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Sqarim:
Mbi mënyrën e plotësimit të dokumentit
“KËRKESË PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT TË PROPOZUAR NGA ZGJEDHËSIT”

1. Ky dokument plotësohet dhe nënshkruhet nga anëtarët e Komitetit Nismëtar.

2. Në Seksionin (I) dhe (II) anëtarët plotësojnë llojin e kandidimit të kandidatit që mbështesin, Bashkinë,
Qarkun ku ai kandidon, si dhe kujt i drejtohet kërkesa e kandidimit KQZ/KZAZ dhe sipas rastit plotësojnë
numrin e KZAZ-së.

3. Në Seksionin (III) anëtarët plotësojnë të dhënat identifikuese të kandidatit sipas përcaktimeve në
fushat përkatëse.

4. 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.

5. 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.

6. Anëtarët e Komitetit Nismëtar duhet të nënshkruajnë në fund të këtij dokumenti.

7. Dokumentit duhet t’i bashkëlidhen:

- Tabela me nënshkrimet e zgjedhësve, emrat e të cilëve janë të përfshirë në ekstraktin e përbërësve
zgjedhorë, të zonës zgjedhore të përcaktuar në këtë dokument;

- Vërte�m me shkrim, të nënshkruar nga njësia e qeverisjes vendore, ku vertetohet zoterimi i manda�t të
paktën 6 muajt e fundit në referim të nenit 70/4 të “Kodit Zgjedhor”

- Kopje të dokumentit të identifikimit të vlefshëm, të nënshkruar nga zgjedhësi i përfshirë në ekstraktin e
përbërësve zgjedhorë në zonën zgjedhore përkatëse; 

- deklaratën e kandidatit të propozuar nga zgjedhësit se nuk është pjesë e asnjë partie apo koalicioni dhe as
të mbështesë haptazi apo në mënyrë të tërthortë, ndonjë subjekt apo kandidat tjetër.

8. Kërkesa për regjistrimin e kandidatit të propozuar nga zgjedhësit gjen mbështetje në nenin 70, të ligjit nr.
10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.
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