
KËRKESË PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIE
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1.

3. Adresa

5. Vendlindja

6. Punësimi Aktual

2. Datëlindja

4. Gjinia M F

5. Arsimi        i mesëm        i lartë

(Emër) (Mbiemër) (Atësia) (Mëmësia)

Bashkia Qarku

dd/mm/vvvv

KQZ KZAZ nr.

IV
)T

Ë 
DH

ËN
AT

 E
KA

N
DI

DA
TI

T 

Zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore Data e zgjedhjeve

I)
SU

BJ
EK

TI
KË

RK
U
ES

Partia/Koalicioni

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

III) DREJTUARII) ZONA Bashkia

(emër, mbiemër)

Kryetari i Partisë/Përfaqësuesi i koalicionit ose personi i autorizuar prej tyre

(nënshkrimi) (data dd/mm/vvvv)
, ,

Vula

Qarku

Model KQZ-04-06



Sqarim:
Mbi mënyrën e plotësimit të dokumentit
“KËRKESË PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIE”

1. Ky dokument plotësohet nga kryetari i partisë politike/përfaqësues i koalicionit ose personi i autorizuar prej
tyre.

2. Në Seksionin (I) kërkuesi plotëson të dhënat e partisë politike sipas fushave përkatëse.

3. Në Seksionin (II) dhe (III) kërkuesi plotëson Qarkun dhe Bashkinë ku kandidon kandidati për Kryetar
Bashkie, si dhe kujt i drejtohet kërkesa e kandidimit KQZ/KZAZ-së dhe sipas rastit plotëson nr e KZAZ-së.

4. Në Seksionin (IV) kërkuesi plotëson të dhënat identifikuese të kandidatit sipas fushave përkatëse.

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.

7. 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.

8. Kryetari i partisë/koalicionit ose personi i autorizuar prej tij duhet të nënshkruajë në fund të
këtij dokumenti.

9. Këtij dokumenti duhet t’i bashkëlidhet:

a) Deklarata e nënshkruar nga kandidati që gëzon të drejtën dhe ka dëshirë të kandidojë, sipas rastit
deklarimin e dorëheqjes nga funksionet e përcaktuara në nenin 63 të Kodit Zgjedhor;

 b) Formulari i Vetëdeklarimit pasi të nënshkruhet nga kandidati duhet të depozitohet pranë KQZ/KZAZ;

 c) Vërtetim për zotërimin e mandatit sipas nenit 68, pika 2 të Kodit Zgjedhor të ndryshuar, listën e zgjedhësve
që mbështesin partinë/koalicionin;

 ç) Autorizimi i Kryetarit të Partisë për nënshkrimin e dokumentit të kandidatit për Kryetar Bashkie. (nëse 

dokumenti nuk është nënshkruar nga kryetari i partisë sipas nenit 72, pika 3 e Kodit Zgjedhor);

d) Deklarata e kandidatit për hapjen e llogarisë të posaçme bankare për dhurimin e fondeve jopublike.

10. Kërkesa për regjistimin e kandidatit për Kryetar Bashkie gjen mbështetje në nenin 67, dhe nenit 72, pika
2, shkronja “a”, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar,
si dhe ligjit nr.138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë
funksione publike” dhe vendimit nr.17/2016 të Kuvendit, “Për përcaktimin e rregullave të detajuara mbi
zbatimin e ndalimeve të parashikuara në ligjin nr.138/2015”.
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