
Deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Gëzoj të drejtën dhe pranoj të kandidoj për zgjedhjet e qeverisjes vendore.

* (aplikohet vetëm në rastin e përzgjedhjes së opsionit c, Seksioni II)
Nuk jam pjesë e asnjë partie apo koalicioni që konkurron në zgjedhje, nuk do të mbështes 
haptazi apo në mënyrë të tërthortë ndonjë subjekt apo kandidat tjetër që konkurron në 
zgjedhje, si dhe nuk jam financues i asnjë partie politike/koalicioni.
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Sqarim:
Mbi mënyrën e plotësimit të dokumentit
“DEKLARATË PËR PRANIMIN E KANDIDIMIT”

1. Ky dokument plotësohet dhe nënshkruhet nga kandidati i propozuar nga partia politike/
koalicioni/ kandidati i propozuar nga zgjedhësit.

2. Në Seksionin (I) kandidati plotëson të dhënat identifikuese të tij sipas fushave përkatëse.

3. Në Seksionin (II) kandidati shënon me kryq kuadratin përbri subjektit mbështetës e më pas
plotëson të dhënat e subjektit të përzgjedhur.

4. Në Seksionin (III) dhe Seksionin (IV) kandidati shënon me kryq llojin e kandidimit, plotëson
Bashkinë, Qarkun ku ai kandidon, si dhe kujt i drejtohet kërkesa e kandidimit KQZ/KZAZ-së dhe
sipas rastit plotëson numrin e KZAZ-së.

5. Kandidati në çdo rast nëse ushtron një funksion publik i cili është në kundërshtim me nenin 63, pika
4 i Kodit Zgjedhor, plotëson funksionin nga i cili heq dorë.

6. 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. Kandidati duhet të nënshkruajë në fund të këtij dokumenti.

9. Kësaj deklarate, sipas rastit, i bashkelidhet kopja e deklaratës së dorëheqjes së kandidatit nga
funksionet e përcaktuara në nenin 63, pika 4 të Kodit Zgjedhor, depozituar pranë institucionit
përkatës.

10. Deklarata për pranimin e kandidimit gjen mbështetje në nenet 69 pika 2, 70 pika 2, 72 pika 2, 
shkronjat “b“,“c“ dhe “ç“, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së 
Shqipërisë”, i ndryshuar.


	Text3: 
	Text4: 
	lindja: 
	Group5: Off
	qytet: 
	Dropdown3: [  ]
	partia: 
	Akronimi: 
	Group2: Off
	koalicion: 
	akronimi k: 
	Group3: Off
	Dropdown4: [  ]
	kandidim: 
	nr: 
	funksion: 
	add: 


