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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 kartë së identitetit Aplikanti Po

2

Konfirmim nga Zyra e Regjistrimit 
Pasurive Paluajtshme (ZVRPP) 
përkatëse, mbi gjendjen juridike 
të pronës që kompensohet.

Zyra e Regjistrimit Pasurive 
Paluajtshme

Po

3

Deklaratë noteriale e nënshkruar 
nga subjekti i 
shpronësuar/përfaqësuesi me 
prokurë përmes së cilës 
subjektet vetëdeklarojnë nëse 
vendimi përfundimtar i 
kompensimit apo vlerësimi i tij 
është ankimuar ose jo në rrugë 
gjyqësore si dhe nëse këto 
subjekte kanë qenë apo jo të 
paditur apo persona të tretë në 
procese gjyqësore,me objekt 
ankimimin e vendimit për të cilin 
aplikojnë.

Notere Po

4

Deklaratë noteriale e nënshkruar 
nga subjekti i 
shpronësuar/përfaqësuesi me 
prokurë i të gjithë 
trashëgimtarëve përmes së cilës 
subjektet vetëdeklarojnë nëse 
kanë përfituar apo jo nga 
dispozitat e ndarjes së tokës 
bujqësore.

Notere Po

5
Dëshmi trashëgimie, nëse ka 
ndryshuar rrethi i 
trashëgimtarëve

Gjykata/ Notere Po

6

Prokurë e nënshkruar nga të 
gjithë trashegimtarët e ligjshëm 
ku si tagër i nevojshëm të jetë 
dhe e drejta për të tërhequr 
vlerën financiare në emër të tyre.

Notere Po

7
Vërtetim për numrin e llogarive 
bankare

Banka Po

8 Mandat pagesa Banka Po
Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Sporteli i Agjencisë së Trajtimit 
të Pronave
Posta Shqiptare

Tiranë
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

2000 lekë Nuk ka

Tek arka ose sporteli i 
institucionit/ zyrës pritëse;
Në një bankë (ose në disa 
banka), jashtë institucionit

9. Sa kohë nevojitet për të 
marrë shërbimin?

10. Çfarë përfitoj?

KARTELË INFORMATIVE

Kompensim me ankand

Me anë të këtij shërbimi ekzekutohet vendimi për kompensim fizik me ankand nga Fondi i Tokës.

Të gjithë subjektet që kanë një vendim përfundimtar,i cili ka njohur të drejtën për kompensim  pavarësisht rendit kronologjik 
kanë të drejtën të marrin kompensim me ankand.
Nëse ky vendim nuk është i vlerësuar financiarisht ATP-ja procedon me vlerësim financiar të tij.
Të gjithë subjektet që kanë një vendim përfundimtar, i cili ka njohur të drejtën për kompensim pavarësisht rendit kronologjik, 
kanë të drejtën të marrin kompensim me ankand

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?

Nuk ka

Kompensimi fizik me objektet në ankand ose tokë



11. Ç'afat vlefshmërie ka?

12. Ku e marr?

13. Cili është institucioni 
përgjegjës?

16. Cila është baza ligjore e 
këtij shërbimi?

15. Nëse kam ankesë, si të 
veproj?

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

  Ligji 133/2015 për Trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave";
   Ligji 9874 dt.14.02.2008 për  Ankandin publik, i ndryshuar me ligjin Nr.12/2017 për disa shtesa në ligjin 9874 dt.14.02.2008;
  VKM Nr. 223 për Përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për vlerësimin dhe shpërndarjen e fondit financiar dhe fizik për 
kompensimin e pronave";
  VKM Nr.221 për  Mënyrën e organizimit dhe funksionimit të Agjencisë Trajtimit Pronave"

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

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


