
- TË DHËNAT E PËRGJITHSHME:

1. Emri i Subjektit Politik

2. Akronimi i Partisë Politike

4. Lloji i Subjekti Politik

Parti politike

Kandidat i pavarur

Iniciativë ytetareq

KËRKESË PËR CERTIFIKIM TË SUBJEKTEVE POLITIKE

Nëse Subjekti Politik ka ndërmend të marrë pjesë në Zgjedhjet për
Kuvendin e Kosovës, shënoni nëse Subjekti Politik pretendon të
konkurojë për vendet e rezervuara për përfaqësim shtesë të
komuniteteve në Kuvendin e Kosovës.
Specifikoni cili komunitet:

5. Specifikoni për cilat zgjedhje aplikoni:

Koalicion

Kuvendin e Kosovës

Serb

Boshniak

Turk

Ashkali, Egjiptian, Rom

Goran

Subjekti Politik nuk pretendon të kandidohet për vendet
e rezervuara

6.

3. Adresa e zyrës kryesore të
Subjektit Politik

(Shënoni njërin)

Rregulla e Zgjedhjeve e KQZ-së 8/20 - Shtojca 113

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Centralna Izborna Komisija

Central Election Commission

- TË DHËNAT PËR KONTAKTIM:

7. Emri

9. Mbiemri
Numri personal

11. Komuna

12. Nr. i telefonit

13. Emajli*

8.
KRYETARI

10. Adresa e banimit

14. Emri

16. Mbiemri

18. Komuna

19. Nr. i telefonit (mob, fiks)

15.

Numri personal

17. Adresa e banimit

20. *Emajli

P RSONI KONTAKTUESE :



21. Emri

23. Mbiemri

25. Komuna

26. Nr. i telefonit (mob, fiks)

22.

24. Adresa e banimit

27. Emajli*

PËRFAQËSUESI FINANCIAR:

Të plotësohet nga zyrtarët e Zyres së RPPC -së të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve:

- LISTA KONTROLLUESE

Emri dhe mbiemri Data dhe vendiNënshkrimi

Formulari i pëlqimit të koalicionit (nëse është e nevojshme)

PRANUAR REFUZAR

Komente:

Libreza(t) e nënshkrimeve (nëse është e nevojshme)

Numri personal

Simboli

Deklaraten politike, e cila nuk tejkalon 150 fjalë (në përputhje me Kodin e Mirësjelljes)

Lista e Kandidatëve (në formë të shtypur dhe elektronike)

Formularët e certifikimit të kandidatit & Formularët e publikimit financiar të kandidatit

Fletëpagesa e depozitit (nëse është e nevojshme)

DataNënshkrimi i Kryetarit të Subjektit Politik Vendi

DataVendi

- AUTORIZIMI I PËRFAQËSUESIT FINANCIAR, PERSONIT KONTAKTUES DHE KODI I MIRËSJELLJES

Deklarata e dhënë:

Me këtë deklaroj se përfaqësuesi financiar është i autorizuar të nënshkruajë të gjitha dokumentet që kanë të bëjnë me publikimin e financave
në emër të subjektit politik dhe të kryetarit të tij. Personi kontaktues është i autorizuar të nënshkruajë të gjitha dokumentet e tjera në emër të
subjektit politik dhe të kryetarit të tij, përfshirë këtu çështjet që kanë të bëjnë me certifikimin e subjektit politik dhe kandidatëve, Kodin e
Mirësjelljes dhe të gjitha çështjet e tjera që kanë të bëjnë me zgjedhjet. Më tutje pohoj se të gjitha informatat e dorëzuara, përfshirë të dhënat
elektronik janë të sakta.

Deklarata e Kodit të Mirësjelljes:

Me këtë deklaroj se subjekti politik i lartpërmendur dhe kandidatët e tij do të veprojnë në përputhje me Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme  dhe 
të gjitha rregullat dhe procedurat të zbatueshme që i rregullojnë zgjedhjet në Kosovë. Më tutje pohoj se të gjithë vëzhguesit e procesit të 
zgjedhjeve të subjektit politik të lartpërmendur do të jenë të paanshëm gjatë vëzhgimit të aktiviteteve të zgjedhjeve do të respektojnë dhe 
do t’u përmbahen dispozitave zgjedhore. Subjekti politik i lartpërmendur, kandidatët e tij, gjithashtu do të përkrahin dhe veprojnë në 
përputhje me Kodin e Mirësjelljes dhe do të përkrahin zbatimin e plotë të rezultateve të certifikuara të zgjedhjeve.

Nënshkrimi i Kryetarit të Subjektit Politik ose Personit Kontaktues


