Rregulla e Zgjedhjeve e KQZ-së 08/2010 - Shtojca 6

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

FORMULARI I PUBLIKIMIT FINANCIAR TË KANDIDATIT
Please refer to the instructions sheet

A. INFORMATAT PËR KANDIDATIN
Emri

Mbiemri

Data e lindjes

Emri i Partisë Politike dhe Akronimi ( vetëm për PP-të dhe Koalicionet )

Renditni veç e veç të dhënat për veten në pjesën B dhe D. Në pjesën C përfshini edhe të gjithë anëtarët e familjes suaj.
B. Të ardhurat e tanishme gjatë 12 muajve të fundit brenda dhe jashtë Kosovës (08 janar 2020 – 07 janar 2021)
1.

Pagat e përgjithshme vjetore

Posti, emri i punëdhënësit

Vlera në EURO

€
€
€
€
2. Të ardhurat e përgjithshme vjetore nga pasuria dhe biznesi
Emri, lloji, adresa e pasurisë ose biznesit
Vlera në EURO
€
€
€
€
3. Ndonjë të ardhur tjetër, përfshirë donacionet dhe kamatat nga depozitat.
Vlera në EURO

Të dhënat që përfshijnë burimin e të ardhurave

€
€
€

C. Pasuritë brenda dhe jashtë Kosovës

Që i përkasin

1. Llogaritë e arkëtueshme me 07 janar 2021
Vlera në EURO

Të dhënat

€
€
€

2. Para të gatshme deri me 07 janar 2021
Vlera

Valuta

3. Llogaritë bankare me 07 janar 2021
Bilanci me 07 janar 2021

Adresa e bankës duke përfshirë shtetin

Kandidati(es)

Bahkëshortit(es)
Anëtarëve tjerë
të familjes

Që i përkasin

4. Bizneset që i keni në pronësi me 07 janar 2021
Vlera në EURO

Numri i regjistrimit

Bahkëshortit(es)

Adresa

Kandidati(es)

€
€
€
€
5. Aksionet, letrat me vlerë, obligacionet me 07 janar 2021
Të dhënat duke përfshirë emetuesin

Vlera në EURO

€
€
6. Pasuria e patundshme, me 07 janar 2021
Vlera në EURO

Lloji dhe madhësia*

Të dhënat duke përfshirë adresën*

€
€
€
€
*(Luteni të tregoni nëse pasuria e patundshme është tokë, objekt banimi apo lloj tjetër i objekteve)

D. Detyrimet brenda dhe jashtë Kosovës
1. Borxhet më 07 janar 2021
Kreditori, duke përfshirë emrin, adresën dhe vendin

Vlera në EURO

€
€
€
2. Huatë, marrëveshjet për pagimin e parave, garancitë më 07 janar 2021
Vlera në EURO

Kreditori, duke përfshirë emrin, adresën dhe vendin

€
€
€

3. Çfarëdo detyrimi tjetër më 07 janar 2021
Kreditori, duke përfshirë emrin, adresën dhe vendin

Vlera në EURO

€
€
€

Me nënshkrimin tim vërtetoj se sipas njohurive të mia, informacioni i përfshirë këtu është i vërtetë dhe i saktë.

Nënshkrimi i kandidatit(es):

Data:

Është pranuar nga zyrtarët e Zyres së RPPC-së të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve

Emri dhe mbiemri

Nënshkrimi

Data dhe vendi

Anëtarëve tjerë
të familjes

