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1. Emri i shërbimit

2. Cili është qëllimi i 
shërbimit?

3. Çfarë ofron ky shërbim?

4. A jam përfitues?

Nr Lloji Dokumenti lëshohet nga:
Dorëzohet në sportel nga 
aplikanti?

1 Fotokopje e kartës identitetit Aplikanti Po

2 Formular aplikimi Agjencia e Trajtimit Pronës Jo

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari
Online në portalin e-Albania
Sporteli i Agjencisë së Trajtimit të 
Pronave
Posta Shqiptare

Online në portalin e-Albania
Tiranë

Online në portalin e-Albania
Rr."Muhamet Gjollesha", Nr. 
54 Tiranë

E hënë - e enjte, ora 09:00 - 
15:00
E premte, ora 09:00 - 14:00

Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Niveli 4

Ofrohet informacion mbi 
shërbimin

Ofrohet informacion dhe 
mundësi shkarkimi i 
formularit të aplikimit

Ofrohet informacion dhe 
mundësi për dorëzimin e 
aplikimit online

Shërbimi ofrohet tërësisht 
online

Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës
Shërbim pa pagesë Nuk ka

9. Sa kohë nevojitet për të 
marrë shërbimin?

10. Çfarë përfitoj?

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

12. Ku e marr?

13. Cili është institucioni 
përgjegjës?

16. Cila është baza ligjore e 
këtij shërbimi?

KARTELË INFORMATIVE

Kërkesë për informim për ecurinë e dosjes

Çdo subjekt i shpronësuar (trashëgimtarët e tyre ligjor) i cili ka të paraqitur për shqyrtim dosje pranë ATP dhe sipas 
rregullores së brendëshme  ka të drejtë të jetë i informuar në lidhje me zhvillimin e procedimit për të cilin ai person është i 
interesuar drejtpërdrejtë.

Nëpërmjet këtij shërbimi ATP ofron informacion për të gjithë ata qytetarë, të cilët kërkojnë të informohen rreth fazës së 
procedimit administrativ në të cilin ndodhet dosja
Subjekti i shpronësuar, trashëgimtarët ligjor të subjektit të shpronësuar. Përfaqësues me prokurë

5. Çfarë dokumentesh 
duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 
online?

8. Sa është tarifa për 
marrjen e shërbimit?

10 ditë

15. Nëse kam ankesë, si të 
veproj?

Në sportele                                  Me postë                            Web-i i Institucionit                 Me e-mail

   Ligji Nr.133/2015 Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronës
Ligji nr.119 dt.18/09/2014 "Për të drejtën e informimit"
   VKM Nr.221, datë 23.3.2016 Për mënyrën e funksinonimit dhe organizimit të Agjencisë Trajtimit Pronave
 Rregullore e brendshme për organizimin, funksionimin, detyrat dhe kompetencat e administratës në Agjencinë e Trajtimit 
Pronave 

Në platformën "Shqipëria që duam" 
Link: www.shqiperiaqeduam.al

Informacion në lidhje me ecurinë e dosjes

Pa afat

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Agjencia e Trajtimit të Pronave (ATP)

14. Ku mund të gjej 
informacion për këtë 
shërbim?

Kontakto në: Orari

E- albania:e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
ATP web: http://atp.gov.al/
Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 
E hënë - e premte, ora 08:00 - 19:00


