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Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Centralna Izborna Komisija
Central Election Commission

FORMULARI I AKREDITIMIT TË VËZHGUESVE
A. TË DHËNAT E ORGANIZATËS
1. Emri i organizatës
2. Akronimi i organizatës
3. Kodi i subjektit
4. Komuna
5. Adresa

B. TË DHËNAT E PËRFAQËSUESIT TË AUTORIZUAR
6. Emri
7. Mbiemri
8. Adresa
9. Komuna
10. Numri i telefonit
E-mail:

Vërtetoj se përfaqësuesi i autorizuar i cekur më lart është i autorizuar të nënshkruajë në emër të subjektit politik ose organizatës dhe
të kryetarit të saj për të gjitha çështjet përkitazi me vëzhgimin e procesit të zgjedhjeve
11. Nënshkruesi i autorizuar

12. Data

13. Organizata / Individi aplikon për akreditim për vëzhgimin e:

Procesit të Zgjedhjeve

14. Kopja e dokumentit të regjistrimit të organizatës e bashkangjitur këtij aplikacioni

Po

Jo

Deklarata e nënshkruesit të autorizuar
Deklaroj se jam nënshkrues i autorizuar për organizatën që paraqitet për t'u akredituar si vëzhgues i Zgjedhjeve .
Deklaroj po ashtu se unë dhe organizata të cilën e përfaqësoj:
1. Nuk do t'i sigurojmë me dijen tonë distinktiv të akreditimit të vëzhguesit kandidatit për post zgjedhor në Kosovë, pjesëtar i policisë,
ushtarak ose i njësitit të inteligjencës së Kosovës.
2. Nuk do të sigurojmë distinktiv të akreditimit të vëzhguesve asnjë vëzhguesi nëse ai ose ajo së pari nuk nënshkruan Deklaratën e
vëzhgimit të zgjedhjeve të Rregullës Zgjedhore nr. 07/2013, si shtojca 3. Organizata ime do t'i mbajë kopjet e të gjithë formularëve të
nënshkruar të deklaratave të vëzhguesve të zgjedhjeve, dhe
3. Të veproj në përputhje me legjislacionin në fuqi.
Me nënshkrimin tim, po ashtu, vërtetoj se të gjitha të dhënat e paraqitura në këtë formular janë të plota dhe të sakta.

Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit të autorizuar

Nënshkrimi i përfaqësuesit të autorizuar

Data

