Oda e Fizioterapeutëve të Kosovës
Komora Fizioterapeuta Kosova/ Physiotherapists Chamber of Kosovo
APLIKACIONI PËR KANDIDIM PËR ANËTARЁ TË KUVENDIT TË OFTK-së
NJËSIA ZGJEDHORE NË TË CILËN KANDIDONI
TË DHËNAT E KANDIDATIT PËR ANЁTARЁ TЁ KUVENDIT TË OFTK-së
Me nënshkrimin time dëshmoj se të dhënat janë të sakta. Mbaj përgjegjësinë ligjore për saktësinë e të dhënave.

Emri

Nr. personal

Mbiemri

Nr. Licences

Data e
lindjes

Nr. kontaktues/
E-mail

Nënshkrimi i kandidatit _________________________________
TË DHËNAT MBI MBËSHTETËSIT
Mbështetësit duhet të jenë nga njësia e kandidatit
Emri Mbiemri

Nr. Personal

Nr. Licencës

Nënshkrimi

1.
2.
3.
*Deklarata e mbështetësve të kandidatit
Deklarohem se mbështetjen për kandidatin e kam ushtruar duke u mbështetur në vullnetin tim të lirë, pa iu
nënështruar ndonjë presioni.

Unë kam mbështetur vetëm këtë kandidatë për anëtarë të Kuvendit të OFTK-së

Oda e Fizioterapeutëve të Kosovës
Komora Fizioterapeuta Kosova/ Physiotherapists Chamber of Kosovo

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duke u bazuar në rregulloren për organizimin e zgjedhjeve,
procedurën e kandidimit, mënyrën e zgjedhjes dhe revokimin e anëtarëve të organeve të Odës së
Fizioterapeutëve të Kosovës, nxjerrë këtë :
NJOFTIM
MBI KRITERET E KANDIDIMIT PЁR KUVEND TË OFTK-së
I.

Kandidati për anëtarë të Kuvendit të OFTK-së, duhet të jetë i përfshirë në listën e certifikuar
të votuesve.

II.

Kandidati mund të kandidojë vetëm në regjionin - njësinë zgjedhore në të cilën është
certifikuar në listën e votuesve.

III.

Kandidati duhet të ketë nënshkrimet mbështetëse të 3 anëtarëve të cilët duhet të jenë nga
lista zgjedhore e njëjtë me kandidatin.

IV.

Një anëtarë nga lista votuese mund të mbështesë vetëm një kandidatë për Kuvend të OFTKsë.

V.

Aplikacioni i plotësuar dorëzohet nga data 13.05.2019 deri më 27.05.2019 në zyrat e
OFTK-së, ose në email kqz.oftk@gmail.com.

VI.

Kandidati i cili aplikon për anëtarë të Kuvendit të OFTK-së, nuk mund të jap nënshkrim
mbështetës për veten.

