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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE 

KOMISIONERI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE 

 

Data: 11 Shkurt 2022 

Nr. 60 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

VENDIM 

PËR  

 MIRATIMIN E MODELEVE TË KANDIDIMIT QË DO TË PËRDOREN NË 

ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR BASHKIE, TË DATËS 6 MARS 2022 

 

Në mbështetje të Dekretit nr. 13438, datë 20.01.2022, të Presidentit të Republikës, “Për caktimin e 

datës së zgjedhjeve të pjesshme vendore për kryetar bashkie për disa njësi të qeverisjes vendore”, të 

nenit 19, pikat 1, shkronja “n”, e 2, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës 

së Shqipërisë”, të ndryshuar, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve 

 

V E N D O S I: 

 

1. Të miratojë modelet e dokumentacionit të kandidimit, sipas teksteve që i bashkëlidhen 

këtij vendimi, si më poshtë vijon: 
 

- Vendim “Për regjistrimin e kandidatit për Kryetar Bashkie”; 

- Vendim “Për mosregjistrimin e kandidatit për Kryetar Bashkie”. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Komisionit Qendror 

të Zgjedhjeve. 

 

3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim brenda 24 (njëzet e katër) orëve në Komisionin 

e Ankimimeve dhe Sanksioneve. 

 

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve 

     

Ilirjan CELIBASHI 

 
 
 

Data: 11 Shkurt 2022 Nr: 60 



  Miratuar me Vendimin e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 60, datë 11.2.2022  

VULA 
 

 

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE 
 

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIE 

Komisioni i Zonës së Administrimit Zgjedhor nr. , i ngritur për zgjedhjet e pjesshme  për 

kryetar bashkie për disa njësi të qeverisjes vendore të datës 6 Mars 2022, në mbledhjen e datës 

__.__2022, shqyrtoi çështjen me: 

OBJEKT: Regjistrimin e z/ zj. _____________________ si kandidat për 

kryetar bashkie në Bashkinë ____________ për zgjedhjet e 

pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022. 

BAZA LIGJORE: Neni 3 3 , s h k r o n j a  “ f , neni 35, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 

“Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar. 
 

      Komisioni i Zonës së Administrimit Zgjedhor nr. _______, pasi shqyrtoi dokumentacionin e        

                  Paraqitur, rezultoi se plotësohen kriteret e nenit 67 të Kodit Zgjedhor,  

VENDOSI: 

1. Në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 6 Mars 2022, të regjistrojë si kandidat për  

kryetar në Bashkinë __________________, z/znj _______________________________, paraqitur  

         (emri, atësia, mbiemri) 

nga subjekti zgjedhor   _______________________________. 

                                                          (partia, koalicioni) 
 

2. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Komisonin e Ankimimeve dhe Sanksioneve në KQZ, 

brenda 24 (njëzet e katër) orëve nga shpallja e tij. 

3. Një kopje e këtij vendimi dërgohet në KQZ dhe një kopje i jepet kërkuesit. 

Nr Emër Mbiemer Pozicioni Pro/kundër Firma 

1  Anëtar   

2  Anëtar   

3  Anëtar   

4  Anëtar   

5  Anëtar   

6  Anëtar   

7  Anëtar   

KZAZ nr.  

Qarku  

 

VENDIM 

Nr: 

Datë: 

Ora: 

 



  Miratuar me Vendimin e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 60, datë 11.2.2022  

VULA 
 

 

               

MENDIMI I PAKICËS 

  

1. Unë,  ____________________________, jam kundër këtij vendimi për arsye se 

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

2.  Unë,  ____________________________, jam kundër këtij vendimi për arsye se 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

3. Unë,  ____________________________, jam kundër këtij vendimi për arsye se 

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

  



  Miratuar me Vendimin e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 60, datë 11.2.2022  

VULA 
 

 

 

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE   

PËR MOSREGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIE 

Komisioni i Zonës së Administrimit Zgjedhor nr. , i ngritur për zgjedhjet e pjesshme  për 

kryetar bashkie për disa njësi të qeverisjes vendore të datës 6 Mars 2022, në mbledhjen e datës 

__.__2022, shqyrtoi çështjen me: 

OBJEKT: Mosregjistrimin e z/ zj. _____________________ si kandidat për 

kryetar bashkie në Bashkinë ____________ për zgjedhjet e 

pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022. 

BAZA LIGJORE: Neni 3 3 , s h k r o n j a  “ f , neni 35, të ligjit nr.10019, datë 29.12.2008 

“Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar. 

 

Komisioni i Zonës së Administrimit Zgjedhor nr. ____, pasi shqyrtoi dokumentacionin e paraqitur, 

rezultoi se plotësohen kriteret e nenit 67 të Kodit Zgjedhor,  

VENDOSI: 

1.  Të mos regjistrojë në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 6 Mars 2022, si kandidat për 

kryetar në Bashkinë __________________, z/znj ______________________________, paraqitur nga    

                                                                                           (emri, atësia, mbiemri) 
 

     subjekti zgjedhor __________________________________. 

    (partia, koalicioni) 
 

2.  Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Komisonin e Ankimimeve dhe Sanksioneve në KQZ, 

brenda 24 (njëzet e katër) orëve nga shpallja e tij. 

3.   Një kopje e këtij vendimi dërgohet në KQZ dhe një kopje i jepet kërkuesit. 

Nr Emër Mbiemer Pozicioni Pro/kundër Firma 

1  Anëtar   

2  Anëtar   

3  Anëtar   

4  Anëtar   

5  Anëtar   

6  Anëtar   

7  Anëtar   

KZAZ nr.  

Qarku  

 

VENDIM 

Nr: 

Datë: 

Ora: 

 



  Miratuar me Vendimin e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 60, datë 11.2.2022  

VULA 
 

 

              MENDIMI I PAKICËS 

  

1. Unë,  ____________________________, jam kundër këtij vendimi për arsye se   

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

2.  Unë,  ____________________________, jam kundër këtij vendimi për arsye se 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

3.  Unë,  ____________________________, jam kundër këtij vendimi për arsye se 

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 


