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

Subjekti monitorues (person juridik): Partia Demokratike

Bashkia: Tirane

Lagia/Fshati: Tirane

Data dhe koha e monitorimit: 13/06/2017

Emrat e monitoruesve: Lejla Shahu; 

Subjekti zgjedhor

Numri I zyrave 

zgjedhore të 

monitoruara

Adresa e zyrave zgjedhore Monitorimi I materialeve të ndaluara të fushatës/aktivitete, veprimtari

Adresë:       Rr. Elbasanit, perballe 7 xhuxha Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska; materjale propagandistike jane flamuj, stenda "Republika e Re" dhe pank

Koha e vëzhgimit: 18.00 Numri:

Madhësia 35m2 Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Adresë:     tregu elektrik, pallati titanik Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska; materjale propagandistike jane flamuj, stenda "Republika e Re" dhe pank

Koha e vëzhgimit: 19.00 Informacione të tjera:

Madhësia: 30m2

Adresë:  kompleksi Grant Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska; materjale propagandistike jane flamuj, stenda "Republika e Re" dhe pank

Koha e vëzhgimit: 19.30 Numri:

Madhësia 40m2 Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Adresë:    Rr.Xhavit Shyqyri Demneri, perbri me shkollen Osman Myterizi Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska; materjale propagandistike jane flamuj, stenda "Republika e Re" dhe pank

Koha e vëzhgimit: 20.30 Numri:

Madhësia Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

PS: shkolla Osman Myterizi ishte mbyllur

Bashkia dhe lagjia/fshati [TIRANE}

PD 5



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

Subjekti monitorues (person juridik): Partia Demokratike

Bashkia: Tirane

Lagia/Fshati: Kamez

Data dhe koha e monitorimit: 14/06/2017

Emrat e monitoruesve: Lejla Shahu; 

Subjekti zgjedhor

Numri I zyrave 

zgjedhore të 

monitoruara

Adresa e zyrave zgjedhore Monitorimi I materialeve të ndaluara të fushatës/aktivitete, veprimtari

Adresë:  Bulevardi Blu Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska; materjale propagandistike jane flamuj, stenda "Republika e Re" dhe pank

Koha e vëzhgimit: 10.50 Numri:

Madhësia: Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Adresë:  Bulevardi Blu 2 Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska; materjale propagandistike jane flamuj, stenda "Republika e Re" dhe pank

Koha e vëzhgimit: 12.58 Numri:

Madhësia: 60 m2 Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Adresë:  Bulevardi Blu 3 Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska; materjale propagandistike jane flamuj, stenda "Republika e Re" dhe pank

Koha e vëzhgimit: 14.06 Numri:

Madhësia: 50m2 Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Adresë:  Bulevardi Blu 4 Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska; materjale propagandistike jane flamuj, stenda "Republika e Re" dhe pank

Koha e vëzhgimit: 14.51 Numri:

Madhësia: Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Adresë:     Rr.Abdi Bej Toptani                                                         Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska; materjale propagandistike jane flamuj, stenda "Republika e Re" dhe pank

Koha e vëzhgimit: 15.18 Numri:

Madhësia: Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Adresë:   Rr. Demokracia                                                           Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska; materjale propagandistike jane flamuj, stenda "Republika e Re" dhe pank

Koha e vëzhgimit: 16.01 Numri:

Madhësia: Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Adresë:   Rr. Demokracia 2                                                           Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska; materjale propagandistike jane flamuj, stenda "Republika e Re" dhe pank

Koha e vëzhgimit:  16.49 Numri:

Madhësia Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Adresë:   Rr. Demokracia 3                                                        Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska; materjale propagandistike jane flamuj, stenda "Republika e Re" dhe pank

Koha e vëzhgimit: 17.32 Numri:

Madhësia Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

PS: Zyrat pa shenime te madhesise kane qene mbyllur. Dy zyra ne Rr. Demokracia ishin afer me njera-tjetren

Bashkia dhe lagjia/fshati [KAMEZ}

PD 8



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

Subjekti monitorues (person juridik): Partia Demokratike

Bashkia: Tirane

Lagia/Fshati: Vore

Data dhe koha e monitorimit: 14/06/2017

Emrat e monitoruesve: Lejla Shahu; 

Subjekti zgjedhor

Numri I zyrave 

zgjedhore të 

monitoruara

Adresa e zyrave zgjedhore Monitorimi I materialeve të ndaluara të fushatës/aktivitete, veprimtari

Adresë:  Rr. Rinia Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska;

Koha e vëzhgimit: 14.45 Numri:

Madhësia Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Koha e monitorimit:

Informacione të tjera:

Adresë:  Fshati Gjokaj Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska;

Koha e vëzhgimit:  15.20 Numri:

Madhësia Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Koha e monitorimit:

Informacione të tjera:

Adresë:  Fshati Picar Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska;

Koha e vëzhgimit:  15.20 Numri:

Madhësia Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Koha e monitorimit:

Informacione të tjera:

PS: sheshi Rinia mbyllur. Fshati Gjokaj dhe Picar nuk ishin zyra zgjedhore

Bashkia dhe lagjia/fshati [VORE}

PD 3



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

Subjekti monitorues (person juridik): Partia Demokratike

Bashkia: Tirane

Lagia/Fshati: Tirane

Data dhe koha e monitorimit: 15/06/2017

Emrat e monitoruesve: Lejla Shahu; 

Subjekti zgjedhor

Numri I zyrave 

zgjedhore të 

monitoruara

Adresa e zyrave zgjedhore Monitorimi I materialeve të ndaluara të fushatës/aktivitete, veprimtari

Adresë:  Instituti Kamez                                                            Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska; materjale propagandistike jane flamuj, stenda "Republika e Re" dhe pank

Koha e vëzhgimit: 13.30 Numri:

Madhësia Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Adresë:  Rruga Muhamet Delia (Shefqet Kuka) , rruga teleferikut                                       Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska; materjale propagandistike jane flamuj, stenda "Republika e Re" dhe pank

Koha e vëzhgimit: 14.30 Informacione të tjera:

Madhësia

Adresë:   Rruga Shefqet Kuka, mbrapa Institutit te Fizikes berthamore                              Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska; materjale propagandistike jane flamuj, stenda "Republika e Re" dhe pank

Koha e vëzhgimit: 15.15 Numri:

Madhësia:  60 m2 Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Adresë:  Kinostudio perballe karburant Alpet                                                            Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska; materjale propagandistike jane flamuj, stenda "Republika e Re" dhe pank

Koha e vëzhgimit: 15.50 Informacione të tjera:

Madhësia

Adresë:   Mbrapa shkolles Bajram Curri                                                           Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska; materjale propagandistike jane flamuj, stenda "Republika e Re" dhe pank

Koha e vëzhgimit: 16.40 Numri:

Madhësia: 25 m2 Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Adresë:  100 m nga shkolla Bajram Curri, (shtabi)                                                             Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska; materjale propagandistike jane flamuj, stenda "Republika e Re" dhe pank

Koha e vëzhgimit: 17.00 Informacione të tjera:

Madhësia: 60 m2

Adresë: rruga hysen xhura mbrapa kompleksit xhura                                            Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska; materjale propagandistike jane flamuj, stenda "Republika e Re" dhe pank

Koha e vëzhgimit: 17.30 Numri:

Madhësia Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Adresë: perballe kompleksit "Ana"                                           Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska; materjale propagandistike jane flamuj, stenda "Republika e Re" dhe pank

Koha e vëzhgimit: 12.00 Numri:

Madhësia Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Adresë: tek oxhaku, perbri bar kalaja                                                             Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska; materjale propagandistike jane flamuj, stenda "Republika e Re" dhe pank

Koha e vëzhgimit: 18.10 Numri:

Madhësia Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

PS: Zyrat pa shenime te madhesise kane qene mbyllur

PD 7

Bashkia dhe lagjia/fshati [TIRANE}



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

Subjekti monitorues (person juridik): Partia Demokratike

Bashkia: Has

Lagia/Fshati:

Data dhe koha e monitorimit: 15/06/2017

Emrat e monitoruesve:

Subjekti zgjedhor

Numri I zyrave 

zgjedhore të 

monitoruara

Adresa e zyrave zgjedhore Monitorimi I materialeve të ndaluara të fushatës/aktivitete, veprimtari

Adresë:  Has                                                            Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska; materjale propagandistike jane flamuj, stenda "Republika e Re" dhe pank

Koha e vëzhgimit: 13.30 Numri:

Madhësia Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

PD 1

Bashkia dhe lagjia/fshati [Has}



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

Subjekti monitorues (person juridik): Partia Demokratike

Bashkia: Kukes

Lagia/Fshati:

Data dhe koha e monitorimit: 15/06/2017

Emrat e monitoruesve:

Subjekti zgjedhor

Numri I zyrave 

zgjedhore të 

monitoruara

Adresa e zyrave zgjedhore Monitorimi I materialeve të ndaluara të fushatës/aktivitete, veprimtari

Adresë: Kukes                                                    Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska; materjale propagandistike jane flamuj, stenda "Republika e Re" dhe pank

Koha e vëzhgimit: 12.00 Numri:

Madhësia Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

PD 7

Bashkia dhe lagjia/fshati [Kukes}



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

Subjekti monitorues (person juridik): Partia Demokratike

Bashkia: Tirane

Lagia/Fshati: Vore

Data dhe koha e monitorimit: 16/06/2017

Emrat e monitoruesve: Lejla Shahu; 

Subjekti zgjedhor

Numri I zyrave 

zgjedhore të 

monitoruara

Adresa e zyrave zgjedhore Monitorimi I materialeve të ndaluara të fushatës/aktivitete, veprimtari

Adresë:      Muçaj objekti Astrit Hasrama Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska;

Koha e vëzhgimit: 11.00 Numri:

Madhësia Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Adresë:  Sharke   objekti Met Topi Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska;

Koha e vëzhgimit: 11.30 Informacione të tjera:

Madhësia

Adresë:  Marqinet 1 objekti Flamur Gerdeci Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska;

Koha e vëzhgimit: 12.00 Numri:

Madhësia Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Adresë:    Marqinet 2 objekti Besim Aliu Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska;

Koha e vëzhgimit: 12.30 Informacione të tjera:

Madhësia

Adresë: Gerdec Objekti Latif Gerdeci 13.00 Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska;

Koha e vëzhgimit: Numri:

Madhësia Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Koha e monitorimit:

Informacione të tjera:

PS: objektet nuk ishin zyra zgjedhore.  

Bashkia dhe lagjia/fshati [TIRANE}

PD 4



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

Subjekti monitorues (person juridik): Partia Demokratike

Bashkia: Tirane

Lagia/Fshati: Kavaje

Data dhe koha e monitorimit: 16/06/2017

Emrat e monitoruesve: Lejla Shahu; 

Subjekti zgjedhor

Numri I zyrave 

zgjedhore të 

monitoruara

Adresa e zyrave zgjedhore Monitorimi I materialeve të ndaluara të fushatës/aktivitete, veprimtari

Adresë:   Lagja 2 Shetitorja Josif Budo  Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska; materjale propagandistike jane poster I kandidatit per deputet Isa Sakja, flamuj, ste

Koha e vëzhgimit: 15.00 Numri:

Madhësia 70 m2 Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Adresë:     lagja 4 shetitorja Indrit Cara Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska; materjale propagandistike jane poster I kandidatit per deputet Isa Sakja, flamuj, ste

Koha e vëzhgimit: 15.30 Informacione të tjera:

Madhësia

Adresë:     shetitorja Indrit Cara Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska; materjale propagandistike jane poster I kandidatit per deputet Isa Sakja, flamuj, ste

Koha e vëzhgimit: 16 Numri:

Madhësia 40m2 Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Adresë:     shetitorja Indrit Cara Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska; materjale propagandistike jane poster I kandidatit per deputet Isa Sakja, flamuj, ste

Koha e vëzhgimit: 16.10 Informacione të tjera:

Madhësia 40m2

Adresë:     Luzi Vogel Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska; materjale propagandistike jane poster I kandidatit per deputet Isa Sakja, flamuj, ste

Koha e vëzhgimit: 17.00 Numri:

Madhësia 30m2 Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Koha e monitorimit:

Informacione të tjera:

PS: Zyrat pa shenime te madhesise kane qene mbyllur. Dy zyra ne shetitoren Indrit Cara ishin afer me njera-tjetren

Bashkia dhe lagjia/fshati [TIRANE}

PD 5



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

Subjekti monitorues (person juridik): Partia Demokratike

Bashkia: Librazhd

Lagia/Fshati:

Data dhe koha e monitorimit: 16/06/2017

Emrat e monitoruesve:

Subjekti zgjedhor

Numri I zyrave 

zgjedhore të 

monitoruara

Adresa e zyrave zgjedhore Monitorimi I materialeve të ndaluara të fushatës/aktivitete, veprimtari

Adresë:       Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska; materjale propagandistike jane flamuj, stenda "Republika e Re" dhe pank

Koha e vëzhgimit: 17.50 Numri:

Madhësia Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Koha e monitorimit:

Informacione të tjera:

Bashkia dhe lagjia/fshati [TIRANE}

PD 1



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

Subjekti monitorues (person juridik): Partia Demokratike

Bashkia: Permet

Lagia/Fshati:

Data dhe koha e monitorimit: 16/06/2017

Emrat e monitoruesve:

Subjekti zgjedhor

Numri I zyrave 

zgjedhore të 

monitoruara

Adresa e zyrave zgjedhore Monitorimi I materialeve të ndaluara të fushatës/aktivitete, veprimtari

Adresë:       tek Bashkia Permet Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska; materjale propagandistike jane flamuj, stenda "Republika e Re" dhe pank

Koha e vëzhgimit: 17.00 Numri:

Madhësia Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Adresë:       Koha e monitorimit:

Koha e vëzhgimit: 09.17 Informacione të tjera:

Madhësia 

Bashkia dhe lagjia/fshati [TIRANE}

PD 2



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

Subjekti monitorues (person juridik): Partia Demokratike

Bashkia: Shkoder

Lagia/Fshati:

Data dhe koha e monitorimit: 16/06/2017

Emrat e monitoruesve:

Subjekti zgjedhor

Numri I zyrave 

zgjedhore të 

monitoruara

Adresa e zyrave zgjedhore Monitorimi I materialeve të ndaluara të fushatës/aktivitete, veprimtari

Adresë:      Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska; materjale propagandistike jane flamuj, stenda "Republika e Re" dhe pank

Koha e vëzhgimit: 11.30 Numri:

Madhësia Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Adresë:       Koha e monitorimit:

Koha e vëzhgimit:12.45 Informacione të tjera:

Madhësia 

Bashkia dhe lagjia/fshati [TIRANE}

PD 2



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

Subjekti monitorues (person juridik): Partia Demokratike

Bashkia: Puke

Lagia/Fshati:

Data dhe koha e monitorimit: 16/06/2017

Emrat e monitoruesve:

Subjekti zgjedhor

Numri I zyrave 

zgjedhore të 

monitoruara

Adresa e zyrave zgjedhore Monitorimi I materialeve të ndaluara të fushatës/aktivitete, veprimtari

Adresë:      Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska; materjale propagandistike jane flamuj, stenda "Republika e Re" dhe pank

Koha e vëzhgimit: 11.30 Numri:

Madhësia Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Koha e monitorimit:

Informacione të tjera:

Bashkia dhe lagjia/fshati [TIRANE}

PD 1



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

Subjekti monitorues (person juridik): Partia Demokratike

Bashkia: Fushe Arrez

Lagia/Fshati:

Data dhe koha e monitorimit: 16/06/2017

Emrat e monitoruesve:

Subjekti zgjedhor

Numri I zyrave 

zgjedhore të 

monitoruara

Adresa e zyrave zgjedhore Monitorimi I materialeve të ndaluara të fushatës/aktivitete, veprimtari

Adresë:      Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska; materjale propagandistike jane flamuj, stenda "Republika e Re" dhe pank

Koha e vëzhgimit: 16.00 Numri:

Madhësia Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Koha e monitorimit:

Informacione të tjera:

Bashkia dhe lagjia/fshati [TIRANE}

PD 1



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

Subjekti monitorues (person juridik): Partia Demokratike

Bashkia: Korce

Lagia/Fshati:

Data dhe koha e monitorimit: 16/06/2017

Emrat e monitoruesve:

Subjekti zgjedhor

Numri I zyrave 

zgjedhore të 

monitoruara

Adresa e zyrave zgjedhore Monitorimi I materialeve të ndaluara të fushatës/aktivitete, veprimtari

Adresë:      Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska; materjale propagandistike jane flamuj, stenda "Republika e Re" dhe pank

Koha e vëzhgimit: 16.00 Numri:

Madhësia Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Koha e monitorimit:

Informacione të tjera:

Bashkia dhe lagjia/fshati [TIRANE}

PD 1



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

Subjekti monitorues (person juridik): Partia Demokratike

Bashkia: Pogradec

Lagia/Fshati:

Data dhe koha e monitorimit: 16/06/2017

Emrat e monitoruesve:

Subjekti zgjedhor

Numri I zyrave 

zgjedhore të 

monitoruara

Adresa e zyrave zgjedhore Monitorimi I materialeve të ndaluara të fushatës/aktivitete, veprimtari

Adresë:      Lloji/Natyra: materjale te ndaluara ska; materjale propagandistike jane flamuj, stenda "Republika e Re" dhe pank

Koha e vëzhgimit: 18.00 Numri:

Madhësia Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Koha e monitorimit:

Informacione të tjera:

Bashkia dhe lagjia/fshati [TIRANE}

PD 1


