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KOMISIONI SHTETËROR PËR PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT 
 
 
 

FORMULAR PËR PARAQITJEN E NDRYSHIMEVE TË GJENDJES 

PRONËSORE 
 
 

Neni 34 i Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit parashikon: 
 

(1) Zyrtari i zgjedhur ose i emëruar, person zyrtar dhe person përgjegjës në ndërmarrje publike ose person tjetër juridik që 

disponon kapital shtetëror është i obliguar që në afat prej 30 ditësh ta paraqet çdo shtim të pasurisë së tij, përkatësisht pasurisë së 

anëtarit të familjes së tij, si p.sh. ndërtimi i  shtëpisë ose objekte tjetra, blerja e pasurive të paluajtshme, letrave me vlerë, makinave 

ose sendeve të tjera të lëvizshme që tejkalon shumën e njëzet pagave mesatare të tremujorit të mëparshëm. 

 
(2) Ndaj kërkesës që dorëzohet në Komisionin Shtetëror dhe Drejtorisë së të Ardhurave Publike i bashkëngjitet marrëveshje ose 

dokument tjetër që është bazë për dispononim me pronën, si dhe dokument për mënyrën e pagesës. 

 
I TË DHËNA 

PERSONALE 

Emri dhe mbiemri                                                                                   NVIQ 
 
 
 
 

Funksioni                                                                             Kontakt telefoni 

MËNYRA E PLOTËSIMIT 

DHE DORËZIMIT TË 

FORMULARIT PËR 

PARAQITJEN E 

NDRYSHIMEVE TË GJENDJES 

PRONËSORE 
 
 
 
 
 

 
1. Të dhënat në Formular të shënohen 

lexueshëm, me shkronja të shtypit. Të dhënat 

nuk guxojnë të shënohen me laps, të 

përmirësuara, jo në rregull dhe jo të plota 

 
2. Të gjitha rubrikat duhet të plotësohen.  

Në rubrikat që gjatë plotësimit u mbeten të 

zbrazëta, jeni të obliguar të shënoni vijë. 

 
3. Me nënshkrimin personal në fletën anketuese 

të plotësuar, personi i cili është i obliguar me 

Ligj të plotësojë fletë anketuese pohon se të 

dhënat që i ka shkruar në fletën anketuese janë të 

sakta dhe të plota. 

 
4. Në udhëzimin që vijon janë shënuar 

sqarimet se si është  përpiluar tabela.



II NDRYSHIMET NË GJENDJEN PRONËSORE 

a                                                                     б                                                                         в                                  г  
1. Në pjesën e rubrikave të shënuara me II Ndryshime 

të gjendjes pronësore shënohen të dhënat e 

ndryshimeve në gjendjen pronësore

 
Nr.     Pronësia                                                      Përshkrimi 

Vlera 

(në denarë) 

Baza e 

fitimit 
 

 
а. Pronësia-  Të dhënat për pronësinë e pasurisë 

shënohen me duke i shfrytëzuar shenjat me kuptimin në 

vijim: 

 
P-pronën 

personale 

B-pronën e bashkëshort/it-

es 

F-pronën e 

fëmijëve 

PP-pronën e 

përbashkët 

VLL-pronën e 

vëllait MO-pronën e 

motrës 

PR-pronën e prindit 
 

 
b. Përshkrimi-jepet përshkrim i hollësishëm në të cilin 

përbëhet ndryshimi i gjendjes pronësore. 
 

 
v. Vlera në denarë– theksohet vlera e pronës së 

paraqitur në denarë. 
 

 
g. Baza e përfitimit– të dhënat për bazën e përfitimit të 

pasurisë shënohet duke i shfrytëzuar shenjat me kuptimin 

në vijim: 

 
TRASH – përfitim me trashëgimi; 

KPDH-përfitim me kontratë për dhuratë; 

KB-përfitim me kontratë blerjeje;  

KN-përfitim me kontratë ndërtimi; 

PMT-përfitim në mënyrë tjetër;

 
 
 
 
 
 

Data e dorëzimit:  Nënshkrimi i parashtruesit:   


