
Prishtine I Pristina 

I e-IGS - 201.lS Nr. Sr. ________ ___.,.___....._, __ 

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ne baze te autonz1meve e ena me nenin te Ligjit nr. 
03/L-073 per Zgjedhjet e Pergjithshme ne Republiken e Kosoves, nenit 8.1 e) te Rregulles 
nr.01/2013 per Regjistrimin dhe Veprimin e Partive Politike, ne mbledhjen e mbajtur me date 
08.05.2019,merr kete: 

V E N DIM 
Mbi 9regjistrimin e Partise Politike 

I. Per mosdorezim te te dhenave te ndryshuara vjetore, 9regjistrohet nga regjistri i partive 
politike, Partia Politike, "Partia e Bal/it'' me akronimin PB. 

II. Partia Politike, "Partia e Balli" me akronimin PB, nuk i ka permbushur obligimet ne afatin 
e shtuar prej njezet (20) ditesh nga dita e pezullimit, qe dalin nga neni 11 i Rregulles 
01/2013 Per Regjistrimin dhe Veprimin e Partive Politike. 

Ill. Kryetari dhe organet drejtuese te partise politike "Partia e Balli" me akronimin PB edhe 
pas marrjes se vendimit per 9regjistrim nga ana e Komisionit Qendror te Zgjedhjeve, 
vazhdojne te jene pergjegjes per te gjitha te drejtat dhe obligimet e krijuara gjate 
periudhes se te qenurit aktiv. 

IV. Obligohet Zyra qe ta fshij nga Regjistri i Partive Politi ke, Partine "Partia e Ballit'' 

V. Ky vendim hyn ne fuqi diten e nenshkrimit 

Arsyetim 

Partia Politike, "Partia e Ballit'' me akronimin PB, e njoftuar per afatin ligjor shtese nuk ka 
dorezuar azhurnimet vjetore as edhe ne afatin shtese te dhenat konform nenit 11 te Rregulles 
nr. 01/2013 Per Regjistrimi n dhe Veprimin e Partive Politike. Pas rekomandimit te Zyres, kjo 
parti politike eshte pezulluar me Vendim te Komisionit Qendror te Zgjedhjeve, me date 
02.03.2018, ne pajtim me nenin 6.1 c) dhe i eshte dhene afat shtese sipas nenit 6.1 cc) te 
Rregulles nr.01/2013 Per Regjistrimin dhe Veprimin e Partive Politike. 

Keshilla juridike: Kryetari i Partise Politike, "Partia e Ballit'' me akronimin PB, z. Ahmet Mulliqi, 
ka te drejte ankese ne Pane/in Zgjedhore per Ankesa dhe Parashtresa - PZAP, brenda 24 
oreve nga marrja e Vendimit . 


