambjentit nuk u vu ne dispozicion  gjate monitorimit Foto 6

Bashkia Tirane

Aleanca Popullore per Drejtesi

Aleanca Popullore per Drejtesi

Gjate monitorimit nuk kishte flamuj e 

materiale te tjera propagandistike jashte 

distances te lejuar nga ligji

Gjate monitorimit nuk kishte flamuj e 

materiale te tjera propagandistike jashte 

distances te lejuar nga ligji

Gjate monitorimit nuk kishte flamuj e 

materiale te tjera propagandistike jashte 

distances te lejuar nga ligji

Gjate monitorimit nuk kishte flamuj e 

materiale te tjera propagandistike jashte 

distances te lejuar nga ligji



Subjekti zgjedhor
Numri i zyrave zgjedhore të 

monitoruara
Adresa e zyrave zgjedhore

Monitorimi I materialeve të ndaluara të 

fushatës/aktivitete, veprimtari

Zyre zgjedhore Adresë: "Rruga Demokracia" Vore                                            

Koha e vëzhgimit: 2 ore dt 15.06.2017

Madhësia: siperfaqja 80 m2 Nuk u konstatuan shkelje

kontrata e ambjentit nuk u vu ne dispozicion  gjate monitorimit Foto 7

Subjekti zgjedhor
Numri i zyrave zgjedhore të 

monitoruara
Adresa e zyrave zgjedhore

Monitorimi I materialeve të ndaluara të 

fushatës/aktivitete, veprimtari

Zyre zgjedhore Adresë: Rruga Sadik Zotaj Vlore                                               

Koha e vëzhgimit: 2 ore dt 14.06.2017

Madhësia: siperfaqja 75 m2 Nuk u konstatuan shkelje

kontrata e ambjentit nuk u vu ne dispozicion  gjate monitorimit Foto 8; Foto 9

Auditues Ligjor Anita Pulaj

Bashkia Vore

Gjate monitorimit nuk kishte flamuj e 

materiale te tjera propagandistike jashte 

distances te lejuar nga ligjiAleanca Popullore per Drejtesi

Bashkia Vlore

Aleanca Popullore per Drejtesi

Gjate monitorimit nuk kishte flamuj e 

materiale te tjera propagandistike jashte 

distances te lejuar nga ligji




