MODEL

PV-KZAZ-09

REPUBLIKA E SHQIPERISE
KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE

PROCESVERBAL
Për dorëzimin në KZAZ nga KQV-ja të materialeve zgjedhore,për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 21
qershor 2015
Baza ligjore: neni 115 pika 2, 3, 4, 7, 8 të ligjit 10019,datë 29.12.2008”Kodi Zgjedhor I Republikës së Shqipërisë , i ndryshuar

Qarku:

KZAZ:

BASHKIA

KQV:

Datë: __/__/_____

KUJDES! Ky procesverbal mbahet në 4(katër) kopje. KZAZ është e detyruar të dorëzojë faqen e parë origjinale
në KQZ. Kopjen e dytë e mban KZAZ-ja. Kopja e tretë i jepet KQV-së dhe një kopje e merr punonjësi i policisë
së Shtetit.

1.

Kuti Votimi për kandidatet për kryetar bashkie me nr. të vulave të sigurisë: (kutia e votimit duhet të jetë e vulosur me 5 vula(kode)
1.2. Nëse kutia e votimit është ë parregullt, shëno parregullsitë e konstatuara:

1.1 Kjo kuti votimi është:

a. e rregullt 

b. e parregullt 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

KUTIA E VOTIMIT PËR KANDIDATIN PËR KRYETAR ËSHTË MBYLLUR ME VULAT, KODET E TË CILAVE JANË:

1)
2.

2)

3)

4)

5)

5 VULA (KODE)

Kuti Votimi për kandidatët për këshillin e bashkisë me nr. të vulave të sigurisë: (kutia e votimit duhet të jetë e vulosur me 5 vula
(kode)

2.2. Nëse kutia e votimit është ë parregullt, shëno parregullsitë e konstatuara:

2.1 Kjo kuti votimi është:
a. e rregullt 

b. e parregullt 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

KUTIA E VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN ËSHTË MBYLLUR ME VULAT, KODET E TË CILAVE JANË:

1)
3.

2)

3)

4)

5)

5 VULA (KODE)

Kuti e Materialeve Zgjedhore me nr. të vulave (kodeve) të sigurisë: (duhet të jetë e vulosur me 4 vula/kode)
3.1 kutia e materialeve zgjedhore është:

3.2. Nëse kutia e materialeve zgjedhore është ë parregullt, shëno parregullsitë e
konstatuara:

a. e rregullt 

b. e parregullt 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

KUTIA E MATERIALEVE ZGJEDHORE ËSHTË MBYLLUR ME VULAT, KODET E TË CILAVE JANË:

1)

2)

3)

4 VULA (KODE)

VULA REZERVË TË PAPËRDORURA:

4.
1)
5.

4)

2)
Koha e marrjes në dorëzim :

Punonjësi i Policisë se Shtetit:

Datë _______/____/_______

Ora : ___ : ___

Dorëzuesi nga: KQV nr. _________
Kryetar:_____________________
(emër, mbiemër, firmë)
, firmë)

VULA e
Sekretar:____________________
KZAZ-së

Anëtarët e grupit të marjes ne dorzim
Anëtar_______________________
(emër, mbiemër, firmë)

Anëtar:____________________

(emër, mbiemër, firmë)
4.
F
______________________
(emër, mbiemër, firmë)
(emër,
mbiemër,
firmë)
l
Shënim:
Materialet të cilat duhen kthyer në KZAZ dhe më pas në KQZ, janë të inventarizuara dhe moskthimi i tyre ju
a
ngarkon me përgjegjësi financiare, kundrejt vlerës të pa-dorëzuar në KQZ.
m
u
Model PV-KZAZ-09- i miratuar me Vendimin nr. 18 datë 02.02.2015 të KQZ-së
r

C
o

Shënim: Materialet të cilat duhen kthyer në KZAZ dhe më pas në KQZ, janë të inventarizuara dhe moskthimi i tyre ju
ngarkon me përgjegjësi financiare, kundrejt vlerës të pa-dorëzuar në KQZ.
Model PV-KZAZ-09- i miratuar me Vendimin nr. 18 datë 02.02.2015 të KQZ-së

