
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE
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PARTI POLITIKE KOALICION KOMITET NISMËTAR

KANDIDAT PËR KRYETAR BASHKIE

LISTË SHUMEMËRORE PËR ANËTARË KËSHILLI 
(emër, atësi, mbiemër) (datëlindja dd/mm/vvvv)

KANDIDAT PËR ANËTAR I KËSHILLIT BASHKIAK I PROPOZUAR NGA ZGJEDHËSIT

(emri zyrtar i partisë/koalicionit) (shkronjat nistore)
,

Zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore Data e zgjedhjeve
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QARKU

BASHKIA

Unë zgjedhësi i poshtëshënuar deklaroj se jap pëlqimin për kandidatin/kandidatët sa më sipër. Unë jam zgjedhës në zonën zgjedhore të mësipërme dhe 
kam mbushur moshën/ ose do të jem 18 vjeç ditën e zgjedhjeve
TABELA E NËNSHKRIMEVE

FORMULAR PËR MBLEDHJEN E NËNSHKRIMEVE TË ZGJEDHËSVE PËR MBËSHTETJE KANDIDATI

Përfaqësuesi i partisë/koalicionit ose personi i autorizuar prej tyre/Përfaqësuesi i Komitetit Nismëtar

(emër, mbiemër) (nënshkrimi) (data dd/mm/vvvv)
,,

Model KQZ-04-01

Datëlindje 
dd/mm/vvvv NënshkrimiAdresaNr Emër Mbiemër Nr. Kontak�



Data e zgjedhjeve QARKU BASHKIA

VAZHDIM I TABELËS

Përfaqësuesi partisë/koalicionit ose personi i autorizuar prej tyre/Përfaqësuesi i Komitetit Nismëtar

(emër, mbiemër) (nënshkrimi) (data dd/mm/vvvv)
,,

Zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore 

Kandidati Partiŀ/Koalicioni Komitet Nismëtar

Datëlindje 
dd/mm/vvvv NënshkrimiAdresaNr Emër Mbiemër Nr. Kontak�



Sqarim:
Mbi mënyrën e plotësimit të dokumentit
“FORMULAR PËR MBLEDHJEN E NËNSHKRIMEVE TË ZGJEDHËSVE PËR MBËSHTETJE KANDIDATI”

1. Ky dokument plotësohet sipas rastit nga partitë politike të cilat nuk zotërojnë mandate në organet e qeverisjes vendore ose koalicioni që zotëron një numër 
mandatesh më të vogël se numri i partive pjesëtare të koalicionit. Ky dokument plotësohet nga komiteti nismëtar i cili është i ngarkuar për mledhjen e 
nënshkrimeve të mbështetësve (zgjdhësve) për kandidatin.

2. Në Seksionin (I) dhe (II) kërkuesi shënon me kryq kuadratin përbri subjektit mbështetës e më pas plotëson të gjitha të dhënat e subjektit të përzgjedhur, 
plotëson Qarkun dhe Bashkinë ku kandidon kandidati.

Në Seksionin (III) kërkuesi shënon me kryq kuadratin përbri funksionit për të cilin kandidon kandidati. Nëse kandidati është i propozuar nga parti politike/
koalicion, atëherë kërkuesi përzgjedh funksionin e kandidatit për kryetar bashkie ose për anëtar këshilli bashkiak i listës shumemerore. Nësë subjekti mbështetës
është komitet nismëtar, atëherë kerkuesi përzgjedh funksionin e kandidatit për kryetar bashkie ose për anëtar të këshillit bashkiak të propozuar nga zgjedhësit.

3.

4. Secili nga mbështetësit (zgjedhësit) plotëson të dhënat identifikuese sipas tabelës, si dhe depoziton personalisht nënshkrimin në kuadratin përkatës të formularit.
Këtij formulari i bashkëlidhet dhe fotokopje e nënshkruar ë dokumentit identifikues të vlefshëm.

5. Ky dokument këshillohet të plotësohet në formatin elektronik, i cili gjendet në faqen e internetit të KQZ-së www.kqz.gov.al dhe më pas të printohet e të nënshkruhet.

6. Nëse do të plotësohet në versionin e paraprintuar, atëhere, të gjitha të dhënat që përmban modeli duhet të plotësohen pa korrigjime dhe me SHKRONJA 
KAPITALE vetëm në fushat përkatëse.

7. Përfaqësuesi i partisë politike/koalicionit ose personi i autorizuar prej tij/përfaqësuesi i komitetit nismëtar duhet të nënshkruajnë në fund të këtij dokumenti.

8. Plotësimi i Formularit për mbledhjen e nënshkrimeve të zgjedhësve për mbështetje kandidati gjen mbështetjë në nenin 71 të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008
“Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.
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