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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

Dëshmi trashëgimie për të 
gjithë trashëgimtarët e 
ligjshëm të subjektit 
përfitues në rast se ka.

Notere Po

2 Prokurë e posaçme Notere Po
3 Dokument identifikimi Zyrat e Gjendjes Civile Po

4

Vërtetim për hapjen e 
numrin e llogarisë bankare 
dhe për llogari të subjektit 
përfitues

Banka Po

5 Mandat pagesa Banka Po

6 Formular aplikimi
Agjencia e Trajtimit të 
Pronës

Jo

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?

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 kompensim në vlerë për pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga ndërtimet informale 
(ASHK)

Me anë të këtij shërbimi u ofrohet pronarëve kompensimi, prona e të cilëve është zënë nga ndërtime informale

Vendimin për kompensimin e pronarëve të prekur nga ndërtimet informale

Pronarët prona private e të cilëve është prekur nga ndërtimet informale
Trashëgimtarë të pronarëve, prona e të cilëve preken  nga ndërtimet informale

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?

90 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;
  VKM Nr.389, datë 19.5.2010,  Për shpërblimin e pronave për sipërfaqet takuese të pasurive të paluajtshme, pronë private, 
që prekin ndërtimet informale ;
VKM përkatëse të cilat janë për shpërblimin e pronarëve dhe për sipërfaqet takuese të pasurive të paluajtshme, pronë 
private që preken nga ndërtimet informale.

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

Njoftimin për shumën e vlerës që kompensohem

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


