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

Raporti I Ndërmjetëm I Monitorimit

Subjekti monitorues (person juridik):Partia Komuniste Shqipetare

Bashkia: Tirane

Lagia/Fshati:

Data dhe koha e monitorimit Data12/06/2017 ora 10 e 30 deri 18 e 30 dhe data 13/06/2017 nga ora 7 e 30 deri 11 e 30

Emrat e monitoruesve: Luan Muça

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

Qemal Cinollari Kryetari PKK nr cel 0692343158

Lloji/Natyra:Dite pune e 

zakonshme.Nuk ka materjale te 

ndaluara te fushates :

Shahin Çaça Financieri PKK cel 0688419152,

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 ) 

personave juridikë tregtarë e 

jotregtarë, që ushtrojnë veprimtari

me qëllim fitimi,

Eqerem Lala Kryetari Deges Tirane cel 0685496753

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 subjewkte qe 

nuk deklarojne indetitetin e tyre apo 

identiteti i të cilave është i 

papërcaktuar qartë 

Koha e vëzhgimit:date 12/06/2017 ora 10 e 30 deri 

18 e 30

Madhësia 100 m 2

Adresë:        Ruga "Sotir Peçi,nr 26     (Prane sheshit 

Adem Jashari) Tirane                                                         

Koha e vëzhgimit:date 13/06/2017 ora 7 e 30 deri 

11 e 30

Madhësia 100 m 2

Shënim:

- Eshtë me rëndësi të madhe të regjistroni kohën e monitorimit, në mënyrë që dokumentimi I fotografivë të përputhet me monitorimet

1
Partia Komuniste 

Shqipetare

Adresë:       Ruga "Sotir Peçi,nr 26     (Prane sheshit 

Adem Jashari ) Tirane                                          



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

Raporti I Ndërmjetëm I Monitorimit

Subjekti monitorues (person juridik):

Bashkia: Fush kruje

Lagia/Fshati:

Data dhe koha e 

monitorimit:

date 13/06/2017 ora  11 e 30 

deri  15 e 30

Emrat e monitoruesve: Luan Muça

Subjekti zgjedhor
Numri I zyrave zgjedhore të 

monitoruara
Adresa e zyrave zgjedhore

Adresë:       Lagja "Punetori" pallati nr 

14,apartamenti 13 (Prane ndermarjes se 

ujsjellesit ) Fushkruje                                                 

Koha e vëzhgimit: data 13/06/2017 ora 11/30 

deri15 e 30

Madhësia  10 m2

Bashkia

Partia Komuniste 

Shqipetare

1



                       Aneksi A

Personat perfaqsues te subjektit

Monitorimi I aktivitete, 

veprimtari/materialeve të ndaluara të 

fushatës

Xhemal Shehu nr celularit 0698129722

Lloji/Natyra:Dite pune e 

zakonshme.Nuk ka materjale te 

ndaluara te fushates :

kia Fush Kruje



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

Raporti I Ndërmjetëm I Monitorimit

Subjekti monitorues (person juridik):

Bashkia: Kurbin

Lagia/Fshati:

Data dhe koha e 

monitorimit:

date 13/06/2017 ora  ora 15 e 

30 deri 18 e 30

Emrat e monitoruesve: Luan Muça

Subjekti zgjedhor
Numri I zyrave zgjedhore të 

monitoruara
Adresa e zyrave zgjedhore

Adresë:      Nuk ka andrese zgjedhore

Koha e vëzhgimit: data 13/06/2017  ora 15 e 

30 deri  18 e 30

Bashk

Partia Komuniste 

Shqipetare
nuk ka



                       Aneksi A

Personat perfaqsues te subjektit

Monitorimi I aktivitete, 

veprimtari/materialeve të ndaluara të 

fushatës

Xhemal Shehu nr celularit 0698129722

Lloji/Natyra:Dite pune e 

zakonshme.Nuk ka materjale te 

ndaluara te fushates :

Gjergj Pershtjeva celular nr 0683238745

shkia Kurbin



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

Raporti I Ndërmjetëm I Monitorimit

Subjekti monitorues (person juridik):

Bashkia: Berat

Lagia/Fshati:

Data dhe koha e 

monitorimit:

date 13/06/2017 ora  ora 15 e 

30 deri 18 e 30

Emrat e monitoruesve: Luan Muça

Subjekti zgjedhor
Numri I zyrave zgjedhore të 

monitoruara
Adresa e zyrave zgjedhore

Adresë:      Nuk ka andrese zgjedhore

Koha e vëzhgimit: data 14/06/2017   ora 07 

deri 17

Bash

Partia Komuniste 

Shqipetare
nuk ka



                       Aneksi A

Personat perfaqsues te subjektit

Monitorimi I aktivitete, 

veprimtari/materialeve të ndaluara të 

fushatës

Sali Myftari cel 0692674947

Lloji/Natyra:Dite pune e 

zakonshme.Nuk ka materjale te 

ndaluara te fushates :

Bashkia Berat



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

Raporti I Ndërmjetëm I Monitorimit

Subjekti monitorues (person juridik):

Bashkia: Lezh

Lagia/Fshati:

Data dhe koha e 

monitorimit: data 15/06/2017  ora 07 deri  12

Emrat e monitoruesve: Luan Muça

Subjekti zgjedhor
Numri I zyrave zgjedhore të 

monitoruara

Partia Komuniste 

Shqipetare
nuk ka



jë lagje/fshat

Adresa e zyrave zgjedhore Personat perfaqsues te subjektit

Adresë:      Nuk ka andrese zgjedhore Xhemal Shehu nr celularit 0698129722

Koha e vëzhgimit: data 15/06/2017  ora 07 

deri  12

Lin Jaku cel 0682694776

Bashkia  Lezh



                       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

Raporti I Ndërmjetëm I Monitorimit

Subjekti monitorues (person juridik):

Bashkia: Shkoder

Lagia/Fshati:

Data dhe koha e 

monitorimit: data 15/06/2017   ora 12 deri 18

Emrat e monitoruesve: Luan Muça

Subjekti zgjedhor
Numri I zyrave zgjedhore të 

monitoruara
Adresa e zyrave zgjedhore

Adresë:      Nuk ka andrese zgjedhore

Koha e vëzhgimit: data 15/06/2017  ora 12 

deri 18

Bashkia Shkoder

Partia Komuniste 

Shqipetare
Nuk ka



                       Aneksi A

Personat perfaqsues te subjektit

Monitorimi I aktivitete, 

veprimtari/materialeve të ndaluara të 

fushatës

Xhemal Shehu nr celularit 0698129722

Lloji/Natyra:Dite pune e 

zakonshme.Nuk ka materjale te 

ndaluara te fushates :

Gjon Bruçi cel 0682218709

ashkia Shkoder



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

Raporti I Ndërmjetëm I Monitorimit

Subjekti monitorues (person juridik):

Bashkia: Permet

Lagia/Fshati:

Data dhe koha e 

monitorimit:

data 16/06/2017  ora 6 e 30  

deri 10

Emrat e monitoruesve: Luan Muça

Subjekti zgjedhor
Numri I zyrave zgjedhore të 

monitoruara
Adresa e zyrave zgjedhore

Adresë:      Nuk ka andrese zgjedhore

Koha e vëzhgimit: data 16/06/2017  ora 6 e 

30  deri 10

Bashkia Per

Partia Komuniste 

Shqipetare
Nuk ka



                       Aneksi A

Personat perfaqsues te subjektit

Monitorimi I aktivitete, 

veprimtari/materialeve të ndaluara të 

fushatës

Robert Tabaku 0696955848

Lloji/Natyra:Dite pune e 

zakonshme.Nuk ka materjale te 

ndaluara te fushates :

ashkia Permet



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

Raporti I Ndërmjetëm I Monitorimit

Subjekti monitorues (person juridik):

Bashkia: Gjirokaster

Lagia/Fshati:

Data dhe koha e 

monitorimit: data 16/06/2017 ora 10 deri 14

Emrat e monitoruesve: Luan Muça

Subjekti zgjedhor
Numri I zyrave zgjedhore të 

monitoruara
Adresa e zyrave zgjedhore

Adresë:      Nuk ka andrese zgjedhore

Koha e vëzhgimit: data 16/06/2017  ora 10 

deri 14

Bashkia G

Partia Komuniste 

Shqipetare
Nuk ka



                       Aneksi A

Personat perfaqsues te subjektit

Monitorimi I aktivitete, 

veprimtari/materialeve të ndaluara të 

fushatës

Bujar Sulejmani celular 0692107270

Lloji/Natyra:Dite pune e 

zakonshme.Nuk ka materjale te 

ndaluara te fushates :

ashkia Gjirokaster



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

Raporti I Ndërmjetëm I Monitorimit

Subjekti monitorues (person juridik):

Bashkia: Sarande

Lagia/Fshati:

Data dhe koha e 

monitorimit: data 16/06/2017 ora 14 deri 18  e 30

Emrat e monitoruesve: Luan Muça

Subjekti zgjedhor
Numri I zyrave zgjedhore të 

monitoruara

Partia Komuniste 

Shqipetare
Nuk ka



gje/fshat

Adresa e zyrave zgjedhore Personat perfaqsues te subjektit

Adresë:      Nuk ka andrese zgjedhore Spiro Angjeli celular 0695832745

Koha e vëzhgimit: data 16/06/2017  ora 14 

deri 18  e 30

Bashkia Sarande



                       Aneksi A

Monitorimi I aktivitete, 

veprimtari/materialeve të ndaluara të 

fushatës

Lloji/Natyra:Dite pune e 

zakonshme.Nuk ka materjale te 

ndaluara te fushates :


