
Ky formular është standardizuar nga ADISA AL095002-120

HAPËSIRË E REZERVUAR VETËM PËR INSTITUCIONIN

Shënim: Ju lutem plotësoni me kujdes dhe qartë
informacionin e kërkuar në fushat më poshtë, 
Me Shkronjë të Madhe e në ngjyrë blu.

1. Emri

3. Emri i Babait

Mashkull Femër

9. Adresa

5. Gjinia

SEKSIONI A: INFORMACION MBI APLIKANTIN

2. Mbiemri

7. Vendlindja

4. NID

6. Datëlindja

8. Shtetësia

Nr. i identifikimit
personal

10. Qyteti

12. Kodi Postar

11. Rrethi

13. E-mail

14. Nr. Tel. Celular 15. Nr. Tel. Fiks

SEKSIONI B: INFORMACION SPECIFIK MBI APLIKIMIN

MuajiData Viti

FORMULAR APLIKIMI
DORËZIM DOKUMENTACIONI PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE PËR PRIVATIZIM OBJEKTESH TË

MIRATUARA ME VENDIM TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, PËR FAMILJET TË CILAT JANË TË
MIRATUARA SIPAS LISTËS EMËRORE ME VKM/OSE/LISTËS EMËRORE TË DËRGUAR NGA ORGANET 

ENTI KOMBËTAR I BANESAVE 
MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË

SEKSIONI C: DOKUMENTACIONI I PARAQITUR

Kërkesë me shkrim e qytetarit për privatizimin e apartamentit të miratuar

Certifikatë e gjendjes familjare pas ditës së hyrjes në fuqi të aktit respektiv përkatës

Vërtetim përkatës nga punëdhënësi për vendin e punës/pozicion dhe të ardhurat neto të kryefamiljarit dhe anëtarëve 

të tjerë të familjes që janë në marrëdhënie pune

Vërtetim nga zyra e ndihmës dhe përkujdesit pranë njësive bashkiake përkatëse për anëtarët e familjes të 

përfshirë në programin e ndihmës ekonomike dhe të pagesës për personat me aftësi të kufizuar

Vërtetim nga zyra e punësimit të njësive vendore përkatëse, për personat e përfshirë në programin e pagesës 

së papunësisë

Vërtetim nga organet e sigurimeve shoqërore për personat në pension

Dokument nga organet tatimore kur kryefamiljari apo anëtarët e familjes ushtrojnë aktivitet privat

Deklaratë e noterizuar nga ana e aplikantit për vërtetësinë e dokumentacionit të paraqitur

Nëse keni pyetje, lutemi kontaktoni:
Tel: +355 04 227 796
E-mail:info@ekb.gov.al
Web: www.ekb.gov.al
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Informacion shtesë (nëse dëshironi të vendosni)



KLAUZOLA DEKLARATIVE

Autorizoj institucionin të përpunojë të dhënat e mia personale (emër, mbiemër, numër telefoni ose 
email) të mbledhura më sipër, me qëllim zhvillimin e sondazheve të automatizuara për marrjen e 
opinionit tim, në lidhje me cilësinë e ofrimit të shërbimit.

Unë i/e nënshkruari/a ___________________________________________________ në dijeni të përgjegjësive penale që rrjedhin nga 
deklarimi dhe paraqitja e të dhënave e rrethanave të rreme, nën përgjegjësinë time personale deklaroj se të 
dhënat e paraqitura në këtë formular janë të vërteta dhe në respektim të ligjit Nr.9887“”Për mbrojtjen e të 
dhënave personale”,  autorizoj me vullnetim tim të lirë institucionin, të përpunojë dhe të përdorë të dhënat e 
mia personale, për qëllime statistikore dhe të shqyrtimit të aplikimit.

Njoftojmë se autorizimi i mëposhtëm është vullnetar.

  

     
Muaji VitiData

Nënshkrimi i Aplikantit 
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