
 

             Aneksi nr.2 

FORMULARI NR.1 

 

APLIKIM PËR KOMPENSIM FINANCIAR/FIZIK 

 

Drejtuar:  ______________________________________________________________________ 

 

Data e paraqitjes së kërkesës _____/ _____/________ 

 

Emri/atësia/mbiemri i subjektit që paraqet kërkesën ___________________________________ 

 

Adresa: __________________________________________  tel:  ____________ 

 

Nr. i identifikimit personal ___________________ 

 

Emri/atësia/mbiemri i subjektit të shpronësuar   _________________________________ 

 

Kërkoj të aplikoj: (shëno brenda kuadratit) 

 

1. Kompensim financiar      2.  Kompensim fizik 

 

            

                                   

Bashkëlidhur dokumentacioni si më poshtë: 

 

1. Kërkesë për kompensim financiar/fizik     

 

2. Konfirmimin nga ZVRPP përkatëse mbi gjëndjen juridike të pronës që kompensohet dhe 

nëse është ushtruar apo jo e drejta e parablerjes  

 

3. Deklaratë noteriale, të nënshkruar nga subjekti i shpronësuar / përfaqësuesi me prokurë i 

të gjithë trashëgimtarëve ligjorë të subjektit të shpronësuar, përmes së cilës subjektet 

vetëdeklarojnë nëse vendimi përfundimtar i kompensimit apo vlerësimi i tij është 

ankimuar apo jo në rrugë gjyqësore si dhe nëse këto subjekte kanë qënë apo jo të paditur 

apo persona të tretë në proceset et, për të cilët ata aplikojnë për kompensim, janë 

kundërshtuar apo jo gjyqësisht nga ana e tyre, si dhe nëse këta subjekte kanë qenë të 

paditur apo persona të tretë në proceset gjyqësore me objekt ankimin e vendimit për të 

cilin ata aplikojnë. 

 

4. Dëshmi trashëgimie nëse ka ndryshuar rrethi i trashëgimtarëve   

 

5. Prokurë e nënshkruar nga të gjithë trashëgimtarët e ligjshëm, ku si tagër i nevojshëm të 

jetë dhe e drejta për të tërhequr vlerën financiare, në emër të tyre   

 

6. Vërtetim për numrin e llogarisë bankare   

 

7. Deklaratë noteriale, të nënshkruar nga subjekti i shpronësuar / përfaqësuesi me prokurë i 

të gjithë trashëgimtarëve ligjorë të subjektit të shpronësuar, përmes së cilës subjektet 

vetëdeklarojnë nëse kanë përfituar apo jo nga dispozitat për ndarjen e tokës bujqësore. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Dokument identifikimi     

 

9. Mandat pagese      

 

 

Unë, i nënshkruari ____________________________kam marrë dijeni dhe jam i 

vetëdijshëm se: 

a) Ky formular përbën dokument zyrtar që i drejtohet një organi shtetëror dhe i 

nënshtrohet verifikimit; 

b) Paraqitja e të dhënave të pavërteta, të pasakta ose fshehja e tyre sjell përjashtimin e 

menjëhershëm dhe në cdo kohë nga çdo procedurë e mëtejshme si dhe përgjegjësi 

penale sipas ligjit; 

c) Me plotësimin e këtij formulary kam dhënë pëlqimin dhe autorizoj ATP-në për 

verifikimin e plotë të çdo të dhëne, informacioni dhe dokumentacioni që shoqëron 

këtë formular; 

d) Trajtimi i të dhënave do të kryhet në përputhje me legjislacionin në fuqi për 

mbrojtjen e të dhënave personale; 

 

Duke qënë i vetëdijshëm për pasojat ligjore në rast të vetëdeklarimeve të pavërteta, të 

pasakta ose fshehjen e tyre konfirmoj saktësinë e të dhënave të pasqyruara në 

dokumentacionin e paraqitur sipas kërkesave në këtë formular. 

 

 

 

 

KUJDES: JENI I/E SIGURT? 

  ___________________________ 

  (emër, mbiemër, nënshkrimi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


